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Ver. 11Bellamy 11 op 26 April 
1951 te Castricum. 

��� L,,:� ,:,<,,

Op 26 April 1951 te 20. 00 uur werd in het Hotel "De Rustende 
Jager" te Castricum een openbare vergadering gehouden,door de 
Internationale Vereniging 1

1Bellamy 11 ,Afd.Alkmaar.Deze vergadering 
was aangekondigd door een,door de Posterijen huis-aan huis be
zorgd,strooibiljet.Een exemplaar hiervan wordt hierbij gevoegd. 

Als spreker trad op de Heer J.Horsmeijer,vermoedelijk wo
nende te Haarlem. 

Aanwezig waren+ 50 personen,waaronder verschillende leden 
van de C.P.N.De zaalcapaciteit bedraagt 250 personen. 

Op het podium waren in groen-witte kleuren twee spandoeken 
opgehangen met de opschriften: "Levensrecht voor allen 11 en "Door 
welvaart vrede". 

De vergadering werd geopend door de voorzitter van de Afd. 
Alkmaar de Heer A.Versnel.Deze vertelde in het kort wat voor een., 
persoon Bellamy geweest was. 

De Heer Horsmeijer besprak in zijn rede het onderwerp: 11 0or
log of vrede" .Hij begon met enkele citaten voor te lezen van een 
Chinees philosoof,waarin deze de ellende van de oorlog beschreef 
Deze wijsgeer die 400 jaar voor Cristus had geleefd stelde toen 
reeds de oorlog aan de kaak.Daarna noemde hij enkele getallen wat 
de laatste twee oorlogen aan mensenlevens en materiaal hadden 
gekost.Hij becijferde hoeveel werken des vredes hiervoor hádden 
kunnen worden uitgevoerd.Als voorbeeld noemde hij Duitsland. 
Als Hitler,inpla2.ts van oorlog,elke Duitser een gemeubileerd 
huis cadeau had gegeven,dan was er nog 182 milliard R.M. over
gebleven voor kerken,scholen en dergelijke gebouwen. 

Paul Hofman,de administrateur van het Marschalplan heeft 
uitgerekend,dat het nationaal inkomen van de Uest-Eurepese lan-l den omgerekend neerkomt op f 7200.-- per gezin bestaande uit 4 
personen.Alleen door de schuld van de herbewapening komen mear 
enkele gezinnen aan dit inkomen toe.De oorlogophitsers profite
ren echter en verdienen kapitalen. 

Wat willen de Bellamyanen? 
Leerplicht tot 21 jaar.Van 21 tot 24 ja8r burgerdienst.Van 

24 tot 45 jaar ingeschakeld in het arbeidsproces en op 45 jarigE 
leeftijd met pensioen.Dus niet werken tot de laatste snik. 

Het hoge beschavingspeil van ons volk is niet het werk van 
enig levend persoon,doch is een erfenis van ons voorgeslacht 
aldus de spreker.Hierop hebben wij alle gelijke rechten.Maar / ook op allen rust de plicht tot arbeid ten bate van de Gemeen
schap.Het be�uur van deze Gemeenschap behoort de beschikking t 
hebben over alle middelen,Samen produceren om samen te consume
ren.Het aandeel in de welvaart is voor ieder gelijk.De moeilijll 
heid van de arbeid bepaalt de arbeidsduur.Dus des te smeriger 
werk,des te korten arbeidstijd.Het chaotisch systeem van winst 
en concurrentie zal plaats maken voor ordelijke productie en 
welvaart. 

Toen Bellamy deze theorie verkondigde zei men : 11 crazJ" .Do� 
laten wij eens kijken naar Domela Nieuwenhuis en Troelstra.DaaJ 
heeft men het zelfde van gezegd en wat deze verdedigden is nu 
meestal TTerkelijkheid geworden. 

Kij.k� eens naar Kees Boeke .Hij werd door de Heilige Herman-
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dad in de gevangenis gestopt,toen hij ziJn nieuwe ideeën verkon
d:ifle.Nu bezoeken Koningskinderen zijn werkplaats.Als alle �ensen 
van goede wille zich aaneen sloten en als Zondag op Zondag de 
vrede van de kansels verkondigd weJil,dan was,volgens spreker,oor
log uitgesloten. 

Na. het uitspreken van zijn rede werd een ogenblik gepauzeerd 
In deze pauze werden enkele door Bellamy geschreven boeken en 
brochures tekoop aangeboden.Een enkeling maakte hier gebruik van. 
Tevens konden schriftelijk vragen worden ingediend.Deze vierden 
na de pauze door de Heer Horsmeijer beantwoord. 
. Eén vraag luidde: "Hoe staat Bellamy tegenover het communisme 
Spreker antwoordde hierop door te zeggen,dat hij volbloed commu
nist is als hij denkt aan de tijd van Petrus.Maar als het cummu
nisme,zoals in Rusland,door geweld moet worden gesticht is 11 Bel
lamy11 er tegen.Het communisme is indertijd ontstaan door een 
bloedige revolutie.Alhoewel de ellendige toestand waarin de men
sen toen leefden hier schuld aan had, is gev,eld nooit goed te 
keuren.Verder stond de Bellamybeweging buiten de politiek. 

De rede werd op beschaafde toon uitgesproken.Door de aanwe
zigen werd met aandacht geluisterd. 

Incidenten deden zich niet voor • 
Aan het slot van de avond bedankte de Heer Versnel de spre

ker en nodigde de aanwezigen uit om lid of abonné van de veremi
ging te worden. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten. 

Castricum,2 Mei 1951. 
vL. 
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No.466/441 -I95i- DIENSTCEHEThfi 

Gezien en doorgezonden met één bijlage. 

Amsterdam,i)95l. 
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Aard van het stuk: J,18;.ndovarzicht over de ma.ancl Maart 1950 betr. Bevcri,Jjk.

Ook de lnt.Ver.Bellamy, gedreven door haar voorzitter 
J, Horsmeier te Bl0emandaal, spande zioh voor de oomunmistisohe 

/ •vr0deska.r". Op 1•3-51 hield det.e organisatie 1n �rlem een 
bijeenkomst met de �lomae Vredearnaa., wan.tr J. Horsmeier 
sprak over "Geweld oE overlegt1, dA6rna te Beverwijk op 12-4-51, 
waar hij een vredesrede hiold. Zie onze meldingen over de IVB 
Nr. 137, dd. 21-;-51 en Nr. 168, dd. 16-4•51. 

----------

Uitgetr. door: 

Datum: 

JR 

22-6-51.

Op aanwijzing van: l3 IV 
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Nr. 168 

DiwlTJTGd':t"H.tJ. 

i;25APft. l951 ff 
Onderwerp: Openbare Ver�aderin,:- I.V.�., -

A.
. ,.o, ...

OPÎ<AARr1 
X m�t als sr,re,;:�r J. 1 or s�e�er l... ! t,, .

1
--.r1 Ob ACDr#b 1nt nloemenda,,l, op 12-4- 51 --:-·· · -'f} , te Beverwijk. �✓- .,4-', ....... , � ;)AT: ;; -J7

1 PAR:.&. 
Op Donderdag 12 April 1951 te 20 m r, wercl in geoo11w 

"Let Centr,· . .m", a1.n de honingstraat te Beve:rwi;),, ec r ver-
6aderin,_: ge 101•d.en van cle afdelin;. · Beverwj :k der Internati
oihale Vereni1··in,� Bellaray, welke ver�ac"i.rrir r. vcor&f door de 
IV.î.3 w·::i.s a ncekondi/d als een "Openbare I ropazanda-avorid". 

In "Kem:ier:ierland" van 10 en 11-4-51 Waf} deze V€ adeririz'" 
p�--r adv0rte'îtie a angekondit�a., waarbij meà.e ea. f-lèl werd de,t de 
toe6ar. vrij w�s. 

Op deze bijeenko.r1st trad als spreker op de voorzitter 
van de IVB: Jan h.orsmc ier, gel'oren te la. ,rl0m op 13-l-19CO 
en .10:r.ende te Bloe aenda-.1, tevers "verte,i:;enwoc rd.i�·er vari 
Pederl,-.nd in de ./ereldvrec1esra1H°l 1• 

Op iederA zi tplat ts in de zaal la� een d.rukilerkje, wa .ro:p 
12 punt �n uit Bella,1y' s Lconoulie vermeld stonden. 

Bij de in&::a'1g lagen op een tafeltje een an.nta.J �e:� �! :'·
gescbxiften, die door de bezoe}·ers gRkoch.t: konden worclen. 

In de Z'lé,l ..,, rd gecolporteerd inet de courant 11• el vaart
voer a :en", met a.ls inlegblad het Vereni'--'ingsorgar,.n "Bella..,,y 11 

van 2'.::-3-50, zijnde een herclenkingsm.m er van 'Cdward Bellarr:,r, 
voor 10 c1=mt. 

In de z,ao.l Vla.ren geen versierin1: ·er. aq:n['P.' rac'1.t. 
De stem.Jinf" onder de bezoe' ers was zeer ri1sti ·; de ont

Vb.n.gst door het bestT"'r hof· ·elijk. De rede va:t1 Iorsrr1eij.ar, 
die van 2G.15 u r tot 23 uur c1,,·,rde, met een ona.erbr<>:·in van 
15 1i..im1ten, 7erd dorr de aan"1ezic.;en ge11or->iél fPVOl"·è. I oewel 
zich daarvan personnlijk wat te veP.l bewnst, rieet I orf'meier 
e n geh.oor wel te boeien, door nuarces in zi,Jl C'etoo te 
brengen, lo:perd V3.n het felste protest tot een teerprvoE li--e 
schilderin, __ V'lP 11lieve kleine miertjes or c1ce rrond" e-n"tere 
zachte baby's in de wie1:·". Zijn rede was ,t:oPd voorberPid. 
r-ij sprak met 1reel alliteratie en wisseld.e di proza af met
oud-Chinese poëzie van v66r c· .ristus, ver1 and houdend riet 
de vredessedar-11.te. 

Als titel van de recle van I:orsmeier was ar:.n de Gerneente
li jke ins ... antie opgece,ren: 11De harmonische ontwik' eliri.� van 
mei: s en ma,.tsc':..aJ!1,ij in vrijrcid en 1_8 onclenheid", dor1· in 
de p �rs gep11'::lliceerd � .. is "De oplos sin,::; van cle pro olemer van 
deze tijd 11 • In werkeli 'kheid was het een aaneensc '(,;rr lint· 
van vredespropag;mda voor 11de kar" waar hij zic� heeJ. t voor 
laten s:pannen. --Eet ka1)italisme en "dallstre8t" viel hij vocrt
du.rend a,.n als 11belangenbrornen voor een 3e ,ie1 el oc-rlop- 11 • 

Over het co11 unis,n.e en J.t'island s1 r k hij m8t [;een "IC f'rèl. 
Eet totab.l aantal bezoe1 ·:ers bedroeg 5c. De za lcapaci t.ej_t 

was 150. 
De VPrgafü r.in, · . .:;ton,L onder leiclin, van de voorzitter van 

i! de afdelin< .oeverwijk: Jacob van ,fijngaarden, retoren Velsen 
"�23-5-03, ·vinkelier en LO-arbeider, wonende te .never,:i�k,Ierk

\lhö\ str. t 2, teve:n.:J internationaal secretaris van de IAB-or, 1:ini
satie van de IVB, v"m w1e reeds een 1nfonYJatiekaart we:rd 

1/ ingezonden. 
\ 
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Onder de bezoe'.,ers bevonden zic1 4 dames en versc-1---illerde 
beambten van het Pbl\f (1.,lectrici tei t) en het 1 rW ( fatc rleir i"' ) 
uit r-.oordhollancl. 

Voorzi er van ,ijngaarclen opencle de bijePnYO'USt, wa rbij 
hij herinnerde aan het spreekwoord 11 Na rf: en ko t zonnesc- ijn. 11 

Ik kan L sler :t�ts re, en ·tonen, vriencl I .orsrneier - nae r ik hoop -
de zon. Als re· en zie ik da[;elijks 5 dinten die •111iverig ae.ndoen 

a. De rs.dio - w1.rx:m.i t wij dagelijks nie� s anders horeTJ d':l.n
beric ten over oorlog en een radio is geworden iie ons
wetni f cultuur 1îren gt ;

b. De pers - die enige tijd gelefen zo v�n leer trok tepen
beeldromans, cloc':1 die nu dap:eli jks niets anders meer
brengt dan beeldromans op oorloE sge''ied. 60 bren[t ook
de pers ons geen betere weîeld;

c. �e school - waar militairisme wordt voorgehocden aen de
kinderen;

d. De oorlogspropaganda die ons wil doen gelover dat er 
geen be ere zaken zijn om voor te strijden dan voor de 
vernietiging en tenslotte:

e. Al die andere verse ijnselen in deze tijd, die de vraflg
doen rijzen of er ooit nog wel eens kars op zon is.
Ik hoc:p dat vriend Eorsmeier r de zon kan la.t ey, ziP.n.

Horsmeier, di8 hierna zijn rede bet-on, citeerde uitspraJrpn 
van Tru.man en Trygve Lie, dat 1951 het beslis:::E·nde jaar zou 
zijn. Cf zij bedoelden voor de oorlo6 of vorr de vrede hadnen 
zij niet gezer:,d. De wereld wordt volgepompt met oorlop-sp:e
dachten. Overal zijn er van die z.f·. 11conflicten 11 • Ik wijs 
slecbts op Indo-China, Indonesie en Korea. De strijd in Korea 
wordt niet als oorlog betiteld, maar in dat 'coriflict" lif-;t 
de kiem van een 3e ,fereldo< rlog. hij besc1 i-eef hierna wat efn 
leed de eerste '!ercldoorlo;· haèl. ge' rac-11.î , daarna äe tweede. 
Eij gaf cijfers van de kosten van deze oorlo

< 
:en en stelde hoe

veLl ieder aan geld en goed ontvangen zou he 1en wanneer dit 
geldvaon vredesdoeleinden was besteed. Het kapitalisme heeft 
belang bij een oorlog en ",'lallstreet" maakt uit op welke wijze 
het kapitalisme het meest profijt kan hebben. Is het niet zo, 
dat to n vredesger C'ten over het Koreaans conflict de rmnde 
deden, de noteringen op cle beurs zakten? Gelukkiz is 6r thans 
een internationale wereldvredesactie die steeJs meer invloed 
krij, ·t. Andere e;trns-::ige factoren voor t!fen wereldvrede zijn 
de instelling van de Verenigde 1'Taties en een ;{ereldvoedselraad. 
Hij gaf hierna een beschrijving op welke wijze het l!apitalisrie 
werkte. Hij veroordeelde dit. Het kapitalisme tracht de oude 
toestanden gestand te doen, maar zij verliest steens meer ter
rein. De wereldkrachten bundelen zic1", want de mm sa is te1:·en 
oorlog. Er zijn slec·.ts weinig oorlogsstokers. dat een ramp 
zal het worden wanneer zich een derde 1foreldoorlo · ontketend? 
In Korea heet de oorlog slechts "conflict", maar men kan er 
zich geen voorbeeld va.n vormen van de enorme sla<'1 t i np- en vPr
ni �tiginr,; die daar pla ts vindt. Er wordt e:econ,rrresf·eercl in 
het oneindi6e, maar we leven op een V1ükaar. De i ij d is ver-
se il'ikkelijk en als we met ons allen niet voortdurenè V'9.t kzaam 
blijven zal er zeker een derde 7ereldorrlor volfen. Oorlog 
is tot heden nog nimner te keren gewe -st. In de twintig eeuwen 
na Christus is er onafgebroken oorloc geweest. De fot1� lie,-t in 
de verkeerde economisc_e stelsels die er zijn reweest. Thans 
lev�n we onder het kapi talistisc _e stelsel. De bezett inf heeft 
echter geleerd dat verschillenoe groepen elkaar 'VPl kunyen 
vinden • .wiaar wa.t brac'-it de bevri jd.ine en wat deed de BS? 
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Van de eenheid bleef niets over; hetzelfde ho1-je8e;cdoe 

kwam weer 1;eru,. , zoals we clit voer de ooJlo·· keno.en. Dit was 
in het belanc van het kapitalisme, dat gnuifde. 

Eij <:.,af hierna een uiteenzettinr van de groei van oorlo en 
in de 101 p der 6esc ...iedenis. liet be�on tusf;en twe0 mensen, 
toen tus en twee f'imilies, daarna trssen twee t;roe:r,en, gevolgd 
do0r twee provincien, toen tussen twee landen, dan t�ee wereld
a_ele.n en "!; �ans staat een ge½.ele wereldbrand voc"· <'i.e clE'1J.r. 

het laatste moèt worden voorkomen. Alle mensen zijn r--elijk 
en moeten elkander lie.i:"'.heb,.,en. Vernietitin, · var het moe ie leven 
mag niwt➔r plaaxsvincle:r. Aan de ene zijde wordt hier 0'0voldo0nde 
op e,elet, aa.n de :->.n·�ere kant ,vordt gr.>tracl1i jo· r::e 1Pve'1s zove 1 
mor;elijk te reèide'"l. Voor een En. olse vr01n werd de hele we1 eld 
in ·esc· akeld 011 overeenkomsti[; bloed t.e krij7en. l!,en �·edPrlar:.ès 
meisje met een sp8ld in he.ar long, vloC', .... met de YLM naar Amerika 
en werd daqr geholpen. 

Een betere samenlevinl kan slecris komen do0r een betere 
econoaie. De mensen zijn van ziel zelf niet slec·t, maPr worden 
in deze wereld .uet zijn sch.,·eeu.wencle terenstellin, en slee t ge
ma"'kt. Reeds egrn eeuw gelecen hec-ft de zoon van een doopsgez,i:rd 
predikant, .8d'&"tî'd BelJ ,ny, dit gezien. hij se: j_ep een nj erw 
econOir.isc"' stelsel. Spreker 6af een levensbesc .rijvin,:., V8,r 
BellaJny en een ui tvoe:ri,_:;e uiteenzet in, van zijn systeem. 
Bellamy eiste e0n lserplic' t tot 21 jaar. Da�'.r werd toer omge
lac en. Een leerplic t r estond no._ niet • .LJaHr cl.eze kwam, eerst 
tot elf, t ans al tot 15 j.:;iar • .:3omr'1igmsta. n 1/S j>./.r a.l vorr en 
meerderai.18 ju. .. r. Zelfs zij!l er al ve.n tot 21 jac.,r. r�ees Boeke 
werd bij zijn � proragr-mda voer zij:n nie:•�·"" onder"ijs
methode een keer do0r è e poli tie te Zeist gear esteerd • •.• a: .r 
de tijde.,., ve:rande:re11; nu volgen de kinderen vari ons lorinklijk 
Euis zijn on, rr 'fijsn.,,et'1ode. 

In overdadige gevoeli
'-
:11.eid ;,�af hij hierna een slot be se 01 

-

wing ove:r. het tere leven op a[.ré'e, over God Die alles voor het 
goede had gesc· a}en en over de zor.:,; die ieder mens moest he''\, e.,., 
vorr hi:,t leven van de ander op aarde. 

Zit niet stil, al denkenct.e, lc-�at een an�.er de wri:r eld I11P..r,,r 
fijn verbeteren, dan krijg ik het ook9-cie(. Doet allen mee, 
strijdt ieder op lrw plaats in de :mat'tsc""appij, m:aar gij ook staat 
of '�at 5ij ook doet. Koopt de boeven van LJdward �ellamy wanneer 
mijn betoog U not,t niet helder genoeg was. lT bel.,oeft het niet met 
mij eens te zijn. Bent r het uel met mij eens, geeft U dan op als 
J.id van dex afdeling in deze geme nte. 

Hierna werd een :panze van ongeveer 15 mir11t.er <'.:'.,E.''.011den, 
waarna Horsmeier een viert'3.l ingediende vrai::_;en behandelde. 

De7,e waren: 
1. Is ui tvoerinf van het l:ellamysysteem mogelijk in a.eze

wer�lc met slec·te mensen?
2. Is di .10, eli�J.,- met de bestat.nde politiek'e irstellint:P.r?
3. Is dit ,110, ·i=>lijJ,: met de bestaande gofü-;dien. ti; e verderüd-

1'" id?
4. Is dit systeem ock aanvaardbaar met Gocls gedachte over

het werelc'lverlocp?
.Antwoorden: 
1. Ja, �ant de mensen zijn niet slecht,maRr worden slec�t

gemaakt.
2. Gelijke econo-,ie zal deze terrenstellinren d09Y> verdwijnen.
3. Ieder kan onder Eellm-1y' s systeem zijn godsdier-st blijvPn

belijden, �8lke hij ook ver�iest.
4. God hee f't goed.e mensen resc·1r":pcn en e.ls gced.e m8nsen

goed doen is dit zeker eorcl in de OfPr, van God.
Te 23 .05 unr sloot van Wj_jngaarden cle bj jeenko st .. 

IDt 
/ 
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Kennemerland l;-4-51: 

Lezing voor Bellamy
vereniging 

Voor de afdeling Beverwijk van de 
Internationale vereniging "Bella.my", 
spra.k gisteravond in ,,•t Centrum", 
de heer J. Borsmeyer uit Bloemen
daal over ,,Dé Harmonische ontwikke
ling van mens en maatscha.pplj in vrij
heid en gebondenheid". 

De voorzittet·, de heer J. van Wijn
gaarden, wees er in zijn openingswoord 
op, dat de toekomst niet hoopvol is, 
doch er is een oplossing en spreker 
hoopte, dat de heer Horsmeyer deze 
voor de vergadering duidelijk zou ma
ken. De heer Horsmeyer begon zijn re
de, met te herinneren aan de uitspra
ken van president Truman en Trygve 
Lie, secretaris-generaal van de Verenig-

! de Naties, dat 1951 de oplossing zou 
brengen. Was dit een voorspelling over 
oorlog of vrede? Hierover lieten zij 
zich niet geheel uit. 

Hoewel de oorlog op Korea slechts 
werd betiteld als . een conflict, draagt 
dit "conflict" toch de kiem in zich 
voor een nieuwe wereldoorlog. Spr�
ker zeide echter de overtui,ting te heb
ben, dat het hier een proef betreft, om 
te kunnen uitmaken, hoever het kapi
talisme de wereld kan drijven. 

Al is het dan geen oorlog, wij kun
nen ons geen voorbeeld vormen van 
de enorme slachting en vernietiging die 
daar plaats vindt.,

Er wordt gecongresseerd in het on
eindige, terwijl wij leven op een vul
kaan. In de twinti_g eeuwen, die er na 
de geboorte van Christus, volgden is 
er onafgebroken oorlog geweest Alleen 
de oorlog van 1914-'18, kostte 34 mil
lioen doden en gewonden, van wel!te 
laatsten er mi)lioenen nooit meer tot 
arbeid geschikt waren. 

Wat zou er niet kunnen zijn gedaau 
met de 452 milliard gulden, die de 
tweede oorlog alleen aan Duitsland 
heeft gekost? 

Wat bracht de bevrijding en wat 
deed de B. S.? Van de eenheid bleef 
niets over, hetzelfde hokjes gedoe kwam 
weer naar voren en het kapitalisme 
gnuifde, vervolgde spreker. 

Alle energie en iedere uitvinding, 
worden dienstbaar gemaakt aan de ver
nietiging en straks is er voor niemand 
meer beveiliging, Korea heeft alleen 
aan Amerika reeds 53 milliard dollar 
gekost en hiermee is slechts bereikt, 
dat er van dit land niets meer over is 
dan een ruïne, aldus spreker. 

Om uit deze ellende te komen, is, het 
nodig in de eerste plaats kennis te ne
men van de boeken van Edward Bel
lamy, waarin hij aangeeft hoe het moet 
en ook kan. 

Onde1· diepe stilte schetste de heer 
Horsmeyer het leven en werkn van de
ze meester in de rechten, die echter het 
recht geen onrecht en het onrecht geen 
recht wilde noemen. 
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Bijlage 
Behoort bij Nr. 
ID Beverwj_jk. 
Publicatie 11H "Ken)"\emerland" 2C-3-i::;l. 

Bellamy-herdenking 
Gisteravond belegde de afd. Be, erwijk 

van de Intern. Bellamy Vereniging een 
speciale bijeenkomst, waarin de her
denking van Eduard Bellamy dèhoofd-
schotel vormde. In zijn openingswoord ( wees de heer Jac. v. Wijngaarden op 
de meer dan kritieke tijd waarin wij 
thans leven; de leuze: ,.Wie het kind 
heeft heeft de toekomst", is welhaast 
een bittere ironie geworden. De jeugd, 
de toekomst, dreigt te verstikken onder 
de daden van de oudere generatie. De 
jeugd kan niet gered worden door een 
thans opgeld doende "bomenacti.;..''! De 
gevolgen van oJJ.s totaal veroude�d: con
currentie- en winstsysteem doen zich 
steeds scherper aftekenen, het ge
kraak van het ineenstortende systeem 
wordt steeds luider. Nieuwe krachten 

,staan op, krachten die de stem van de 
grote ziener Edw. Bellamy gehoord en 
begrepen hebben. Daarom, zei sprekêc, 
acht ik het een groot voorrecht jui� 
op deze bijeenkomst te mogen mede,
delen, dat wij wederom vier nieuwe 
werkers hebben kunnen inschrijven. 

De heer Geitenbeek, die de herden• 
kingsrede uitsprak, nam de aanwezigen 
mee op een denkbeeldig uitstapje door 
de grote chaos, onder de wijdse naam 
"maatschappij" en illustreerde mêt 
rake voorbeelden de absolute onhoud
baarheid van de huidige maatschappij
vorm. Als tegenhanger beeldde h�i in • _ _ .• zeer duidelijlce wijze de Bellamy-eco• 
nomie ilit. Aan de hand van talrijke (Ö uitspraken en voorspelling van Bella- � my toonde spreker aan, dat de "uto- �-pist" Bellamy een man is geweest, die ; � 
zeer stevig en met beide benen. op de . � 
grond stond! 

Van de rest van de agenda kunnen c:,
wij volstaan met de vermelding, dat C'1 
de beer Hartog de afdeling zal verte
genwoordigen op de landelijke ver�a
dering op 26-27 April te Den Haag. De 
voorbereiding voor de openbare ver
gadering alhier, met als spreker de

1 heer Horsmeier, werd grondig besP1·0-
ken. 
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Op Woensdag 4 April 1951 te 20.15 uur werd in de 
bovenzaal van het café-restaurant "Hof van Holland", 
\Vagenstraat 44 te 's-Gravenhage, door het Haags Vrèdes
corni té een bijeenkomst gel1ouden voor leden van buurt
vredescomité 1 s en lezers van het weekblad "Vrede". 

)- 1� 

• 

Op genoet1d tijdstip waren ongeveer 100 personen 
aanwezig. Velen moesten genoegen nemen met een staan
rlaa�s. 

Acttor de bestuurstafel hadden plaatsgeno�en: 
1. Jannit:;Je lGHD:mV.AJJ, geboren te 1s-Gravenhage 24
l .. aart 1926, wonende Laan van �rieuw Oost-lndH! 14 te 

"' r• 1 s-Gravenhage, •
1 

_ ·>' ,. ' � 2. Jule � DE LEEUWE, ge beren te .'.\.ms terdam 7 Januari 
1 )

4

13, wonende Suezkade 173 te 's-..iravenhage, 
Jan HORSMEIER, geboren te Bloemendaal 13 Januari 

00, wonende te Bloemendaal, 
,,., Iemand zich noemende VA;·; D'ElH BERG (personalia onbe-

m,, · kend).
111:J '-/01> Laatstgenoemde leidde de spreker voor die avond, 

J. EO.rld1:EIER, in.
J.HÖ?.SiîBI�R sprak in zijn I'edevoering over de plaats 

gehad hebbende Kabinetscrisis. Hij•riep de aanwezigen op 
geld en persoon.in te zetten voor de vredesactie. Hij 

1 memoreerde veI·der, dat, indien Duitsland geen twee wereld
oorlot,en had ontketend, de arbeide1·s thans een hoge levens
standaard zouden hebben. 

Jok citeerde hij enige passnces uit �en brief, die 
·,Jij, naar hij beweerde, uit Amerika had ontvangen, alwaar
de 1.:-ar..sen over de oorlog dezelfde �edachten hebben als de

1,. ,,.ensen in '"'uropa. lij weten daar ook, dat zij alleen maar
_i...., voo1· de •q•tallstreet"-belangen vecüten en niet voor de een

heid ván c.uropa, riep hij uit. 
1 I::1 navolginG van het iJederlanclse·· leger, dat als onder-1 

deel van de oorloGsvoorbereiding_in �aart j.l. de operatie 
"Cresc,:.:nd o" uitvoerde, organiseert de :-rederlandse 'lredes
r.aad. van 26 April tot 5 r..:ei 1951 de vredesoperatie 11 Cres
c-..,;1tto 11• Alle vredesstrijders in !Ieder land zullen dan op 
.:o,üncin.nedac,, op 1 f,,ei en op de bevrijdinL ndag, hand teie
.. .i.n:._ ,m verzar.aelen ·onder de oproep van d� v.ercldvredesraad 
voo1· een vrcdtJsverdrag ttJ.ssen de "Grote Vijf". 

"ft1_·der deelde J .liOt\SI,,b;I[!;H mede, dat ü.e abonn€l 's op 
-het.-
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het weai-.:.ilacl "Vrt::de II a.s. Neak Lij i"e t v.eei.blacl een enve
loppe zullen uan Lreffen r.1.; L het opschrift: 11 ,•at is de vrede 

, 1' waard" •. Je opzet is, à at· iedere abonné een giit schenk v 
voor het vredesf'ront teneinde 111et de verkregen gelden een 
grote vredesac"tie te orcaniseren • 

. Iet vredes:tron t heeft lC. 000 r,ulden nodig en hiervan 
Q moet Dan Haag 71JO gulden opbrene,en. 
\ . Vervolge:.s werd het ._,oord gevoerd door J .OONDBRVAlî, 

die de aandacht van de aa1mez ieen ves ci{,de op een vredes-· 
brochure (zie mogel), die in de pauze à 19 cent verko..Çht 
zou worden. 

"'11 �.adat v·ias 6epauseerd ;;rn.rd het woord gevoerd door 
• J.DE LE:�U1.'iè:, Deze de·elde lálede, dat het Haags Vredescomité

wel:elijks 1850 vredesbladen afneer:it; dat binnenl:ort van 
uit Amsterdam een mani:,.'est zal worden verspreid, in welk , 
manifest eni�e grote haagse figuren zullen voorkomen o.a. 

'
Dr Peter VA111 A.ITROOY en dat hij de komende grote handteke

-..... nfngenacties de :federalistische beweging met .het Haags 
- vredescomité ,zal samenwerken. 

Hierna bestond gelegenheid tot discussie, waarvan door 
een drietal aanwezigen gebruik werd genaakt. 

1,2e 23.00 uur v;erd de bijeenkomst gesloten • 
Bij de zaaluitgang vierd ee11 opendoek collecte gehou

ten behoeve van het vredeufonds. (einde) 
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0 (< Sprek-;;.rs) Minne Kramer" 3;eboren te Leeuwarden, 1-3-1878,

;:----- wonende Spoorstraat 58 te Leeuwarden. 
-v,J M.H. van der Stijl, wonende te 's-Gravenhage. 

Med_ewerki;o.g:I Het Lj.9uwerter Kri tekoar onder leiding van Jisk 
...:;z1Heslinga, geboren te Baarderadeel, 19-9-1895,

- 1 v11,o-. wonende Bildtsestraat 51 te Leeuwarden. 
_,,,,.,,..,_ 0 r., ,VI 
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Te omstreeks 20-15 uur opende M. Kramer de vergadering. 
Hij verwelkomde de aanwezigen en in het bijzonder de spreker 
M.H. van der Stijl. Uit het grote aantal aanwezigen blijkt 
volgens spreker, dat de theorie van Bellamy steeds meer veld 
r;int. Hij wekte de aanwezigen op gedurig propaganda voor de 
I.V. Bellamy te maken, opdat eemjde Bellamy-gedachte werkelijk
heid zal worden.

Daarna zong het Ljouwerter Kritekoar enige liederen. 
Vervolgens hield van der Stijl zijn rede over het onder

werp: "Economische gelijkheid voor allen". Hij besprak eerst 
de oorlogsdreiging in de gehele wereld, die de laatste maan
den sterk is toegenomen. Naar zijn mening vloeit een oorlog 
noodwendig voort uit het huidige economische stelsel. Amerika 
dat bang is de Aziatische markt voor zijn export te verliezen, 
zet alles op het spel om deze markt te behouden. 

Volgens spreker is een oorlog nog te voorko�en, wanneer 
de oorzaak van de oorlog, de kapitalistische maatschappij, 
wordt weggenomen. 

Ieder zal moeten medewerken om het systeem van Edward 
Bellamy, vastgelegd in zijn boeken, zo spoedig mogelijk in 
te voeren. Bellamy wilde een maatschappijvorm, waarin voor 
ieder op aarde economische gelijkheid bestaat. Alle volkeren 
en alle individuen hebben recht op een deel van de rijkdom 
van de aarde. Door de grote ontwikkeling van de wetenschap 
en de techniek, kan dit deel voor ieder groot genoeg zijn 
voor een behoorlijk bestaan. Wanneer al het geld, dat aan 
bewapeningsdoeleinden wordt verspild, voor nuttige doelen 
zou worden gebruikt, dan zouden vlij zonder economische zorgen 
zijn. 

Het tegenwoordige economische stelsel leidt tot overpro
ductie, welke de oorzaak is van een economische oorlog. De 
economisc.üe wetenschap heeft zich nog niet aangepast aan de 
huidige stand van de tech...�iek. Zij gaat nog uit van een 
verouderd standpunt, dat gegrond is op tekorten. Inderdaad 



• 

• 

Dienstge11eim 

is er op vele plaa�sen nog een tekort, doch andere gedeelten der 
aarde hebben een overproductie. Spreker wijst in dit verband 
op de Nederlandse tuinbouw. 

De Bellamy-beweging wil de productie aanpassen aan de behoef 
te. Het is zo logisch gedacht, dat men eigenlijk niet kan be
grijpen, waarom dit stelsel nog niet wordt toegepast. Slechts 
weinigen hebben belang bij het handhaven van het huidige econo
mische stelsel. Gelukkig zijn er tekenen, die er op wijzen, 
dat de Bellamy-gedachte langzamerhand werkelijkheid wordt. 
�preker wijst in dit verband op de kinderbijslag, de uitkering 
aan ouden van dagen, de Wereldvoedselraad en de Marshall-hulp. 
Weliswaar zit hierachter een politieke bedoeling, maar toch 
blijkt, dat men het liberalistische standpunt heeft verlaten. 

Vele vooraanstaande personen zijn in de praktijk aanhan
gers van de Bellamy-l,heorie en naar sprekers mening zullen wij 
niet tot het jaar 2000 behoeven te wachten om de Bellamy-maat
schappij te beleven. ',lellicht zullen velen van ons dit niet meer 
beleven, doch het is onze plicht om de wereld bewoonbaar te ma
ken voor onze kinderen. Spreker wekte daarna de aanwezigen op, 
zich in grote getale aan te sluiten bij de Internationale Ver
eniging Bellamy. 

Nadat het Ljouwerter Kritekoar nog enige liederen had ge
zongen, sloot de voorzitter te omstreeks 23- uur de bijeenkomst. 

�
Lee,1warden, 9-4-1951 . 
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Op Dinsdag 20 kaart 1951 werd door de A.fd. Den Eaag 
van de Internationale Vereniging 11Bellamy 11 -een bijeenkomst 
gehouden ter herdenking van de stichter van de D0llarny
gedachte "Edward Bellamy". 

Deze bijeenkomst werd gehouden in een zaal van het 
hotel "Pomona II aan de L"olenstraat te 's-Gravenhage. 

De zaal, die plaats biedt aan ongeveer 250 bezoekers, 
was geheel g evuld. 

Crnstreeks 20.15 uur werd de bijeenkomst geopend door 
de voorzitter van de Afd. Den ;raag van de I. V.B., genaamd 

:Benjamin Cornelis BROIGGNG
6 

geboren te Vianen 9 Octo
ber 1916, wonende Schenkkade 27 te 's-Gravenhage. 

Deze hield een korte inleiding, waarin hij de niet
leden opwekte lid te worden van de I.V.B. Jveneens wekte 
hij de aanwezigen op lid te worden van de H.I.R.O. (Huma
nitaire en Idealistische Radio Omroep), bij welke omroep
vereniging ook de I.V.B. is aangesloten. 

Vervolgens verleende hij het woord aan de spreker 
voor deze avond, n.l. de landelijk voorzitter van de I.V.B. 
in Nederland, genaamd: 

Jan HORSifü.HER, geboren te Bloemendaal 13 Jru uari 1900, 
wonende te Bloemendaal. 

Spreker gaf in een langdurige redevoering verduide
lijking van de Bellamy-gedachte, zoals die in de door Bel
lamy geschreven boeken "In het jaar 2000" en "Economische 
Gelijkheid" is omgchreven. 

Spreker noemde zich gedurende het uitspreken van zijn 
rede enige malen een Christen. Hij beweerde, dat Christus 
gedurende zijn omwandeling op de aarde op het economisch 
terrein des levens eigenlijk dezelfde gedachte verkondigde 
als die welke door Bellamy werd uitgewerkt en gepropageerd. 
Tevens betuigde spreker zijn instemming met de door de Ko
ningin uitgesproken redevoering tijdens haar laatste ver
blijf in 8ngeland, waarbij zij de noodzaak van het samen
gaan en samenwerken van de volkeren verkondigde. 

Omstreeks 22.00 uur beeindigde sp reker zijn rede, 
nadat de aanwezigen op zijn verzoek enige ogenblikken 
stilte in acht hadden genomen ter he(denking van Bellamy. 

Tijdens zijn rede werd door HORSMEIBR hoegenaamd niet 
over politiek gesproken, althans werd in zijn woorden geen 
sympathie met - of antipathie tegen een of andere politie
ke richting tot uitdrukking gebracht. 

Gedurende de na de rede van HORSî:.'.iETER gehouden pauze 
-en-
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en ook voor de aanvang van de bijeenkomst werd gramofoon
muziek ten gehore gebracht. 

�a de pauze werden nog een drietal korte filmpjes 
vertoond ter propagering van de Bellamy-gedachte. 

v noemd gesloten. (einde� 
r Omstreeks 23.15 uur werd de bijeenkomst door BROEKING 
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Int. vereni:üng "Be11a:� 

Jp grond van een besluit van de algemene vergadering 1950 draagt 
het org:i.art van _"Be_llam�" _yan 1 .1_�1 een andere naam_1:11.: WELVAART VOOR 
A_l;_l-,!!...H_. fn een hoofdart1.ke.1 ten ge.leide van het thans onäer voornoemde 
n=1am vèrsçhi

..,
n�nd_ orgaan wordt d,oi. zegd: "Dia- naam past· geheel in het

KaJer van ,r.et ooel van de IVB.: het door Bellamy in ziJn beide standaard
wer Ken besch.reven welvaartsstelsel te .1,1r'Jpagsren en te verwerkeJ.ij ken. 11 

� .p� "_Ha_.:1rlemse Vredesr'tad 11
- het overkoepelend lichaam van in 1:faa.rlem

bestaa:ncte, vredesverem.gi�en en stromingen op h'.lmanita.ire grondslaa 
l

�
Ji · Veif,e

_ 
tariers enz., waar�i

.., 
t1½tns ziJn aangesloten 16. verenigingen, h;ef't

t 
. de .i-'�oef genome:1 om te�kenma..Le een spreker van een der aangesloten ver-
t eni.s�nge_n_ de 6:.L'3genhe 1.c_i. te geven zich uit te spreken over bepaalde

1 ��ra:bstukKe1;, di� deze �1.;d be1:'o€ren. 
c. lJ�_-=erste d2:_�'.l1.tgeno9�6a _w_§_rd w�s_d� �er��•Belj,_amy" die als spreker 

.� afvaardi30e J. Ho��ier (äe landelijke voorzitter van deze vereniging
1(;> tevens voorzitter van het colJllltunistische "Haarlemse Vredescomit� 11) 
r 
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Bet bestuur der Haarlemse Vredesraad had deze avond een besloten ka
rakter gegeven lledenvergadering met spreker). Voorzitter Noordhoff, 

\ 

óie was inge.Licht dat deze avond in "De Wa�heid" was aangekondigd 
(zie biJL.) als openbaar en de opwekking bevatte om deze avond te be
�oali,en, zeide zeer di:iide·lijk in zijn openingswoord dat de mensen die 
naar aanleiding van deze aankondiging in "De Waarheid" de bijeenkomst 
zouden bezoeken, als gast beschouwd zal worden én dat zij aan de gele

•genheid tot het stellen van vragen na de rede van Horsrneier over "Ge
weld of overleg 11

, niet deel konden nemen. Voorts maakte hij attent op 
de verwarrin� in .Haarlemse Vredeskringen tengevolge van het f'èit dat 
een communistische organisatie een vrijwel gelijkluidende naam had ge
kozen. In de algemene ledenvergadering zou een voorstel in behandeling 
komen om daarom de nuam "Haarlemse Vredesraad 11 te vera..'î.deren. 
hierna .Kree5 !i.orsmeier het woord die in een zwaarwichtig en rammelend 
betoog verband poogde te leggen tussen de oorlogsdreig,ing van heden 
en de redding die zou kunnen komep ooor een aanvaarden van het Bellamy
stelsel. Hij wees nadrukkelijk op de op volle toeren werkende oorlogs
industrien, het perfectioneren van wapens, de gruwelen op Korea enz. 
doch vermeed angstvallig ook maar met een woord te reppen over het feit 
YlAarom West-l!;uropa zich br:,wapende. Hij voelde zich kennelijk niet op 
zijn gemak in dit milieu en het bestuur dat hem had uitgenodigd was 

A 
; zichtbaar weinig met ziJn betoog ingénomen. ·

�? ��De avond had een rustig verloop. Bekende CPNers werden niet gesigna-
l �,leerd en indien er niet bekende CPN.ers aanwezig waren in het gezel

V schapje van van pl.m. 40 aanwezigen, was hen bij voorbaat door voor
q zitter �oordhoff de gel egenheid ontnomen om het woord te voeren. De 

4 ingekomen vragen na de pauze bevatten geen nieuws en hadden een niets
ze$end karakter. rtorsmeier sprak er dan ook zijn teleurstelling over· 
uit dat de vragen in geen enkel opzicht aansloten bij ziJn rede, 
'.L'evens maakte hi� een verwijt aan de voorzitter dat hij een dusdanig 
.i:{O;I'te pauze- had doen houden (de aanwezigen hadden nauwelijks gelegen
heiá zich even te vertreden) dat de aanwezig�n geen gelegenheid was ge
deven zich ru$tig bp hun schrifteliJke vragen te bezinnen. 
Hi� had veie veie vergaderingen medegemaakt doch nog» nimme� éán met 
een zo korte pauze. 
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Op Woensdag 7 foaart 1951 werd door de Bellamy, af
deling 's-Gravenhage, een openbare vergadering gehouden 
in het Koffiehuis van Zwalve, Anthonie Duyckstraat 141 
te 's-Gravenhage. 

Zaalcapaciteit: 50 personen. Aanwezig 17 personen. 
In de zaal was een spandoek aangebracht met de woor

den: "Bellarny Den Haag", terwijl voor het spreekgestoelte 
de spreuk "Kennis is Macht" was ac.mgebracht. 

Te 20 .15 uur beklom de bekende sprek er: 
r(I Benjamin Cornelis BROKKING, geboren te Vianen 9 Oc-

tober 1916, wonende Schenkkade 276 te 's-Gravenhage, het 
spreekgestoelte. 

Hoofdzakelijk bepaalde hij zich bij de bewapening 
van Nederland en was van oordeel, dat dit ging ten koste 
van de Nederlandse economie. 

Hij vond deze bewapening niet noodzakelijk, daar de 
Russische bewapening niet zo omvangrijk is en het tot nog 
toe wel schikt met het Russische oorlogsgeweld. 

Het baseerde dit op de milliarden, die Rusland uit
geeft om verschillende gebieden productief te maken, welk 
geld dus niet voor oorlogstuig wordt aangewend. 

• Spreker was van mening, dat de tijd nabij was, dat 
directeur en arbeider evenveél inkomen 2Ullen hebben en 
dat beide groepen evenveel zeggenschap in de bedrijven 
zullen hebben. 

Verder sprak hij de wens uit, dat men in 1960 in 
Rusland evenver zou zijn gevorderd als de Bellamy en be
sloot zijn toespraak met een opwekking aan de leden om 
actief te zijn in het sterk maken van de Bellarny. 

Na de pauze werden twee vragen gesteld n.l.: 
1. Kan de Bellamy geen actie ontwikkelen bij de regering?
2. \'lordt de Bellamy gelijk gesteld met het communisme?

Spreker was, deze vragen beantwoordende, van mening,
dat Bellamy eerst leden moest werven en dan bij de rege
ring actie kan voeren. De tweede vraag beantwoordde hij 
met "na.en". 

Te omstreeks 23.00 uur werd deze rustige vergadering 
resloten. (einde) 
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Onderwerp: Ver6aderin, I.V.b. 
afdelinl., Beverwijk 
op 19 uaQrt 1951 -

Op Maandag 19 1v.1aart 1951 heeft de afdelin;; Beverwijk 
van de I .V.B. een speciale bijeenko st ge'\, 011den ter her
denkinf" van M .wd1·a.rd .i.iellamy. 

)(..i De ver;;aé', rin,_; stonc1 onder voorzit erscLap van : 
Jacob van ,/ijnga rden, geboren te Velsen 23-5-19C3, winkcliL-r, 
wonende te Be'li(:;rwijk, Lerkstrant 2, tevens internationa 1 
secret 1.ris van de I .A. ,j. en redacteur van het or a n der 
I .A.D. 11Ekonomia Lgaleco". Van hem werd reeds een inforr atie
kaart ingezonden. Hij is o.a. abonné op "De dat.r:c0id". 

In zijn oreningsworrd wees hij op de meer dan kritieke 
tijd waarin "lij t·.;.:J..ns leven. "'iie het kind heeft, heeft de 
toeko.J:Jst 11, is een le11ze, aldus spreker, die welha· st een 
bittere ironie is geuorden. De jeugd, de toeko1c st, dreigt 
te verstik1q�n onder de daden van de ouclere generatie. De 
jeugd kan niet gered worden do0r een thans opgeld doende 
11 bomenactie 11 (i:'.,en nat1, r7Jeho- dactie van de Beverwijkse jenvd.) 
De gevolgen va,1 ons totaal vero11derd concurrentie-systeem 
en winst stysteem doen zich stei= cts scherper aftekenen; het 

\
gekraak van het ineenstortende systeem wordt steeds lrider. 
Nie1rne krachten staan op, krachten die de grote stem van de 
grote ziener Edward Bellamy gehoord en be,-repen he" en. 

"Daarom, "zei spre1rer, "acht ik het een groot voorrecht, 
juist op de?.e bijeenkowst te mogen mededelen , dat wij 
wederom 4 nieuwe werkers he1J1)en knnnen inscr:ri iven." 

Hun na.nen werden no"r niet bekend. 

Y 
t!)P<. Mathijs Otto lille.m· van GeijtenheFk, ge,...oren t<? Vreeland 

op 9 .ull.aar;-, 1901, Ins:pectcu.r Algemene Di nst T . .u.rr., ,vone:ride 
te Beverwijk, Lendrik 1Jurgerstra,,t 19, hield hierna een 
herdenkin. ·srede. Op 22-6-50 was hij waarnemE.nd voorziti er 
van de IVB Bever'1ijk. Ben infor .atieka ,rt werd ree, s inre
zonden. Hij is oa. oud-lid van de L.V.C. 

Eij gaf een beschrijving van 11 de grote chaos, die de 
weidse naam van "maatbchappij" draag-t .'1 Ji.Iet vocrbeclden 
illustreerde hij "de absolute onhoud1;aarheid van de huidige 
maè,i.tscha_ppijvorm. 11 Als tei:··enhanger beeld.de hij de Bellamy
econo 11ie uit. Aan de ha:rd van talrijke uitspraken en voor
spellingen van Bellamy meende hij te kunrien aantonen dat ·· "de 11utopist" Bellamy een man geweest is, die zeer stevig
met beide benen op de grond stond. 11 

""'' Jacob Hartog, ge' oren te de Rijp op 30-1r-95, Inspect 'J'

) 
2e klas ( rechnisc:--1 Ambtena,..r B) bij het I .... ,. 1'T., wonende te 
Beverwijk, Strick van Linschotenstraat 41, werd 1:lenoe·1d tot 
verte,;enwoordiger van de afdeling op de Landelijke Verf ade
ring, die op 26-27 April 1951 te Den Eaag zal worden ge',ouden 

Ten slotte werd een 1Jesprekin6 ge, au.den over en besloten 
tot het houden van een Openbare Verf'.aderin,-r, wa"r als spreker 
zal optreden de landelijk voorzitter van de I.V.�..i., de reer 

·� . 1iA_,l Jan Eorsmeijer, ge toren Laarlem 13-1-1900, P�'/JT-a.1btenar:.r, 
- wonende te Bloenendaal.Horsmeijer 1Îl.S vertegenwoorc'iger van

Nederland in de ,'/ereldvredesre.ad. Fartoi:. vocrnoe .d was in
1949 abonne op 11:De daerhEnl.d 11• Nadere bijzonderhec en over
de gehouden vergaderin,:::.: zi�n niet bekend. I .D.J.
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GEMEENTEPOLITIE VE��EN. 

No. G.363/1950/D. 

�as lid van de E.V.C. tot December 1946. . 
. -

Thans lid van de �B1
• 0. P. . Ie een vurig Bellamyaan 

en lid van het I.V.B., afdeling Beverwijk. Is oud
redacteur van het Bellamy-orgaan. 

� 
Tie Commissaris van Politie, 

•
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Verbinding: No .12 \\,,1,_;;I\ 

Doss.33A/16 o/ 

V �HTROU'..'3LIJK 

24 Januari 1951. 

Onderwerp: Openbare bijeen...1'::omst vereniging 11 :Sellamy", afd. Den Haag 
Datum ontvangst bericht: 22 Januari 1951 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Vaardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

inedewerkende instanti es:--

Ondernomen actie:---

Op Iii:i:aandag 22 Januari 1951 werd door de Vereniging 
"Bel.1amy 11, afd. Den Haag in het gebouw "Amicitia", i:est
einde 15 te 1 s-Gravenhage, een openbare bijeenkomst ge
houden. 

iaalcapaciteit 400 personen. Aanwezig plm. 260 perso-
nen. 

In de hall en in de zaal waren verschil.Lende borden 
met leuzen aangebracht, n.l. "Vrede door Eellamy, oorlog 
door winststelsel 11, "Bellamy breekt baan 11, "Bellamy wel
vaart voor allen", "Int.Ver.Bellamy, gelijkheid voor al
len", 11 8en derde wereldoorlog komt niet, als •••• 11, "Geen 
partij politiek, maar Bellam,Y economie", "Productie niet 
om winst, maar naar behoefte" en "�en gelijk inkomen voor 
een ieder waarborgt blijvende wereldvrede". 

In de hall was een boekenstal.ietje ingericht. 
Te plm. 20.15 uur opende de plaatselijke voorzit�er, 

B.C.BROKXING (verdere gegevens bekend), de bijeenkomst 
en deelde mede, dat de spreker van deze avond J.HORSFEI�R 
(verdere gegevens bekend), landelijk voorzit�er der Inter
nationale Vereniging 1 1Bel.Lam:y 11 , door ziekte verhinderd 
was in deze bijeenkomst te spreken. 

BROK.K.DrG voornoemd verzocht de aanwezigen ermee ge
noegen te wil�en nemen, dat hij een uur zou spreken. 

BROKKING sprak eerst over de hedendaagse internatio
nale Joestand, vervolgens over de consequenties hiervan 
en teslotte hoe de "Bellamy 11 deze denkt op te lossen. 

De toespraak was zo nu en dan langdradig. 
Na zijn reae kondigde BROIGCING aan, dat tijdens de 

pauze gelegenheid was schriftelijk vragen in te dienen, 
welke na de pauze beantwoord zouden worden. Hiervan werd 
door enkele aanwezigen gebruik gemaakt. 

Te plm. 23.00 uur sloot BROKKING deze bijeenkomst 
met de opwekking zich als lid van de vereniging 11Bellam;y 11

op te geven. 
Bij de uitgang van de zaal werd voor de gemaakte on-

kosten gecol.iecteerd. 
Tijdens de pauze werden handtekeningen verzameld 

•
r

e gen de her beviapening van West-Duits land . (einde) 
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DI.SNSTGJH �IM .1. 

ONDERWERP: 

SPREKSR: 

TIJD: 

PLAATS: 

ZAALCAP: 

AAN .IJ!iZ IG: 

Openbare contactavond belegd 
de Internationale Vereniging 
Bellamy, afdeling Alkmaar. 

De heer BROKKING, wonende te 
's-Gravenhage. 

iloensdag 17 Januari 1951, te 20 
uur. 

De zaal van Valk's-Lunchroom, 
aan de Houttil, alhier. 

Ongeveer 100 personen. 

Ongeveer 30 

V E R S  L 4 G. 

ACDJ /4J7[J� 1

�'��pit Op Joensdag 17 Januari 1951, te 20 uur 

de afdeling Alkmaar, van de Internationale Vereniging 

Bellamy, in de zaal van Valk's�unchroom alhier een openbare 

contactavond. 

In het plaatselijk dagblad "De Alkmaarse Courant" van 

15.1.51 was de aandacht op deze bijeenkomst gevestigd. 

Omstreeks 20,15 uur opende de voorzitter 

van de afdeling Alkmaar der I.V.B.: H.VERSN'!;L, geboren 

16.2.96 (bij Uw dienst bekend) met een kort welkomstwoord 

de bijeenkomst. 

Hierna verkreeg de heer BROKKING het woord • 

Deze zeide in zijn betoog o.m. het volgende:. 

"Om te beginnen moet ik wijzen op die dingen die we alle

maal kennen en vrezen, maar waarop we practisch niet reage

ren. Ik bedoel de kwestie van de vermilitairisering van de 

westerse landen en de vermilitairisering van de .✓esterse 

cultuur • .tij Bellamy-anen worden geconfronteerd met de gi

ganti�che bewapeningswedloop in het Westen en vanzelfspre

kend ook in het Oosten. Wij kleine mensen staan daar midde 

in, en, Rls min of meer ongeschoolden in de wereldpolitiek, 

komen er met onze gedachten niet meer uit. ,/ij Bellamy-ane 

vragen ons af wat is de achtergrond van de oorlogsdreiging 

van nu? Wil Rusland ons nu werkelijk aanvallen zoals 

steeds weer wordt voorspeld ?.Jat is de oorzaak van de 

ning tussen Oost en ,lest ? Voor 1945 waren we blij dat 

Russische legers naar het ','lesten optrokken. Toen gaven 

Russische en Amerikaanse soldaten elkaar de hand. In betere 

kringen dronk men toen Yodka omdat het mode was en er werd 
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Russische muziek gespeeld. Vele mensen droegen na de be

vrijding een rode das. Tuien zegt nu dat Rusland grote le

gers aan de grenzen heeft staan om het .testen te overval 

len en om hier de Russische dictatuur te vestigen. Daar

om is het noodzakelijk dat we ons tot de tanden toe be

wapenen, ten koste van alles, zo wordt gezegd. fi.ls dat 

waar is, zou Rusland dan zo idioot zijn te wachten tot 

het .iesten zmch volledig heeft bewapend ? Daarom is de 

reden van bewapening een drogreden • . ·at is en wat wil 

het ,testen eigenlijk ? Het ,lesten is nog gehe.il gevangen 

in de klauwen van het kapitalisme. Het productieproces 

is nog op kapitalistische leest geschoeid. Het kapita

listische stelsel zal echter door haar eigen structuur 

en aard in elkaar zakken. Het kapitalisme komt steeds 

weer in een vicieuze cirkel terecht. Na een oorlog is 

volop werkgelegenheid en wordt de productie opgevoerd, 

maar daarna treedt weer een vermindering van de koop

k�acht op, die leidt naar overproductie en werkloosheid. 

Dan worden we dan de rand van de diepste armoede gebrac 

welke een goede voedingsbodem is voor het communisme, 

ook wel voor de Bellamygedachte. Om uit de misère te 

komen moet er weer een oorlog op touw worden gezet en 

een vijand is gauw gevreëerd. Hitler wist ook, dat de 

werkloosheid opgelost kon worden door een soldatenpak 

doen aantrekken. De oorlog betekent voor velen dividend. 

Deze vicieuze cirkel gaat door als het kapitalisme geen 

halt wordt toegeroepen./Zullen we ons nu weer in oorlog 

laten drijven. De vorige oorlog heeft 20 millioen mensen 

levens gekost en voor het geld wat aan die oorlog bee 

steed is had iedere stad ( in Duitsland) een spoxtveld 

en een ziekenhuis kunnen bouwen en had ieder gezin een 

auto kunnen kopen. ,/anneer weer een oorlog uitbreekt 

zal dit niet alleen de vernietiging van het i'iesten in

houden maar vermoedelijk van de gehele wereld. Door de 

kettingreactie/wordt door het werpen van atoombommen, is 

deze mogelijk. ,Ie hebben nu de keus ons te laten oprui

en of bereid te zijn een andere economische oplossing 

te aanvaarden. �en oorlog wordt immeJ'S al tijd om de 

grondstoffen en de economie gevoerd. De oplossing van 

het economisch probleem door middel van schieten en bom

men moeten we laten vallen. Het zal nodig zijn, dat we 

voor een nieuwe economie vereh moeten laten, maar de 



• 

• 

DIENSTGEHEIM 5. 

grote massa is kaal, dus moeten de veren komen van hen die 

ze bezitten. ;ij zijn vrij in een democratie, ja: vrij om 

armoede te lijden! Er zal geproduceerd moeten worden om de 

behoefte en niet om de winst, zodat het niet meer mogelijk 

is, dat zoals voor de oorlog in Brazilië gebeurde de koffie 

verbrand moet worden omdat de winst te klein is. Wij Bellamy 

anen zijn nog maar een kleine groep, die niet veel in de mel� 

te brokkelen heeft, maar wij gooien hen, die geen nieuwe 

economische ordening wensen, steeds weer voor de voeten dat 

ze onmachtig zijn orde en welvaart te scheppen. Wij gaan als 

Dioganes met een kaarsje rond om te zoeken of er nog mensen 

zijn die het woord mens met een hoofdletter schrijven. Een 

groot philosoof heeft eens gezegd " Een mens is een dier 

op zijn achterpoten loopt''· �ij roepen allen op, die met ons 

een beter wereld willen opbouwen, waarin het goed zal zijn 

te leven en waar geen armoede of gebrek zal zijn. Jat wij 
h,�..-!!JY 

willen is het zoeken naar een soort synthese)individueel- en 

algemeen belang • .
l

ij willen geen dictatuur maar we willen 

vrij zijn; juist vrij omdat we elkaar het geluk niet behoe

ven en willen ontnemen. De wereld bezit rijkdommen genoeg 

om ieder mens naar behoefte een bestaan te verzekeren. Dit 

is geen Bellamy-propaganda maar nuchtere werkelijkheid en 

daarom roep ik een onverdachte getuige op n-rl"T de oprichter 

van het Unièever concern: Leverhullm? die in 1916 een bere

kening maakte hoeveel uren per week ieder zou moeten werken, 

met de hulpmiddelen en de aanwezige grondstoffen in die tijd 

om alle mensen aan het nodige levensonderheud te helpen. Dit 

zou voor ieder één uur per week arbeid moeten zijn. Het kan 

dus anders,maar alleen de onwil houdt de verwezenlijking 

van het Bellamy-ideaal tegen. Hoe krijgen we nu een rede

lijke verdeling van de consumptiegoederen. De aanwezige con

sumptiegoederen worden verdeeld naar het aantal hoofden in 

de vorm van een tegoed op de girorekening van een ieder, zo

dat ieder kan kopen wat hij nodig heeft. Je zullen in een 

Bell�my-samenleving niet anderen voor ons kunnen laten wer

ken, we houden op economische slaven te zijn. Belasting en 

verzekeringen zijn in zo'n samenleving niet nodig. Het leven 

zal veel eenvoudiger en waardevoller worden, omdat er veel 

vrije tijd zal zijn, waarin men zich cultureel kan uitleven. 

Het gelijke aandeel is het recht van iedereen. Iemand die 

beter ontwikkeld is zal vanzelfsprekend meer moeten preste

ren. De juiste man zal op de juiste plaats gezet worden. Er 
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zullen geen ordinaire Arbeidsbeurzen meer zijn maar ar

beidsadviesbureaux. ,/e behoeven niet bang te zijn dat we 

massa-mensen worden. Juist nu worden we massa-mensen, om

dat er massa-productie is. Kijkt U maar eens bij c. en A. 

In een Bellamy-samenleving zal een ieder zich kunnen per

mi teren wat nu alleen de rijken kunnen. 'e zullen ongeveer 

tot onze 45-jarige leeftijd moeten werken waarna we tot 

onze 55-jarige leeftijd in een z.g. arbeidsreserve komen. 

De weg om dit alles te bereiken zal moeilijk zijn, dat we

ten we wel, maar het kan. In mijn betoog heb ik als onder

titel genomen °Machines maken revolutie". De gasturbine 

bijvoorbeeld, neemt 9 millioen man het werk uithanden; een 

machine die gloeilampen vervaardigt ma8kt er 423 per minuut 

een machine die baksteen vervaardigt, maakt 320.000 stuks 

per dag, terwijl een man er 340 per dag maakt. In Amerika 

is een fabriek van 12 kilometer lang waarin machines staan, 

die voor het productieproces door 12 man bediend worden. 

,anneer we deze machine voor de zuivere menselijke behoefte 

kunnen aanwenden, moeten er o.us grote mogelijkheden zijn. 

In Amerika is een nieuw soort kleding uitgevonden, vervaar

digd uit cellulose, zodat een colbertje geen tientjesmaar 

stuivertjes moet kosten. Dacht U dat het product in de han

del gebracht wordt? Geen sprake van. Jaar zouden de tex

tielbaronnen met hun producten moeten blijven? '7o zijn 

tal van andere dingen uitgevonden die niet in de handel 

zijn gebracht. In de Bellamystaat zal dit onmogelijk zijn, 

omdat geproduceerd wordt naar behoefte en niet om winst • 

,!ij Bellamy-anen moeten onze gedachte verder uitdragen 

overal en altijd. Dat er actieve Bellamy-anen zijn blijkt. 

wel uit de feiten. 7o is mevrouw v.d.LSK-MUNS uit Enschede 

op oudiêntie geweest bij de hoogste regeringsvertegenwoor

diger, 1\linister-President DR��S. 7ij ging naar hem toe, 

omdat ze net als in 1939, bevreesd is voor een nieuw oor

log en wilde Dr.DRE8S verzoeken toch een halt toe te roe

pen aan de bewapeningswedloop onder leiding van TRm1AN. '7e 

zei: 11 Ik weet het, dat het U moeilijk zal vallen en wel

licht zult U het Minister-Presidentschap moeten neerleggen 

maar ik moet het U vragen • .,1inister-J?resident DR'S �S stak 

zijn hand omhoog en zei: 11Mevrouw T::J.moest eens weten hoe 

moeilijk alles is 11 •11Ja inderdaad", zei mevrouw 

maar in 1935 bezocht ik een vergadering van de S.D.A.P. 

toen sprak daar een mens die tegen de oorlog was en die 
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mens was WILLEJY, DREES. Wat is er nu nog over van de idea

list ./ILL�l,1 DRms ?"Deze vrouw vroeg Dr.DR,�.::s of hij de 

boeken van Edward B�LLAMY gelezen had, ja, dat had hij, 

n .1. het eerste deel. l1evrouw VTd. LEK-MUNS vroeg of de 

Minister-President ook het tweede deel wilde lezen en 

Dr.DRE�S stemde toe; hij beloofde het te zullen lezen. 

Want de enige weg om uit de moeilijkheden :te geraken is 

de weg die Bellamy ons gewezen heeft. Om tot d''Ze weg te 

komen willen wij geen geweld gebruiken, maar zullen we 

juist de oorlog en het geweld moeten tegen gaan 11
• 

Hierna was er pauze waarin gelegenheid werd gegeven 

telijk vragen in te dienen. De voorzitter zeide tevens, 

dat hij II onze vredesvrienden" in de gelegeheid wilde 

stellen te colporteren met het blad Vrede • 

Er werd gecolporteerd door de bij Uw dienst bekende 

A.TOR�NVLIED, geb. 6.5.21. B.HOOGLAND, (voorzitter

A .N .J. V. alhier) en mevrouw L .KNUISTINGH-N �V'::N-LE �RTOU nR

geb. 17.10.26. Een tiental couranten werd verkocht.

Door leden van de I.V.B. werd gecolporteerd met brochures,

uitgaande van deze orgenisatie.

Na de pauze besprak BROKKING de ingekomen vragen.

De voornaamste worden hieronder weergegeven.

le. Vraag." Is er in Rusland indertijd geen Bellamy-proef

staat geweest?".

Antwoord," Om deze vraag te beantwoorden wil ik nog verder

teruggaan in de geschiedenis. Tijdens de eerste Christen

gemeenschap, tijdens Jezus 11 rondwandeling op aarde, be

stond er een samenleving onder de discipelen, die men

zuiver communistisch zou kunnen noemen. Deze samenleving

is door het egoïsme van enkele 11 (geschiedenis van Annania

en Safira) meer en meer afgebrokkeld.

In Rusland heeft men na de revolutie van 1917 getracht

een samenleving in communistische zin op te bouwen. Dit

ging niet gemakkelijk door de tegenwerking van de boeren,

waardoor een grote hongersnood is ontstaan, die duizenden

mensen het leven heeft gekost. Lenin, Stalin en Trotzki,

idealisten als ze waren, hielden aan hun idee, het vormen

van een nieuw communistische samenleving vast. Om nièt

alle mensen te laten omkomen van honger en in verband met

de interventieoorlog van het !asten, zei Lenin; 11 öm een

stap vooruit te kunnen doen, moeten we drie stappen ach

teruit".Hij riep toen de Nieuw "'.!:conomische Politiek

(I!. :LP.) in het leven. Onder de druk van de algemene 
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opinie van 11Nooit meer oorlog", werden de interventie

legers terug6enomen. Jen handjevol mensen wilde in de 

Sovjet-Unie de communistische samenleving organiseren, 

of zo U wilt, de proef-Bellamystaat. 

Er komen niet allenn maar leugens uit het Oosten en 

om moet U "De grote samenzwering' eens lezen. 

Van Heuven Goedhart, die man kent U natuurlijk wel, heef 

dit boek ook zeer objectief genoemd. Het is geschreven 

door twee Amerikaanse journalisten, die zich in de Sovje 

Unie vrij konden bewegen, zonder een gids van de "Intou

rist" en die ondanks de communistenjacht in Amerika nog 

steeds op vrije voeten �ijn. 3r zijn nog meer onverdacht 

getuigen, die objectief iets over rtusland kunnen zeggen. 

De kortgeleden uit hloskeu teruggekeerde Dr.P.H.C.VISS�R 

sprak op een vergadering van Nederlandse Maatschappij 

voor Nijverheid en Handel te Amsterdam en zei, dat hij 

geen communist was en niet met molentjes liep. 7over is 

het dus al gekomen als je iets goeds zegt over Rusland, 

inplaats van over Amerika. Deze Dr. VISSJR dan zegt, dat 

de economische vooruitgang van Rusland de laatste jaren 

zeer groot is geweest. De bevolking accepteert daarbij 

zijn onvrijheid. Rusland is zeker geen ideaalstaat. Dan 

wordt Dr. VISS3:1 bezorgd over Rusland en wanneer dergeT 

lijke heren bezord worden schuilt er een addertje ond�r 

het gras. Hij is bezorgd omdat Rusland binnen 20 jaar in 

staat zal zijn, in alle behoefte te v.ooBzien en valt de 

prikkel weg zich in te spannen voor het ideaal • 

Nog een onverdachte getuige "De Telegraaf", niet "De 

Naarheid'', schrijft, dat in Rusland grote verschillen 

lonen bestaan en men gewaardeerd wordt naar prestatie. 

Het blad waardeert de roebel niet op een gulden maar op 

10 cent en zegt, dat een wetenschappelijk werker in 

Rusland ongeveer F.3000,- per maand verdient en dat lo

nen van handarbeiders variëren. 

Nu mag men mij een communist noemen, maar het communisme 

en bellamy hebben fundamentele verschillen." 

2. Vraag." Bestaat er een doel om samen te werken tot

behoud van de vrede ?"

Antwoord." Deze vraag slaat op de vredesbeweging. Het

gaat er dus om éen middel te vinden om gezama:iijk de

vrede te winnen . .  1e moeten dus een meerderheid vinden

die de vrede wil, een gebalde macht van mensen. De poli

tieke partijen drukken de wil van het volk niet uit op
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dit gebied. Op het congres van de I.V.B. heeft het be

stuur zich volledig achter de Vredesbeweging geschaard. 

Het feit, dat verscheidene verenigingen uit de kringen 

van de Vredesbeweging zijn weggelopen, omdat de commu

nisten meewerkem, is veroorzaakt door de rechtse propa

ganda. Dat men ons bekladt geeft niet, want ieder weet 

voor zich zelf waar hij staat. In 1947 verscheen in de 

"News Cronicle 11 , een rechts Amerikaans blad, een klein 

artikel waarin stond dat niet Rusland het grootste ge

vaar betekende, maar de armoede; dit was gezeg� door 

Truman. Dat moet U nu eens tegen hem zeggen. 

Het is dms noodzakelijk de vrede te bevorderen om de 

Bellamygedachte te verwezenlmjken. Om dit doel te verwe

zenlijken is het dus ook nodig tegen de Duitse herbewa

pening te zijn. Het is nu alweer zmver gekomen, dat men 

bij Guderian in de leer gaat en tegen hem zegt" Jo, hoe 

zit dat eigenlijk, wat moeten we nu ? 11 Deze generaal 

heeft ervaring in het vechten tegen de Russen. In 1946 

begonnen de �ngelsen al Duitsers op te roepen die er

varing hadden in winterveldtochten. daarom eigenlijk? 

Het komt er dus niet op aan waar de vredesklank.en van

daan komen, als er maar geen oorlog komt, dat is belang

rijker. ,.'aar we kunnen, zulle?ll we ons tegen de Duitse 

herbewapening dienen uit te spreken. 

3. Vraag. De klassestrijd wordt door Bellamy verworpen.

Op welke manier denkt men dan de kapitalisten mee: te

krijgen?

Antwoord." dij onderschrijven inderdaad niet de dicta

tuut van het proletariaat. Jij willen geen wapengeweld,

ook niet om ons doel te verwezenlijken. De communisten

lachen om ons, maar de gesch��denis zal uitmaken wie ge

lijk krijgt, zij of wij. /ij willen de mens als mens

zien en laat de communisten dan maar lachen. ,ij zullen

het kapitalistische stelsel blijven bestrijden en als

het vrede blijft zal het kapitalisme zeker vallen, zelfs

langs democratische weg. Jij kiezen de veel moeilijker

weg van geweldloosheid en wat men dan kan bereiken is

reeds in de ge�chiedenis bewezen. De grote Ghandi staat

voor ons oog. Deze vraag was overigens een typisch com

munistische vraag "·

De spreker besloot met een opwekkend woord om de Bellamy

gedachte te verbreiden en de aanwe:-1.igen die geen lid

waren van de I.V • .B. verzocht hij zich aan te melden.
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In de zaal waren twee spandoeken aangebracht in groene 

kleur met de volgende opschriften: 

"Orde, welvaart,vrede" en "Levensrecht voor allen". 

Het spreekgestoelte was omhangen met de Bellamy-vlag. 

Te omstreeks 23,30 uur sloot de voorzitter de bijeen

komst. Einde. 

Mu. t\ 17 
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Kort ve:r.l'l,:; ver..,;de::..�ing 11 I.V.J 11(I11t.veren.3ell8.my) in'·: u .. en·ver

kinc 1net à.e ..., :.anse ...,s::_ erantistenverenieing, in het __ gebo:ixw 11De '.fadden 11 

te Koog aan de Jaan. 

datv..m:17-11-'50 zaalcap: aant. s t emm: &
1 

t 0 3 1 

1/• 11 

�, 

bijval 
had 
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450 J. 

bez: 
l 

normaal J.Boogaard(voor �ellamy)
uit 's-Gravenhage; 
Zvrart (Esperantisten)ui t
V!ormerveer. 

de / Onde/b3.ezoekers vraren een achttal bekende communisten, waarvan de 
t3preker Boogaard,aanvankelijk,toen hij het had over de spanning tussen 

flonen en prijzen en de z.g,verbetering die na een staking werd bereikt,/. 
d0ch toen later bleek, dat hij de communisten niet 1Jep2.ald vrelgezind v1as 
en er aan twijÎelde oÎ de toestanden achte1� het ijzeren gordijn werke
lijk itel zo flori s,mt v1aren,als somligen weten te vertellen,verdv,enea 
de comr!l.unü,-�en van het toneel en verlieten de zaal .::Je kapi talistsche 
maatschappij diegt niet,aldus spreker,maar de '1Bellamygedachte 11 bezorgt 
ons een beter wereld,vraarin het een ieder goed caat.Dat kan nog wel 100 
jaar duren,aldus beantwoordde spreker een schi:ftelijk gestelde vraag, 
maar wij moeten deze gedachte in �raktijd brengen,dan kmomt de toenade
ring tot het kapitaal vanzelf. "Hebt Uv, naaste lief als Uzelven" en nie
mand hecht meer aan geld.Verder Herd er een vraag gesteld over het 13ank
vrezen in een J3ellamystaat. ( de v:taagsteller was klaarblijkelijk een des
kundige op dit gebied).De spreker betoogde,dat er in de J3ellamystaat ook 
dergelijke instellingen zvilen moeten zijn.De bellamystaat lijkt werke
lijk heel goed,zo zei een laatste vraagsteller,maar wat denkt U van de 
staat achter het ijzeren gordijn?,dat is pas een staat,die goed is.Dat 
kan best zijn,aldus de spreker,maar laten we voorzichtig zijn.Niet af
gaan op wat de een of ander in deze zegt, die er is geweest. \'/aarom een 
ijzeren gordijn,wat trouwens ook al poreus blijkt te zijn,maar een vrije 
wereld,met vrije mensen en vrije meningsuiting.(füiterna poetsten de com
munisten de plaat, zoals reeds .;ezegd) Zwart uit '.'lormerveer sprak over de 
werelhulptaal "Esperanto�', Waarvoor nagenoeg geen aandacht en geen be
la ·stellin. werd {l"etoond aarom hi · z'n betoo maar S')Oedi · staakte. 

Verslag feestvergadering Arbeiderbohd Cultaa:r,afd.Koog-Zaandijk,in ge
boud 11de ./adè.en 11 te ::oo · o.an de Zaan 

zaàlcap: bezoekers: sternm: 

450 90 norm. r 

(b±graphie bekend) 
':/.... J 

Sp_'ekers en medewerkenden: 

Gezelschap "Cultura" uit 
Amsterdam.Propagandawoord 
tijdens de pauze ván Gerrit 
KJ..eijn te Koog aan de Zaan. 

Voorzitter v1as Gornelis '.filhelmus Gersen, 'Bosjesstraat 17 te Koog 
aan de Zaan(bj(graphie bekend),die met een kort woord(van geen betekenis 
opende.Tijdens de pauze sprak IG.eijn,die z eide,dat de mensen beu zijn, 
van hetgeen de raliimo geeft.Zij zetten hun toestel af.Ons is de(lether 
ontzegd,dus moeten we het op deze wijze doen.Gij moet echter meewer
ken. ,faarom zijn er hier zo weinig bezoekers?Van de 500 circulaires, 
die wij in Koog-Za:s.ndijk hebben rondgestuurd(hierJ.i t zou dus op te ma
ken zijn,dat A.B.C.in de gemeenten Koog en Zaandijk wel eens 500 leden 
zou kunnen hebben)hebben wij er slechts één beantwoord terugontvangen. 
�.1en moest antwoorden wat men op het gëi.ed van de ontspanning nu em.gen
lijk verlangde.Spreker verzocht elke week een dubbeltje meer te offe
ren (bui ten de contributie )opdat er 1vat beters gegeven kan worden. 

Ee1�ste schets van 11Cultura1
1 :De \velgestelden van de I.Iaatschapflij 11 

en voorts het ensemble 11:De Planowa 1 s,guit·1ars met zcfg van Ma17 Planje:s, 
LiOJ?- Çhtran (piano)met de 1

1Sabeldans 11 enz.::l.van Rijn met pantomine(geen 
politieke stP.ekking). Schets van A1�thur i.Iiller over het huidige Amerika 
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Knipsel uit de Zaanlander. 

/u.:.. . .I R L \ s 71 Uil ---
Aq .m • ··· 

J y BiJl •. v.97.750 � on 40�._J 

NAAR VERBETERING VAN 

DE WERELD 
Streek. De afdeling Zaanstreek van de 

Intern. Veren. Bellamy organiseerde Vrij
dagavond in samenwerking met de Espe
rantistengroep Zaanland een openbare , 
vergadering in Gebouw De Wadden. Als 
sprekers traden op: voor de Bellamy de 
heer Boogaard uit Den Haag en voor de 
Esperantisten de heer M. Zwart. De óp: 
komst van het publiek was zeer matig. 
Dat was jammer, want het onderwerp van 
deze avond was "Hoe kunnen wij daad
werkelijk meewerken ter verkrijgen van 
een permanente wereldvrede". 

De· heer Boogaard zette op vlotte en 
heldere wijze• de Bellamy-gedachte uit
een. Hij wees er op, dat alle factoren op 
de aarde aanwezig waren om een gezon
de maatschappij op te bouwen. Slechts de 
kennis, om de rijke bronnen van moeder 
aarde te benutten voor het welzijn van de 
mensheid ontbrak. We moeten naar een 
nieuwe maatschappij, waarin de.strijd om 
het bestaan zal zijn uitgebannen. De heer 
Zwart zág• in de Wereldtaal een middel 
om dé mensen nader tot elkaar te bren
gen. Hij verwonderde er zich over, dat de 
massa zo werkeloos kon toezien en geen 
poging deed om verbetering te brengen in 
de chaos van de huidige wereld. 
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:.� oD 4ot 
lnternatlonale 
Vereeniglng 
BELLAMY 

afd. Zaanstreek 
Secr.' Bloemstraat 3 

'tlJ Z- Internationale 
Vereeniglng 

voor ESPERANTO 
afd. Zaanstreek 

Secr. Plantaanlaan 30 

Hebt U vrede 
met de huidige- toestand in de wereld 7 

Neen, r:1atuurlijk! Wie heeft dat wel? 
Doch, steeds vraagt men zich af, wat wordt er gedaan om aan de heersende 
chaotische toestand, aan het leed en de ellende van millioenen medemensen, aan 
Uw eigén zenuwslopende zorgen van elke dag een eind te maken? 
Wat doet men ter voorkoming van de ten hemel schreiende voedselvernietiging, 
van de oorlogen en de geruchten van oorlogen? 
Allerwege kritiek, doch, met kritiek alleen komt de mensheid niet uit het slop. 
Denken, en doen,_ er is veel te doen voor het geluk en welzijn der gehele mensheid. 
Bijna ieder is er van overtuigd, dat het zo niet langer gaat, dat er iets, neen veel, 
gedaan moet worden om een catastrophe te voorkomen. Het schijnt alsof alles 
verkeerd gaat. De meest onlogische maatregelen worden genomen en men vraagt 
zièh af, of ontkomen inderdaad nog mogelijk is. 
Wij antwoorden hierop in volle overtuiging: Ja. Er is een uitweg. 
Wij vragen U niet ons zo maar op ons woord te geloven. Onderzoekt U zelf de 
mogelijkheden waarop wij ons vertrouwen vestigen. Neem kennis van het stelsel 
zoals dit door Edward Bellamy werd omschreven, en waarvan we de verwerkelijking 
ondanks alle schijnbare tegenstellingen steeds nader zien komen. Bezoekt onze 
bijeenkomsten, en zet mede Uw schouders onder het werk, zet Uw krachten in 
voor de taak die wij ons gesteld hebben. 

Bezoekt onze Openbare Vergadering op Vrijdag 17 November 
a.s. des avonds 8 uur daar zult gij door een paar sprekers heel

duidelijk gemaakt word�n hoe U dan moet handelen.
Dus allen Vrijdag 17 November naar "de Wadden". 

Breedweer, Koog aan ·de Zaan 

Hieï'langs afknippen 

Ondergetekende wenst lid te worden 
van de Int. Vereeniging Bellamy.· 
Minimum contributie 50 et per maand. 

Naam 

Straat. 

Woonplaats .............................................. ,., ......................... . 

Inleveren ter vergadering of bij een der Secretariaten 

Ondergetekende wenst lid/cursist te 
worden van een der Esperanto.af• 
delingen in de Zaanstreek. 

Naam 

Straat 

Woonplaats ....................... _ ........ _ .. _ .. ____ . __ _ 

Doorhalen wat men niet wenst. 

Fietsenstalling aanwezig 
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:UATUM: 

TIJvSTIP: 

't. l SPREKER:

ZAALCAP.: 

AAllf,lE\HG: 

schreven door de Internationa

le Vereniging Bellamy,afdeling 

Alkmaar. 

�e bovenzaal van café restau

rant "Centraal" ,aan het Hof

plein te Alkmaar. 

Tionderdag 16 November 1950.

Aanvang 20.15 uur, einde 23.15 

uur. 

J.BOGAARD, uit Scheveningen,

met het onderwerp "Bellamy

Vrede ".

Plm. 100 personen. 

Plm. 70 personen. 

V E.d. SL AG.-

Op Donderdag, 16 November 1950, werd in de 

bovenzaal van het café Restaurant "Centraal", aan het Hof

plein alhier,door de afdeling Alkmaar van de Internationale 

Vereniging Bellamy een openbare bijeenkomst gehouden. 

/"'>. ' De voorzitter van ·de afdeling Alkmaar ,H. VERSNEL, geboren

16.2.96 wonende J. van Galenstraat nr. 14 te Alkmaar,(bij 

Uw dienst bekend), opende te omstreeks 20.15 uur de verga

dering. 

In zijn openingswoord heette hij de aanwezigen (ongeveer 

70 personen) hartelijk welkom en in het bijzonder de spre

ker van deze avond,J.BOGAARD. 

Hierna gaf de voorzitter een korte uiteenzetting van de 

Bellamygedachte, waarna hij het woord gaf aan spreker 

J .BOGAAlill ,tioor het uitspreken van zijn rede "Bellamy-Vrede � 

Spreker begon met te zeggen, dat hij ongeveer 20 jaar pro

paganda voert voor de Internationale Vereniging "Bellamy", 

en hij nog steeds omtrent "Bellamy" dingen hoort vertellen 

die nimmer door Bellamy zijn verkondigd.In 1887 reeds ver

kondigde de Amerikaan }..DWARD BELLAMY zijn economie,nl.ge-
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lijke levensrechten voor allen. 
Ik heb eens gelezen,zei spreker: Hebt Uw naaste lief, en 

zovoort.:Jat betekent dus,dat ik voor de naaste iets moet 
zoeken dat hem bevredigt,en ik mag niet rusten,voorjat 
die naaste heeft wat ik zelf heb. 
In de huidige maatschappij ma�nkeert nog al een en ander 
aan die naastenliefde. Spreker duidde de tekortkomingen 
in het huidige econ�mische leven met verschillende voor
beelden aan.Hij noemde hierbij de ongeordende productie. 
Vaders en moeders van gegoede stand zeggen hun kinderen, 
dat ze niet met scho�es mogen spelen; de Rechterlijke 
Macht houdt bij zijn uitspraak rekening met de stand van 
het individu,zo ging hij verder.:;)eze misstanden zijn nog 
niet voldoende duidelijk.Men moet eens beginnen met zich 
een andere maatschappij in te denken, zonder corruptie, 
oorlogen,enz. :Maar hoe komen we aan een plan en een men
taliteit voor een nieuwe maatschappij.Hier moeten we het 
commando van EDWAR0 BELLAMY van 1887 naar voren brengen: 
Gelijke levens:r-echten voor allen.Dit is de eerste phase 
van de Bellamygedachte. 

Er zijn nog genoeg mogelijkheden om de maatschappij uit 
de moeilijkheden te helpen. ,,ij moeten een orde scheppen 
die voor een ieder het zelfde recht geeft. Thans zitten 
de winkels vol met artikelen en de mensen hebben geen 
geld om ze te kopen. De groente wordt op de veilingen 
doorgedraaid en verdwijnt naar de mestvaalt. :;)i t is een 
toestand die fout is. Alles dat uit de aarde komt,kost 
niets. De arbeid hieraan is de waardemeter en moet blij

ven vaststaan. �e waardemeter in de huidige economie is 
een zwevend apparaat, waarmede de problemen niet opgelost 
kunnen worden. ·,[ij moeten de arbeid als grondslag voor de 
waarde gebruiken en die arbeid wordt aangeduid door een 
eenheid. De waarde is bestemd voor alle mensen en moet ge 
lijk verdeeld worden. Als je werkt, zo ging spreker verd 
heb je recht op koopkracht. �e producten en productie 

kunnen ons nooit ontnomen worden. �ij moeten trachten 
een toekomst op te bouwen voor 10 millioen mensen. De

mensen vinden de toekomst donker,maar dit is hij in werke 
lijkheid niet, wanneer men het inzicht van ED'.'/A"m BELLflI:Y 
tot het zijne maakt. 
De voorzitter H. V-.LRSKEL deelde mede, dat in de pauze ge-
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legenheid was om schriftelijke vragen te stellen, waar 

van een nocal druk gebruik werd gemaakt. 

lifa de pav.ze, .. ie ongeveer 15 minuten duurde, werden de 

vragen II Hoe beziet U de bevolkingsaanwas in Bell.amy

verband 11, 11 '1la t moeten we doen met die elementen die 

te lui zijn om te werken 11, e.a. door speeker beant

woord. 

Hierna sloot de afdelingsvoorzitter op de gebruike

lijke wijze de bijeenkomst te 11.15 uur. 

In de zaal was een boekenstalletje, waarop Bellamylec

tuur ten verkoop voorhe.nden was. 

In de zaal waren twee spandoeken aan6ebracht, ten op

schrift hebbende 11 Levensrecht voor allen 11 en II Orde, 

',/el vaart, Vrede", De Bellam31-vlag was ontplooid opgehan

gen. 

De bijeenkomst, toegankelijlc á 25 cent, had een orde

lijk verloop.�oor middel van enkele kleine raambiljet

ten was aan deze vergadering bekendheid gegeven. 

lfa afloop werd bij de uitgang van de zaal gecollecteerd 

EIF:JE.-
o· .

u., 11-� 
�/ 
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Onderwerp: VergadLr:i_ng I.V.b.,a:fdeling 
Beverwijk op 4NO�èmber 1950 
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In gebouw 11Het Centrum." aan de Koningstraat te Beverwijk 
heeft de a:fdeling Bever�ijk van de Int.Ver. Bellamy, op 
Zaterdag 4 I�ovember 1950 te 20 uur, een vergadering gehouden 

f- 1 onder leiding van de voorzitter Jac. van dijngae.rden,

Kerkstraat 2 te Beverwijk, van wie reeds een Infor11atiekaart
werd ingezonden. 

,.. 1. Als sprek,ar trad op de heer Th. h. de Vries uit bloemen-
daal. 

,,- • De avond werd opgeluisterd door het ensemble ".8strelita", 
--,t bestaande 1.ü t "mevrouw Vel-Hnijer, piano, 

....- 1 de heer Vel, vmool, 
.,, t de heer J. de Zaaijer, z,ang."

/ -1 Voorts demonstreerde lhl'. 1ürane, enige tele�thie-
e:s.perimenten. Mr. foirano is de spe lnaam van Louis Henri 

� 1 Emile Toen, geboren te Schaerbeek ( B) op 30-12-19, radio
technicus, Groenelaan 32, van wie reeds eerd_er een Informa
tiekaart,, erd ingezonden. 

In het dagblad nKenneL1erland 11 van 6-11-50 verscheen een 
verslag van de gehouden bi jeenkor.1st. Dit verslag vrcrdt doe r 
ons als bijlage bijgevoezd. 

Tot op heden is no6 niet vastgesteld kuri�en warde� o:f 
het gezelschap 11Estrelita 11 uit Beverv·ijk afko:P.sti, · is. 

Een nader onderzoek wordt hiernaar in,,..·esteili.d. 

I.D.
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1 Propaganda-vergadering van Bellamf 
In 't Centrum heeft de plaatselijke 

afdeling van de Internationale verenl• 
ging "Bellamy" Zaterdagavond een bij

l eenkomst i:-ehouden. D� · voorzitter, de 
heer J. van Wijngaarden, sprak een 
openingswoord en wees op de vooruit-

! 
ziende blik, die Edward Bellamy ze
ventig jaar geleden had op de toe
komst, toen hij zinspeelde op de televi
sie en de moderne wereldt11al Espe-
ranto. 

De heer Th. H- de Vries uit Bloemen
daal trad als spreker op. Hij begon met 
iets te vertellen over de diverse histo
rische wereldperioden, 01· op wijzend, 
dat we nu leven in de periode der 
Christelijke samenleving. Maar, aldus 
vervolgde hij, wat is er na tweeduizend 
jaar ChristtiDdom en beschaving van 
deze wereld overgebleven? Het lijkt 
allerminst -op broederschap en gelijk
heid. Onze huidige samenleving is ge
schoeid op het winstbegrip. 

Naar aanleiding van dit· winstbegrip 
vertelde de heer De Vries een gelijke
nis van Bellamy getiteld "De water
tank". 

We zijn op de wereld gekomen met 
zekere begaafdheden, vervolgde hjj la
ter en daar kan de gemeenschap van 
profiteren. Ieder individu krijgt de 
volle gelegenheid zijn gave te ont
plooien, opdat het gebruik dier gaven 
de gemeenschap ten goede komt. Die
per ging de heer De Vries in op het 
systeem dat Bel!amy naar voren brengt 
om de wereld te laten draaien volgens ' 
zijn systeem. 

Dat de wereld momenteel niet vast
loopt, vindt zijn oorzaak in de grote 
bewapeningswedloop die Oost en West 
houden. Waren deze ool'logsindustrieën 

! 
er niet, de wereld zou weer een ge
weldige economische crisis doormaken, 
zoals in de ·jaren 1929-1939. De oor
logsindustrie is momenteel de uitlaat-

klep die de wereld draaiende houdt. 
De welvaart van de wieg tot het graf 
kunnen we alleen bereiken, aldus 
spreker, door de grote massa. Wanneer 
deze ziet dat het geen utopie is maar 
werkelijkheid, dan kunnen we in korte 
tijd bereiken hetgeen Bellamy als doel 
stelde. 

De avond werd opgeluisterd door het 
optreden van het ensemble "Estrelita" 
bestaande uit mevr. Vel-Huyer piano, 
de heer Vel viool en de heer J. de 
Zaayer zang. Voorts demonstreerde 
mr. Mirana met enige telephatic-expe
rimenten, waarin de aanwe�gen een 
werkzaei:n aandeel hadden. (!) • //111' 
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·;..1 NOV �A te Fengelo(O) gehouden openbtre bij- � 
eenkomst van '16 11 Bella.my11 afdeling - --

Hen_gelo ( O). --------------------it--i->'=l)�· f_�I Jb j

"Zigen bericht Ik heb de eer U het volgenne te héricbten: 
Op Manndo.g 30 October 1950, te 20Joo .. uur, 1nerd in de vergader 
zo;1.1.l van het nieuwe gelJouw van "'e Coouer"l·t 3Va vereniging 
11 S'"tmdmterking ", gelegen aan de I.Ia.rkt lilo. 2 te Hengelo(O) 
een openbare bijeenkomst gehouden door de II Bellamy " afdelinê 
Hengelo ( 0). 

J!J De toegang tot die bijeenkomst was geheal vrij. 
Als spreker trad oo Henrlrilrns Johannes van DUIJN, ge".>oren te 
Ra1rlem 27 Mei 1892,-Nederlánn.er,van beroep monteur, wonende 
te Rengelo(r'), Meeuwenweg No.31.Fet onderwerp van r'lie bijeen
komst was II De techniek van het geluid11 • 
In tota1l ···aren er 52 personen a.anwez ig, vrn.arvan 39 mannen en 
13 vroul:'Ten.Da a'..l.nwezige personen w·:i.ren hoofrlzakelijk leden 
van de II Bellamy II afdeling Hengelo ( 0). 
Te omstrs.3ks 20 .15 uur wer1 de bijeenkomst geopend door de 
voorzitter van de " Bello.my" afdeling Hengelo(O), gena·3.md: 

>(. f Pieter ZANEN, geboren te Ammevstol 3 April 1883, Nederlander, 
van beroep muziekono.erw-ijzer, wonende te Hengelo(O), Schalk
burgerstraat No. 16 .Alvorens tot ha t onderwerp van deze avond 
over te ga n hield de voorzitter een korte inleiding, die hij 
betitelde als een moment van bezinndng.Spreker zeide, dat als 
wij de grondsl�gen van de .Bsllamy aan1achtig doorlezen, komen 
velen tot de conclusie, dat 1ie gronr'lslagen moeilijk :mt zijn 
na te komen.2ij zullen dan ook vele bezvmren na·tr voren bren
gen.Het is dan ook noo1zakelijk, dat we de boeken moeten lezer 
van Bellamy waardoor dan alle bez.1-.:tren, die de grondsl'.:1.gen 
na:.1r voren brengen, weg zullen yp.llen.wanneer we zien na9.r
het onderwerp van deze avond II e tecJ:i.niek van het geluid'•
heeft Bellamy in zijn boeken vele dingen voorspeld.Zoals de 
rar1io, te lev is ie en 00

1r de r:io,.,,rnenwern3rs. ;:e ll�my noemde r'lie 
"l.ingen wel niet,s' hij 1e naam r'lie zij tegenw.oor-'lig ma<ir toch 
st, �n ze vermeln in zijn boeken. 
i: 1e·r>na las de voorzitter en'l<ele delen uit de boeken van Bel
lamy, hand1lende over de radio, televisie en bommenwerpers, 
zoals Bellamy zich die voorstelde toen hij zijn boeken voor 
ongèer 60 jaar geleden schreef. 
Pïerna gaf hi,j het woord nun de heer van DUIJN om een lezing 
en enkele demonstratie' s te geven over de techniek van het 
geluid.Van DUIJlif begon zijn leedwezen er over uit te spreken 
ria t er zo weinig jongelui aanwezig waren.Het onderwerp wan.r 
hij het zou over hebben was toch zo belangrijk in deze tijd. 
Spreker gaf toen een lezin� over bet ontsb.9n van de gramo
phoonpl�a t.Over het vastlag[en van het geluid en hoe Qit in 
de jaren een grote vooruitgang heeft gehad.Fierbij gar hij 
enkele demonstratie 1 s van oude gramophoonplaten en nieuwe 
gramophoonplaten.Fierbij wees hij de aanwezigen te letten op 
het gelüidsverschil bij die platen.Ook gar hij enkele demon
stratie 1 s over het opnemen en vastleggen van het gelûid op 
de pla'lt en op de draadrul, de Dictaphoon. 
Na afloop was er gelegenhei"l om vragen te stellen over de be
handelende onderwerp, doch spreker vroeg het hem niet te moei 
lijk te maken, d irtr hij geen expert vms op het gebied van het 
vastleggen van het geluid.5.:r werden dan ook ma'-1.r enkele vra
gen gesteld.De politiek werd in zijn onderwerp geheel niet 
a ,ngeroerd. 

Enm� . 
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Op besloten �ommunistische vergader�ngen worden thans vlugschriftjes 
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Op Donderdag 19·october 1950 te 2C.00 uur werd in de 
grote zaal van "Amicitia 11

, Westeinde .LJ te 's-Gravenhage, 
een openbare vergadering gehouden, georganiseerd door de 
aid. Den Haag vai1 de InttJrnationale Vereniging Bel.Lamy. 

Te 20.00 uur waren ongeveer 140 personen aanwezig, zo

� we.L mannen als vrouwen op riJpere leeI tijd (zaa.Lcapaci tei t
\/• \\300 )T 
\'i Langs de wanden waren spandoeken aa11gebracht me c de 

:{ leuzen: 11Gelij.Kheid voor allen" en "Oorlog door \✓insten tt . 
Op het podium van de zaal was een katheder geplaatst. 

Daaracnver hingen 6 groene banieren waarop in vergulde let
ters de vo.Lgende spreuk stond vermeld (iedere banier een 
\\Oord): V.étsDE DOuR BELLA1vi:Y.. BIELLAMY BRi!:isKT BAA.N. 

Na enig pianosJ,Jel werct te 2u.1, uur de bijeenkomst ge
J...J opend door de voorzi i; ver van de A!d • .Jen Haag van de I.V. B.: 
,,---, Benjamin Cornelis BROKhING, geboren te Vianen 9 0ctober 

1��6, van beroep ambtenaar, wonende Schenkkacte 276 te 's-Gra
venhage. 

Deze ha:tte de aanwezigen \,e.Lkom, in het biJzoncter de 
pers. Hij verzocht de pers een objectiei verslag van deze 
bijeenkomst· te geven. Vervolgens gar hiJ een biograI·isch 
overzicht van 3)dward B'ELLAMY en ried de aanv.1ezigen aan diens 
geschriI'ten te bestuderen. uok drong hiJ er bij de aanwezi
gen op aan lid te worden va,.1 de Hmnani taire en Idealistische 
Radio OID1.'oep (R.I.rl.O.) teneinde in de toekomsv de Bellamy-
gedachi:;e ook in de ae1;her te kunnen propageren. 

Hierna ga1· hij he,:; woord aa11: 
Jacoo BOGAARD, geboren te 1 s-Gravenhage 17 Augustus 

1901, van beroep gemeenteambtenaar, wonende Harstenhoekweg 
17 te 's-Gravenhage, die s1rak over het onderwerp: "Het recht 
van iedere mens op we.Lvaar,:;, levensgeluk en bestaanszeker
heid. 

Spreker dee.1de mede, dat de I.V.B. haar onvsvaan dankte 
aan de economische crisis van 192�. Om uii:; aie crisis te 
komen werd in 1932 de I.V.B. opgericht en heeft men de ge
dachten van Edward BELLAAIY, ne�rgelegd in zijn beide boeken 
"Looking backward 11 als leidraad genomen. 

Volgens de stel.Lingen van l.LBELLAUY zou in de Bellamy 
Maatschappij ieder .Lid van de gemeenschap een gelijk aandeel 
in de consumptiegoederen krijgen toegewezen. Tot @l jaar 
zou dan het individu aan zijn ontwikAe.Ling werken. Van 21 
tot 4J jaar zou het individu verplicht zijn de consumptie-

-goederen-
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soederen te produceren, benodigd voor de gemeenschap en van 
zijn 4Jste jaar is het individu logé van de gemeenschap. 

Verder dee.lde spreKer mede, dai; de I.V. B. geen politieke 
parGij is, uoch een vereniging. 

Tevens citeerde hij enke.Le passages uii; e en pauselijke 
encJclieK, waaruit bleek, d ai; mensen, behorende to-c he�1., ��-K.
kerkgenoo -cscnap, zonder bezwaar lid KunüeH zijn vau de I.V. B. 

Van 22.00 uur tot 22.4u uur werd gepauseerd, waarna ge
legenheid bestond tai; he-c indienen van schr:Lftelij.ke vragen. 
Liervan werd door een aantal mensen gebruik gemaa.kt. 

Uit de aard der ges-celde vrageu bleek, dat verschiliende 
vragenstellers qua poli1.,iek links geori8nteerd waren. o.a. 
werd de vraag geste.id: "Is comraunisD1e he1,ze1.1de als de 13ella
my-gedachi;e". :BOGAARD an-cr1oordde: 11Ik v;e�t het niet. Ik heb 
a.LLeen de Bel.lamy-geschr1rten bes-cu.deercf •• ocn:i; he·t zo zijn,
dan I·e1ici teer ilc de Sowje c-Unie me 1., hei;geen daar dan bereikt
is. 1 acht he1., nie� zo zijn, dan hoop ik nog eens propaganda
te maken voor de Bellamy-gedachi;e in �usland.

2de vraag: "Is de I. V.B. tegen de oorlog". Antv1oord van 
BOGAARD: "Ja". 11: en moe't dan de oorlog zien a.Ls gevolg en 
niet als oorzaak en .. el als 5evo.J..g va11 d e  slech"te economi
sche omstandigheden. In de Bel.Lam.Y-gedac1.u;e "Gelijkheid voor 

J---.- allen" is de oorzaaK voor oorlog v1eggenomen 11 • 

� ,11 3e vraag: "Staat de I.V.B. in verbaud met de ac1.,iviteiL 
van haar landelijke voorzi t·ter, J .HORSEEIER, ach-1.,er oe vredes-

• oproe::; van .Stockholm". :BOG,'1,ARD antwoordde: u- en moe t de ac1;i-
vi tei t van J .HORSLJ:I3R in verband met de vredesac·uie zien 

\ 
als de acti vi tei t van het individu HORSl. C::I�R, die vrij ma

. 
n 

is in zijn doen en laten en ni�t a�s lancteliJk voorzii:;ter 
van de I.V. B. " 

Bij heL s.Luiten van de vergadering te 23.1., uur werd 
door de voorzitter vau de ara. Den Haag va,1d e I.V.B., B.O. 
BROüI.rfG, de uitspraak van J .BOGt.ARD be·ureû.encte de vredes
actie gerec�i1iceerd. 

Deze deeide n.m. mede, dav op de j.l. genouden .Lande.LlJ-
lke vergadering van I.V.B.-1unc-cionarissen de I.V.B. zich in 
grote illeerheidheid achter de vredesoproe� van Stockhm.1m had 
gep.Laatst en dat de uitspraa.is: van d eze landelijice vergadering 
bindend is voor de I. V .B.-leden. 

1 13ij hei:; ver.la'ten van de zaal werd een opensc11aal col�ec-
te gehouden •. :...·evens ..vas eeu boelcenstand aanwezig waar lectuu:r;

t 
de I.V.B. bei:;rerfende, verkrijgbaar was. 

Gedurende de pauze verzamelde een vrouw handte.keningen 
voor de vredesoproep vat1 :stoc.kholm. 

J.BOGäARD deed zich kennen a�s een vlot humoris�iscn 
spreker, die op popu1.air aanschouwelijke wijze hei; door hem 
behandelde onderwerp bij de aanwezigen ingang deed vinaen. 

,,zinde) 
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Op 30 October 1950 werd te Hengelo een ppenbare vergadering gehouden 
door de Bellamy afd.Hengelo (o).Deze vergadering had een bijzonder tintje. 
De politiek welke Bellamy voorstond,was slechts ondergeschikt,de avond was ge
heel bedoeld als een algemene ontwikkelingsavond.Als onderwerp werd behandeld 
"De techniek van het geluid" Dit onderwerp werd echter behandeld door de bekende 
communist Hendrikus Johannes van Duyn geb.27-5-92,wonende alhier.Zou dit gezien 
moeten worden als een tactiek om belangstellenden op Bellamy vergaderingen te 
lokken en hen zo langzamerhand de Bellamy-gedachte bij te brengeni 

Uitgetr. door: RM 

14-12-50.

Op aanwijzing van: B I 

Datum: 
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Onderwerp: Discussieavond afdP.ling 
Bever�ijk van de I.V.B. 
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• 
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In Eotel ter Burg aan de Breestraat te Beverwijk, 

werd op Woensdag 4 October 1950 een be sloten discussie
avond ge11.onden van de afdeling Beverwijk van de Interna

tionale Vereniging Bellamy. 
Over het winterprogranuaa van de plaatselijke afdeling 

zonden wij U reeds een melding onder Nr. 4�7, d.d.25-9-50. 
De discussieavond stond onder leiring vap de voorzit

ter van de plaatselijke afdFC lin.s : Jacob van tVijngaerden, 
geboren te Velsen op 23-5-03, winkt lier en E() p-ovenarbei
der, wonende te Beverwijk, Kerkstraat 2. 

Tijdens zijn openingsw0ord zette t•ij in het kort de 
bedoeling van de avond ui teen, waarbij hij opmerlrte: 
"De wereld is ziek. We moeten trachten de patient weP.r 
op de been te helpen. Onze tae.k is de benodigde medica
mentl':!n te verzamelen en die toe te dienen." 

-1'/--. 1 Hierna was het woo.rd aan de heer H. Tb. de Vries uit 
BloemPndaal, die een uiteenzetting gaf op welke wij?,e een 
uitkomst zon kunren worden gevonden uit de huidige impass 

Hij dec-d dit a0 .n de hand van de theorieën welke Ed
ward Belle.my in zijn boeken "Het jaar 2000" en 11 Economi
sche Gelijkheid" heeft neereelegd. Aan het slot van zijn 
betoog kwam spreker tot de conch,sie, dat het kapi talisil'e 
- hoewel het historisch van bà&n[' ,is geweest - thans
voor de toekomst geen mogelijkheden me""r heef't. Eet moet
nu worden vervangen door een rrenseli jker stelsPl; door
een economie welke er op gerj cht is, dat de van nature
mogelijke gelijk11.eid wordt e;erealisePra.

Nadat een korte :pquze w1.s ge' 01.1.den was er gelcgen:heid 
tot gedachtenwisselir:i �� over het behanclelde onclPrwerp. 

Fet aa-ntal bezoel.ers, dat tot de discussiebijef-'nkomst 
was toegPlato.n, bedroeg on6eveer 15. 
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lf!NIS'J;C;FI E VAN 
BINNENLAIDSE ZJUCEN 

No. : B 95026 

Betr.: H.Tl-.. de Vries. 
VI AV 3 

co 95026 
•s-Gravenhage, 15 November 1960

D!F.NSTGEHEllf 

On 4 Ootober 1950 WA:rd P.en beslot�n discussieavond ge
houden door dA afdA11ng Bo,vAr•w1jk van dA IntPrnationale v�r
eniging Bellamy. Als snrP.kAr trad o.a. o� H. Th. de Vries, 
wonende tq Uwent. 

rn mijn adm1n1strat1A komt voor: 
Hendrik de Vries, gAbor�n 26-3-1903 te Drachto.n, gAmnnnte 
bmalHnf;"rland, wonende Kl"'V"'rlaan ? tA BloemC'ndaal, garage
houder, lid O.P.N •• 

Ik mog� U verzoekAn mij tA willen doAn inliohton omtrent 
d(' 1>Arsona11a, 'T)Oli t1 PkA antecedenten en VArdP.r van belang 
ztjndP g�gAVens betrPffPnde H. Th. de Vries. 

Aan de Heer 
Kornschef van Poli tie 
to 
B L O 1:! L E N LJ A A L. 

J 
!IBT HOOID VAN DE DIENST.

/'( 
Namens deza, 

J G. Crètbbt. nrt� 
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H.Th.de Vries komt in het bevoU:ingsre
gister der gemeente Bloemendaal niet voor. 
Zeer waarschijnlijk mo et dit zijn: 

THEODOOR HEr.\fDRIK DE VRIES, geboren te 
Amsterdrun 19 Januari 1901, procuratiehouder
secretaris, wonende te Bloeme:rrlaal, Bos en 
Duinplein 4. Het is bekend, dat hij lid is 
van de Bellamybeweging en dat hij veel omgang 
heeft met de reeds gesignaleerde J.Horsmeier 
landeltjk voorzitter, wonende te Bloemendaal, 
Bos en Duinlaan 17. 

B� de politie-administratie is niets 
ten nadele van hem bekend. Voorzover bekend, 
is hij geen lid van de C.P.1,. of een der aan
verwante organisaties. Th.H.de Vrie s staat 
zeer gunstig bekend. 

Hij is Nederla:rrler, behoort tot de Rem. 
geme ente en is gehuwd met Christina van 

o/\-lHemert, geboren te Amsterdam. 6-2-1899, die 
-- eveneens lid is van de Bellamybeweging. 

Opde landdag, gehouden op 9-7-1950 in het 
Openluchttheater te Bloemendaal, was De 
Vries één der ordecommissarissen. Einde. 
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Op Maandag 18 September 1950 te 20 u:1.1r, werd in 
gebouw 11Het Centrrun" aan de Koningstraat te Beverwijk, 
eenQmishoudelijke vergadering gehouden van de afdeling,, Beverwijk van de Internationale Vereniging Bellamy (IVB,u. 

De vergadering stond(o'nder voorzitterschap van de 
ieuw gekozen voorzitter: Jacob van Wijngaarden, geboren 

te Velsen op 23 Mei 1903, van beroep winkelier en Hocg
ovenarbeider en wonende te Beverwijk, Kerkstraat 2. 

Het doel van deze vergadering was de bespreking van 
een nieuw werkplan, w.o. een nie11.we propagandaactie voer 
de IVB_;? 

In een inleiding die de voorzitter over dit onderwerp 
hield, onderstreepte hij met grote nadruk de grote kennis 
van de mens en de zich in een steeds sneller tempo 
ontwikkelende mechanisering. Deze mechanisering wordt, 
aldus de spreker, helaas zeer onderschat, want deze 
nieuwe vorm in ons huidig aftands economisch systemm 
zal noodwendig hetreeds duidelijk waar te nemen aftake
lingsproces verhaasten, met alle gevolgen van dien. 
We hebben radio, televisie, diesels, vliegmar'r,ines, ja, 
we kunnen zelfs bogen op atoombommen. De máht van de 
mens is bijna onbeperkt, maar elke mens een dragelijk 
leven te verschaffen, neen, over dergelijke "utopieen" 

spreekt men liever niet. 
Hierna ontvouwde de voorzitter een geheel nieuwe 

propaganda-actie, die met groot enthousiasme werd ont
vangen. 

e eerste stoor zal bestaan in het beleggen van 
BESLOTEN DISCUSSIE-AVONDl'lN. Deze bijeenkomsten zullen 
speciaal voor intellectuelen zijn. 

Voorts zullen er contact-avonden voor de leden worden 
belegd. 

Tenslotte zal er ook nog een OPENBARE VLRGADERING 
worden georganiseerd. 

Uit de vergadering werd een voorstel gedaan om te 
komen tot vorming van een BEVERWIJKS BELLAi�Y ZANGKOOB.:.J 

Met algemene bijval werd hiertoe besloten. 

Overige bijzonderheden betreffende de gehouden verga
dering, werden ons niet bekènd. 

Van Jac. van Wijngaarden, voornoemd, werd reeds een 
Informatiekaart ingezonden. 

Van 1Vijngaarden is een do<?rgewinterde organisator. 
Wanneer hij zich achter een organisatie stelt, kan men 
er zeker van zijn dat een behoorlijke activiteit wordt 
ontwikkeld. 

Van een bestuurslid uit een andere orga:rdse.tie, 
waar van 1fijngaarden hard voor werkt, vernamen vrij dat 
van Wijngaarden momenteel rust moet honden, daar hij enigs 
zins overspannen is door het vele door hem verrichte werk 
op organisatorisch gebied. 

, I .D. 
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'3etrcft: LaDdu.�-u ::'.:rt9r. .• YPY •. ::ellar.1y, gewest 1:trPcht op ��i►.&.m-��'"'�u 
i.n :1et clubueb0u if va '1 de Speel tuinverenit'.jing Rot
aan de Zonrebloernstra'lt te Amersfoort.

S:::,rekcrs: J. .orsme;_er Jr., landelijk voorzi. tter I. l. J.

J. -'-'o.;a,4�-d, 1 , 1 "li,jk n:rrJpa0anaist I.lf .. 1•
·'evr. ,fan der l',ek - Iiluns, voorzitster •Tr,-., ,r,,enbe Af�é, int; I.f . .d.

t,.�•Lcidin0 : '). J. ,:roosr.mller, voorzi ttcr nfd. ûtrecht I. V . .B.

1 
AD.nwezi6: pl:.1. 180 personen, zaalcap. pl n. 250 personen. 
�temr.iinG: rusti6. 

• 

.• edewer1cin6: ZanGvereni0in0 "Desto", Ariersfoort; Het muzick0ezel.:.icna_1_) van
de ;::, )eel tuinverenic. inr; ;:ioesterkvmrtier 11 The GD.rdcn Jila;'{ers 11 , 

o.l.v. C.J. van Cap_pelleveen; ".Jevrou,v G.tCoenen-I,jzeridoorn,
declé:..ma tie.

vp Zonda0>, 10 tieptember 1�50 werd in het t;ebouw van de 
Speel tuinvereni0in0 11 net 0oesterkwartier 11 aan de L.onnebloer.1-
straat te Anersfoort een landu.a0 c3e.1ouden, ui t6aancle van het 
Gewest 1trecht van de �nternutionale vereni0inu Bellamy. 

're plm. ll. 3J uur- werd de vergadering 0eopend door de voor
zitter van de Utrechtse afd.elin0 I.V.13., dhr. C.B. Groosrmller, 
die een kort propae,andistisch O":)enin0swoora s,i?rak. Vervoluens 
brachten "The Garden l'la�'ers" enige nur111ers ten uehore, waarna 
Je lu1

0deli jk ;Jropat;andist van de I. V.B. J. 13o6aard door de voor
zitter gele0enheid werd t:;eceven zijn rede uit te spreken, welke 
rede handelde over verspllline,; on econonisch gebied. �:Preker gaf 
hierbij een beknopt overzicht van deze vers)illin0 en de ellende, 
welke daa.rdoor in de wereld wordt veroorzanirt. 1-i_ j stelde daar 
de �1ellarr.;:; -ucdachte te[.,e,river, welke ee"l eco11or:üsche ordenin0 
voor-staat eri bijvoJrbeelcl de vernieti2::'...ng op grote schaal van 
voedsel met alle kracht te6engaat. ópreker noer1de tevens de re
gerin� in Amerika de bloedraad en ver0eleek deze re6erin0 met 
de bloedraad ten tijde van de Spaanse inquisitie. Verder hekelde 
hij het beleid van de re<.>erini.� Drees en ageerde tegen de bepalin-
0en betreffende de uitzendin;_; van troe.r-en naar Inàonesië, waar
bij hij zeide, dat onze recerin0 wel dergelijke besluiten kon ne
men, maar niet voor een betere welvaart kon zorben. 

Vervoluens werd het woord _;evoerd door mevrouw Van der Lek
r.11ms uit Hen0elo, voorzi ttter van de Vrouwenbewe6in6 van de I. V .B 
die zich met een propabandistisch woord voor de vrede speciaal 
tot de aanwezi0e vrouwe�1 richtte. Zij zeide o.o.., dat de mannen 
eeuwenlang alles hadden verknoeid en dat tot op hede:ci no._; deden. 
11Kijk rr1aar naar de Veilit,heidsraad en het •• tlantisch pact 11, riep 
zij uit, waarna zij vervol.;de: 11 wij vruuwen r:1.Jeten ons ueer net 
ae staatszaken oemoeien en ons meer indrint;en in het maatschap
pelijk leven. lij moeten overal onze stem laten horen en ons la-• 
ten 0elden, meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit 
vrouHen. De mannen hebben nu. lan0 6enoe6 bewezen, dat ze er niets 
van tereçht bren0en. Telkens weer lees ik in de couranten, dat 
er comite's e.d. word.en opg�richt en altijd zijn het weer enkel 
en al,een mannen, die zittin& hebben in de comit�'s, er zijn 
maar ze�_den vrouwen in vertei,;enwoordi6d. Dit moet veranderen 

_L- vrau,,ven, en daar moeten wij allen onze schouders onder zetten".
u1' \ Het hoo;_;tepunt van de dai:; was wel de rede van de landelijke 

voorzitter van de I.V.B. J. liorsmeier jr. De bij Uw dienst be
kende persoon 6enaa1n.d ;:, . J. Rutt,ers en echtgenote, alsmede .... A. 
van Uchelen, 1uaren schijnbaar speciaal voor deze rede gekomen, 
aan6ezien zij a1leen tijdens het uitspreken van deze rede in 
het gebouw 5cs:ginleerd werden. 

Iiors'Yleier bez;on zijn rede aldus: 11 De positieve opbouw van 
de r:1aatschappi j heeft ons vooral beziD 0ehouden in de tijd, dat 
de Duitse laars op onze nek werd gezet. In die jaren, toen de 
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nood hooc was ueste__,en, was men zich bermst van de rnoGelijk
heid een wereld te stichten, waarin wezenlijke vrede zou heer
sen en wezen ijke welvaart zou zijn voor de mensen van de wieg 
tot het t;raf. 11 Vervol...,ens herinnerde spreker er aan hoe deze 
goede voorneMAns op niets waren uitgelopen, waarna hij zeide: 
11 .ru is het opnieuw oo� om ooc, tand om tand. De wereld komt in 
rep en roer a.s het er om gaat het leven van een Bn0else vrouw 
door bloedtransfusie te redden, doch teGelijkertijd sneuvelen 
er duizenden in J\orea. even wij niet in een krankzinni6e we
reld! 11. 

111,nizinGa heeft e;e:.ijk, B.ls hij zei.;t, dat wij in een beze
ten wereld leven. De stopzetting van een oorlo0sindustiie in 
J,.,nerilw. zou zowel in .A.nerika als in Luropa een massale werk
loosheid veroorzaken. Wij leven thans in een eindphase van 
een omwentelin6 in denken en doen. 11et oude sterft af en het· 
niem1e komt op . .wr komt een radicale or.'llnekeer in de 0edachte 
van de daad". 

1Jaarna 0af de spreker �n aantal schrikwekkende voorbeel
den voor de oorlo8svoorbereidin0en en vervol6de aldus zijn rede: 
"Het is boed, dat het woord van .óinstein is verstaan: wij moe
ten er mee ophouden. 1îij 1.10eten in eenheid de vrede Gaan winnen • 
\"/ij moeten komen tot inniue sarnenwerkiDG, tot samen produceren, 
tot sanen consumeren. De medezei.;0enschap r10eten wij zien zoals 
Bellar:i�r, namelijk van de voet tot de top. Br moet een plamnati,;e 
productie komen wet de mens en de arbeid in het centrum en 0e
rict1t op de behoefte van alle mensen sa,nen. In eendracl1t moeten 
wij een derde wereldoorlot5 voorkomen en werken aan de drie pij
lers, die een betere wereld moeten sclrragen, n.l. wereldvrede, 
wereldeconomie en vrereldburgerschap". Horsmeier sprak ook nog 
over de behandelinb van de politieke delinquenten in de kampen 
na de bevrijding en deelde hieromtrent mede, dat er in deze 
ka'"'l.pen cirm,eli jke en mensonterende mishandelingen hadden plaats 
gevonden, belijk aan de S3-methoden, waarbij weerloze 6evaDc::;enen 
als beesten waren neergeknuppeld. 

Na het uit�preken van deze rede stelde de voorzitter, 
Groosmuller uit Utrecht, de veröaderin..; voor om een telec;ram aan 
de linister-president te zenden, waarin wordt 6ev.caac;d van Ne
derlandse zijde in de VereniGde Naties aan te aringen op het be
houd van de vrede . .Jit voorstel werd met applaus aangenomen. 

Nadat het zangkoor 11 Desto11 en het Muziek[lezelschap "The 
garden pla�:ers" noc; eni0e numners ten 0ehore hadè.en c;ebracht, 
sprak de heer Horsmeier nog een slotwoord. 

De vergaderin6 had een rustiG verloop. �ezien het applaus, 
waardoor de sprekers telke.r1s werden onderbroken, kon men aanne
men, dat de aanwezir;;en het wel met het 0es)rokene eens waren. 
Over het algem en werd er door de sprekers stellin0 t;enor.aen te
..;en het beleid van onze re6ering en te6en de houding van .unerika. 
Over Rusland werd zeer weigi6 6esproken, terwijl de indruk v,erd 
öewekt, dat de sprekers eerder een anti-Amerikaanse, dan een 
anti-Russische houdint; aannai11en. 

BIJZONTIEHrlli2)E.L,/ 

In de speeltuin en in het clubgebouw, waarin de verbadering 
werd t.;eLouden, Haren verschillende spandoeken bevesti�d met o.a. 
de volgende leuzen: 11 Bellar:v breekt baan"; "Armoede is niet noctic_;, 
Bellamy leert het U"; "Bellamy voorkomt oorlo6 en revolutie". 

Aanwezig ware.� afi;evaardigden va:1 de I.V .B.afdelingen 
Leeuwarden, Hen6elo, Doetinchem, Amsterdam, 's-GravenhaGe en 
]Rotterdam. 

beYJ. vijftal vrouwen en een meisje van plm. 15 jaar oud ver
zal'Ylelden handtekeningen in de zaal voor de vredesoproep van 
Stockholm. 



.3i jnn alle aanweziben tekenden deze oproep .�;ecloelde vrouwen en het 
meisje }ronden niet worden 0cirlentificeerd. 

Aanwezi0e ucsi011aleerde comr.mnisten: 
JONG V/illern de, 0e t. 22 Ja:i:m J.Ti 1920 te Koedijk en echtt_;enote 

t 11nm Cornelia van Cien,6°b. 16 Pebruc1.ri 1 23 te Koedijk,wonende 
Goudsbloe:rnstraat 21 te '\rnersfoort. beicrnn gedurende de gehele landcla6•

Hl;'l'GERS Sebald Justinus,ueb.25 Januari 187:1 te Leiden en eGhtuen . 
• , .. f;:L;ti, :Jubbarthc. Enic.:elina, 1.;,eb. _-ffi-79 te Veendam, beiden wonende 

te 1,.mersfoort, Van _larlixlaan 33, 

i UCli-"-'L,t;�,1, .l:'etrus Albertus vw .. , ueb. · -_ -ö7 te rtard.erwijk, eveneens 
wonende Van dc.,rcj_yJ.aa.' J3, ; J 1ers:i.'oort. 

��ntûers en echtuenote, ,üsmede Van Uc 1elen v�aren alleen tijc.ens 
net ui tspre.ieen van de rede van Jiorsrneier aai.v,ezi0. 

r.a 11' :t 1.tis1Jreken van zijn rede had tlorsr.ieier een zeer vriend
schappelijk 6es:>reJ{ met Ir.nut1c,ers, waarbij Hut0ers he11 eniue keren 
boedke1U'end op de schouder -dopte. 

De zan0vereniuin0 "Desto 11 is een 6emen6d zanb1coor uit net voes
terlcwartier te m1ersfoor�, zonder speciale poli tieKe inslai_; en be
staat dar oo,c uit leden van allerlei polit-:Leke richtin0en. Onder de 
leden werden Jeen connunisten [;,esiwnaleerd. 

Het muziekc"_;ezelschan "The Gard.en -'lé.çers' is de band. van de 
speel tuinvereni0in0 11.ilet Soesterkwartier", wa:::.rb · i evenn.iri :'oli tiek 
verdachte personen werde �esienaleerd. De leidinJ van deze band 
1Jerustte bij C.\..'.l-'.t.LLi�VF,El\, Gerrit Jan van, ._;eb. 12-12-12 te Rotter
dam, bedri j.,_ sleider drukk"ri j, 0ekor.1en 2E-d-43 vnn .totterdam, wonende 
te Amersfoort, :3eukstraat 6. 

!Iet 1mbliek bestond in het al0erueen ui� keuri� geklede �orsonen,
zoda,:; het een 6eheel ander aa zien gaf, dan bij de comFJ.unistische ver
t5aderint:en. 

,t;HIDB. 



W E L VA A RT  O O R A L L E N  
REDACTIE: TERRASWEG 68, SANTPO ORT-DORP 

lJîtgave van de lnternatÎ nale Vereniging Eellamy
ADMINISTRATIE : STICHTING CENTR. ADM. BELLAMY, STATIONSWEG 89, EDE TELEFOON 81 1 3  

Leest dit eerst! 
Er is een geest van neerslachtigheid en lauwheid in ons volk gevaren. ,.Wat kan Ik er aan doen ?"  ,.Hel zal mijn tijd wel uitdienen . . .  " Dal zijn de veelgehoorde woorden op alle plaatsen, in alle kringen. Maar van bevoegde zijde is reeds zo vele malen aangedrongen op eenuiterste lu·achtsinspanning, op ieders persoonlijke medewerking om aan de bestaande chaos en levensonzekerheid te ontkomen.SCHUD DIE LAUWHEID VAN U AF! Herneem Uw eigenwaarde en besef, dat ool, gij een deel zijt der Gemeenschap. De rnensheid leeft in de kentering der tijden. Zeg niet: 

clactie van ons blad en U krijgt antwoord in ons orgaan. Nog rt.immer lieten wij een vraag onbeantwoord. Want wij zijn redelijke mensen en propageren een weldoordacht
economisch stelsel.Zeg vooral niet, dat het àl te mooi is en daarom niet zal kunnen worden verwezenlijkt. Dat IS geen ·argument:  elk gebrek zou metersbreed worden uitgemeten door tegenstanders en zou ons Ideaal danfout zijn, juist omdat het geen fouten heeft ? Wij vragen redelijkheid.,il/ij verzoeken U dringend : leesonbevooroordeeld, bewaar Uw .bezwaren tot het einde, overdenk diedan eerlijk en ( indien Gij die danzelf niet hebt kunnen wegredeneren) schrijf dan ons.LEES EN STUDEER 

Koos ieder mens zijn lijf en lot, Dan was er niemand krom of zot, Dan waren we allen rijke liên En koningen misschien. 
Ma.ar aangezien de hoge God Ons allen geeft ons lijf en lot, Heeft niemand op zijn borst te slaan Of op zijn adel prat te gaan. 
God rekent niet naar beurs of pens, Hij zi·et in alle liên de mens, En zonder bedelnap of kroon Staan wij straks allen voor zijntroon. 
Hij gaf de aarde ons allemaal. Waarom dan d'een rijk, d' ander kaal ? Ai ziet, de broederschap op aard Is in Gods oog het meeste waard. (CON RAD OSSER). 

"Dat is altijd zo geweest", want dat is een leugen. Nog nimmer heeft de wereld zo staàn te wanl<elen tussen ondergang en algemene welvaart.Aan de ene zijde de dreiging van een atoom-oorlog, aan de andere kant internationale samenwe1·king, ordelijke productie, eerlijke verdeling van arbeid en welvaart. 

Het Bel lamy-stelsel 

Slechts misdadigers kiezen het eerste. Ieder redelijk denkend mens hoopt op het tweede. MAAR DAT KOMT NIET VANZELF. Ieder zal begrijpen, dat zulk een maatschappelijke orde slechts kan bestaan, indien zij leeft in aller hoofd en hart. Met andere woorden:de mensheid moet rijp zijn voor een nieuwe toestand, voor die kan worden tot stand gebracht. 

De zelfverzekerdheid, die in de jaren vóór de eerste wereldoorlog nog een kenmerk was van de economisch bevoorrechten der samenleving, is sindsdien, en vooral na de tweede wereldool'log, steeds meer gaan tanen. Het economisch stelsel, gewoonlijl, het "kapitalistische" genoemd, waaraan zij hun voorrechten ontleenden, en dat deze clan ooi{ beschermde, schijnt steeds minder hiervoor berelcend te zijn. Net alsof deze bescherming slechts voor een bepaalde tijd was, die nu, verstreken is.Opzij gezet is het oude economische stelsel nog niet. Daar durftmen waarschijnlijk nog niet aan, gehecht als men is aan het oude, en bevreesd voor het onbekende nieuwe. Men heeft het oude stelseldaarom zoveel mogelijk opgelapt en verbonden, hopend dat het nog enige tijd mede kan. Maar in zijn tegenwoordige staat, waarin het oudestelsel verhinderd wordt, langer"kwaad" te doen, maar evenzeerverhinderd, goed te doen, zal menhet niet lang lrnnnen handhaven.

mische stelsel berusten op de oordeelkundige toepassing va.n een paar huishqudkundige beginselen, die aan eigen wetten gehoor�men, enwaarop eigenmachtig ingrijpen, hoe goed ook bedoeld, slechts storend kan werken. Dan zal de zelfverzekerdheid in het maatschappelijk bestel weder terugkeren. Maar het zal een zelfverzekerdheid van allen zijn, K. z.GAAT HET U OOK ZO ? Een Duitse vriend schrijft ons : Mit grossem Interesse und Eifer,lese ich stets die interessantenAusführungen in den Bel!amyNieuws; es ist nur bedauerlich, qass selbst in den breiten Kreisen der Bevölkerung, bei welcher man unbedingt Verstä.ndnis erwarten c!Urfte, so wenig Interesse zu flnden ist,class die Menschen aus lauter genusssucht die f 2.50 nicht missen wollen, - denn sie rechnen sich a.us, dass sie da.fUr "5 pakjes tabak" oder "5 doosjes sigaretten"kaufen können - anstatt einen Baustein zu liefern ftir eine bessere Zukunft. B. G. 

Mijn vrouw 
rebels 

1S 

De gulden Is gezakt . . . . . . Nou wat kan ik er als eel'�8.al,n burge; nou aan doen ? Maar ze zegt, dat de nodeloze import van i �bak er ook aan heeft bijgedragen, dat ik dus de gulden moedwillig heb omlaag ge-rookt . . . . . .  Ze heel• het alsmaarover die flinke Et · else ministers die het roken et· a, . ,, hebben aege� ven . . . . . .  Toevallig heb ik op" hetpostkantoor zo'n .boekje aekochtover de millioenennota 1950� Laatdaar nou toch een plaatje in staan,waarop de rookwolken van een tevreden roker als zdveren schijven 
in de schatldst rc>llen! Maar toenik haar dat plaatjt �Is verweer ouder haar reukorg�an duwde, Jrnek ze verder. En toe ze in cie gaten kreeg, dat de accijns • ·, ,_ ,.bsk maar-even werd gesch •P .L90 millioen
.1c.>:,..,.,....R" .ik wa.t n '  Z<'. Z<'I, dat  die acc\)m,cn ntaar een klein deel van de kosten -vertegenwoordigden, pakte een bandero)L va.n mijn sigaretten en bewees r-· , dat de belasting· nog geen de • Ie deel van de waarde kon zijn. . . . . . ,.Dus hoeveel geven jullie mannen nou wel aantabalt uit ?" En ze hield maar vol, dat dit overbodige import was . . . . • . Diep in mtjn hart :moest ik 't natuurlijk we1 toegeven ; maar kan je · dat nou als man-roker wel doen uittactische overwegingen ? Ik smoes-de wat over tabak vit Indonesië . . . .  . .Maar zij sprak o,· r Virginia . . . . .  . Over Turkse en J; tische . . . . .  , Zewas alcelig goecl o de hoogte, zo·dat ik mij tenslotte )naar doof hielden de l{rant ging zitten lezen. MaarIk kon mijn oren nl"t toestoppen enhoorde de laatste klap in mijn hoofdweerklinken: , ,Een volk dat arm isals de mieren, dat per hoofcl met

een paar duizend \<len schuld geboren wordt, moet .Je tering naarde nering zetten en geen geld nodeloos over de bafä gooien!"Enfin, als alles straks duurderwordt, zullen de rookwaren wel voorop stijgen en d;.n moet ik wel vanzelf mindei-en. • ·
Rijltdom en armo.er!e zijn de tweenoodzal,elijke aa.nzlrhten van hetwinstsysteem, want in dit systeemis de materiële oveJ'C.!l.ad van de eengebaseerd op de a.xmoede van deander. 

WIJ SA-MEN 
. ,I k  doe nergens iets aan, noch aan - tiek, noch aan economie,ik blijf liever een onafhankelijk per 1. Wat anderen doen . moeten, zij zelf maar weten. · Ik kan op eigen benen staan!" sprakde 1·,mctarts, terwijl hij een nieuw boortje aanbracht in zijn martelwe,ktu18 .  De man in de stoel had de moed hem tegen te spreken., . Dat denkt U maar! U kunt niet bestaan zonder de anderen.Wie maakte dat boortjé? Is 't de instrumentmaker niet, die U de1 arbei� mogelij 1k maakt? U

:7" 
boormachine draait electrisch.  Hoezou die werken wanneer met de kabellegger en de electricien Uwinstallatie verzorgden? De stroom uit de centrale zou Uw woning niet bereiken, als het personeel daar zijn plicht niet deer t Watzou U dan zijh- zonder die mensen? Het zcrn l1 , . •�- u11H,r•9eHik JJIT mijn geb1t te verzorgen -.:onder chcnucalién, zonder �'dtten en . verbandgaa�. U zoudt dat witte jasje niet d,agen, indien despinner en de wever, de knopeninaker, de kleermaker en destrijkster er niet aan gewerkt hadden. Uw kennis heeft U uit deboeken, waar toch een papie�maker, èen drukker en een schrijver

aan te pas zijn gekomen. In één woord, doktertje, Uw kennis is gegrond op de wetenschap van ·anderen, Uw arbeid op de arbeidvan anderen. U kunt niet anders zijn dan een lid van de Gemeenschap en plukken van de vruchten van de gemeenschappelijke arbeid. U zoudt immers niet eens Jjlet mij kunnen spreken, indienU als kind niet de taal en het spreken van anderen had geleerd.Ons peil van beschaving is een erfenis van de voorgeslachten,mijnheer. Of U het graag wilt of niet, U bent en blijft een deeltjeder Gemeensc'h ap, zonder welke U zich niet kunt handhaven opU� beschavingspeil .  . .  Toch staa t mijn werk hoger dan dat van een boerenarbeider"., ,Dat denkt U maar, hoor! Ik zou liever zonder tandarts zitten,dan zonder de boeren. Wat heb je aan tanden, als er niets te etenvalt? Toen U nog zat te studeren, was zo'n boerenjongen al aande productie bezig ten behoeve van onze Gemeenschap. En in Uwstudeerkamertje was het heel wat gezelliger dan op de k�udeweide, in de stal of op de mesthoop. Als het er op aan komt, heeffdie arbeider meer recht op een groter deel in de welvaart dan U.", ,Gaapt U maar eens . . . . . .  " ,.Eerst zeggen : wie heeft gelijk, ik of U?" Hij lachte even. , ,Ik kan er  weinig tegen inbrengen, dat weet u well Daar gaat 'ie!" Snerpend gierde de boor in de kies.Maar toen de patiënt vertrok, nam zjjn tandarts het propaganda-blaadje aan en beloofde, het te zullen bestuderen. 
------=------.,_ _____ _ 
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\ 

Een logische 
oplossing WIJ zijn een ordelijke Natie. Wijhebben zelfs de achturendag tngesteld. En de lonen verschillen bij gelijke arbeidsduur. En als iemand een zwaarder vyerk mocht hebbendan een andere arbeider, welnu, dan ontvangt hij een hoger loon. Helemaal doorgevoerd is dit principe toch niet: menigeen, die zwaar werk Le verrichten heeft, ziet zich in loon achtergesteld bij ander�n . die een 1neer "intellectuele" taak te vervullen hebben. V a.ndaar hetHollandse gezeirde :.. Die het meeste zweten, Krijgen het minst Le e.ten.,, Maar wij vragen in gemoede: 11",cll •n een arbeider ·door 1dspa.nnend werk vermneid mocht ralten, krijgt hij dan door een rijksdaalder meer loon nieuwe krachten ? En is dan dat hogere loon alleen voor de lichamelijl< sterken ? In de komende maatschappij is de regel wel zo logisch : bij gelijke inspanning gelijk loon. En naarmate een werkzaamheid meer krachtsinspanning zal vragen, wordt de arbeidstijdbekort. Precies het omgekeerde van het tegenwoordige systeem! Dus : hoe zwaarder arbeid, hoe korter werktijd.Maar. . . . . .  hoe bepaalt men de zwaarte of de aantrekkelijkheid van een vak ? Bellamy gaf een nuchtere oplossing: laat het volk zelf beslissen. Wanneer de voorkeur voor eenzekere tak van bedrijf bijzondergroot zou zijn, wanneer zich velendaarvoor aanmelden, is dit een bewijs, dat dit val, een _ langere werktijd kan verdragen. Daa1· tegenover: als voor een zekere taak de aanmeldingen te gering zijn, · zal de arbeidstijd moeten worden verlrnrt. Zo zullen de werktijden van een parkwachter en een rioolwerlcer wel een groot verschil tonen. Een mijnwerker zal korter arbeiden dan een veldwachter. Zeer logisch. Een geniale oplossing van deze kwestie! En een zeer democratische: de arbeiders hebben te beslissen ovev de werktijden, alleen door hun keuze 

\ van vak. Er is geen economisch ste)sel, dat verder van dictatuur verwijderd blijft, dan het Bellamystelsel. 
\ 

Men zou boven elke fabriek enwerkplaats de spreuk kunnen schrijven : VAN HET VOLK, DOOR HET VOLK EN VOOR HET VOLK! 

Het is daarom, dat de Internationale Vereniging Bellamy zich met kracht werpt op de propaganda van haar ideaal. Velen worden afgeschrikt door het enkele woord "Bellamy". Zij veronderstellen, dat deze mensen van de I.V.B. een droombeeld najagen, waarin slechts een zeer onnozel mens kan geloven. Doch onze beweging telt in haar rijen · professoren, ingenieurs, bedrijfsleiders, dol,toren, onderwijzers,boeren en gewone arbeiders! Zij .J;i,eft haa.r medcstandel·s in veAe landen over de gehele wereld. Zouden dat allemaal onnozele fantasten Zijn, hopeloze idealisten ?

Want de taak van een economisch stelsel is nu eenmaal geen onverschillige. Het is een positieve taak,de bevordering der welvaart. Zolang ,het nog levenskrachtig was.., bevorderde het oude stelsel tenminste de welvaart van een deel der mensen. Thans kan het zelfs nietmeer de welvaart van dat_ deel onderhouden. De vraag, die de mensheid nu te beantwoorden heeft, is  of- het  nieuwe economische stelsel weder een deel der .mensen moet bevoorrechten, weder ten bate van een bepaalde, zij het dan ook een andere, bevolkingsklasse, moet zijn 

Economie 

rinanc:iële 

en 

w·nsl  

Basilius de Grote (plm. 397)1 "Gelijk iemand, die in een schouwburg· een plaats heeft ingenomen en alle later binnenkomenden weg·dringt in de mening, dat datgene,. wat voor gemeenschappelijk gebruik open staat, hem in het bijzonder toebe.hoort, doen ook de rijken; want zij menen, dat hetgeen zij vroeger in eigendom namen hun bezit is". 

CONCURRENTIE INTEGENDEEL! Het zijn meestal nuchtere mensen, die zien, dathet bestaande stelsel absoluut moe tvastlopen en die daarom zeer verstandig uitkijken naar een uitweg uit deze chaos. Slechts hij, die een betere maatsc!,appij denkt te bereiken met de handen in de zak en dom gemopper op het bestaande, is een hopeloze stal,ker. WIJ MOETEN BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST. \ . Sta.an deze Bellamyanen all�en in hun beweringen ? Volstrekt niet. Toen de Wereldraad van Kerken haar vergadering in Amsterdam hield, kwam zij tot dezelfde conclusie :  .,Het is de plicht van alle Kerken te werken voor sociale ge• rechtigheicl en economische gelijkheid". Zo, en zo alleen, onticomen wij aan de chaos. Zo, en zo alleen,bet·eikcn wij een betere samenlevingvoor de gehele wereld. Wij hopen, dat dit blad in handen is gekomen van een cedelijk en verstandig• mens, die alle vooroordelen op zijde kan zetten en rustig kan lezen en nadenken over onze bewering·en. OORDEEL NIET, VOOR GIJ HEBT GELEZEN EN NAGE· DACHT GEEF ONS EEN EERLIJKE KANS. En indien gij bezwaren mocht hebben tegen onze economische regelingen, bedenk dan, dat voor de hand liggende vragen 
ook door Uzelf kunnen worden beantwoord, indien g"tj even rustig wilt denken. Met futiliteiten kanmen niet aankomen, indien het bestaan van de mensheid in het geding is. Hebt gij ernstige bezwaren en vragen, schrijf dan aan de Re-

Bel lamy zeide het 

reeds 
HiJ schreef in 1887 : .,De vredelievende betrekkingen tussen devollteren zijn verzekerd in de losse vorm van een statenbond, die zich over de gehele wereld uitstreltt. Een internationale raad regelt de onderlinge verhouding en de handel van de leden van het . verbond en hun gemeenschappelijke politiek jegens achterlijke rassen. dielangzamerhand lol een hogere bes�having worden opgevoed. Volledig zelfbestuur is aan iedere Natie toegekend." 

of dat riet nieuwe stelsel dienstbaar moet zijn aa.n: de algemene wel• vaart, die van alle bevolkingsklassen dus. Het antwoord kan niet twij• felachtig zijn. De tijd van een economisch stelsel ten bate van een . bevolkingsgroep ten koste van an• dere, loopt snel af. Slaagt als gevolg van een gewelddadige omwenteling, de eerst onderliggende volksgroep er in, een economisch stelsel in te voeren, dat eigen rechten beschermt, maar die van andere bevolkingsgroepen onderdrukt, danherhaaJt zich hier de geschiedenis en is het gebeuren van menselijk standpunt, volkomen verklaarbaar.Van lange duur ltan zulk een be•l,rompen economlsch stelsel nie t meer zijn. De nieuwe tijd, be· Jichaamcl in de moderne techniek, laat zulk een beltrompenheid niet meer toe. De techniek, die zich steeds meer ontwikl-elt, kan niet nalaten, de mensen me t haar teontwikltelen, onder welk economisch stelsel zij op het ogenblik ook mogen leven. Wordt die ontwikl,eling verhinderd cif belemmerd, clan treden in die samenleving in· nerlijke ongezonde spanningen op, die indien nièt tijdig opgeheven, licht kunnen leiden tot explosies naar binnen(omwentelingen) of naar buiten (oorlog) . Het nieuwe economische stelselmoet derhalve een ruim stelsel zijn,op gezonde groei en ontwikkelingberekend. Dat - leeft en leven laat.Dat de welvaart van alle -beval-.kingsklassen op het oog heeft en 1 deze gelijkelijk verdeelt. Geen negatief economisch stel�el _ dus, alshet ondergaa11de kap1 tahstische, datenkel door een menigte wetten en verordeningen verhinderd wo1·dt te veel kwaad te doen. Maar een positie[ stelsel, waarbij te veel wctg·eving en verordening vollcomen overbodig en zelfs uit den boze zijn. Zinnebeeldig is het nieuwe economische stelsel te vergelijken meteen goed lopend uurwerk, waarvan de regelmatige werking berust opde oordeelkundige toepassing van 
een paar werl,tuigkundige beginselen. Evenzo zal het nieuwe econo-
Paus G regorius de Grote 

(5 90-604): Men lette eens op : De VPrenlgde Naties, Hel Internationaal Hof van Justitie, de Wereld-Voedselraad enz. De gedachte aan een 'Nereldregering is nirt zo vreemd meer en dezelfde mensen, die vroeger de Graaf van Coudehove-I{alergi eenutopist hebben genoemd, werkennu aan het Ideaal, waarnaar hij 
at1·eefde. 

"De mensen, die <ie gave vanGod, de aardbodem, tot afzonderlijk eigendom maken, ver,!lekeren tevergeefs hun onschuld. Want indien ze op deze wijze de armen h1m levensonderhoud onthouden, worden zij de moordenaars van hen, die dagelijks uit gebrek aart levehsmiddelen sterven". 

zijn tegenstrijdige begrtppen 

Het doel tier I.V.B. 
a. 

b. 

c. 

het verbreiden en propageren van äe beginselen van het welvaartstelsel van Edward 
Bellamy, omschreven in zijn beide werken "Looking backward" en "Equality" 
(in het Nederlands vertaald resp. onder de titels "In het jaar 2000" e1,1 "Econo
mische Gelijkheid") en berustend op de grondslagen van gelijkmatige behoef tevoor
ziening, doelmatige samenwerking en rechtmatige medezeggenschap ; 
het opwekken, ,opvoeden en voorlichten van het Nederlandse Volk voor de toepassing 
dier beginselen; 
het voorbereiden van en leiding geven bij die toepassing. 

GRONDSLAGEN VOOR EËN N IEUWE MAATSCHAPPIJ 

Twaalf punten uit Bellamy's Economie, 

I .  
2..  

3 .  

4·  

5 .  

6. 

7. 

8 .  
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De welvaart der gemeenschap i s  de wel:vaart van 'het individu. Een volk 1 s  niet 
welvarend, zolang niet ieder gelijkelijl in de =elvaart deelt. 
De hulpmiddelen tot het scheppen va1 welvaart behoren in handen te zijn van de 
gemeenschap. 
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 ar
beidskracht organiseren tot welvaart voor allen. 
Geen enkel individu heeft uitsluitend rechten. Ieder heeft ook plichten tegenover 
de gemeenschap. Arbeidsp�icht rust opieder ;  het recht op aandeel in de arbeid of in 
het geproduceerde kan memand worden onthouden. 
De vrouw heeft dezelfde rechten en plichten als de man. De arbeid in het gezin 
strekt tot nut van de gemeeenschap en is dus gelijkwaardig aan iedere andere arbeid. 
Het · is de plicht van de meest begaafçle en de sterkere, betere of meerdere arbeid 
te verrichten dan een naar lichaam en geest zwakkere. Zo hij die plicht verwaar
loost, is hij in gebreke. Het aandeel in plicht en welvaar't is dus voor ieder gelijk. 
De moeilijkheid van de arbeid bepaalt niet het loon doch weerspiegelt zich m de 
arbeidsduur. 

' 

Het gelijke aandeel in de gemeenschappelijke welvaart is onvervreemctbaar eigen-
dom van ieder lid der natie gedurende het gehele leven. 
Ied�r i1:dividu krijgt de volle gelegenheid, zijn gaven te ontplooien opdat het ge
bruik dier gaven de gemeenschap moge ten goede komen. 
Daar de machine een zeer belangrijk middel is tot productie en distributie van het 
nodige en nuttige, behoort zij aan de gemeenschap. 
Indien de voortschrijdende ontwikkeling der techniek het produceren en distri
bueren vergemakkelijkt, wordt de arbeidstijd verkort. 
Ieder is vrij, zijn aandeel te besteden naar eigen smaak en verkiezing. De vraag 
regelt .?e productie. Het aandeel is v�n bepaalde geldigheidsduur, wordt na het
verst,rl)ken daarvan vernieuwd en 1s strikt persoonlijk. 
Internationale goederen- en dienstenruil wordt door het landsbestuur geregeld. 
Elke godsdienstige en ethische richting vindt volkomen vrijheid van uiting. 

Jansen en Hendriks waren concm·renten, d.w.z. ze hadd,in hetzelfde va'k, dezelfde behoeften, de·zelfde vakkennis. Toen kreeg Jansen. een erfenisje en als verstandig man belegde hij het in de zaak: hij kocht een machine. In een deftige circulaire aan alle afnemers (de zijne en die van Hendriks) meldde hij de mogelijkheid tot een betere afwerking, vluggere bediening en. . . . . .  lagere prijs. Dat was het begin:. Een jaar later. Jansen kocht een vrachtauto. Hendriks was eenbeetje stiller. · Juffrouw Jansenwerd Mevrouw Jansen. Juffrouw Hendriks bleef wie ze was. Twee jaar later lmcht Jansen een tweede machine en nam er één manbij. Hendril,s dankte twee man afen kreeg lijnen in 't gezicht. Vijf jaar later. Jansen kocht eén luxe wagen en plaatste een derde machine, nam ei· twee man bij . Hendriks dankte vijf inan af. Zeven jaar later. Mijnheer Jansenwas fabrikant en had alle klanten. Hendriks was failliet en stempelçle, met de helft van zijn vroegere personeel. De andere helft stond bij Jansen. Mevrouw Jansen vroeg een keu� kenmeisje. Juffrouw Hendriks zocht wer!,hu!zen. _Toen de zaak van Jansen jubileerde, gaf Mijnheer een diner voor het gehele personeel, want hij was een goed patroon. En 9ominee was ook aanwezig, want Jansen was een vroom man en· beschouwde zijn rijkdommen slechts als "geleendgoed".En toen Dominee vóór de maaltijd  een gebed uitsprak, releveerde
Vele me1s1es 

vrouwen 
en 

zijn ook in deze dagen reeds werkzaam in verschillende bedrijven en in verscheidene functies. Op hunplaats wedijveren zij met met deman in kennis en werkkracht. Zo zal het ook zijn in de toekomendeGemeenschap. Zij zullen werken opde plaatsen, die overeenstemmenmet hun aanleg en bekwaamheid.Zij zullen evenals de huismoeder, dezelfde plichten en rechten hebben als de man. OOK VOOR HEN HET GELIJKE AANDEEL in de welvaart! Moeder en kinderen zullen nietgestraft worden met economische aC'hterstand, wanneer ae man envader geestelijk of Jichan1elijk zwakzal zijn. De nieuwe maatschappij waarborgt de zelfstandigheid van de vrouw. 

hij de groei van de firma en al het goede, dat Jansen mocht ontvangen als loon voor ijver en energie. . Iemand, die naar de bergen kijkt, vergeet licht de dalen. Zo dankteDominee voor bloei, die ontstond door achteruitgang van anderen, hij dankte voor welvaart, die in armoede van anderen wortelde. Zodankte hij onbewust voor de ondergang van Hendriks, voor het leed van diens vrouw, vom· het gebi·ek van diens ontslagen personeel,Doch hij keek slechts naar de ber• gen. En lt1 deze maatschappij is derijkdom van enkelen gebaseerd op de armoede van velen, zodat welvaart en gebrek onafscheidelij)i: zijn verbonden als de · bergen aan de dalen. Wie de overwinning viert, viert ook de nederlaag. En zo zijn wij in deze maatschappij vaak onbewust wreed .in onze vreugde, wreed in onze dankbaarheid. Maar de nieuwe dag komt, die plaats zal geven aan de Liefde totde naaste, een waarachtige Samenleving, waal'in hèt Recht van allendoor allen wordt erltend. . C. 0. 
BELI"AMY 

schreef: "Wlj verlangen van allen dezelfde mate van inspanning. Wlj vragen zoveel diensten als het in ieders macht staat te leveren. De hoeveelheid van de productie heefl niets uit te staan met dekwestie van verdienste. Verdienste toch moet met een zedelijke, hel bedrag der productie met een stoffelijke maatstaf worden gemeten. Het zou een zonderlinge redenering zijn, een zedelijke waarde te willen bepalen met een stoffelijke -maatstaf. De hoogte van de inspanning bepaalt alleen, waliemands verdienste is. Alle mensen,die hun best doen, doen in deze zinevenveel. Iemands begaafdheden,hoe verheven ook, bepalen alleen demate van zijn verplichtingen. Demens met grote begaafdheden, dieniet alles doet wat hij kan, blijfteen schuldenaar van zijn natuurgenoten, indien hij niet meer presteert dan een minderbegaafde, diezijn best doet. · De Schepper gnfiedereen zijn taak naar gelang vande hun gegeven begaafdheden. Wijverlangen eenvoudig, dat ieders taak wordt volbracht.Iemand, die twee keer zoveel lianproduceren als een ander, behoeftgeen bijzonder loon, wanneer hij zijn plicht vervult, maar verdi<'nlgeen straf, indien hij dit niet doet!In de negentiende eeuw zoudt gij 'npaard beloond hebben, indien hetmeer trok dan een bok. Nu zoudenwij het een pak slaag geven, indienhet niet méér trok ! 
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BELLAMY 
Zij bouwt, zelfs nü. Zowrl etof!e•

�I< n l� geeNlclijlt, Iiet rc1·slo Ie
n lrl  van zuil< c1en ovcrwcldlgt:>nd
bdang 1118 het t wPrde. Het ecretc
iR tl� ordening v11n de Alof, die zlch
mol 11L1"ijcl on grwclcl voltrel<L, �o
lang niet do Geest dr plauts m
nr�mt, die hem toekomt, en zonder
welk(• icdcl' sy11Loom tt! gronde moel
gaan. De èthlsche en g4't•slelijlt<'
zijde rlrr Bellamy-gedachte Is h<"L
bclangJ"ijlt!L<', omdnt de wrt·cld een 
geweldige nchtel'stand op gl'cstelljit
g('bi,•d hrcrt in te halen. 

AV R O  1-I E R S E N GY M N AST I E K  
heeft bN·ckend, dn.t de 11taat Oaxa0 

ra In hc•l zulrl<'n van Mt>xlco binnen
50 jaar ren wocRt<'nij zal zijn. De
chl!f dN' ero1<ir-scctle VK11 de Pan
amcrllcaanl!l' Unll' spr<'ckl als zij11
overtuiging uil ,  dal, lnrllen men op
dezi, wij;w voortgaat, het groulste
dc�I van Mexico'" bodem zó uitge
put zal raken, da.L het land In do
lO<'komst ht hel 11unstlgsll' geval
z\jn bPwoners alPcht.� hel b�staans
mlnlmum zal kunnen Achenken. 

Zondag 13 Nov. 1949: MAASTREECHTER STAAR contra PRO MUSICA. 

. ,Ik 1,,,1 jr d,,z,,r dni::rn "F.ronu•
ml&ch� G.-IUkhl'lrl" tc•rugzt•ndrn. 
Onnodig jt '" lW/,(!lCll, dul 11< J,rl 
met de Inhoud volkomrn t•t•nH ben 
op t>nkrlc. owl'lgt'IIR onbrcl 1 1 idl•II· 
cle puntrn nu. Olc, punten worcl,•n 
l'<'l"OOl'ZIIKl<l doorduL Brl 1 11 1ny nh•l 
n l ies hn•ft kuunen vuorzlc-n. 
Dnartoc !erfde hij rhrn ook In du 
vorlgr eeuw en su,,rr h� In 1 8!!8. 
Or glg11nt1,cht• worstrllng van 
hrl soch1l l11m,·, dit• haar· onLl<no• 
ping vond In de bolslng(:-11 VIIII '1 1 
en '39 en ,11,, nu alwePr nankl•  
dlQg gri•ll Lol ongckcndr span
ningen. die onmlslcenbnn r naar 
Pen zek�re cllmflx leldrn, waren 
niet te voorzlrn. 

brid<' pn1·ltlrn <'I' zich nirl v11 n IJ•· 
w1111L zijn, dlll hie1·blj n l ••l� gl'WOJT
n<'n rn 11llcs v1·rlol'en wol'dl. Want 
nà rlr stl·ijd blijft cl,, Lt:>gcnstcl l lng 
beRl1wn. De ovPrwonnem• z!ll zlch 
nlmm,•r bij i:\jn netkrlani,; Lot zw\j
gt•n lntrn bn•ngon. 

Vraag: Noem titel van bock, waari n :de auteur de volmaakte staat beschrijft. 

AntwQord : Het jaar .1000 en de auteur is Bellamy. 

\Val dr Bcllumy-gcd11chle voor• 
staal iR bezinning. Zeer zeker Is 
l'Cn h1tn•r uorlstellingen eveneens 
de verbtill!rlng VRn de matcrlille 
11ltu11llc a l1C1r V<'rdrulctcn, maar deze 
iR m icJdcl Lot Nlll hug,'l' dol'I : ver• 
h,•ftïng van r i t• m,•ng in g,,�atC\lljl{ 
opi:lcht, WIP Sel l11my'R werken m<'t 
dil voor ogen 1,,,,sl, zal daarin tri• 
1<rn11 1 1 ltingm tri1i,nl<0mcm, dlr blijk 
geven vnn een gerlchlhclcl op de 
irvt•nainhoud vnn de  mens, en c1le 
de 1·ctntlevo waardc der mat<'rlc 
doen z;ien. 

Bovondlen z(jn er gcnong econo• 
JHl�chP en politieke atroming,:,n, die 
zich alló<!n bezig.houden met de 
ordening vnn de slof. ONZE MISHANDELDE AARDE 

ln G111tk111ala, S�lvaclor, Vc>nu•
zuel11 en Cblll iR het niet anrlers. In
Chlil treedt een gcw1•ldlg<' e1·oslo
op tPngevolge van dr IH\alslag <lor
bergen langs do Blo-Bio stroom. 
Het �c,lwle t1"1. dal vrol'gcr zeer
vruchtbaa1· was, is tot !'en woest<'•
nl1 gcma1tkl, dle nu volkomen on
bi•uii<baar voor de inndbouw Is.
TPI-Wijl de reg-rrlng C'lk jaar kapi· 
talen uitgrrft voor legPr en vloot, 
0111 het Jnnd voor aanvallrn van 
buitenaf te bPschrrnicn, laat z\l toe, 
dal eon rijltdom, dlc> onontbet•rlijlc 
l11 voor het vnlksbc>Rtllflll van bin
nenuit wordt aani.evallen, 

Deze gang van znlum h<'rft a l• 
IN! alleen maar 11rgrnler ge
mankt. Ht•l wrroldl<nplt1111 l wordt 
dermate bedreigd, clal h<'t een 
Atrijd voorbere idt op leven en 
dood, waarvan wc niets gorda 
ht"bbcn lt• verwachten. Op oen 
vrijwillige overgave behoeft de 
wereld niet Le rolumcn. Zo'n str·ijd 
IM nlet lt• voeren mH ldri1lcn, 
zcita f\lk ze zo Rchoon zijn als do 
Scll»myno.nac. De wrwezcnlijlöng 
vnn clcz, ldN\hin IH lrouwenR lang 
nf,,t,. ,1nn df' ordu, Dnnrvoot1 hob• 
bt-n wtf (•Pr.Hl hrt vohnRnktc- tto
cll\ll�lllf' nodlg', Om dilL lr borul• 
1,on (A 11trUd nodig. Zodrn c:l" 
8rllamy-beweglng voor de ver
wczenlijl<lng Vlln hnnr Wl'IJSen 
KtrUd gaat VO('l'en, zal zij Lllr
stond met rlP comnrnniatischc 
partijen over één 1mm wordon i.c
schoren en In het lmpltollsme 
!mar doodsvijand moeten Prlrnn
nen .  l!ln zondPr dlo strijd he1>Ct de 
Bcllamy-bcwrging geen waarde, 
Nu wordt er om haar gelachen 
als wel lc,uk en - gelukltlg -
ongt"vaarlljl<. Zodra zij gaat bijten 
zal er 661< voor haar direct een 
stok zijn. Mijn conclusie, wat d!' 
Bellamy-bewrglng- bctrPft, Is clan 
ook : opdoeken of strijden mèL of 
naast de c.p.n. Een middenweg 
b(l�taat el" m.l .  bcsli�t niet. En 
tijd om de dingen aan hun loop 
over Le laten iA er óólt niet 
moer . . . . . .  " 

Do schr[jver van bovengenoemde 
brie! maakt een fout. Deze Nmsta
toring zou arrog•�nt zijn, wannec1: 
zlj bctrckl<ing zou hebbrn op een 
denkwijze. Een van dt> onz<' n1'wlj
kcnde denkwijZ!' a Is fout aan te 
merken, zou gelijk staan met eigen 
onfr,llbao.rheld to proclameren en 
onfeilbaar zijn wo geen van allen, 

,va11necr ik van een fout spreek, 
bedoel Ik dan ooi< niet, critlek te 
leveren op de rede11erlng van de 
11chrijver, dle logisch Is - maar ln 
haar julsth('icl betrekkelijk - zoals 
onR allor rrdenorlng Rlechta bctrek
kelijl< jullll is, 

Doch l1t bt'docl de hasls, waarop 
8Chl'\jVCl'II b,•toofl' 1� opgotrokk()n, 
En <11<' deup;t niet, omdnt h\l met al 
z\1n wt1!lrcl<'1·lng voor , 1" Bellamy•
gedachtr l<'>ch niet tot haar cllepRt� 
wezen ls doorgcdl'ongon. 

Er is Iets zeer belangrijlta, dal hlj 
niet gezien hePft. Hij hee(t niet ge
zien, (Int de Bell11my-ged11.chte zich 
keert tegen oen N:VHtcem ; eon sys
teem, dat zowel de prolclarlëi·s als 
de bezltterR In zijn tovt'1'cirlrnl ge
vangt>n houdt, en waaraan beide 
categorieën op htm eigen wijze lij
den, Daaruit volgt, dat de cUmlna• 
lie van dit systeem zowel voo1· de 
één als voor de andere groep een 
ve1·loselng zol zijn. Er volgt óók 
uit, dat de Bclla.my-gedachit• zich 
nlct keert tegen een klaSRC ton 
voordele van een andere ldaARc, en 
dal boteltt>nt, dat de Bella111yanon 
geen l<lti.�•!'Ktr\ld lrnntl<'n voeren. 

l!ln hieruit volgt weer, dat de 
Brlla.myanen nl<'t over óén kam 
kunnen worden geRchorcn met de 
communistische partijen, en de weg 
vttn 111- r.V.B. nkt kan zijn, zich bU 
de C.P.N. of rnlg,• andere partij, 
hrlilj Horln l lsl!Rch or wat ook, tlltn 
tr Rl11llen, noch openlijk, noch ver
kapt. 

Want men moet goed bcgr\1pen, 
dnt hPt 1wzen van het marxisme, 
zowel Aocin llHLisch al! eornmuniA· 
tlsch is • str(jcl ,•óc,r Pen lwpaaltlr 
klassr, tcg<•n een antlN·o bepaalde 
kl aaRe, En dat is begrijpelijk, wunt 
er zijn kias11on. En uc strijd v11n de 
onderl iggende tc•gcn de heersende 
klasse Is ve1·klani·b11n1· <'Il Jn haar 
bPh't•kl<elijkhl'icl ooi< ,iu;�t. De 1.V.13. 
lH er zich dan ooi< wöl van brwm1t, 
rio t de7.r strijd onwrmijdbaar Is en 
zij lrnn op wlr punte>n md hl't 
streven va11 Knei11 l i1<L�n en commu• 
nlsten eympathlHc•1·rn. Maar zeer
beslist nlrt op hl'I. punt vun rJc 
l<las8t'J1Slr(jd, omd" t 7,\1 ,lulnt r\.
K\l1RM•n tot f'\lt tto.1· wll bn•ngr-n en 
tl� �rnhrld ,1r-r mensen zichtbaur 
wll 1'1,ulH"n. 

liH nc,·,!nt Vl\11 hct Roclltllnmr en 
ht'l cormnunlnme lH globaal grno
mrn · matcrlnliatla,·h, wa11rmede 
1.c,,r 7.<'krr n lcl b1•rlo<'ld IR te z,•i;gcn, 
cto.l 1111<' ,mclullslrn en com munisten 
zich nll�én op dr nmt1•rlr inHlrllrn. 
M1rnr l11 weun rit'hlt•n zkh dt• 
nmrxilllPn OJJ de Rlof, atrrvrn naar 
r�n mnt"rl�tr 11ll1 111 llc, wanrvnn de 
knpllR1l8lt•n hen UllHlultt•n, En 
rltl-lll'Qlcdc' Is hun g1•rkhthcid gene• 
rnnl  !ICRpl'okl'n clezcifuc• ui� rl i ,• rlcr 
lmpltaliRlt'n. Dt•Zt• Wllll'n Vlllllhou
d<'n rn ul lbrrldcn wal zij h,•bben, 
dt mnrxlRLC'n vcrl<r\jge11, wal zij 
nlo·t hc•bben. Dil l(eeCL uunlrldlng 
tot strijd. Ecn v1•1·bc•tc11 �lrijd, die 
allrr,•crsl op polltl,:,k lt• 1-rcln wordt 
,:evocrd. en dlo zljn vou1tzrlUng op 
hl'L Nlng \'r lrl kon vlndl'n, wan1•b1J 

Dt\ )3ellamy-gedochte IS niet. die 
vnn 11trijcl. Zij lmn zirh niet ult.l'n 
op polltlel{ terrein, omdal dit ter
rein nicl andrrs dan strijrl bevat, 
en hierop noodzakrlijkN•wijzc- stra
t<'gio moet wo1·dcn gevoe1·d. die tot 
comp1·0111lsscn dwingt en clc doèl
st�llingen V<'l'W!ilert, 

De Bellamy-gedachte richt �lch 
op dt• vrnd\' en wijs� het mlllta.rls-
111<' In w,· lll<' vorm ool< ar, 

J\ IR onze brlefsehr'tivl'r vonult hct 
bovl'nstalllld" doordi-nl<t, dan zul hij 
zien, dat 0011 a11nslullin1r b\i de l'Cl1 
of lllldCl't' polillcl<c bPwcglng nlel 
VN"Pnigbuu r i.s met do Bcllnmy-ge
dn.ch Lt.•, on dRL d�ze dRFll'door Juist 
onmiddellijk zuu wurdrn prljag·<'ge
vrn. Voorts dnt, wam1cer de Bol• 
ln111y(l.110II zich ln do strijd wlN·tl<'n, 
er heel wat anders uil le voor
schijn zou lcomon, dun de venvczen• 
lijking V811 hel Bellamy-idcual. 

De BcUamy-gedach lc• l� ze<'r ze
ker niet con middenweg. Z\I Is een 
weg ,•001· zich, die ontelbai·r men
sen, bij de I .V.B. aangesloten or

niet, ais de hunne b<'bbcn g·cltozen. 
De Bel lamy-gedachle le<'fl bij de 
mensen, en dat Is nil•t van hrt a l  
o r  niet bestaan van de  LV.B. ttf • 
h11n l<<>lljlc Als de omal11 ndlghedcn 
zó zijn, thll do J.V.B . .,zou worden 
opg·edockt", dan wordt zij eenvou
dig opg·cdoclcl. MR$l' dP geclachlc 
zèlf l1àn nlet worden opgcdorl<L, 011 
doordringt dr maatschappij hoe 
lflngcr hoc meer. 

De I.V.B. nis 01•ganlsatic ia ona f. 
hankelljk van wrllw gl'ncpcrlng, 
pal'tij of beweging ooit. Dit is n iet 
hetzelfde ,lis ncutrnlltelt. Want zij 
heeft de MenH g1,ltozcn, Wl'lltc po
sitie deze ooi< In de maatschapp\j 
innE'!'lllt, Door haar on11fhanl<clijic 
heid 1,an  d P  l.V.B, crltlclt oefenen 
dó.lir waal' d ie, cr!Llek noodzakelijlt 
Is. Zij ltan niet Lot hel compromis 
gedwongen of verleid wol'd<m, om
dat zij zlch onarhanlceiijk houdt. 

OP Bellamy-gedachle ls een op
voedendé gedachte. Elen uitgangs
punt voor zèlfopvo�dlni;. Dani·ln 
ligt b,•�lotcm, dat de Bella.myanen 
ervan doo,rdi•ongcn zijn ,  d,Lt er nog 
vod aan hen op te voeden Is, en 
welen, dal de bezieldheid met het 
Ideaal hen niet tot volmaakte men
nen maaltt, Zij zijn er zich van be• 
wusl, dal zij fouten hebben en ma• 
ken, maar 1.ij trachten deze fouten 
te herkennen en Le verbeteren. 

Op grond van het bovenstaande 
is hel on,1u lsl te menen, dat wij 
et>t'Ht hel volmaakte soclallsmc no• 
dig hebben om hot Bellamy-ldealll 
te verwezenlijken. Er ,.lt ann de 
voortgang die het aoclallsme ml\ll.kt 
wel een lcant, dlc aan de Bellamy
gedachlc grenst, maar ook zonder 
die lmnt g-aat de Bellnmy-bcweglng 
haar gang. 

IDr zijn genoeg goostt:>llj ke gro�
perln�·pn, die .zich allóén bezighou
den met g,•estclijkc dingen. 

Maar c-r zUn weinig g1·ocpcrlngcn. 
dlc trachten dc harrnonle tussen 
Geest en Stof te dienen. Van dlo 
weinigen i8 tl<• J.V .B, er één. 

Zij ZC'L haar Wl'rl< VOOl't, zolang 
zij als V<'l'enlglng worltcn kan. J!:n, 
i:o zij om de een or andere reden 
zou uiteenvallen, dnn zetten do 
voo1·mullgc leden hel wrrk voort, 
zond PI' tle vcrcnlgi11gR-organls11 tic, 
die slechts t nslrument ta. 

Aangezien do Bcllamy-gedachle 
de alrijd en het geweld verwerpt, I s  
haar wnardc niet viin d('  strijd a.f•  
hankciijk. De waa1·de van de l.V . .B.  
!<0.n derhalve nl�l lijden door het 
n let-deelnemen aan de strijd, om
dal de wsardo der 1.V.B. uit g-ces
lclljkc etomenlcn beslaat. Het deert 
de Bollamya.non nlol or er om hen 
gelF1oh11n ,vo1•dt. 

l'cnslottc :  ,.en tijd om de dingen 
alin hun loop ov,·r le laten Js or ooit 
niet mec-r . . . . . .  " Wat bedoelt Rctir\j• 
vei- met die woo1·den ?  Meent hij, 
d11t een botsing tU�ije11 Oost en 
West voor de deur· slaat en dat oon 
ool'log ltan worden voorkomen, mlt� 
snel wordt ingegrepen ? Meent hij, 
tlat zullt een Ingrijpen knn g<'schle
den door Nloffolijke m>1all"egelcn ? 
En wellte ? Zal een a.anv11 ller zich 
met stoffolljl<e middelen van zijn 
voornemen af laten brengen ? Zal 
de anngevallcnc Zich laten weer
houden vo.n het zlcl1 verdedigen met 
stoffelijlrn midde len ? 

Nrcn immcl"H. Noch het kapita• 
llsmc, noch het marxisme zijn be• 
rcid, zich hun stoffelijke gewelds
mldclclcn door stoffelijke maatrege
len utt de hand te laten nemen ; dlt 
Is volltomen uitgesloten, 

Slechts morele, geestelijke motie• 
ven l<unnon de ramp voorltomcn, en 
dáármcde houdt do Bcllamy-bewe
glng zich bezig, 01l1dal d lt de enl• 
ge, ;,;Jj het ook geringe kans voor 
de wereld en de mensheid Is, om 
aan de oorlog te on tsn1tppen. De 
Bellamy-bcweg"ing Is aan het werk 
dáár waar nog kansen liggen, en 
daarmede bewa1tdeit zij de enige 
pt·aclische weg. 

Het la mogclijlt, dat zU rl11arblj 
steun krijgt van de gocstciij!{e groe
peringen, mcl name : de lrnrk. Als 
ucze mcdewc1·ltt, lmn een drrdo 
wereldoorlog worden voorkomcm. 
Werl<t zij niel mede, dan valt op 
haar de ijchnld van eon komende 
grote verwoesting-, en zU za.l ale 1n-
11tclltng verdw�J,11en. 

De Bcllamy•bewcglng zal haar 
pl lchl hebben gedaan, en gereed 
st!l8n L\j<lPn11 en na do cata$t1·ophe, 
haai· arbeid voo1·t te zetten. Mis
schien als I.V.B., misschien In an• 
dere vorm. Maar de Inhoud blt]ft, 
zoaLA alle gee$t\llijl<e d ingen blijven. 

Werlten blljven de Bellamyanen 
en zij zijn het niet, die zich con fa. 
tale loop der dingen hebben aan te 
trelcken, omdat zij weten, dat de 
11chcpping doorga.al, de ontwiltke• 
l i ng voortschrijdt langs de weg van 
het geringste oponthoud, ooit 1il ;,;al 
die weg bezaaid zijn met ruïnes, en  
een weg van eeuwen zijn. 
11-3-'40. P. d, W.

ONTWIKKELING 

en vooruitgang
W(I �preken ,:o grnag over de ont· f!Pken tevens de at\jgcndo grand 

wll<keUng van d� techniek, de wè• van menselijk<' waanzin rurng<'l'c•n, 
te11s1·hap, tle organl�n.tle en topen Alles, Inclusief dEI verni<'ligi11ga• 
daanloo1· de knns, In dezc>lfdc foul macht wo1·dt p1·rcles ullgcrrkcnrJ en 
Le vervallen a!R de twer cxpon<'n- wc zi11n (lp koude cijferR voor onA, 
ten op het gebiccl der stoffelijk\' be, We noemen dat, God bctr1•t, ,.,·atio
hocïlcbuvrccllglng, Amerli<1t. en Ru�- m1hsalle van de oorlog". 
land. D1•ze groothvclen hebbon e l l< Dicz<'lfclo 1·a i.lonaliaatie wordt, al11hun plEI JH'COIIOtllle, Wll.al'bij alles Is de tijd dáá1· 1,0U zijn,  van do n.ncltweuitgeknobeld tol en mél. z\jdc toegepi1sl :  loiflsch, M<'t de-nc élappes zijn aangeg·even. Het 1.l' lftle of andere middelen . .Bln da.o.r één moet volKeU op hel o.ndcr. Op zullen dari oolc wet weer de nodigealles Is /\"N'elrnnçl . . .  , a!Jéén nlot op cijfer!! van versch(lnen.het lrretlonol!' In de mens, Men De dlctatuu1· van twee �y�temen, sprcclct wel van dcmocrntlo, over De dlctoluu,· van hot Jtar,ttnllHm(." ht rlr n�chten eii de pli<:htcn vnn Pil< hot11lng m<'t die vnn hrt con111<unif'I• tndlvholu. or P: 1'0-'p1�n vn:u lnc1 lvl(l\.tci\, an o. Boido nooJnon zlch "doruocramu ul' h<'L zij n woot·tlen zond<'r zin, tlsch"  om do eta,·heltt te camoufloomdllt h<'L llY"lcom vooruanula11l, de reu,hoofdzaslt l". En zo Z(ln wij In beide 
knmpcn bij dc cllclatuur a,mg<'lttnd, Munr b(j n.1 dl� starheid, dle l1i-
Dr dlclntuur vnn l'en systeem. bellen, die vnslgcsLPlde p lannen 1!1 

Het Wosten spuwt op h!'l Ool!ten er nog altijd de mon�, hot>wel cl1r
llll V(' l'\VijL ITPL ;,;I.Jn Slo.chunow- VRnk n lc:>t genoemd wordt on WO!U'
KYRLecm, mallr vc•1•gc•1>t dnarhij, dal Loch allrs om dranit. D<' mens met
hd leLR dergelijks zélf hc<'!L in zijn z\jn nang!'borcn lrra1 ionallsmo, dil
Tnylorsystc•l'ln, w>1ar weer ht•l OoR• l"ts, dot boven do vcrstancl�lij lt<'
ten op spuwt. Htol'felij l<t' wet van oor,:aalt en gr:

Als w(I de dool' .r. R Opprnlwhnci· volg uitgaat, r•1 clat zkh nhun,rr,
t•n Gon� raa.J H. H. Arnolrl geschr"• n lmmrr, n l 1111111•r grhcial rloor eljfr1·H

Den dag Jrnn gry, 
Dà a1lt 1'1\rt g uld ej ril.oker 
Att formn bi lden 
Av don svunna ticl .  

Dè vi-rt.Allng van deze woorden Js :  
"On clag kan komen, da.l al ons 
goud niet LOCl'l'll<Cnd ie om het 
beeld te vormen van de vervlogen 
tijd" , Zij staan gcbc ltold in .:en dc1· 
bcidl' zuilen VOOI' het Nordlalm Mu• 
sé te Stockholm en ze kwamen nlij 
In gedachte bü. h<'L lezen van bel 
boelt "Onz,, geplunderde planeet" 
van F'alrflcltl Osborn ,  de leider van 
hel New Yorkse Zoölogische lnatl• 
tuut. 

H<•t hork Is t\611 vlammendn aa.n
klo.chl tegen de roeltclooshcld waar. 
mede de mensen vanaf do vroeg�tc 
tijden op aarde hebben gcJl'cfcl en 
onder dr nar\ist n'chaLton hebben 
huiNgchoudon. 

Or- roc,r bt.l On bt) <"lc oudr nol\ltl. .. 
dcnRla1nn10n, die <1ich tJjde!Ult In go
blcdc-n vestigden,  wa11r de natuur 
haal' gaven i n ovc1·vloccl aanbood. 
Zl,1 troltl<on vcf'clcr aiH de natuur• 
ga. ven verbruikt waren en lieten de 
bodcn1 afgegraasd en vel'Lre.pt, do 
boaijen zwaar bcschadlgd achter. 
Toch wnren deze !Je1whaalglngen 
slechts l<lnderspel bij wat In later 
tijden volgde, 

Het Is die oudo volken niet euvel 
Le duit.Jen, dat zij met hw1 wanbe
heer begormen. Zij wisten niet. 
Maar de eeuwen Rchr·eden voort, 
'kennis word bljocngeb1·A.cht, erva
' rlng opgedaan, beschavingen bru
lten door. En w\j sta.an veT"baa5d, te 
zien, hoe <lcsond11nks het wanbe
heer toenam, waardoot· g1·oto ge• 
bieden ontvolkt, steden bedolven 
worden, woeslijMn ontstonden on 
1·ousachllge oversl1·omlngcn plaat� 
vonden. Doch onze verbazing stijgt 
lot ontstelleni�. wann�er wi,1 zien, 
dat het wanbeheer zich ondanks do 
zeer gcdetallleordo kennis en e1•vu
ring onZN' dagen llCl'rt doorgezet, 
en zelfs zulke ontzettende propor• 
lies hoort aang·enomen, dat onze 
voor:i:lcnlng in levonabohoefton ern
stig wordt bedreigd. 

H'cL Is waar, da·t de i-ij lte aarde 
ren enige malen groLN· nardbevol· 
Icing' du1t de tegenwoordige zeer be
hoort til< zou lrnnnen voeden, klerlen 
en huisvesten, doch 11lochls dái1, 
w11nnee1· de menn onm!ddellijlt zijn 
wanbnheer slaaltt en maa.t1·cgclen 
neemt, do.t de dool' hemzclC vc1·oor
zaaltte scha.de zovoct mogclijlc 
wordt hersteld, 

ORborn guofl in zijn boel< een 
groot aantal J'clten. Daarvan wil Ik 
er enige weergeven. 

Het land Lussen de Euphraat en 
de 'l.'lgria was vroeger gelijk aan 
de tuin van Eden. Het volk lecCdo 
er zeer· goed in bloelcnclc Rlcdon. In 
Hummurabls' tijd, omstreeks 2000 
jaar v. Chr., werd een bcvloelïngs-
8YSlee111 ingericht, do.t waLM' aan de 
T"lviercn onLtrolt om ' t  land vrucht• 
i,11ar te makon en te houden. Men 
plllllü or een hoog11tua.ndc llrndbouw
tccnnlclt toe ; maar toch traden or 
langzamcrhaml vcrande1•lngen in, 
welke het govolg waren van het 
l<aallrnppcn (Ier wouden rond de 
steden, waardoor het land n let meer 
beschermd werd Legen de zware re• 
�·enval In clo natte periode. Hel wo.• 
tet· slroomclo snel af e11 l!poolclc 
vrnchtbarc aarde weg. Waarach�1n
l!jk werden ooit dl' wclclegronclen te 
intensief afg(lgraa11d, een misbruik, 
dat dezelfde gevolgen heeft. Het In 
dczo streken levende volk ging· te 
grontlc. De eertijds zo bloeiende 
steden liggen thans bedolven onder 
hel zand, 

In hrt . oudr Cll'lokonlancl met zijn 
d lchtbcbo�te bergen, rijko water
voorziening en vrucbtbo.ro bodem 
bcrelkto de cultuur eon vnn clo 
hoogtepunten in dr ge�chiedenls, 
Gt>th1 rondo de voorbijgegane ceu• 
wèn hebben gcwcldlgc vcl'Bnderln
gen plaatsgevonden, waardoor hel 
land in con vertw\jfelda toestand 

1 
gcltomen Is. Oorspronkelijk was 60% 
bedekt met woudc>n, El' IR slechts 
5% van over. Gevolg: bociem-ei•o
Rie op grote scha.al, zodat slechts 

l 
2% van de oorspronkelljlte vrucht
bare aarde over Is. Grlcltcnlancl 
mort, om z(jn bevolldng In leven te 

WINSTMAKERS 
EGn fallrlknnl Ji; v66r alll'R zakenman, Het kapitaal, In zijn bedrijf 

geRlol<on, moet winst a.J:werpcn, wil z(jn znal< groeien en bloeien. Ht"t 
doel IA 11let \ie proch1die ten buhocv<' van de Gemeenschap, doch hel 
uitkeren val\ een bchoorlijlt dividend. Is dit oen aanval op de per�oon 
van enig t h11il<unt 7 Neen ! Hij iR alc•chts het l<lnd van zijn Lijd, hij ge
bruikt zlj1 to.tenten om zich een goede plaats In de maal�chappij, zoals 
clle nu Is, e verzrl<eron en hc-cft daartoe het volste 1·ccht. WBJUH'er wij 
hlcr een nder systeem propageren, Is dil  nimmer een aanval op enlg 
persoon, ch slechts op het fo1it!eve stelSl'l, Daar slechts winst voor 
het bedrijf Is doel wordt gesteld, la het verkrijgen van de, grootst moge
lijke omzr hqordzaa.k. D<>Z<' wordt verkr<>gen door een scherpe concur• 
renllc, wan �ij de prijzen onder die vnn anderen moeten worden gehoucten 
en de l<wa lt:olt boven die van de mededingers. HoofdzH.ak Is dus voor 
een goed bedrij!slo lder: houdt de productiekosten zo laag mogelijk, de 
prijzen zo hóO alR mogol\1lc ls. 'I'o verstaan is, dat dus dr arbeidslonen, dlr 
meestal de g)'ootste post vormen, zo hJ.ag mogclljlt moelen worden gehou
den. l!ln omda: de pensioenregelingen ooit het bedrijf ten laste komen, 
mot>ten oolc di zo laag mogelijk gehouden worden. 

Dl' loonstrlfd is de oorzaal< vnn eindeloze staltingon, cloarover behMCt 
niet to warde gesprolten, daar dit overbekend zal zijn. Over pensioenen 
een voorbeeld. 

Een arbeid r aan oen der grootste tnbrlekon In ons land wae 55 ja1·en 
aan het bedrU! wprl<z11am geweest, had het zelfll tot baas gebracht, zodat 
men aan zijn •apacllelten niet behoort te twijfelen. 'l'oen hij jltbllMrde 
11n 1,ljn rust te cmoot ging, ontving hij een pensioen van J 10.80, om daar
van tnet zijn \1 ·ouw verder Le leven. Gc>lukklg, dat Drees er ook nog· Is !  

Deze zaak Laat niet 8.ll�on. Maar val do fabrikant niet la.Rtlg : zijn 
doel Is niet ce goede ouderdomszorg, doch WINST. 

Het Î8 een gewoon verschijnsel uit dil 11tc-lsel. 
Heeft de fJtbrllrnnt van onzr dagen het volltsbclang In het oog '! 
W\1 wl'ten van de blikken jeeps en andc1· 11pc�Lgocd in de na•oorlogse 

dagen, toen d huisvrouwen de wi.nlrnlR alllepeu om een tl1.1ltlcetcl. 
Maar . . .  op spe lgoed wa..s meet· te vordienon, 

Zo ging hr met onze borden en ltopjeA : vaasje!! en andere dil1gen 
gingen voor, dàar die moer winst boelen. Hel Vollt was nummer laa�t. 
Vandaar, dat 1P BPl lfunyanen durv,•n zeggen:  w(I lrnnnen de p 1·orluct1e
middelen nlot handen laten van p!'rsonen of l nstelllng·en, cl lo niet tie 
bchooftc-dekkll g, doch slechts hel vermeerderen va11 eigen t·(Jkdom als 
do<.!1 �lellen. 

Wil hot bestuur der Gemeenschap de bc>langen van de leden dor Natie 
afdoende behai• lg·en, den l<an zij n iet worden gehJ1t1 lcrd door het wlnst
beJag vRn enk, llll, dia hot belang van hot g·ehele volk acht<'r 11tellon bij 
h.un• rigon voor el'!. 

Voorbeeld : Qnzc regering !i-gdo bij do pon!locnrc>gellng con deel v1•n 
de prcmlo ten u�t" rloi· büd1•Uvon.  Gevolg: nrbeldcr/J oudrr dUJ1 vocrl!s 
jnur hobbon gt n lmnR op t•vn bot,-,,J,klng. Mrn IA In dil w111sL•sleJerJ 
Apoedlg "tn 011.<f'· Is dit con aanval op personen ? Neen ! Slochts op het
Rtrls�l, dal zul!Q., dingen opl'OCpl! 

Indien con (abrllrnnt nieuwe machlnea aanech!lft, handelt hij vo), 
komen i n  hot elani; van z�n bedrijf :  beter product, minder arbclds• 
l<l'nchten. Het b dr(jr word t aangepaAL aan de sl(jgendo lech11lsché wotcn
schap, M11ar de overbodige k l'achton komen ten laste van do Ocmren• 
acho.p, tl lc dt• at 111 heeft uit te bclalcn, ZelfH de komondo wcrklooaheidM· v?rzclrnl'lng Jean niet 1Lftiocnd<• aan di l  c•uvel tcgr111ort komen. De 11111Le·l'lële on gcestoiijjte ellende Is komondc; men Hpreel<L in kring-on vnn dcR
lrnndlgen over r 11 mmlu! Wl'rltlozon vo.n -100.000 In J 0112 . .fin deze mensen
zullen economls h zwal< Hlu».n, minder irnnnen ltopon. Dr verkoop del'producten Zal dalen ri1 . . .  men zal dr pl'Od11ctlr mot•! Nl lnkrlft1pen, mePr monson ontRlnnn, Zo komen wr 1vec,1· ln dl' bc111ehto clrl<cl van de voorooi·logso jal'en, -kt enigr m ldcJ<'I : ve i-deling vo.n de• arbrlrl onclc>r alle
vll)lrte Nederlnn1 rrs, zodat de nwchanl8atln nlt't tot ren vlo<"k, dorh lol 
t'en zegen zul wprdcn. Maat· dnnl'toe ls nocl ig :  een loluir ,m1tlo11nllHallr 
van rtlk procll1cUrmlddrlon, optlnt de wereld nlrl 11an h1ta1· vl ndlngr\jk• 
hc>id moge trn onder g-aan. Wil de Ovrrh<'id h1111r mllltlrrgelon lmnnen
nemen lot hl'!! an 01111 Volk, dnn moPl zU ovrr deze mlddt•lon Juuurnn
beRchlk kPn Nl<'t d(\ wi nst, doch rlr brhoPftrclrkkinA zij hrt doel ! Niet hf't 
brl11n,1t vnn de rn telen, doch van hrt gc>hcle volle 1 

• von honftlHlllklcen in "inen wereld of on RyRtrmo11 laat w�i:-rrcll.'noron. 
gC'en" lezen, dnn ,;Ion w\j de. ,.rffl • Want legt men rlr rnenA ( of lrgl h(J
l'il'ncy" vnn dr nloo111bom In c\i fers zich ) hlrr ao.n banden, dan Aprl1111t
ui lgrclrukl : ho,•voel geringrr cl<' hU rr d(n\r wer1· u lt. mri;cns zoel<l
lim,tvn v1111 vrmlctlglni; uil dr tudit I 

hij z(ln vrijlwld ; hor 1110<.'I' l< ln it<ters
door dl• Rloomcnl'rgir geworden men hrm nanl1•gl, hor mem· Jeans,
zijn. Wij ku nnen van gro flekcn cn <lal ztjn vrijheluAdru.ng tol loHbun-
tabcllon 11ff('Zl'n, chi l met ron dalend rllghcld overslaat. n nnrlacht to �chel)kcn. on (Ic> mopgl'lclbcclrog <'1111 ttleecls gl'olrr geld- Ool< de Bt'llomy-t>1•011omlc IR ren P<'rt1C11·11 ui t hun vc•rMl1•!1(thclél In debrclrng vrrwoe.,L knn wortlen rn wij ayNLrcm, rlat <'venec,ns rntlonnllA,tt lc Htor Lr b1•vdjden.l<oll'IOII lot rlP 11lolso111, <lal cl<'7.� gru inhoudt. Maar l<'V<•n� dt• ,•t1118rt>r 1-fot gf1nt <'t n(<>t 11 1 1Mn om, de

fnrlor, 1 l lr  brdorll tr 7.(l n rh- c•1·krn- me1111r11 hun b1·oo l .  hun huls, hun
nlng en dt• ftn1wna1·,1l11g vn11 !Tel lr- lcircl lng, hun onlsponnlng te g ,wrn .

in d l P  zin da  L dr  mcn11 va11lloopt In 
de v,,1·11tnrrlng van die wetenschap, 
zich hoe lllnger hoc mN•r h1g-csiolcn 
voelt door cij rrr11 N1 g1•afielten on 
plnnnnn en systc•mrn. 

WINST 
l'Ell l onrh• I n  tin ITWIIII. 13\j nl nll8 Bij hl'oor l 111 1,•rn 1\fLll de mcnll nlt> tw,•rl<l'n, hij  n l  on7.r Jll'OPlll\"ll ll CIR IHU• irven, IC1 1  nlA wij cln� 111.�pnnnrn ,1111
gt•n w(I tl(• l' lhifü•hl' fnl'l m· 1 1 l 1111nl' l' dr nlt'llN Zi.Jn �li,Cft• lij l<r rt,,l'I t�uit hrl oog verllezc>n, Doen wl' , Int, St•ht•nl<<'n, l� dnL Ijl de b"wust hc•ld,
dun R ltrnt ,1,, 1110n" n il'L 111Ct'I· In hol clo L hij hogel' tllngoJJ von nodr hrt•fl ,
c�ntrum en wordt dl• B<'l l 11111y-1w- wi l hij zkh lr mlddon van de stof
dnchte �lar, i:-ctijlt nndrrc Ryslrmen. behn)ll' lij l< voulon, 

De ml'nR 111oc•t 7.kh ook c,n l -wll<• 
l<<' icm ,  clnt wil Zl'/l'!:·Pn :  hij mnrl zkh 
lnRWll<kelcm uit ll l ir  bnn(IOn PIi 
;,;wnchlcl�. rlir  hl'lll Oll1Al 1 1 i tcn, lot
<lnl hij 1·nn  11 1 1 1 1 11mie tot l'<'TI brw1111t 
lc•vc•ml Wl'zon worc l t. nprlot nint hrt 
h11rdr 11•no1·tl rrr11prol1c>n brhoefl tC' 
wordt•n : , . lna.t do doden de rieden 
IJcgrnvrn". 

De Amcnkaa n�c l.1mr,en fabrik.t 11 1cn bes lottn ttr,v i l l c- vAn de
omzei de Pll)h'n hunner lampen niet te  verhogen dnch de omzet
te- vetmcerdercn door de vcrknrling van de levensduur

Niet hei m,, kcn ,an de lwstr l.rmpcn is he l  doe l .  doc h � lcch l • 
de winst. al :i1 htt te n koste Vctn de k\\ al itc,t. 

En . . . . . .  de hopl'r het Volk ,� de dupe 
!J et c 1gcnbc l.rng  911.1 1  bnvcn het  volk5belt1 nA ,
Enige remedie. na11on.tl i5a l lc d!' 1  productiemtddclen.

,, 

\\'(I WPllln dal. rn c lna1•01n trneh, Wij lrochton ct,, 111011�rlijk<' om-[t,11 wij Rt,,NI� rllr rlhiHC'hr ftlrlot· R 1 11 11 , l l� iwclcn l,- ,1 rn vaornlti.nnn.nnA r 1•n1·rn Le bren�1•n.  Sommig�n \\"û l rnchl l'n bij tie 111,t \\ 1 1111Pl lnr,: tl'lllO!)perrn wl'I <'l'llR Ojl nrtlkt• lrn nwl h<'l pen. Wol wi l  <ln l Zl'ggri1 • Elvn 
gt>cstclUk<' Inhoud, nr t lkt>ll'n c:ll" 

l 
vrrg11 1 1'11 1 111, Rll•c(ls n1r<'r l1rnn1.,, 

tr� t•ht<>ll, hrl r,t<'l'�ll'iijkr t.- w�l<ken Air, ei� llll'l'I' \\'Clrn�chAP op hel go• nr , ,·bij n11 11 t r  knnpl'n, Zr z(ln nodlJ! t> lecl dP.r slof <tu� d, lrclrnnloglr <'n 
om Juist 11011 rlll belnnbrUke dcrl de economie ? Zckci, nrnnr dun n iet

HrL  ganl l rn-, Jollr n lel om 1'!'11 
nyBl<'rm, !lel i;-nnl om dl' mon� zèlf, 
111' rln•i:rr 1'(111 rit• lmRmischr gr. 
cl11rhtr. r,:;n rl l r  mnN hij op 1111rd1•. tr. 
mi<ldl'n vnn Mlof, In zich, Lol WCl'kt• 
lijkhelcl mnl<rn, wil hij r.lch op zijn 
plaol gevoelen. P. d. W . 

houden d<• helCL van zijn broodg rnan 
en dricltwarl van zijn r\jel lmpor
trren ;  hPt bctoall deze importen 
met tabak, kranten, wijn en olijven ,  
Zlllten, wellrn - mel uitzondering 
van tabnlc -- geheel In het land zei! 
geconsumeerd l<onden worrlen. 
M:aM zij moeten dlenon tot brlaal
mlddcl voor de Importen. Deze fei
len vorl<laren de lage levonsstan
daa.rd il\ Griokenloncl, De achtrr• 
uitgang van de bodem g•nt 110g 
door. Moerassen breiden zich uil 
tengevolgr vn.n de enormr hoCVl'cl
hcid slik. dl<' door de r<'gens van 
de onbeRchPrmdr b<'rg·en W<'rden 
weggespoeld naar de lagere delen. 

Egypte staal op een keerpunt. De 
N\11 schonk het In.nel tlardc en vocht 
uil zijn bronnen In C<enyn, Ugando 
on ELhlopili. Hel verlangen nuaL" 
i·ljkdom herlt de )!)gyptenat·en ver
!Bld, hun beproefde landbouwme
thoden te verlale-n en roofbouw toe 
to passen. Een impcrlo.listischc po• 
liticlt dreef naai· export van l<nlocn 
en to.bal<, en h<'l. land bezwijkt on
der do leRt. Zelfs de ku.tocnoogHLen 
vermlndt"ren. Voorta heeft men gro
te stukken bosoppe1·vlak bij de Nijl• 
bronnen kaalgcl<apt, met als ge• 
volg' : onregclmn.tlge waterstand, Do 
toekomst van Egypte han11t af van 
wat In Konyl.l, Uganda en Elhioplü 
zal gebeuren. 

In Centraal Afrilm heeft men op 
grote schaal de wouden verbrand 
teneinde de Tse-Tse vlieg, die de 
slaapziei<te op mens en dier over
brengt, te belrn mpen, In Zuld-Rho• 
de-sla. werden 300,000 11tukl! wild 
mrt hetzelfde doPl uitgeroeid, om• 
d11 L zij door de Tse-Tse vlieg be
Slll<'L heetten te zijn, maar het se· 
volg zal zljn, dat de- vlieg zich nu 
op scha.pen en l<nao.gclicren gaa L 
"'erpen on dan Is men noi:- veel ver
der van hu ls. De mens heeft ook 
hier het evenwicht in de huishou
ding d\•r natuur vH1;toord. 

Bodcmarlllerui tgang in Zuid-
Afrika treedt op door hel afbran
den vnn grolc oppervlakten struik• 
gewas teneinde een snelle, doch 
gN>nsz.inR betP1'C! graHgrocl ln de 
lento te forceren. VoortR wordt 
bodem-erosie ! 11 de hand gewe.-Jü 
door foutieve aanleg vsn landbouw
bedrijven op steil<' berghellingen, llf
g rnzlng en hel mlsbrniken van die• 
renmesl als brandstof in plaats van 
11 Is voe<lse l voor de aarde. 
Zuid Afrika'1:1 c>cr11te m inister noem• 
de de c1·osle het grootste probleen1, 
grote1· dan well, J>ol lLleke pl'obleem 
ook, 

Vóór de revolutie In Rusland wer
den de bossen om de bronnen van 
de Wolga zodanig onoordeelkundig 
gerooid, dat hol water van de !!mel
tende sneeuw gedurende het voor
Jaa1· niet door de bodem !<011 wo1·
don opgezogen, en overstromingen 
veroorzaal1L!', clle reusachtige hoo• 
veelheden goede aarde 1\aar ck zee 
spoelden. Gedurende h<'t overige 
deel van hel jaar traden perioden 
v1111 g1·0Le droogte op, welke wedt•r 
verslulvil\g van do aarde Lot ge
volg hadden. 

La Mesta w11s ren 13e cruwsP 
schaapsherdrrsorganlsaUe In Span· 
je. Toon Ferdinand en Isabella op 
de tl·oon kwamen, zagen 1..U in de. 
wolexport Pen rijlce bron van In· 
komsten en moedigden (lp schaap
herders dooi· pri vlleglën ten nadele 
van de vaste landbouwbevolking 
81111, hun bedrijf Ull te brPlden. 
Overal wE'rcl het land algegrausd on 
wet•den bo11son vcrb1•arid om sleoc\H 
meer grasland Le verltl'ljgen. en zo 
trad het euvel van erosie op. 

Australië heofl zijn bosson mis
bruikt el\ moet jan,1•1\jlrn •10'¼ van 
zijn tlmmel'hout import�ren. MindN' 
dàn 2% van het oppM·vlak heeft nu 
nog enige bosvei.ctaUe. Jaar lijk� 
wm·dcn grol<' oppcrvl11kten slrnik
gowas afgebrand, met 1tlR gevolg 
verhaasting van het eroAle-procrH 
ln de bergen.  In liet droge zomer
seizoen brRndcn do AllRLrRllsche 
eucalyptusbossen f<-llcr dnn undcre 
bo11sen In de werr ld. De Mmmy
rJvlor, AuntralW's grootste �tl'Oom, 
l1PrfL zijn natum·lijlte rythme ver· 
toren, zodat g-i·otc ovrr�lromlngcn, 
afgowlsAeld rloor nbnornrnal lag!I 
waterstnnden plaatsvinden. Békcncl 
111 rit' l<onijnenplaag In Austral lll, die 
ontstond door hel lmport�ren van 
enige l<0nijnonpa1·on. Men l<an dez<' 
plaag niet ban$, mrdo omclal an
dere> natuurlijke> vija.ndon van de 
1<011\jncn, die het evonWichL In stand 
l<onden houden, finaal zijn ultge
roelcl or zodanig- gedeclmeet·cl, dl\L 
ht't natuurlijke evenwicht volkomen 
IA verbrol<en. 

Dl' lndustrallsallr van M<'xlco berust op de watc>rtoevocr in dil land,M!LOr het gehPle induAtrallsatlc>prog1•am wordt ond<'rmijnd 1toor h<>L1,aAllmppon <Il'!' bo11Ren, waarcloorws trrloevo�r g·PdrsorgRlllRcerd worclt, In d" loop van vele- Jarenzijn verrtig nationale p111·ke11 onL�tAnn ,  Deze wot'tlen OV!'l'lltroomdrlnor houthakk<'l'II, dir dr parl<onbrroven van hun boR. Hrt uitrot'lonvan wild en vogel11 dooi· JagPrR doetinlleetonph1gen ontstaan, die mennlrt merster kan wonit1n. Eonvooraan11tannd ltallaa1111 botanicus

, 

Or pampa's in Arg·entlnlë wer• 
den veranderd in m;ils en rogge• 
ve)den en verzuimd wordl, wiaMel• 
houw Loe tt· passen.  Dit. In combi· 
nnllc mrt het te lnt<"11slef afgrazen 
clour vee vernorzaakl Cl'OSle op 
grote 11ch11al. 

Hrl boH in clr VP1·m1igdc• Stalcm 
bCA)Of'R oorsp1•onl<l'lijk •1 0 % Vlln 
de boll,•m. llc>L Is tha IIH geslonken 
tot onder 7 '¼ .  In 36 jaar tijds Is 
de houtvoorraad mot -1 4 '/4 vc1·mln
dercl. Tot dusverre werden d<' na
tionale parken als onaanlaMlbaar 
b�schouwd. Maflr jurnt In rlezc tijd 
won.J t h<'L O lympic Pari, in de 
atau t WM!lington bedre!gcl, Als de 
desbetreffende W<'l wordt aange• 
nomen, g·a.an 22.500 Ho.. maagdelijk 
woud no.ar dt• raamzaag·. De steeds 
doorgaandr croslr Is vcrsehrll<l<C· 
lijk . Dat bl\lk t  uit nauwkeurige be• 
rek!'ningen, d J c, auntonen, dal j11.ar
llj lts 5400 m i llloen ton g,·ond ver• 
l01·en gaan. Ailéén al het jaarlijkse 
verlle� aan al<kers hc>draagt 3 mll
ilarcl ton, ren hoevcclhrlcl, die een 
goederentrein  van 18 maal de aard
orntrf'I< zou vullen. De gevolgen 
z(jn n lrl allc·en !n dl' tnekom!t 
rampZ!illg, zij 7.ijn hrt nu rcrd11, 
Gedurrnrl r ren normaal oogstjaar 
voc>rt. wlncl- en water-rroHl<' 21 maal 
meer bo<lrmvocdRc>I uit hol land 
weg, dan wo.t de oogst uit hel land 
opneemt. 

Ziedaar enig<' grrpt>n uit hot 
1·�jl<P fri tc.>Mtl\terlaal, dat het bock 
gN•fl. Holland wordt n iet genoemd, 
maar hrl is niet mocill,ik,  ook J1lcr 
hrt euvel ao n te wijzen. Holland 
clanlct zijn nanm ant, h�l boa, dat 
In oude lijden het !Anti bedekte : 
hout-lancl • Holland. Wal is ervan 
ovc1· ? Ook hier ti·eedt watc>r• en 
wlndc-roaie op. Het is niet zo heel 
lang gc>leclen, dat men ontdekt<.', 
dal 011zr cirinltwatervoorzlen ing zó•
veel water o.an dr dulnon onttrok, 
dot de flom en de fauna ('r hard 
11.chternltginA", Thans worden wa•
terwC'lrkpn ul tgllvoHd, die t'ven
wlchtshcr!lcl beogen, n.l. onttrelt•
klng van Wlllrr aan onze rlvteren.

Ool< op ander gc-blr,:t bc>gint men 
In  te zien, welke geva1·en roofbouw 
met zich brengt. Dat is zo i n  Hol
land en op V<" lr pi•atllen i n  de we
reld . In AmPrilca b.v. Is 1non be
g·onnen mf't het annlegg1•n van bos
gordelR. Een der grootste werken 
IR dat van de Tcnnc�A<'e Vo.llcy 
Authority. Ruslfl.llcl ls bcgonnei1 
met cen groots hebosslngs- on t('• 
generatleplan. Maar hel Is nog niet 
g·enocg. H<>t 1R skchts een begi n. 
De mens b!'glnt te ontd�kken, dat 
hij éón Is met de narclr, en tlat hij, 
door d(' anrdc te doelen, zelfmoord 
plr<'g'L. Hl1 begint l n  le zien dat 
zijn winzucht, z�ln wlnstsyAteem 
hem aan de rand van clr afgrond 
heeft gebracht. 

Het IR ve1·leidelijk, uit de 1·ijk� Inhoud van hel boek nog m<1er tti 
cllPrc>n. De plautRruimtc vrl'bledt 
dit, Maar wij radon onze JezerR met 
Ji lrm aan : Vl't'RchRf U het boek 
Hel zal U ,•on opc11bal'l11g zijn, Het 
zal U lcl'cn, wat U kunt  bijdragen 
tot het hor�lel van lwti;-ren wij aan 
onzc goL"dr Moctlrr Aarde misdaan 
hebben, out, al ligt Uw do.Kclijkse 
arbeid op ander terrein .  

Gij kunl Pchter !11 hrt kli-ln, h, LJw onmlcldell ijkc omgeving 11ord 
en nootlzakeJ\jlt wrrk verrichtc'll, Gij kunt ovrml lwschrrmcnd op• 
treden, IVILHI' jong l'l1 oud zijn hantl ui t.slrcitL naar· de 1111 t11ur om hanr tr brrovt>n of te• vcrnielcm, Gij kuntnwdc-wcrkcn, om hl't afr1 1 l1l<r11 van Lakken, het vcrtrnpprn onu•r dulnbcpla11tlng legen lr gaan, Oij lwntUw l<lnd,•r•en lh•fde VOO!' de nalU\11'bijbreng-on, opdat een rnB opgrorle, dnt 111,,t nwer de naam Vlln "wor
stijnmakcr" 7.8.I drag-en. 

Maar . . .  dc>ZC VNIVOCRtlngcn 7-\jn 
al le te danken aan . . . • .  , hrt veel gtpr,,zen parllcullN· l 11ltiatlcf. Uitzulv<>r winstbrJR� werden bosAengeveld en n iruwe al<l<crs ontgon-11en, lrrwlji dr 11 i lgeputt r bodem aan z\jn Jol \Vl'l'cl ovc1·g,•latr11. En " liet IR clc Crnwcnschap. dlr voorhcrstri hrrfl t.org te drn,i:l'n, Manrzou dit ni irn z(jn vool'gekonwn,w11 11 1wrr nll'L rlc cnicr,ling, doch dl'Gcml'enRch11p hit•rOl'l'I· zou hc:>bbrnte bPRJ iSSPII '! Ann "" verkwisting Vllll gTOllclHtoffcn, llflll dr VCl'J1 11'i lng van on�r oa l'dr k�n nl lc�n dll nt•(Jn rlndr komen, wunneer l'Oll goPt\grorclenclo Grmecn�l'hAp hrt zeg•p;c•nRclmp hc>c>fl. De grotr hCl'Rtelll llgl'n \IR ll dc- Vl'I-WOl'Bting zui len nimmer wonlen g-eliaan door hetparllcullcr ln t liatlcf, doch 11lechtAdoor dr (;rmecnAchHp, door helVolk, voor ht•l Vollt. 

P. d, W. 

DE HOOGSTE EER,
die•vvij een mens kunnc:-n ge\'en, t s  het
strijdèn voor =ijn Ide<1 Ien .

(TJ,, l 'onk /11 !tet <"i'rslr 1 1 1 1 11 1 111,.,- t·a 11 n11.r blc1d).

... ___________ .) 



ECONOMISCHE GELIJKHEID
I

NDIEN er één punt in de Bellamy-economie 1s, waartegen bezwaren geopperd worden, is het wel :  het gelijke aandeel. Voor zover de geuite bezwaren zich richten tegen een o-eJijkschakeling aller mensen, di; uit het gelijl<e aandeel zou voortvloeien, zou volstaan kunnen worden met erop te wijzen, dat zulk een gelijkschakeling in de practijk van het huidige maatschappelijke leven voor millioenen mensen, de arbeiders en de ambtenaren, als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd. Wij kennen immers de uniforme lonen en tractementen. En als deze voor arbeiders en ambtenaren goed zijn, waarom dan niet voor alle mensen ? 

Om te beginnen gaan wij uit van een goede arbeidsverdeling waarbij de rechte man en vrom� op de juiste plaats komen en alle volwassen valide burgers hun arbeidskracht geven, voornamelijk in de direct productieve bedrijven en voor een zo klein mogelijk deel in de gemechaniseerde aclministralieve bedrijven. Bij een zinvolle organisatie van de arbeid (die intussen slechts geleidelijk kan worden ingevoerd ) ,  moet langzamerhand een sterk vergroot maatschappelijk product ontstaan, een product, dat aan de reële menselijke behoefte (dus niet aan de koopkrachtige vraag, die slechts een klein deel van de werkelijke behoefte is) kan voldoen. Dit product is voor ell< land het nationale goederen-inkomen, hetwelk onder de mensen moet worden verdeeld, zodat het tot individueel goederen-inlrnmen wordt. 

keling, omdat deze haar báten afwerpt in de vorm van vooruitgang op alle gebieden van de stoffelijke behoeftenbevrediging. Reeds thans, d.w.z. bij de huidige sland van de technische productiewijze, is het de vraag, hoe gering eigenlijl< de individuele verdienste is. Want de technische ontwikkeling, erfenis van de geslachten, die voor ons geleefd en gezwoegd hebben, maakt het ons mogelijl,, ontzaglijk veel te doen, zonder inspanning van brein en spieren. En als men zich er rekenschap van geeft, dat zeer veel · eenvoudige arbeid, die absoluut noodzakelijk is voor het welslagen van de maatschappelijke productie, thans veelal het laagst gehonoreerd wordt, dan wordt men 2/ich bewust van de grote onrechtvaardigheid der privaat-kapitalistische inkomens-verclelin[-
Wij kunnen ons voorstellen, dat het gelijke aandeel voor hen, die hoge inkomens genieten, niet bijzonder aanlol<kelijk is; het is menselijk, dat men zich verzet tegen het prijsgeven van een weelderige levensstandaard, waaraan men nu eenmaal gewend is. De goede Bellamyaan gunt de genieters van hoge inkomPns waarlijl< wel hun warme plaatsje, en zou er niets op tegen hebben, deze toestand te bestendigen, ware het niet, dat daarin juist de wortel ligt van het euvel, dat het grootste deel der aardbevoll<ing onder de grens van het bestaansminimum doet leven. 

De verdeling geschiedt door een optelling van de aan de schepping van het nationale product ten koste gelegde energie, plus de energie, die de geïmporteerde grondstoffen vertegenwoordigen, plus die welke besteed wordt aan onderhoud en uitbreiding der productie-middelen, plus die, welke de adminj.stratie en de openbare diensten vorderen, minus die welke de te exporteren goederen vertegenwoordigen. 

, Er i,:; geen mens, die als eenling kan bestaan. Alle mensen hebben elkaar nodig. Er is geen arbeid, die onbelangrijk is, 

Als ik spreek van "de wortel van van het euvel", dan bedoel ik daarmede, dat de Bcllamy-economie niet de naieve fout der eerste socialisten of communisten maakt, die eenvoudig het heil van een herverdeling der inl<omens en eigendommen verwachtten. Daarmede zouden wij niet veel opschieten. Integendeel : een zodanige verdeling zou grote verarming betekenen voor hen, die het onder het tegenwoordige regiem nog dragelijk hebben, terwijl· voor de anderen slechts een uiterst geringe, beter gezegd : niet noemenswaardige verbetering zou ontstaan. De wortel van het euvel. Want deze is onzichtbaar, doet zijn werk onder de grond. Hij voedt het bo· vengrondse deel van de plant. Hij cln<'t in de allereerste plaats het kolccJale rechts- en orde-apparaat gToeien, dat nodig is, het bezit en de hogere positiés te beveiligen en verdedigen. En aan de rechtspositie van het particuliere bezit ontluiken de giftige vruchten van het groepsbezit (de staten) met hun militaire apparaten ter beveiliging en uitbreiding ervan; en men ziet de slingerende en grijpende ranl1en van het verzekerings- en bankwezen en de belastingen. Het rooien van de wortel doet deze plant, de parasiet, die het grootste deel van de werkelijk nuttige flora (de productieve bedrijven} overwoekert en verstikt, verdorren. En daarmede een eind komen aan het huidige ontzagljjke maatschappelijke verlies, en vrij baan geven aan de arbeid, die waarlijk productief is en waarvan de aardbevolking heeft te leven. Het stoppen van de verspilling aan de ene kant en het vergroten van de productie aan de andere, dát zijn de beide bronnen, waaruit de nivellering naar boven van het goederen-inkomen der mensen moet opwellen. Moet ik de verspilling nader omschrijven ? Ieder ziet toch wat het miJ.i tai re apparaat reeds in vredestijd verslindt, waarbij in oorlogstijd nog de geweldige vernietigingen van goed en bloed komen. Ieder constateert toch de verliezen aan goed en arbeid, die het administratieve en financiële apparaat medebi·engt. Om van de misdadige• groenten- en fruitvernietigingen maar niet te spreken. En als men, aan de andere zijde zou optellen, wat al die lummelende en/of vernietigende militairen, al die peuterende administratieve financiële en fiscale ambtenaren en al die doordraaiende veilingambtenarèn zouden kunnen prêsteren in de productieve sfeer, dan komt men tot duizelingwekkende cijfers, die de mogelijke rijkdom der aardbevolking, en dus van de enkeling zouden aangeven. 
Genoeg hierover. Hoe stellen wij ons het gelijke aandeel voor ? 

Het totaal-cijfer geeft de kostprijs van het te verdelen maatschappelijk product aan; d;t cijfer is het financiële nationale inko
men ;  en door deling van dit cijfer door het aantal consumenten verluijgt men het financiële indivi
duele inkomen, hetwelk door elke consument naar vrije keuze worden omgezet in goederen . 

Aangezien het maatschappelijl, product wordt geschapen door alle 
Yalide volwassenen, maar verdeeld over alle burgers (dus met inbegrip van ouden van dagen, kinderen en invalide burge1:s) ,  vervalt het verzekerings- en pensioenwezen met zijn gehele nutteloze ad'ministratieve rompslomp. 

En da;i.r de energie, die aan alle openbare diensten besteed wordt, in het totaal der algemene energieaanwending wordt opgenomen en dus de .kostprijs van het maatschappelijk product verhoogt, vervalt het gehele fiscale apparaat met zijn energie-verspilling en ergernis. Alleen dán kan de energie der openbare diensten op de . prijs van het maatschappelijk product toegerekend worden, wanneer de inkomens voor ieder gelijk zijn, · want wanneer dit niet het geval ware, clan zouden cle kosten der openbare diensten als een hoogst onrechtvaardige indirecte belasting op de lage inkomens drukken. 
Dat ongelijl, individueel arbeidsresultaat ook ' tot uiting moet komen in ongelijke inkomens (beloning) ,  is een denkfout, 
In de eerste plaats is het hoogst onbillijk, de betere individuele arbeidsresultaten, die het gevolg zijn van aangeboren begaafdheid en geschiktheid, extra te belonen en de geringe resultaten, die het gevolg zijn van geringere begaafdheid en geschiktheid cloor geringer inkomen te bestraffen. Hogere aangeboren begaafdheid en geschiktheid leggen hoger verplichtingen op. Wanneer ieder naar de mate van zijn gaven presteert, clan heeft ieder hetzelfde gegeven. 
In de tweede plaats vervalt extra beloning tengevolge van de kosten van studie, omdat ieder dé gelegenheid ontvangt, de voor hem opneembltre kennis op te - doen; want llet onderwijs is openbare dienst, wordt dus niet indh'idueel betaald, <loch de lrnsten ervan worden op het m'\9-tschappelijl, product toegerelrnml, 
Dat het onbillijk zou zijn, de kinderloze burgers aldus te doen medebetalen voor het onderwijs van anderer kroost, is .  volkomen onjuist. Want iedere burger, ook hij, ·die geen kinderen heeft, is gebaatbij een goede intellectuele ontwik-

Economische gelijkheid zou niet doorvoerbaar zijn  zonder afschaffing van het financiële sparen. Wanneer dit gehandhaafd zou worden met als doel het vormen van rentegevend kapitaal, da.n zou de maatschappelijke ellende blijven voortbestaan. Aan het gelijke aandeel is derh,;,.lve verbonden de bepaling, dat ongebruikte saldi aan het eind van iedere productie-consuinptie-periode worden geannuleerd. Het overeenlrnmstig-e goederen-saldo wordt eenvoudig aangewend ter ontlasting der volgende productie-periode. In het annuleren van inkomenssaldi schuilt niets onbillijks. Iemand die zijn  financiële inkomen niet geheel verbruikt, heeft het niet geheel nodig gehad. Zijn behoeften waren g-ering·er dan het gegelijke aandeel groot was. Uit het feit, dat hij zijn inkomen niet tenvolle besteedde, blijkt, dat hij niet telrnrt gekomen is. En hij, die tot de . laatste cent zijn aandeel in g·oederen omgezet, dus verbruikt heeft, heeft geconsumeerd, waarop hij recht had en toelaatbaar was door de grens, die de gemeenschappelijke arbeidsproductiviteit stelde. Bij het voortdurend verbeteren der arbeidsorganisatie en arbéidsmethoden, zal de productiviteit stijgen en zullen daarmede de inkomens gelijke tred houden. Het gelijke aandeel is als een grens, een plafond. Naarmate het plafond hoge!· wordt, zal de mogelijkheid zich voordoen, dat een steeds groter aantal burgers zijn aandeel niet ten-volle gebruikt. En dit zal weder een indicatie zijn, dat het mogelijk is, een groter deel der disponibele arbeidskrachten werken van openbaru.· belang te doen uitvoeren, - Het gelijke aandeel stelt de burgers in staat, tot aan de grens,door de arbeidsp1·oductiviteit gesteld, zélf hun consumptie-capaciteit te regelen. Onder de huidigemaatschappij-structuur wordt doorwerkgevers dus door anderen bepaald, wat en hoe wèrknemers moeten consumeren. Immers lonen ensalarissen worden voor een belangrijk deel bepaald door berekeningvan de kosten van het minimumlevensonderhoud, onder de tegenwoordige omstandigheden.Over economische gelijkheid kan veel meer worden gezegd, dan in  dit korte bestek mogelijk was. De  bovengenoemde hoofdzaken kunnen met ontelbare details worden aangevuld. Men zal begrijpen, dat vele çlezer details in nauw verband met andere delen der Bellamy-econornie staan en dus aparte behandeling vereisen. Wij konden in het bovenstaande slechts op enkele hoofdbezwaren tegen het gelijke aandeel ingaan. De lezer moge hieruit opmaken, dat alle andere tot dusverre opgeworpen bezwaren hun goed gefundeerde weerlegging gevonden hebben. Ik kan slechts eindigen met de hoop uit te spreken, dat lezers door deze korte schets aangemoedigd worden, zich in deze materie te verdiepen. P. d. W.

Internationaal 
De m6derne techniek . en wetenschap hebben de term "wijde wereld" tot een aanfluiting gemaakt : vliegtuig, radio en telex hebben de afstanden overwonnen. De verschillende natiën zijn nader tot elkander gelrnmen en . op weg naareen werkelijke eenheid: de wereldeenheid. De eens zo gevierde nationale zelfstandigheid heeft een geduchte veer moeten laten. Landelijke problemen zijn er no�.. maarde grote problemen ov�rschr�den degrenzen, zijn in ternat10naal. Het 1sdaarom ook begrijpelijl,, dat _velenheb;:cn gedacht aan een beter internationaal begrijpen en de_ noodza.'.'-khebben ingezien van een mternattonale taal, die door alle vollrnren,zonder de nationale gevoelens tekwetsen zou kunnen worden gebruikt. Op die basis gaf Zan�enhofzijn Esperanto aan de 111enshe_1d. Endat die taal uitermate gebrml�baaris en verbreid, bemerlrnn WJJ hetbest als wij zien, met welk eensuc 'es de Intcrnacio Aso.�io Bcllamrhaar propaganda bi)c\nJft in mee clan veertig verschillend� lande�over de gehele wcrt'ld. Wie de co� -. · n gevoerd 111resppnden tic zou zie • ddeze wereld-hulptaal, zou verbaas zijn. Men zou ontdeldrnn, .. dat de Bellamy-gedachte overal Z\Jn a.a.nhan-. lt Zo schreef een Oostengers vmc • l be r"kse dame, dat zij kort na cc -v�ijding een stuk over de I.A.B. ln een Esperanto-orgaan had gelezen 
Zij achtte het Ideaal Interessant,doch te utopisch. Nu, na vijf Jaren, was zij het gehe-el met ons eens.

Een Esperantist uit Tenerlfe vergeleek de Bellamy-economie met een heldere ster aan een donkere hemel. Hij spoort aan tot moedhouden ,en doorzetten. En dat niet alleen de "onbesu�de jeugd" het met onseens is bewijst de brief van een 68-jarige Berlijner, die zich als lid opgaf en om meer propaganda materiaal vraagt. Uit Frankrijk, waar onze samideanoj wel zeer talrijk zijn, vergeleek een Bellamyaan de devaluatie met de kookkunst van een pas-gehuwd vrouwtje, dat in spannin!J' het resultaat van haar experiment afwacht. De uitspraal, van een Italiaans lid der I.A.B. is, dat onze beweging de voorhoede moet worden genoemd van alle socialislîsche stromingen, de voorhoede, die alle richtingen klaar en duidelijl< aangeeft en het doel bepaalt. Een Amerikaansé dame zegt, dat alleen de Betlamy-economic redding l<an breng-en in de huidige chaos. de zinkende wereld, die alleen bijeen wordt gehouden door een zinneloze bewapeningswedloop. . ,Zet de wapenproductie stop, en . .  de hele wereld is één groot stempellokaal". Ook zij vermaant tot volharden in de strijd voor het Ideaal. Esperantisten, helpt ons bij de propaganda in alle landen. Gebruikt Uw Esperanto tot heil van de ''.'ereld, van de ganse mensheid. Sluit U aan bij de Internacia Asocio Bellamy. Weifelt niet. Doe het NU! 

Meldt U bij :  J . van Wijngaarden, Secretaris,Koningstraat 188, Beverwijk.A. van der Starre, Penningm.,
Spieg)1ellaan 15, Driehuis (postIJmuiden) ,  Giro 452481.
STEUNT DE INTERNATIONALE 

PROPAGANDA ! I. A, B,
Contact-adressen iu het Buitenland, 
Amel'lka: E. D. Moore. 3 Washington Square North. New York 3. 
Argentinië: Pascual Bosso. Str. Alsino 1947 dept. 6 Buenos Aires. 
België: E. Lödör. Rinslrnpflaan 44. Gent-Brugge. 
Denemarlrnn : G. Morgensen. Peel er 

Skramsgarde 39. Aarhuis. Duitsland : I{arl Hunolc1 (25910) 20a Hannover-Linden. Postlagerncl. Britische Zöne. Egypte: C. M. Cather. Victoria College. Alexandrië. Finland: V. Eronen. Kerkkoo. Fl'anluijk :  H. Cottereau. 11 Av. Georges Lafenestre. Par{!s 14. llaUë: G. Daglio, Campanella 85 Toto na ( Aless) . Polen : Georgo Michalik Daszynskiego 23 Gdynia. Portugal :  Manuel das Dores Mendes. Tra magal. Roemenië: Mirceo Andrjesanu, 58 Str. Lupenilov. Radauti. Zwl'Clen : Lennart Aberg. Postfako 16 Sl<ovde, 

BELLAMY 

Wat de · kerkvo.rsten 

er van zeggen 
Heilige Clemens van A!exandrië (pLm. 2 1 5 ) 

"God heeft ons het recht van gebruik gegeven, maar 
. slechts tot de grenzen der noodzakelijkheid en volgens 
Zijn wil moet ..d.at gebruik gemeenschappelijk zijn, Het

is niet de juiste orde, dat de één overvloed heeft, terwijl 
velen gebrek lijden". 

Heilige C yprianus, Bisschop van Carthago (in 2 5 8 
hoofd) : 

ont-

,,Want alles wat van God is, is ons tot gemeenschappe
lijk gebruik gegeven en niemand wordt de toegang tot 
Zijn weldaden en voordelen belet, opdat het f!.ehele 
mensengeslacht van de Goddelijke goederen en vnJge
vigheid in gelijke mate genieten zal". 

A b >d , .. h I nog geen Bellamyaan, hoor, maar 
r el sp IC t dat weet ik zeker : nu werken mijnmensen alleen voor het verhogen"Men heeft de mond vol van de van een anders winst, ten bate vanrechten van de arbeider, doch de aandeelhouders. Maar als ze eenspreekt geen woord over de plich- maal mogen werken voor de Geten" . . . ]daagde iemand, een vak- meens?hap, voor he� verhogen van blad terzijde · leggende. Jammer, hun eigen aandeel m de welvaart,maar verklaarbaar in een tijd, dat nou, dan zull_en zo nog heel wat anieder voor zijn bestaan heeft te ders laten zien dan nu. En als _7rstrijden. Doch . .  , geen enl<el indi- e�ns één het hart zou h�bben, ZIJn vidu heeft uitsluitend rechten· t1Jd te verbeuzelen of de IIJn te tre�ieder heeft ook zi,in plichten tegen: ken, zou hij zoveel opzichters alsover de Gemeenschap. Tegenover kameraden he_bben. Ze_ zouden gau".". gelijke rechten staan zeker de ge- zeggen: , .S:h1et op JO, moeten �;� lljlrn plichten. In de komende maat- soms v�?r JOUW aandeel z�rgen . schappij zal ieder die werken kan, O:h, m\]nheer, . pr11;?-t me met . v�nzeker zijn plicht moeten doen. Ar- lllle _mensen. Die z1Jn er zo wem1�1beidsplicht voor allen. dat Je ze met kunt me�rekenen b1JChronische werklozen" lui die het mvoeren van een meuw stelsel.lie�er stempelen, dan �ich 'ver- Soms sta.at er een op een totaalmoeien met arbei , zullen in de verkeerde pl_aats en h�eft . daardoor· Gemeensch :P niet ktu1nen weinig ambitie. Begt1)pel1Jk, hoor.meu;e Maar zet hem dan eens aan werk,voor omen. dat hem ligt: dan blijkt die z.g. Reeds nu worden op vele scholen luilak een vent vol ijver, Dat zegde leerlingen der hoogste ldasse ik U als deskundige, mijnheer." getest, om te onderzoeken, welke (Historisch.) Commentaar overbower�lu·h1g vo_or deze j?ngens de dig.verkteslijkste 1s, waar z1Jn talenten Tegenover dezelfde rechten staBJ1en gaven het best tot hun recht zul- dezelfde plichten. Ied '1' vervulle zijn!en komen. Dat zal la.ter alg·emeen eigen taak tegenover de Gemeengescpieden, opdat de juiste man op schapde juiste plaats komt. Onder het huidige stelsel verzetten vele ouders zich tegen deze beroepskeuze, daar zij hun kinderen niet willen zien in een werkpak, een boord netter vinden. Anderen kunnen niet aan hun roeping beantwoorden wegens <Ie beperkte middelen der ouders. Doch het gel\jke aandeel voor allen zal deze bezwaren wegnemen. Alle arbeid is volwaardig, wanneer deze goed wordt verricht. Het is nog een open vraag, wie nuttiger is voor de Gemeenschap, een man van de reinigingsdienst of een boekhouder. Noch de een, noch de ander kan worden gemist in een goede samenleving. Geen enl<ele arbeid ten behoeve van de <?emeenschap kan minderwaardig ziJn, wanneer de ar-beider zijn plicht ten volle vervult. In een spoorwegcoupé werd door een reiziger tijdens een gesprek over de komende maatschappij gezegd : .,Wat .. zulle,� we clan een lijntrekkers lcr)Jgen. 

Een uitkiener Op een bedrijf kwam een arbeider strijk en zet een l<wartier te laat op zijn werk, eens per week. Lui ?  Welneen: een der flinksten, volgens baas en kameraden. Maar . . . .  Hij had uitgevonden, d,i.t door dat kwartiertje verzuim zijn loon net beneden de grens van de loonbelasting bleef. Da:t lrn1artler leverde hem een verlies van 10 cent op indien ltij wel'l,te. Hij had zeker gelezen van die ambtenaar in Haarlem, die door een paar uren overwerk meer dan een tientje verl!es moest lijden. 

Werkloosheid IS 

3 

IN DE TREIN De heer in het hoekje weigérde standvastig, de hem aangeboden krant aan te nemen. "Och, mijnheer, het heeft geennut: ik heb al een vaste overtul• ging." ,.Kent U de Bellamy-gedachte ?" .. Neen. En die behoef Ik niet te kennen, daar ik reeds een gevestigde mening heb. U moet ieder mens In zijn waarde laten." "Kijk eens, mijnheer, ik ben voor de volle honderd procent Bellamyaan. Maar indien iemand mij zou overtuigen, dat er iets béters was, zou ik onmiddellijk de nieuwe weg bewandelen. Het is ieders plicht, het · helderste licht te volgen."

Prikkels tot

arbeid 

de 

Meent U werkelijk, dat de mens alleen voor geld werkt ? Onze regering de:i;ikt er heel anders over. Geen hoop op hoger loon, maar eer en de hoop op dankbaarheid van de mensen, vaderlandslièfde en plichtbesef zijn de beweegredenen, die men de soldaten voorhoudt, als het er op aan komt te sterven voor "het Volk. Te allen tijde )lebben deze motieven het edelste in de mens wakker geschud. Als wij de geldzucht als drijfveer tot inspanning gaan ontleden, vinden wij, dat zucht naar rijkdom en weelde niet de voornaamste motieven zijn. De ondergrond is : begeerte naar macht, naar een positie jn de maatschappij, de roem van bekwaamheid en succes. Indien wij de vrees voor armoede en de zucht naar weelde en overdaad hebben afgeschaft, zullen wij geen inbreuk hebben gemaakt op de dlepe'r ligg·ende motieven. Naarstigheid in openbare dienst, ijver voor de Gemeenschap is de enige weg tot roem en maatschappelijke onderscheiding. Indien de drijfveren tot inspanning alleen vrees voor honger en armoede, beg·eerte naar weelde en overdaad zijn, is dit stelsel reeds voldoende getekend als onzedelijk en onhoudbaar. 

"Dat wil ik volstrekt niet tegenspreken. Maar ik heb nu eenmaalmijn mening reeds gevormd.""Mag ik een onbescheiden vraag doen : is U Rooms-Katholiek ?"  Hij knikte glimlache11d. 
"Welnu dan, indien ieder mens zo vast hing aan zijn gévestigde mening als u, welk nut zou dan de missie hebben ? Ik zag bij de laatste verkiezingen ook plakkaten van Uw pat,tij hangen. Met welk doel ?" Om anderen van mei:iing te doen veranderen, waarde heer! Dus mag ik gerust zeggen, dat uw houding in deze niet de juiste is." "Maar U kunt mij immers toch niet overtuigen van uw waarheid ?" "Dat is nog niet bewezen, daar U er geen kennis van draagt. .,We zijn in het Haagje . . .  Jammer. Maar mag ik U toch nogmaals ons blad aanbieden ? Het lezen zal U niet schaden. Er zijn meer vanUw geloofsgenoten in onze krin

gen." Hij nam het blad aan! ,,Ik zal het lezen, mijnheer, als erkenning vanuw vasthoudende propaganda." 
Heilige Ambrosius - (Bisschop vanMilaan. 374) : "God heeft bevolen, dat alles wat groeit, allen gemeenschappelijk voedsel biedt, opdat de aarde een GEMEENSCHAPPELIJK bezit van allen zij". 

• • •  Heilige Chrysostomus (bisschop van Con�antinopel plm. 400) : "God heeft in het begin niet de één rijk, de ander arm geschapen, maar zonder onderscheid allen dezelfde aarde in bezit overgelaten. Wanneer deze dus EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT VAN ALLEN is, wanneer dus deze een gemeenschappelijk goed van allen is, vanwaar hebt gij dan zo en zoveel dagen werk ervan en Uw buurman geen kluitje grond ? Of is niet deze aarde en alles wat er op is, Gods eigendom ? Wanneer dan al ons bezit God toebehoort, d elio.or_t het ook al onze medebroeders in de dienst van God. Wat' God de He,llr toebehoort, 'is allemaal gemeen
goed". 

* • *  Er zijn mensen, die de Bellamyanen nieuwlichters durven noemen . .  , • •  
Kameraadschap 
,.Kun je niet een beetje meer opschieten, Jan ?" riep een onderwijzer tot een zijner oud-leerlingen, die aan het lossen was. "Kunnen wel, mijnheer !" was hetantwoord, ,.maar als het te hard gaat, drukken ze een van mijn maats er uit, begrijpt U. We hebben Bellamy nog niet, hoor. Als dat komt, gaan we aanpakken om ons aandeel zo hoog mogelijk te krijgen. Nou moeten we nog om ons huis•houden denken, vat U." 

Wat wij willen! 
DE GEMEENSCHAP verplicht al haar leden tot !ichameltjke of geeste• lijke arbeid. DEJ GEMEENSCHAP geeft al haar leden een gelijk aandeel in het geproduceerde. DE GEMEENSCHAP verzorgt de productie en juiste distributie naarhet verlang�n van haar leden. DE GEMEENSCHAP regelt de arbeidsduur naar de zwaarte of de aantrekkelijkheid van de arbeid. 
HIERDOOR VERVALLEN: 1. de werkloosheid;2. de armoede;3. de beurs en alle specula.tie mogelijkheden;4. het geld en alle misdaden tot het verkrijgen en behouden hiervan;5, de handel en al haar bedrieglijke reclame voor minderwaardigeproducten; 6. de pensioenen en alle onrechtvaardige regelingen en cumulat)esdaarvan;7. de eindeloze moeilijkheden met loon- en salarisregelingen;8. de , vraagstuk,ken omtrent arbeidscontracten, zorg voor grotegezinnen, kindertoeslag, belastingen, enz.WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD, dat het huidig·e economisché stelsel heeft uitgediend, dat vasthouden aan het verouderde tot de ondergang voert. WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD, dat het invoeren van een maatschappelijke regeling naar de beginselen van Edw. Bellamy tot een oplossing der moeilijkheden leidt. WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD, ons doel te zullen bereiken, wrumeer de meerderheid van ons volk bereid is het gemeenschapsbelang te stellen boven het persoonlijk voordeel, wanneer die meerderheid bereid is mede te werken tot het geluk van alle leden onzer Natie,

ZIJT GIJ BEREID ? SLUIT U DAN AAN ! 

geen noodlot; maar een economische 

Toen de  propagandist wilde antwoorden voorkwam hem een andere passagier : . ,:Mijnheer, laat IK die vraag eens bea11twoorclen. Ik ben 
blunder. Samen produceren , samen consumeren. 

bedrijfsleider en heb enige honder-den mensen 01ider mij staan. Il, kandat beter beoordelen dan U. Ik ben
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WOORD en  DAAD 

Mot i;-roln bl'lang11Lt1ll!ng volgen
wfj het atrt•vcn vnn velen om rlc
.,j<'ugd In het rechte spoor l<' krU•
,trcn" en zo brlulsterdcn wij onlnngs
<'en racl lo-lwrlcdlenst voor rl,· Jeugd.

ren prrsoonlUlt cr!'dict (s;lro-rrkc
nlng-courant)  on brengc daarmPdC
dr �conomlschc delicten tot een ml
nhnum tr1·ug. 

Dil tC'ZO nlfrn vormt In �TOL<' lij-
Dl' dlcnunr d1•1· K,,,·k bl'loogcit\ 

dat de jeugd Cht'i"tUH lwt•ft te j1C·
hoorzamcn, dat zij zich nl,•t moet
lnton Inpalmen door de �eh\jn van
all!'rlül Ieme•� en dot het Voll< 11 1 -
lccn til rl'ddNI IR  lliY  hc-t 1•11dlcaal
brc<'lct met zun Hfi;oclen. 

nen nl lhnns , o.i. een positief mld,
d<'I, wnal'door dP jeugd me<'I' worc l l  
gci;·cvcn cl1u, cnlcel de wi,arstchuwlni: 
zich 1111n1· , ,ChrlRlUR ''-'oord" te l'ich
Len. Hel Is mastr al te ucr brkcncl. 
clRt dil "Woord'' alléén In de prac• 
LUI< van het lcvrn en onder de br
slaande verho11<1 111gen 11lcL kleien ·!

_Jcàn tot de 11ooclzakelijl1e dnad, Men � moet het Chl'iRLrlUlce a lplrnbrt tot 
Wij 'hebben ons lijclrnR en na d<' 

dfrn"t RLN•clR we<'r afgc-vraagcl wat 
tfr j<"Ugd <'n wij ouderen morten 
doon om "Christus te gehoor1,,1-
mcn· 1. 

cl!' z volg<-n rn  n iet beperlrnn Lot de � 
a. Cht•l�tust heeft lerec:ht g!'zcgd, rial • 
niet zij, die altljfl roepen Here, He•

• 1
Ï 

re, mnar zfj, die "doen de wil clr� � 
Vaders", de hemel zullen bcl!rven 
Hel denken rn docu moet worden 
geleid dooi· de In IPClrr van ons te 
vendc wen� om hot gocck te br, 
trnchlen en llot kwndP te laten. 

Voor ons betekent dat het vervul
len van het grootst<' gPbofl, dat Hij 
heeft gt"gcvon : Gij zult Ood li<'f
h@bbon met ,treheC'! Uw hart. grheel 
Uw YN·11tnnd Nl rlnt willen wU 
in dlt vf'rbrutd onde1·8trepl'n - en 
geheel Uw ziel <'n . . . . . .  Uw naaste 
nlr U Z<'lvr. Dal laa t�t<' wil o.i . 
zeggen elk and('r gunnen wat je 
zelf zou willen hebben en rik andct· 
behandelen zo11IR je zelf will wor
den behandeld door ande 1•en. 

i 
1 

W\j zullen mcwten dienen on gr- ä: 
ven. Hrlcmaal. Voor de 100 o/, .  � 

Flr is een grote vc1·wildrrlng lr- ; 
constateren.  Dat 1� waarachtig gecn

l_ 
-

wonder, al.s men - ook de Cht·litt.Pn 
Wat is. zo vroegen wj,j ons voor 

d!' Z0VCC))!Jle kcei· af, dl' 1..aak van de 
Christen ? O.i. dit :  als een go<'d 
rentmcrAtrr deze aardo !Jchand<'len 
en verzorgen. Olt, ,Int <'lit ménSen• 
kind rPcht l1t•bft op al les, wnt In de 
i;,m,tc i� ,i:'t'gt•ven aan nkt a ll l'cn d<' 
slhnstP <'n slvrk�te, maar ook aan 
do flomHtc en zwnlrnLe. Al11 elkeen 
naar zijn vennogen werkt Nl du,i 
zijn plicht doet. 

Dat Is in fle2:c bevolkt<' narde nlet 
meer lntliv!duecl moircl\flc. Dat 
moot, zal er orde en rust kunnen z\jn 
en blijvon, georgan lsec,·d worden, 
gedt·agen door do hogo Ideeën van 
naastenliefde en  toegepaste broe
derschap. 

Als wc de ialccn zo zien, dan le
vert het Bellamy-stelscl r-n de Bel
lamy-gedo.chtc- een .systcern, een 
plan, waarop het ware ren tmeester
schap tot zijn waarde kan komen en 
waardoor de hoge gedachte van 
Christus tot verwerltelij ltlng kan 
worden gebracht. 

- over VREDE sprccltt en OOR·
LOQ voert. De J<'ugd vraagt, Zl'gt 
men, om gezag. Hoc Jean. vragen w\1 • 
ln gPmoedc maar In grote ernst, cl!• Î 
je11gd ontzag hebben voor ouderen, 1 
dlP !\!leen mna1· 1,c-t "Woord" ken
n11n en preken, maar In clc wcrP.ld 

,
, 

elk!' dag opnieuw onzp onmacht to
nen om vnn de Atlmenlcvlng fn d<'zt• · 
op zich zelf mooie wereld lcts bcl<'re 

.-
�: te makc-n, dAn zU In fritc- voo1 • 

de ml l l iocncn JR ? Hoc kan die Jeugd 
ontzag hebben voor ou<h1ren - ook 
voor Chrlslus-bel\fdet'$ - als we een i 
inzamoling houden voor 20 m!llloen J 
kinde1·eti, die slachtoffer zijn van cl, 1daden der oucle1·en op Lcgelijl< erva- i ren. dat weer een nieuwe oorlog in i 
de maak is ? Hoe kan de jPUgd onl- jzag hebben voot· ons ouderen - en 
Clu·lslenen - RIS "Chrlstm;" c l lw 
dag· opnieuw grkrulslgd wordt dom j hen, die :1cggc11 Hem to belijden on 1 
te volgen. Is het con wonder, chH do • 
jeugd geen geloof meer heeft en jnieuwe banen zoekt, nieuwe wcgc-n • 
om er wat neters van Le tl'laken dan ! 
hun ouders en leiders ? !• De jeugd - wij weten het bij er-
va ring - wil persé het goede. ma&1 j 
zij heeft een scherp ondcrscheicllnga- J 
vermogen. Zij weet het kaf van hel 

li_lcoren te schelden. W\j zijn bang dat 1 zij tot de zekerheid komt, dat er i 
vooral veel luw: Is waar het niet zou �

mog·cn zijn .  I 
Niet alleen het Woord. Ook, ja 1 

vooral de daad :  Hebt Uw vijanden i 
lief b.v. H and<!! en wandel één. B!anlt 1
en bruin en zwart BROEDERS. 

Î Het komt ons voor, dal ook de 

IedH Chrlste" zie nf van produc
tiemiddelen als pi>rsoonlijlc eigen
dom en zie tevens af van c-en groter 
dPPI van do dis dan elk anclH krijgt. 
M.a.w. men geve de productlem!cl
dclen in eigendom aan llcc>J de ge
meenschap en wende ze aa.n ton be
hoeve vru1 die gemPenschap. Men 
ontwlkltelo alle mensenkind door In• 
divlduecl g-er!cht onderwü,q zodanig 
dat elk in Idem R.Rnwczlg vermogen 
wezenlijk tot ontwll<l�eling kan ko
men. Men mafte alom <'11 continu ge
bruik van de technische hulpmicldc• 
len, niet om w,wldoosheld te ver
oorzaken als nu, minder i<oop
ltrll.cht, minder winst c-n daardoor 
overpt·oductlc, lees ondcrconsump
tlo, maar om de arbeid van de men� 
te verlkhlen, omdat hij niet leefl 
om te werken, maar l!l('ch t.� moet 
werken om te Jmnnen leven, omdat 
h\i In feite naar de geest heeft te 
leven en niet naar de materie, 

�_! Ket'k cc'n meer positieve arbeid heeft j te verrichten dan zij tot nu toe doet. 

De mensen z\jn o.i. gel ijkwaardig, 
du11 �elfjlrgo.-echtfgd. Welnu, men 
wcrkc dit onder de tcgonw,01't.l lge 
omstancllgheclen consequen t 'lilt tot 
de toel1ennlng van cconomls<'l1e gc
lljkhefd, waardoor de totale Jcoop
kracht van clo mensheid g-el\JI< wordt 
aan de totale prUs van de totale pro
ductie der wereld en ei· du11 geen 
overproductie noch onclerconsump
tle zal komen, doch c!k�en zal kun
nen voor.1len In do ,bt•hoeften die 
l ichaam en geest In bonte verschel 
clenheld eisen. 

Zij l1eeft een ?.Cer verantwoordel ijke 1 
taak Zij heeft geloof en vertrouwen 
te zaaien. geloof ook In een betei·e 
samenleving, vertrouwen in de 
l<omst van een ni<'UWe hemel, een 
nieuwe aarde en een nieuwe mens. 

1 

Niet zillènd en wachtend. MaaJ• 
sluder11nd en Htrijdend ook en vooral 
op materieel gebied. 

1 

BELLAMy 

INLEIDING, 

Aangc8loton bij de Internationale Vl"renlging 
Bellamy, rol'pen on,:,. geloofsgcnntl"n op, onzr 
r\jen te ]tomen vereterkcn en publicrren dnn1·too 
onzr verklat·inir van do I.V.B. en haar pro• 
gramma. 

DP !.V.B. !11 een zuiver economlschP vereniging die zlch houdt bulten alii, 
part\j-polltf Plt en haai• leden volkomen vrij laat In hun godadlonstigr nvntulglng, 

De !.V.B. beoogt to komon tot een beter,, nconomiRcl1c regcllng onzer maat
�ch�ppij, opdat e r  l'en einde moge !tomen aan de bPRtannclr kvonsonzrl<<'rhcld en 
de ongel�kc V<'rdollng van Oods gaven onder zijne kinderen. 

Kenncnclo de zondlgh<'id van 'R 111enaen h1ut, m<lnen w{j dat dit i:;ecn vcrhln• 
dcring mag zijn lot h-ot 11cme11 van afdoende mAatreg'l' len tot het be:iehl'1·mon 
vnn het Individu tegen armoede en werkloosheid. Wij bPschouwen clt door de 
I.V.B. gegeven r!chllljnen al1, een voortgaande ontwil1l<e ling on ve1·beler!ng der 
rAPdS beslnaJ1dc wetton en economlachc regelingen, cll.c mPclr ondanks het vruag• 
stuli der ?.0rtdc tot stand kwamen. 

De !.V.B. mt>ent, dat In de bestaanc1e maa.tijcha.pp\f de vcrkel'rcle Mlf;-ingcn 
van de menR worden versterkt on tot uiting gebracht doör cl!' 1rcvoerd!! con• 
currenliestr\jcl, <Ie groto maatachappelijlte verschil len, cfo onpcr:ioonlijlch<:'ld van 
het geld en de moKol\jJ<hc!d tol zelfverrijltlng ten kost<' van de- naaatc. Wij achten 
deze feiten in lijm·echtc tegenspraal< mt>l de Wet der Naastenllcfrlc, gegeven 
do011 onze Heer en Meester en li\Chlen het d� plicht v11.n elk Zijne,· volg<'ilngen, 
stoll!ng te nemen tegon alle maatschappelijke 0nt'echt. 

PROGRAMMA, 
l, Steunende op Gods Woord zien wij de gehele mensheid als dén g1•ote 

Gemeenschap, waarvan de led1m, als k inderen van één Vader, g-cl\jlie 1·echten 
hebben op arbeid en welvaart als zegeningen God11. 

2. Erkennende de noodzakelijkheid van een Blel'lte economische band tussen
de volkeren der narde. ziet de r.v.:s. zonder de Internationale propaganda to vo1·
woarlozen, da Nederlandse N,.. '• o.is l1aar  �peciaal arbeidsveld, waarop z\j haar 
krachten voornnmcl\jk hoert c .t'lcliten on Jrno.,· bwlo.-<1 hrL �tork�t l<an doen 
gelden. 

3 . De I.V.B. erkent het recht van een dernocratfsch g·ckozcn regering, te
be$chlkken ove1· alle middelen, die nodig ,:ijn tot liet bereiken van con algemene 
welvaart. Zij bescho11wt als dle middelen : 
a. de a1·beidskrachl alle1• valide Nederlanders,
b. alle productie-middelen in de ruhnsle zin des woords.

4.. De overheid heeft tot taak, alle talen ten en g·aven van  de leden onzer
Natie volle kanson op ontwiklceling te geven,  opdat d<•zc de Gemeenschap ten 
goede kunnen komen. · 

�- Do individuele vrijhckl Is gewaarborgd door vrije berocpsheuzc. 1 cdcr I Jd 
der Natie behoudt hot volledige recht op pai·tlcul!t>r bezit, verworven ctoo1· hot 
toegekende aandeel en cloor erfenis en is vt·!j zijn aandC't>I te bealeclcn naai· P•'r• 
�oonl!jlte smaak en verkiezing, 

6. A l le gaven en talenten, gcestcl\fk<' en llc:hamcJIJke Jcn1.chtc11, zijn door
Qod gcgpvon zonder ons e!g·en toedoen, en venneercloren of vermind('ren nimmer 
h11t per,,oonlijlt recht op hrt aandeel In de gezumcnlUlte ge)Jroduceerde welvitart. 

7. Hoewel llet ll.8.ndeel van allen gel\jk Is, vct·schll lcn de arbricJHt\jden naar
de zwaarte van de arbeid. Naarmate een a1·beld zwaardr1· or oirnAntrel< l<<'lljl1er Is, 
wordt de arbeidsduur verkort. De voorkeu1· der w,:,rk<'rs voor nen vak besllat 
over de verlenging of vcrkoi·tlng: der werktijden. 

· 8. Daar de huiahouclclijlte taak van cJc gehuwde vrouw en de opvordi11g·
harer ltlnderen van onschatbare waarde is voor de Cemeon8chnp, <'rkent de 

. !.V.B. het recht van do gehuwde vrouw op hel gelijke aandeel In de welvaart. 
Overigens zijn de plichten tcgehovcr de GomecnBchap van mlln en vrouw vol• 
komen geU,jk, evenals hun rechten . 

9, Wa.nnee1· de voortschrijdende ontwiltkeling dei· techniek, de uil  vindingen 
en. ontdekkingen het product!c-vermoi,ren vergroten en de arbeidstijd vorkorlen, 
za.l steeds welvaart en arbeid het deel van allen :i:ijn. Wannce1• cle bl'Schikbal'o 
arbeidskrachten toenemen zal naai' evenredigheid de ponsloengerechligde leeftijd 
wo1·den verlaagd. 

10. GPdurende de overgang naar de nieuwe economie zal hel oanderl dPI'
ldnderen stijgen, naarmate het bel'ell<l.e welvaartspeil dit mogelijk maa�t, totdat 
het aandael van jong en oud g�lijk zal zijn. Het einddoel van het st reven dl'r 
I.V.B. ie het gelijke aandeel in de welvaart voor allen van de wieg tol het graf. 

lt. Bij aC11chafflng van het onpersoonlijke geld wordt het jaarlijlts bepaald\'\ 
aandeel op de giro-rekening rler morrdcrjarlge Nederlanders gestort, die hun 
betalingen zullen doen door middel van gil'aal gold. Blj gcbll•ken neiging lol 
,verkwisting .zal het aandeel In maandelijkse of kortere termijnen ter bcechlkking· 
worden gc$leld. , 

' 12. Do regcl'lng regelt <lr distl'lbuLif' van hel geproducec1't'le door h•l fn-,tol
len .van maga:,;tjnen voor de verkoop der producten. De vraag l'l'gclt de pl'oductlc. 

l 3. G1·ondatolfon en producten uit het buitenland worden verkregen door 
,goederenruil (clearing) en verrichte dfmsten. Import en expo1·t blijven In handen 
der reg-erlng. 

14, Do regerihg strevc naar con zo sterk mog·elijlte band tua�on ctc Staten 
van Europa. en strecrt mcd11 naar het Instellen ener Wereldregering. die recht 
apreolct bü intemat!onale geschillen en toeziet op de economische verhoudingen 
der staten. 

lil, De regering waarbot·gt de volkomen vrijheid van elke godedlon�tlge on 
ethisch& richting, \ . . 
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U I-IEEFT GELEZEN EN

VERSTAAN 

Wat nu? 
ToPn In ren Noortlhollands dorp rens werd gr•lemd voor dr Tweede 

I<:11mer. geb1•ulktc e!'n ))0litiekc partij de naam van Bellamy voor hl\fll'
reclame. De leden der !.V.B. hebben vim louter V<'rontwaanllglng deze
partij zeker niet ge8L<'md, E!n Loch . . .  kwamen e1· 11:iO Bellamy-stemmon 
uil de bua l ! ? DerUg· maal zoveel, als e 1· Bcl lnmyanon woonden ! Zonne•
l<laar blc-ek hier de icvolgon van hun p1·opagenda. 

Iemand zeide eens, dal onze I.V.B. geleek op con lclelnc bnerdcrfj met 
ultgeRtrektc akk<'rs : Mn lclelnc wcrkplaaLR met een wtjd at'beld8Veld, 
een rijlte oogst dragende. 

A llemaal heel tnoo! . . .  Maar . . .  wie bnlnatl hler het we1·l< vcor het 
Idl'aal van anclercn ? lH het wel <>crlijk ,  hot ui tdragen v1u1 het eigen. 
îdeaa! ov111· te Jalon aan A.nderen, die hun Lijd en ircld mogen geven, 
le1·w!jl ,:ij als bui tenstaander allc1111 kunnen on willen applaucl lscren ? 
Dat ia nu toch een houc.liug, die geen donJ<ond mens zal kunnon goed• 
keuren. WIJ besctren zeer goed, dat hel maken van propaganda niet 
ieder llgL. Doc1h een ge$prek van man tegen man IR Homa van groter 
nut tlan een openbare verg-nd1•ring. Daarvoor is nodig: 
A. <•en itromllg" "tudlc van do Brlh:i.rny-ccunomk,

Koopt on leest de boeken "In hei ja111· 2000'' en "rnc-onomlschi> ge•
liJ!thcld" ,  te verkl'ijgen bij onze stichting, Sle.tion9wcg 80, Eck. 

B. Het getrouw lezen van ons 01·gaa11 "Bcllnmy", con veertiendaags
blad. Abonnementsp1ijs f 2.50 p!'r jaa1·.

C. Aanalultmg al� lid b\f onze I.V.B. de contributie bed1·1tagt 50 et. 
per maand, abonnement ingesloten,
De adressen van de afdellngssccrctarlssen vindt U ln dit blnd.
Ver,;prelrlc· lccl(,n melden zich StaL. lon"wog 89, Edt.

Sympathie ia goed, ,naar hulp i� beter! Hel overtuigen Vil.Il 011• grh�le 
VoUt zal nodig zijn, wil hal 1>ena !tomen tot de ull11oerln1t vn.n ona 1wa
;;r!\mma. DIL ls ,•en domoc1·ntlachc da. BrAf'{l U, hoe nodig Uw hulp Is.
Bltjf <lan n1ct toc-)(ljJten, -maar pak mede aan ! 

Steunt onl! dooi· lidmaatschap of abonnement. 
Stelt ht•l niet uit :  DOF. HET NU ! 

\VAARSOHtiWING ! 

Wat ce1·at een d roombeeld schc1m, 
Een schone utopie. 
Wordt straks realiteit : 
't Systeem van Bellamy! 

Als 't nageslacht clan vraagt: 
,,En wat h<'bt GIJ gedaan ?"  
Zult Gij  dan fullooa met 
Beschaamde kaken staan ? 

Aan gern r11 11rle !unctie In 0111-e Vernnlglng !� rnlg ·11a larl� , «>rbonden. 
O1w.e leden werl<on alleen uit l deal 111111e, 11.lcf uit wln�tbcJ1tg. 

I. V.B. Af delings,secretariaten
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i 
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BEJRLIKUM (Fr. ) 
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-
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I
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HAARLEM 

HEERENVEEN 
HENGELO 

I

l HENSBROEK N.H.
HILVERSIDvr 
liOOFDDORP
HOORN
LElllUW ARDEN

i LIDIDEN 

(Fr. ) 

A. S. H. Wunderlnl<
D. Ru!tel'
J. H. Cornl'lÎ$SC 
L. Madhulzc
J. A. Grotenllu!s
Mej. 'l'. H. Bakker

S. J, Rijpstra

E. Meuri; 
D. ]l;Jsma
J. Hartog· 
W. F'. v. Blijenburgh
[J. 'Porte
G. J. Hagcndi,om
B. J. v. cl. Broek
J. v. Wier
G. v. Oc!fel
J. Hei<la
M. L. J, Smit
H. H. Jungellng

Mej. I. de Koe 
J. H. v. Hop]{ 
J. Ha1-tland
A. Uylenburg
L. W. den Boef
C. Klay
W. Stlenstra.

E. M, Laman
E. Ro!Lrop

Doorv;e rtlt 
Oijkstcrhulzen 315 A 

A. 220
Boterhoek
Str. v. Linschotenstr. U
Bred!usweg 57, tel 357'7
No. 1 17  Jelsum.
Oranjelaan 29
G. J. v. Hcekstr. 140
Dljlc�lranL 52
Ark Onderweg 103
Boogslraat 275
Melomstrnat 122
J ao. de Wl tAlrM t 18

HC'ematode, Tri. 190 10
Tjepkema11tt-aat 27
Fl'CdClrl'kstraat 15
A, 66
Ruysclldaellalln 9
Kruislaan 7
Schoulenstraat 4 7
Engc!sc.!lll'aa.l 35

Tel. .1995 
:!?Jo nlsoen 107 

Men kenne het "aandeel" In de 
dan algemene welvaal't toe door 

De jr.ugd en wij ouderen luisteren 
gaarne naar het woord. maar wij 
verlang·en steeds vuriger naar de, 
daden, di<' In overeenstemming zijn 
met de woorden. Daarop lljl<t het 
nog n iet. Dat Is zeker niet de schuld 
van de j<'ugd. Zij on wij oudc>1·en ver• 
lang·en naar gezag. Inderdaad, maar 
z\j en wij kunnen dat gezag slechts 
daar zien Pn erkennen waai· me,1 
In wézen aanstuurt op een we1·ke
llj)ce samenleving, i-en waarachtige 
gcmcen�chap, een broederschap. 
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OOSTERWOLDE (Fr. ) 
ST. PANCRAS N.H. 
RAUWillRD (Ft·. ) 
RIED (Fr.) 
RHODEN (Dr. ) 

J. Boskamp
T. Hespes
D. Groen
J. Bu!tcvcld
B. Heljda

Lange Esch 22 
80VènWeg N. 303 
197 

1 06 
Bl'Hl<cnlaan 173 

Op zijn etlllo kamer zat neef rus
tig te lezen ln het Vakblad voor de 
Bloeml11tet·\j. Altijd WM h\j een lfpf. 
hebbe1· van planten en bloemen go
wecat en de kw<'kcrij ha.cl zijn volle 
bclnngsl<'lling. Doch opg-ewelttc lec
tuur was het niet. Met vette letters 
stond het aan d1• l1op : . .  Zond ei· gl'o
tc-re export gPen r<•clel\flt bestaa.11 . . .  " 
Neef zuchtte : la <'Xport niet het to
verwoord, dat In al lo Jenden wo1·dt 
11,'choot·d, waar mensen hopen Lo ko
men tot dil oude welvaatt van voor 
<lr oorlog ?  

Uit het dagelijks leven 
�lijLon onij voor een soort var\ ta.m
mo Idioten ! Jr broer 110111s niet ?" 

Hij haalde verlegen zijn �chou
dors op. 

"Zie jP, dat Is de methode:  je
maakt <'r zelfn icl8 g·!'k,; van ett te• 
gen dat g·ekl<o idee van jo zelf ga je 

Iedor voo1· zich hoopt zUn import 
te bcl<t·lmpcn, z\j11 expo1-t Le vergro
ten. Een onmog<'lijke gesr.hletlcn!s. 

Toen werd er geklopt. En op zijn 
nodlgend: ,,Ja,  ja!" Ic wam een br
zoekcr binnen, de voo1·z!Llcr v11n de 

Jongl'nrn11nenvrrcnigfng. Hand-
achuclden. 

,,Ja 111euste1·, ik kom ni<'C een be
pAAld<' boodlll·ha.p, ziel u. ll< stoor 
toch niet '!" 

,,Pl'I\Chtlg !  Mijn broer uit Am
atPl'tlam zegt, dat u VOO!' ne):'entlg 
procent gelijk h11bl. Hij weet er 
meé1• van. Maar hij zegt ooi<, da L hr t 
nirt �-oect Is, da.t die vereniging van 
u naar een mens genoemd is. Dat
1'1.likt nl\ar mensenvergocl!t1g, be
wcei·L hij. Wle was die man, maes
�er ? 1 1  

"DP zoon van een Am.et·lltaa,n�e
rlorni11ee, waordo heer. En een groot 
econoom, zoals blijkt u i t  zijn boe
ltPn. Maar· zeg een�, waarom heb 
jijzelf je broor· nlH op Z\ln vestje ge
tikt ? Die mnn is toch Calvin ist, 
niet ?"  

.,Natuurl\jlc ! lk  toch zel<cr ook ! 
ll.faar Ik snap u :  wc noemen ons zelf 

"Holema11I nJct, waard<' heer ! naar Çalvijn ! Stom, dat Ik daar niet
Daar Jlgt mijn gccianc plicht", lach- aan darht!" 
te neef, op een grote stapl'! sch1·1!- ,,Ell clan lwh �" )101\ L"LhHR<m, 
ten. �v(jzende. , .Stort Jo har� utl. .lanar11lHL1 •i,, I>fononlclen, Ml\rxls
man. Z\l J1, crg�nf' nw,• vn.st.'! "  Lcn, 1�aulh1len �n wie \VCal wa.L 

"No", do.t i;-<>lultktg nlrl, mee�tcr. meer !" lachl<' neer. , ,Mao.1· je moel
Ma.ar toch kont Ik om hulp vt·agon. nll't geloven, dal w\j nan file naam 
Do znak lli;-t zo: wij wikten graag, hangen, hoor. l'!l't gaal 011s om d<' 
dat u ccnR Mil Rvond voor nc Jon- cconomlechc gedachte, dl<' hl! lwett 
gcmannen ltwam sprc•krn ovo� die vcrkoncllgcl. TI:n dl<' vlml je ooi< I n  de 
rconomiaehr V""<'nlglng vun u .  We boelten van Stonlcy Jonrs, punt voor 
horen van u llcrl�I. Dt• ren 7.('gt, dat punL. Noem ons voor mijn pat'l 
hrt v.-.rkapt commun!smr !11, de 1111- man.r Joneslanen ! ! Maar mooi 
dc1•, dat het zuivc-r ChrlRL<'n<lom Ie . . .  ltlinl<t h<'t n lct, hoor". 
WI' willen grnag hom o[ ln1 l L heb- , .Och jll., what Is a name" luchtte 
ben". û,! bezocltc1· z\jn Engl'ls. ,.Ja. 't gaat 

Nrrf lachlo <'enR hortcllflc. ,,Due natuurlijk om hel b<'gll18o>l, dat 
ol leon blot<' n lruwRglerlgh1' id van snnp Ik wel. Jl.lnnr tint ,1.-ui:;t ooi< rif' Jul ? WIiien 7.l' eenH h0l'én. WAt nf<>t, lHllll' mijn broer zei. Hij had ren 
voor v,•nt fü ben ?"  brochut·r gclt•?.t>n, wao.l'ln stond ovrr 

Dr brzol'k,•r l<<"rk ,,ven vt•1·l rgen. de Alg!'est <'11Z • • • •  " 

Als Iemand lele tcg·en de B,•llamy
anen wil zcg,ron, moet hij over die 
fclton beg•i1111e11, niet ovct· de mrning 
van een or ander lid aangaande bij
i<0tru1tlge zaJrnn, om het to te noe
men, ofschoon die bljkomsllghcden 
van enorm belang- zijn voor hC'lll per
soonlijk. Net zo iets al.� bij de ge
heelonthouding. De een drit\l{t niet, 
omdat hij zwak is, do ander omdat 
hij geweten9bczwaren heeft, de der
de omdat hij l1ot a-sociaal acht, 
nummer vier, omdat h\f het zijn 
plicht als Christen vindt. Maat• zegt 
dat iets togen het feit der onthou
ding ?" 

,,Naluurlijl< niet! Ja, zo Is hrt du!. 
delljlt genoeg, mce11tei·. En frlt!'lijlr 
is het mooi, dat mensen met <'en .zo 
vcu-schlllonde lcvensbuschouwlnic tot 
tlozeltdn conclu11lf' kwamen omtrent 
die cconomlo van die Bellumy . . .  " 

,,Nou merlt Jo zèlr al , dat het Zó· 
gcnann-tdC' nulic<'l julHL een compll
mont lnhoudL", mt>rltto neer kalm 
op. 

,,Nou u moot dat de jong,ms ook 
maat· goed onder hun neus w1·ijvcn", 
zei de vootziUe1·. ,, VClrSch!l lcnclc lui 
hebben met m\ln broer goprnat, be
grfjpt u on nou flt•aten die hem W<'<'l' 
na. Zo i;al\t het . . .  " 

"J,:n na ZaL<'rdag pl'H Lcn :r.r mlj 
WON nl\ . . .  " merkte noor �omber op. 

, ,Ja, lllno t' u �preekt als deslnin
dig·r, 111\jn b1·ol'l' nkt !  DJ,, nam de 
bijzanlt VOO!' de hootd:malc, lllt' rlc Ik 
nu. Znl Ik hem renH 8Cht·ijvru !"  

, ,Juist, Do  h 11r Krn!t lcomt tot do nrgumrnt<>ren. Zo doen tr heel wat, 
slotsom : , ,Maar hul forceren van die zl1)hZrlf heel lrnappo koppen den
de export rnóól - kost wn.t !cost - ken, hooi·! Neen, waa1·ci1• hcor·, dat 
gelukken", Nalu11rlljk heeft hij  go• rni lon 1.., al leen voor do buitenlo.nd-
1\jk In zijn vak. Maar w�llc land wil sr. haodel bedoeld. En dat g�IJeurt al 
nu n iet exportrren ?  ! Ze zeggen al• j11ren : rullen ze soms nou niet onze 
!oma.al : Exporteren of ste1-vot1 . . .  " textiel tegen g·l'aan enz. '/"
Zie je de absolute nooclzaltelijk.helcl "llt las lnal6t, dal we 1·ubbrt· en
VaJ1 sterk Internationaal anmrnwet·• tln en copra 1·uilcn legen hout ()11
kon ·1 Een van onze punten spreekt koffie",  g·ac hij toe. 
van wereldregering. Dat zei Bclla• ,,Nou dan! Vertellen w\j d11n i<'l.s 
my reed11 In t887. En nu be.staat er onmogelijks ? Ze praten 11lct oons 
al een stevige, organisatie voor. meer over gold bij diu zaken ! Al 
Bi-JJamy ielde, �iat In do toekomst weer e.eu punt, dat Bcllamy heeft 
Mn Wereldraad zal beslissen over voon:ien ! Heb je zUn boeken gele
ec·onomlsche ref!'elingetl Lussen do zen ? N11lu11rl\jlt n iet, hè . . .  " 
landen. l!:n nu gobou,·L dllt oolc at .  , ,Nooit gezien ! Maar mlBschlen 
We hebben ren ,:Qecfsclraad. Och, jn Jrnn11011 we die voor onze b!bllo
wcct dl\L llll"''"Jlll wel. F.Jn als wlj tll<'ck lrnpcn. . .  Zeker zwaro W<'r• 
praten ovr,· tic )Jroductlcmlcldolen in ke11 ?" 
handen van < lc hlg·ering van 01111 "Het eel'slc deel nl<'t zo bar. Et· 
volk. nou, denl< dan cons aan ga�- zll een aardig romannetjr dooi-en watPl'le!dlng, l icht, trein en tram, heen. Jammer maar, dal veel mcnltanalcn on wegen. En regelt rle re- sen wel dat verhaaltje opmerken,gering nu ROlllR niet Invoer ;,n ex- maar nlot de eco110111ischn �tellln-POl'l ?  ZIJ moet verlof geven !" gen, dtc c,r fn staan vcrm<lld . . .  " "Ja, zo to zien bcg1n t  het er alWal op te lijlccn, . .  " , ,Nou, maar onzr jongenR �ijn zo 

, ,Och man, nis w\j Bl'll�mya.ncn 
erg 11Lom nlel !"  ve,·klaarcl<' de voor-

allcmanl zwegen, l<w�m hel er tot:n:
zlttor tl'Ol� . . ,EJ11 11n�uu1·iijlc 7.ult u ze 

dat Jtl(lanl van 0118 ! Al leen zou het Zatl'rclagavoncl wel Inlichten, Neen, 
langer çluren en /nogelfjlt nog n,eer dal komt wel grwci ! Wc hebben heel 
bloed en Ll'BJ1en ;icostcu. Onze taak wnt goede boel<en. weet u" .  
Is nl l ,•cn de weg te effenen, ctc voor- . ,Z,•L di t  c1· dan b\l ! "  ze i  neer gul 
Ul tgo11g Le Rthnuleren ei· het volk NI gtor ht'm hrt .Jaar 20QO. ,,Ne<'m
riji:, voor te makeu. A l�  wij de men- d<'zu lc rant oolc n,anr mre en ge�f
sen doen zlen, wà,arhccn do 11troom die clno1· RHI! Jo vrienden. H l<'r llcb
onA VOl'l'l, zul len� met meer .hoop Je Pt' cl1fo. Eln een 11tupeltjo punten.
011 V<'rlrouw�n dt torl<oniHt Inzien. G1•e1 7,e cloor, dA11 w<• Lon ze ,,r al fot.,i
Wij vc•chten tri;-cti (]c v1·ccR en de van !"  
onwetendheid ! "  , ,U  spanl me wel In !" zei hij <f11nlc-

"Maa1· wat IA uou torh waar van baar. ,.Dull Zatt•rrlagavond roltenen
al dat g"l't·ttll, 1110 ter ?" wr  op  11 . 'l  Zat W<ll g·oed Immen !"  

Neef llchoot In ..,011 Joch. , ,Nou, , ,Nou, die lan.Lstr u lldrul1t1lng ge. 
Jong, d()Q(leenvo11d1g- : WJ,j schaffen b1·1 1 l J<cn hel.'! wat lu l, dlP on• wel g-1-
het /\Piel al en uJ.4 jt• nou een bock 1\jk g,•ve1 1 ,  mant" n lt• L de h11 1Hle11 uil
WIJL lcopen, go. jr mrt een mam! boe- de mouwtln Bleken '', z<'i neer mN'H-
1'<'lrnol 1111111· de w&nkl'i, hè. Il< geef mnllcnll, , . r,aten wr hopen op nlcu
li•R lPA<•n \1le11, d t-µlven en tomaten w,,, frisse krachtt•n uil jul li,, lo'lng.
en ltolt•n ! !'' Ik hoop, rial zo l 1•rc11 vrl.'hlrn voor 
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Drukwerken 
Bij de I.V.B. afdelings-secretariaten, waarvan de adres 
sen, e lders in dit blad zijn opgenomen, en bij de Stichting 
Ccntr. Admin istratie Bellamy Stationsweg 89 te Ede. 
Tel .  8 1 1 3 , postgi ro 1 3 6 1 2 3  ,r, ijn ,·erkrijgb,1ar de volgende 
dru kwerken : 
Brochure 1 f  Grondslagen á f o. 1 0

, , Ifl 8el lamystclscl , . 
,, l V Ordening ,, 
,, V Watertank ,, 

Friese brochu1·e 
Boeken W ercl cl Economiè 

" Bel lamy-Economie 
" Wordende wereld 

Ansichtka::trten 
Propaganda-kaarten 
Pamfletten 1 2  punten 
Visite kaartjes 
S I  uirzegcls 

(per 
(per 
(per 

, ,  
" 
,, 
,, 
, , 

0, 1 0  
0, 1 0  
0 .05  
O. I O
0- 7 5 
1 . 5 0  
0. 5 0
0.03

gratis 
3 . 2 0  
3 . 2 0  
r .-

Bij de uitgeverij "de Driehoek" te 's-Graveland 1.:erschijnt 
in het komende voorjaar. 

" T E R U G B I. J K  
u i t  h e t  

J A A R  2 0 0 0 " 

Toen zcid<' h.U : , ,Zo n1oct u hot n!rt "Bc11t mogrlijlc !" zei nrrf l'n a lond 
opvatten. M11111· l'r IH vcrHch1I van op om ecu lcop U1ee In Le achcnl,011. monlng ondrr dr Jong<'ns, ziel u. , ,Kijk �ens, mijn Jongen. Wc heb
Wat ht'b jr ,11 aan. 11rhtcr fllmandA ben een n,•utralc v,,1·rnlglng, zt,, Je. 
1·ug te Jll'I\Lcn ? Sp<'el l l ,•vc1r open Allerlei menHcn zijn lid, rllc het :r.clf
l<Hnrl en vroag h,•t hem ZC'I!, hPb i lc dr economl11chc ldcnul hPbbcn. Maar 
g,,1m•Pnd. Als u nou rPn� 1•en soort hun l1•vl'11Sbt•11ehouwlng Riant doa1· 
vun lrzlng in f' l lt1wr kon clraiut>n, totnul bulten. Er n l11 il•mnnd nu ov,,, 
wlAt<'n w,, mN,•rn, wunr wr 01111 toe dh• 1•co11omlsdw st,• l l lngcn prnlrn 
zijn <•n n1ogl'iljlc al�kl•n wr rt· wnt i:111,t, lc \f k t  hij doo,· zijn 1·1g�n rnltrn, 
v11n op. Onz,• v,•1·,•mgln� Is l'I voor W<'rl j.-. !t•<lrr u1·,zun11•nl1•,• 1 l nuar 
d� ontwlltkt• l lni;- vnn tic Jcug,1 ,  zlrt zijn .-,gen Inzichten. Mnar w.- b<•w(l-
11 , be11lonl h\j i:;,•wlc:hlig, zen nl lt•nl!lal dl'Zl'iftlr fcl lt•n, houd 

"Auni;-mtottH·n '  llc kom Znlcrtlug- , t lal In  cle gl\ten ! J1Jn Jll'L ga11L om
I\Vond al. Col'tf •" dl< r,• lt<'n, niet 0111 clC' 11rguml•t1Ll'n 

,,Maar ciru1 na Zaterdng toch, 
hoop llt, l{Uk tlll conN hlt'r. Ken j1• 
dit blad ? Jullie leZPn 'L thUIH waa'r
A�h\jnlijk ook. Je moet opletten, dat 
hlrr ook mensen van vc1·11rhl llencl 
geloof samenwork!'n . oor hun v11Jc. 
Log18ch. Alle blo,•mil1L{'l1 In één <'tl 
dezelfde kcrlt, Hll•I Je voor !  LA11tst 
v1• 1·Lrldc 111\j lcmanli uit A11l11111re1•. 
dut doar M\1 1< ht•t vet vun dt• k11lrl 
rankt, dnl S0t111llit((' l<w,•i<l'l'S hl'( bn1· 
brnnuwd lcr\jgc11 .  L<'nen en nog ec•nH 
11'111)11 om hot hoofd bo\'en \\'IIL<'r lc 
houdl'11." 

"G,•cn <'X])<>rl, mrf'elrr, Ik w1•c l C'r  
�l le, van . . .  " 

"Ont is natum•l\ik onzin ! "  11\chlo ern bd1>re wcn•ld, vooi· hun eli,ien
zijn ir11�t. Loelto111At <'n voot· d i P  va n  ona vol!< ! "  

, ,M1111r hret IYRL 111C'J1MII denk('I I ,  [ ,,Ik herhnnl� dat  Z!II wel lt'0NI l<o-
rla.t w\f ZolrL, gcl<J w!llen. Die vrr- l 111e11 ! "  ,:ei ei,, bczoelc1'1·. C' O. 

DE ENIGE OPLO SING 

door EDW. BELL AMY, 
vertal ing van Th. St . J n  11 lCUWe 

f let formaat ;,al zijn 
romans prijs f 1 . -.

dat der bekende P} ramidc-zak'-

■

■ BELLAMY!



De vier gebroeders Bellamy naar portretten gemaakt 
in 1858. Links onder Edward Bellamy. 

In Januari 1891 verscheen. Het Nationalistische t'.jd
schrl!t verdween spoedig van het toneel. De theoso
flsohe belangstelling verflauwde ook en de Nationalis
tische clubs verdwenen de een na de ander. 

De ondermijnde gezondheid van Bellamy en de 
niet minder ondermijnde staat zijner financiën 
noopten hem in 1894 zijn weekblad op te heffen, en 
al zijn aandacht te geven aan zijn groot werk "Eco
nomlsche Gelijkiheld", dat hij juist nog voor zijn 
vroegtijdige dood kon beëindigen. Bovendien was Bel
lamy een zeer ,bescheiden mem. Zijn roem als natio
nale figuur deed lbij hem geen begeerre ontstaan, aan
de weg te timmeren en voor het voetlicht te treden. 
Zijn scheppend vermogen r!l81kte ten einde, niet om
dat zijn scheppingskracht was uitgeput, maar omdat 
zijn broos lichaam die niet langer ondersteunde. 

Toen hij Zich in 1897 voor •herstel van gezondheid 
in Denver, Colorado, ophield, schreef hij stlechts een 
paar maanden voor Zijn dood aan zijn vrouw : ,,Als 
God mij een jaar langer voor !het leven wil bewaren, 
denk ik het beste stuk werk te doen; dat ik ooit ge
daan heb" 

Nadat J1U in de lente van 1898 we<!e.r u'i Zijn geboor
tehuis te Chicopee Falls was teruggekeerd en voor een 
korte stonde opleefde en zelfs veel wel'k ver.zette, 
kwam spoedig de algehele instorting. Op 22 Mei 1898 
over!� hij. 

Een groot mens verliet deze wereld. Zijn geest leeft 
echter voort en doet zijn werk voor het welzijn der 
mensheid. K. ZIJLSTRA. 

Frank van der Goes 
vertaalde voor de firma Cohen Looking Backward in 
onze moedertaal. In zijn voonede bij de eerste druk 
zegt hij : ,.Dit is de derde overzetting in de Nederlandse 
taal ; voor dagblad-feuilleton heeft het twee keer ge
diend. Het werk zal denkelijk in Holland voor zich zelf 
spreken, gelijk het beeft gedaan in Amerika en lnbijna 
alle Europese landen. 

Bij tde tweede dr·uk zegt F. van der Goes : 
Van een propaganda-geschrift komt het er weinig op 

aan, wat men er van zegt, als het maar gelezen wordt. 
Dit is nu ongetwijfeld met Looking Bai;kwaro· gebeurd. 
De oplage van 1500 exemplaren was in acht maanden 
uitverkocht. Geen socialistlsoh werk van deze omvang 
is in Nederland bij die hoeveelheid verspreid gewor
den en men kan zeggen, dat de uitgave van Bellamy 
in het Hollands een nuttige omlerneming geweest is. 
Als Bellamy enkel een aardig verhaaltje had bedoeld 
of een wonderlijke vertelling, zou de grote hoeveelheid 
economie zijn boekwerk hebben doen mislukken. De 
economie i.1l zo overwegend, dat hij ihet blijkbaar daar
om geschreven heeft. Dat men, ook in Nederland, het 
in deze zin zo proza.lsche boek heeft �ewild, moet ivoor 
alle vrienden van het Socialisme de grote en aange
name betekenis hebben van het succes; een jaar of wat 
geleden, zou men er niets van begrepen hebben. 

Na.ar de mening van de vertaler bevat dit 
kleine boek meer wijsheid en waarheid dan 
a.l de Nederlandse Staathuishoudkunde in 
vele en uitgebreide werken geleeraard �an 
Vissering tot Pierson. ' 

Achtenswaardige, maar met de aard van het socia
lisme minder vertrouwde personen, hebben Looking 
Backwa.rd gekritiseerd, omdat zij er a1 lhun algemene 
levens-idealen niet in terug vomien, en zij de auteur 
op het punt van zulke zaken enigszins zwak oordeel
den. �ij schijnt het juist een verdienste van Bellamy, 
dat hij, wetende enkel eoonoom te zijn, niet geprobeerd 
heeft een dichter of wijsgee1· te worden. Al het overige 
is er b\j gedaan voor de leesbaarheid. Waar hlj aan ge
ho�den wil wezen is de economie. En evenmin als de 
socialistische staathuishoudkunde voorgeeft een oplos-
sing te hebben gevonden van l(le vele levensraadselen 
welke diepzinnige lieden elkaar opgeven en van de vel� 
andere die men nog zal uitdenken maar enkel een 
wete1;5Chappelijk antwoord beweert te zijn op l!e een
voudige vraag, hoe men gemakkelijk aan spijs en dra.nit 
zal komen, - evenmin moet men in Looking Backward 
een complete filosofie zoeken. Die Bella.my een zekere 
bekrompenheid toeschrijven In het litteraire, in het 

BOODSCHAPPEN uit AMERIKA. 
ter gelegenheid der herdenking 
van E d w a r d  B e l l a m y's l 0 0 e  g e b o o r t e d a g  

Het geeft ons veel genoegen, volgende uit de Verenigde Staten dezer dagen 
meestal per luchtpost ontvangen "boodschappen" te publiceren : 

Los Angeles (California). March 5, 1950 

Fraternal greetings 
to INTERNA TIONAL SOCIETY BELLAMY 

{rom EDWARD BELLAMY CENTENA RY COMMITTEE 

® 

Emma S. Bellamy 
(Weduwe van Edward Bellamy) 

Springfield (Mass,), March 7, 1950. 
No/hing gives me greater happiness than to send a message to the honorable 

people in Holland and elsewhere who are stil/ loyal to the teachings of my husband 
and working so untiringly to bring info being his "Economy of Happiness". 

I have just passed my 89th. birthday and realize that I shall not live to see thal 
dawning, but 1 know that the world wil/ some day catch up with Edward Bellamy and 
I am convinced that my grandchildren wil enjoy the time, ,vhen all men equally wil/ 
know the blessings of peace and abundance and justice. May the Lord hasten the day 

Cordially yours, 
EMMA S. BELLAMY. 

Spl'ingfield (!Mass.) , March 7, 1950. 
Niets maakt mij meer, gelukiltig da.n: een ,boodSC'hap te zenden aan de eerzame men.sen inHolla.n-cl en elders, dde 'WOUW !Zijn gebleven aan de leer van mi,i'n man en zo onvermoeid werken om zijn "Economie van GelUk" te verweoonJijken. Ik ,ben juist mijn 89ste verjaardag voorbij en ,besef, dat ik niet zal leven om die
dageraad te men. 'Maar ik weet, dat de ,wereld eens Edward Bellamy ml inhalen en ben overtuigd, dat mijn 'kleinkinderen zich verheugen zullen in de tijd, dat alle mensen zonder ouderscheid· de zegeningen van vrede, welva,ar,t en gerechtigheid deelachtig zullen 
zijn. Moge de Here de dag verhaasten. Emma S. Bellamy. 

Paul Bellamy 
�zoon van Edward Bellamy) Cleveland (Ohio), Febr. 25, 1950 

7lhe fami/y of Edward Bellamy is most proud that your organization intends to 
celebl,ate the hundredth anniversary of this great author's birth in a commemorafive 
edifio� of ils publication on March 26. 

I vas thirfeen ,vhen my father died on May 2, 1898, lt seems like a different life 
/rom t�ose old childhood days when he was still with u�. 

A�hough his head was always in the clouds and he . was thinking incessantly 
about Vs books, he was a most kind and loving father, foo. As I look back at il, I

am asfo�nder/ at the time he found for his two chi/dren, my sister Marion and myself. 

�et� z, died of tuberculosis, he prepared a /itt/e book/et for me, outlinin� the 
- beok· �-re"d for the next eight years, ér untfl I was twenty,one, mostly 

historica/, Itfemember particu/arly that he wanfed me to make a careful study of the 
peasanf rebel/ion in Germany in the Middle A ges, as he feit /hal was the first concerted 
movement of the downtrodden masses against their oppressors. I remember he 
told me that I should read Thomas Carlyle's Hisfory of the French Revolution, al, 
though he observed drily that Carlyle was not much of a democrat. 

People differ in their idees of Utopie and some may not want Utopia at all, bul 
so long as time lasts, no efforts can seduce the spirit of Edward Bellamy from the 
hearts of me�. 

Sincerely yours, 
PAUL BELLAMY 

De familie van Ed'l'.lard Bellamy Is er zeer trots op, dat Uwe organlÎSatie het plan heeftde honderdste verjaardag der ,geboorte van deze grote schrijver in een herden'k:ings-nummer van uw blad op 26 Maart te vieren. Ik was dertien toen mijll! vader op 22 !Mei 1898 stierf. Het sohijnt mij een geheel ander leven toe, :vergeleken met 'd:i.e· ou-de dagen van mijn kindsheid, toen hij nog 1bij ons was. Ofschoon zijn hoofd altijd in de wolken was en hij :voortdurend over zijn boelDen dacht, was hij ook de meest 'Vl'iendelijke en liefu€ibbentd'e vader. Als ik er.aan berugdenk, verbaas ik mij, dat hij zoveel tijd over 1had voor zijn twee '1clnderen, mijn zuster Ma;rion 
en ik. , : Voordat hij aan tuberculose stierf, maakte ..hij een •klem boekje voor mij 1klaar,waarin de boekwe11ken ,beschreven waren �ie hij gaarne had, dat ik in de volgende acht 
jaren zou lez.en, of totdat ik eenentwintig ,was. Voor liet grootste deel :va.n ,geschiedkun
dige aard. To herinner mij in het ibijzondler, '<iat hlj wilde, dat ik een '2i011g,vuld.fge studie maakte van de boerenopstand in DuJ.tsl5;nd tin de middeleeuwen, daar hij voelde, dat dit de eerste onderling afgesproken beweg:ing wis van de ;vertrapte massa's tegen 'hun onderdru'kkers. 'Ik :herinner mij, dat hij mij vertelde, dat ik de Geschiedenis :van de Franse Revolutie van Thomas Carlyle moest leren,. Enkel merkte hij dtroog op, dat Carlylè 
niet veel van een democraat weghad. De mensen verschillen in lhun denkbeelden over Utopia (de 1deale samenleving) en enkelen willen deze wellicht niet eens. Ma.ar zo lang de tijd voortgaat, zal geen poging, de geest van iEJdward Bellamy van de harten der mensen afvallig te maken, kunnen slagen. P.aul BeJlamy. 

godsdienstige, zal ik niet. tegen.spreken; maar ik vind 
dat hij da.arll'aar niet booordeeld moet worden. 

Bij de derde druk wijst Van der Goes op het feit, dat 
men al enige voorspellingen van Bella,my verwerke
lijkt Ziet worden. 

Bij het verschijnen van de vierde druk (191'7) schreef 

aan zijn •verbeelding -alleen de vorm had ontleend. 
Zijn Socia,.ll.stisch verba.al was waarlijk 
meer da,n een bedenksel.'' 

Tot zover Frank van der Goes. 
Wij !hebben ook de tweede wereldoorlog meegemaakt. 

de vertaler: 
"In de beweging van ,het Socialisme ,van de vrede zal 

Bellamy opnieuw diensten -�en bewijzen, op een 
wijze oolfs, die noch de schr.�och een zijner ve1·talers hebben vermoed. Immer., de tegenstelling van 
het heden dat wij beleven (1917) en het morgen, waar
van wij leun,is thans onverg@lijkelijk veel treffender dan 
ooit te voren. Ja, wij !behoeven ons niet te verplaatsen
in het jaar 2000 om viz!oenen te zien d�en van rust, 
welvaart en geluk. VOOr tijdgenoten van de wereldkrijg 
ligt de heilstaat in geen volgende, ihtj >bestond reeds in 
de vorige eeuw ihij dUUrde voort tot de oorlog kwam, 
die niet 'IVi1 ophouden . . . . . . .  . 

Ruim zo lfa.ngrijpend, of nu pas krachtig zal dan de 
lectuur moeten werken va.n een gesohrift uit de tijd, 
tioen in vele landen de socialistische propa,ga.n'da nog 
in haar kindse dagen was. Ook hierdoor, dat •bij ihet 
lioht van de wereldbr&.lld zelf, wij dingen zien gebeu
ren die ons een nog groter zekerheid geven !dan vroe
ger: dat BellatnY, zoals � Pi�n in 1890 zeide, 

Wij !hebben. gezien, hoe de rege'l'ling regelend kon op
treden lbij !het verstrelcken van voedsel en 'kleding i:n 
tijden van grote schaarste, toen de tijden en omstan-·dlgheden zo verward waren. Wij wensen die tijden niet 
tenig ! Maar het bewijs werd -geleverd, dat de overheid 
regelend kan optreden in zaken, waarover men ,vroeger 
niet had dur\llen denken. En na de oorl0g is 1het, de 
laster en verdachtmakingen van tegen.standers der ge
leide economie ten spijt, duidelijk ,gebleken, dat ibe-d:rij
ven in handen der Natie veilig zijn. 

Vele voorspeilingen van Edward Bellamy 
zijn reeds bewaar,heid! 

Wij, Bellamyanen, zijn er grondig van overtuigd, d$t 
men in Bellamy niet enkel moet zien een schrijver, die 
een propaganda. voor het socialisme •bedoelde, doch dat 
hij een toekomst heeft voorspeld, die eenmaal verwe
oollllijkt 2l8.l worden. Niet omdat wij dat zo gaarne wil
len, doch omdet de maat.schappelijke vol'm, zoals hij 
die zag, de enige oplossing is van alle .moeil.ljkheden, waarln de �nsheid 0117.er dagen verkeert. 

,, 

Marion Bellamy-Earnshaw 
(Dochter van Edward Bellamy) 

Springfield (Mess.), March 7, 1950. 

We are de/ighted to hear from yóu again, elthough we realize from the regular 
arrival of your paper, that you are ever busy spreading the good word. 

You ask if I know any groups such as yours. I regret to say that at the moment
/ am in correspondence with none, but in Los Ange_tes on M_arch 26 /here is aboqt to be 
launched a Bellamy Foundation, which wi/1 devote 1ts energies to the propagation of the 
Bellamy phi/osophy. ]t hopes to use, as its first forcefu_l instrument a colored sound 
film of Looking Backward, which wil/ be made by an independent proc/ucer of wide' 
experience and should be ready before the end of the year. I am rejoicing that I 
going to be eble to be present at the centenery dinner. 

Jn a survey of the world, it seems to me that the t,me has never been so ripe as 
it is now to approach reasonable men with a glimpse of a Bellamy world. For a long 
time now the Bellamy idee has been over,shado1ved by the active and well,financed 
advocates of Marxism. But now that discriminafing people everywhere are turning 
from the sight of the brutal and cynical materialism ?f communis_m in action, the Bel, 
lamy message of the economics of the golden ru/e wil/ have a wider appeal than ever 
before. 

My greetings to you and to all the noble ,vorkers in what I fee/ it the "Master's 
own vineyard". 

Heartily and sincerely yours, 
MARION BELLAMY,EARNSHAW-

Wij zijn uiterst v,e.rlheugd, weder 'l'an; U te horen, ofschoon wij ,beseffen, omdat wij regel
matig van u het krantje krijgen, dat ·U het meer dan druk hebt om de goede bood-
schap te vel'breiden. .. ., . 

u vraagt of ik andere groepen als de Uwe ken. Tot m]Jn SplJt moet ik zeggen, 
dat ik op het ogenblik met geen enkele in cora-e�pon<:1Jellltie 1ben. Maar in Los Angeles 
is men van plan op 26 Maart een Bellamy stichtmg in :het leven te roepen,. die chaar 
krachten zal wijden aan de propaganda van de Bellamy leer. Een geluidsfilm m k.lelll'en 
van Het Jaar 2000" die gemaakt zal wor<len door een onafhankelijk filmproducent 
met veel er:varlng, eii. die gereed zou . 'Zijn vóór het einde van 1het Jaa�. hoopt men 
daar als eerste krachtig propagandam!l.ddel te gebrul.kien . . Ik v�:1J.eug m1j er op, dat 
ik in staat zal l'lijn ,bij hun ihe.rdenking�feestmaal 9.?-nwez1� te Zl,ln. . De wereld overziende lijkt het mJJ, d�t de tJJd nooit e,o rlJp geweest lS als- nu 
om redelijke mensen een 'vluchtige iblik op een Bellamy wereld te laten we!pen,•) . 
De Bellamy gedachte is ,nu al voor lange tijd overschaduwd geweest door de JJVer1ge 
en ruim van ,o-eldmiddielen voorziene voorvechters va,n het Marxisme. Maar nu overal 
mensen met oordeel des ondersoheids !'ách aflkeren van het ruwe en ha.rt�loze van 
hi;t communisme zoals \het werkt zail de Bellaimy ,boodschap van de economie van de 
gulden regel een groter aantrekklngskr•acht hebben dan ooit te .Yoren. .. Mijn groeten aan u en alle nobele we1•kers in, zoals thet mlJ voorkomt, de "W1Jll-
ga.84'd des Heren". Marion Bellamy-Barnshaw. 
•) De schrijfster ibedoelt 'hiermede rblijk,baar de film. (Red.) . 

@ 

Arthur E. Morgan 
Yell<?w Springs (Ohio), Febr. 28, 1950. 

Edward Bellamy had the rare abi/ity to get outside of himself and hls environ, 
ment, and to look at things objectively. In his early llvenlies he expre�sed an afttitude 
which gave much of the qua/ity to his thinking and 1vriting. In one of ,h1s notebooks we 
find the following: 

"lt shou{d be our effort to confemp/ate the individual from the slPndpoint 'of the 
· universa/. We should seek to reverse the eccustomed order an,J, :l,e1<e the object, 

ive subjective and the subjective objective. That is, we should seek to view our, 
selves as from without instead of viewing all things from ourselves as trom ,vithin. 
So long as men persisted in regarding the universe as circ/ing aroond the earth, 
astronomy was a sad jumble. It was only when the terrestrial aslronomer inter, 
preted the universe from an universa/ standpoinf, regarding the earfh objectively, 
that the science was possible, It is so in the mental world. A corresponding dts, 
covery to that of Copernicus is necessary in philosophy. Perhaps these are only 
words such as another might say. The only difference is the earnesfness with 
which I mean /hem and the reality for which they stand to my mind." 
This earnestness enabled Bellamy to stand aside from the social structure in 

,vhich he was born end to look back at il as would a man from another world. For 
more than a decade he practiced that art in his writing. Then in "Looking !Jackward" 
he achieved a great friumph in ifs exercise. His was no mere literary trick. The habif 
of divesting ourselves of the emotional control of the pattern to ,vhich we have been 
commitfed, and of viewing il critically, without fear of favor, is a powerful me811s for 
correcting social error. There is evidence that before Bellamy's early death he was 
submitling his own marvelous creation to his same critic_al examination. Had he /ived 
to a ripe and vigourous old age I be/ieve fhat he would have continued to grow in 'his 
outlook. Thai person has best caught Be/lamy's spirit who repeatedly examines his life 
psttern "es from without", gto,ving in the process. To stop .,vhere Bel/amy happened 
to be in his thinking at the time of his death would be to feil to live in his spiril. 

Sincerely yours, 
ARTHUR E. MORGAN 

Edward Bellamy had het zeldzame vermogen, om Zich ails het ware buiten zijn eigen 
persoon en omge_�lng te pl�atsen en de dingen objectief te bekijken. ongeveer twin�!g 
jaai- oud, g,a.f �IJ ui�ukikmg aan: een �ouding, die ;:eel _tot het. karakter v� ZIJll
denken en schrij:ven ib1Jd1·oe,g. In een van !!IIJill notitieboekJes vmden wij het volgen:le: 

Het moest o.ns streven zijn de enkeling •van het standpunt van het universele )e ,besohouwen. �ij .moesten. tr�hten de gebruikelijke orde van uken om te ,keren en het obJectiev,e subJectief te maken en het subjectieve objectief. Da.t 
"is wij moesten trachten ons zelf van buiten te bekijkien, in stede van alle din
'.'.gên te bezien met ons zelf als -uitgangspunt onze.r gedachten. zo lang de men:.sen volhieldien ,het heelal te beschouwe� alsof het om de aarde draaide, was 
,,d.e sterrenkundige wetenschap een _droeV1ge hutspot. Eerst toen de aardse sterrenkundige het :heelal van een uruverseel standvunt vertolkte werd die weten-" schap een mogelijk:heid. Zo is het ook in de wereld id:es geestes Een ont,dekking. '.'.overeenkomende met die va_n Coper,nicus in de _sterrenkunde, · is ook nodig in 
de filosofie. Wellicht 11:ljn dit sltohts ·Woorden, die ook een a.nàer had kunnen 

::zeggen. Het eni�e vers� is de ernst:, waarmede ik ze meen, en de werkelijkheid. 
die zij voor mJJ ,geesteliJk ,vertolken. 

�eze ernst stelde Bellamy i� staat, d� maatsohappelijke structuur waarin hij 
geboren was als het ware van terziJde te bezi.en en er op neer te 'kijken als een mens 
van een andere w�e�d zou doen. Meer dan tien. jaren b�ende hij die kUllSt in _zijn 
geschrlfben,. Tot .hJJ m de voortldurende 'beoeferung ervan: m "Terugblik uit het Jaar 
2000" een grote zegepraal 1behaalde. Het was geen gewoon letterkundig ikunstJe dat hij 
toepaste. De gewoonte ons te ibevrijden yan "de hartstoc!ttelijke on<cterworpenheid aan 
de maatschappelijke vormen, ��in wij ZJJn opgegroeid en waaraan wij als het 
ware zijn v,sirslaafü, en deze mtis_�h te beschouwen, zonder 'Vrees of voorkeur, is een 
machtig middel om maatschappelJJke euvelen recht te zetten. Er 11:\jn bewijzen voor
handen. dat Bellamy vóór, zijn Vl'oegtijdige dood zijn eigen .:Vonderba.re schepping �an 
hetzelfde kritische onderzoek onderwierp. lik geloof, d!!;t hij verder e aan wu zijn, 
geestelijk te .groeien in l'lijn kijk op het leven, Indien hJJ een rijpe en 'b;chtige ou:ler-
dom bereikt zou hebben. . . . Ieder di� zijn eigen levensvormen !herhaaldelijk kr1t1SCh onderzoekt als van bul ·ten" en dit !doende zelf geestelijk groeit, heeft het beste de Bellamygeest beSTepen. ' Als men !hiermede ophield en bleef staan, _waar Bellamy toevallig was op het tijdstip van zijn ,dood, zou men in gebreke blijven, lll zijn geest te leven. 

Arth11r E. n{orpll, 
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De persoonlijkheid 
van Edward Bellamy 
De persoonlijkheid van een mens openbaart zich 

door zijn levensuitingen. Bij een scheppend mens leert 
men zijn persoonlijkheid derhalve kennen uit zljn 
scheppingien, Wie zich kan inleven in het scheppings
werk van Edward Bella.my, zijn in schrifturen aan de 
openbaarheid prijsgegeven gedachten heeft de moge
lijkheid, ook zijn persoonlijkheid te leren kennen. 

Er l.s echter een andere mogelijkheid. En wel door 
te horen, wat anderen, zijn tijdgenoten, over hem 
vertellen. Iemall'd bezocht hem in Ohlcopee Falls om 
:hem te interviewen. Over de persoon Bellamy schrijft 
1:!eze als volgt : Middelbare grootte, vlugge bewegingen, 
voorhoofd vol en breed, donke:tiblauwe ogen, die scherp 
en doordringend, vol van gedachten zijn maar toch 
welwillendheid uitstralen. Hij heeft een Romeinse 
neus, een afhangend bruine snor en een mond waaruit 
karaktervasthei!d spreekt. Haar donker bniin' en valt 
over zijn voorhoofd ondanks het i:>lijkbare pogen het 
terug te borstelen. Bewegelijke lippen, wangen bedekt 
met een borstelige ,baard, kleren een beetje non
chalant. 

Rustige manieren, maar toch op alles lettend, be
scheiden maar toch volkomen beheerst, sprekend met 
een zachte maar welluidende stem, vo1 persoonlijk
heid en trillend van doelbewustheid. Hij wandelde met 
een stevige pas en maakte indruk op mij van een per
soonlijkheid, die beslist aangenaam was en niet in het 
minst stotend. Z\jn stem is vol klank en zijn spreken 
heeft een gemakkelijk rhythme ondanks de herhaalde 
nadruk van de toon. Hij heeft een goeogenatuurde 
eenvoud van doen over mch, die vol bekoring is voor 
de luisteraar. Zijn gezelschap is dan ook uiterst ge
n·otvol. Hij is een lectuur verslindend lezer, heeft een 
fijn geheugen, en is altijd goed op de hoogte met de 
vragen van de dag. Is een buitengewoon interessante 
verteller en spreekt met een tempo van ongeveer drie 
honderd woorden per minuut. 

Zijn huisgenoten verte\len als volgt : Hij hield van 
de rust van een Zondagmiddag. Na het eten, als het 
weer het toeliet, gingen wij gewoonlijk allen wandelen 
over het plantsoen. Kwamen dan thuis voor een rus
tige bijbellezing, waarin wij altijd het Nieuwe Testa
ment lazen, ieder op zijn beurt, terwijl hij alles ver
klaarde. Daarna zongen wij gezangen rondom het oude 
orgel, terwijl hij in een luie stoel achterover geleund 
zat. Hij zong nooit met ons. Nu en dan vroeg hij om 
een gezang, 'dat zijn voorkeur had om dan weder in 
ha:lfsluimer berug te zink.ien.. 

Aan Paul vertelde hij geschiedenissen 'Van beroemde 
generaals en veldslagen; terzelfder tijd echter drllkte 
•hij hem op het hart, hoe verschrikkelijk dom ae oor
logen waren en hoe mensen weg gingen en nooit te
rug kwamen. Hij strafte ons nooit Uchamelijk, maar 
wanneer wij iets vetikeerds gedaan hadden, sprak hij 
met ons zo ernstig, dat wij geheel van streek waren, 
en hij altijd genoodzaakt was zijn vermaning te be
eindigen en in ste:de daarvan te troosten.  

Hij schreef altijd op een groot note-bloc, scheurde 
het •blad papier af en wierp het op tte vloer, tot deze 
geheel bedekt was. De bladen waren zelden genum
merd, maar toch scheen bij in staat te zijn alles t.e vinden wat ,hij zocht, wanneer hij het nodig had. Zijn 
studeerkamer was een volkomen chaos, en het was 
aan niemand toegestaan, iets te verstoren. Enkel kreeg 
de kamer met zijn instemming een goede beurt nu en 
dan en werd dan grondig scl:loongemaakt. 

Hij was geduldig en onvermoeid in het zoeken van 
wat hij zwart op wit wilde hebben, dikwijls gehele 
hoofdstulclten ,vernietigend, die hem niet bevielen en 
opnieuw beginnend. Soms werkte hij dagen over een 
enkel artikel. Een hoofdstuk voor "Economlsche Ge
lijkheid" liet hij geheel weg, zeggend, dat de wereld 
er nog niet klaar voor was. Hij voerde een uitgebrei
de correspondentie en kreeg pakken brieven en, tele
grammen. Hij reed te paard naar het kantoor van de 
krant wanneer het weder het toeliet. 

Eer{ dienstbode, die vier jaren bij de familie was, ooi 
later dat hij een echte heer was, altijd beleefd en 
aardig en iedereen op dezelfde vriendelijke wijze be
handelend, altijd bezorgd voor hun welzijn en com
fort. Hij groette haar op straat even keurig als lllJn 
-kennissen, en \:leed haar nooit bewust haar positie als 
d!enstb� gevoelen. Zij zei, dat zij daarna nQolt meer 
een betrekking had, waar zij w als volkomen gelijke 
•behandeld werd.

zelden heeft een mens van geestelijke onderschei
ding zowel thuis als buitenshuis zulk een rustig leven, 
:zonder opvallende gebeurtenissen gehad als Edward 
Bellamy. Wanneer hij op reis was, schreef hij altijd 
zeer regelmatig aan zijn vrouw. Was hij een enkeJe 
keer hiermede achter, dan stuurde hij een te1tgram. 

Hij was een universele persoonlijkheid, belangstel
rend in en gevoelig voor alles wat voor de menselijke 
geest van belang is. Omdat hij wist, waarover hij 
schreef, en omdat in de grond het streven de:r mensen 
over de gehele wereld betzeUde is, is hij in andere 
landen meer gelezen dan bijna elke Amerikaanse 
schrjJver. 

Deze rustige zoon van een doopsgezinde predikant 
,heeft door zijn voorstellen van grondige veranderin
gen in de maatschappelijke structuur. waarschijnlijk 
meer mensen aan het gewnd maatschappelijk denken 
gebracht en hun geestelijk gezichtsveld vergroot, dan 
enige andere Amerikaan. 

r 
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K. ZIJLSTRA. 
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KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN Fraternal Greetings

EDWARD BELLAMY 
to 

Family of Edward Bellamy
Springfield (Mass.) • (Eldward Bellamy werd geboren op 26 J\!Iaart 1850 te Ohlcopee Falls, toen een ,plaats van 8000 inwoner�, 

nru een, voorstad ,van Springfield 1n het Westen van de Amerilkaanse staat iMassaollrusetts (Indiaanse naam, die ,betekent "land der ,blauwe heuvelen"). De lbevol. king van deze staat bestond uit versohillend!e �leine gemeen,sohappen, die zeer democratisch waren aangelegd en geen dwang van ,buiten duldden. Toen de dertien Amerikaanse kolonies zich noodgedwong,en 
aaneensloten tot een unie, de Verenigde staten, die doet denken aan de Unie van Utrecht in de Neder
landse gesc,hiedenis, haJd• zioh het kara1kter dezer ko
lonies, die nu staten werden, reeds gevormd. Behalve 
als geboorteplaats van •Edwaird Bellamy is Chicopee bekend! door de grote bronzen dem·en van het gebouw der vol:k.wertegenwoordiging in Washington -het nationale Capitool, die in Chicopee ,gegoten zij-r{, Het geslacht iBellamy behoort tot de eerste kolonisten der Verenigde Staten. Reeds in 1650 W'O'l'dien de voorvaderen van Edward BeHamy in Ameri!ka verweid. Een van hen was ge'huwd met Francis Sherman van de familie van Roger Sherman, een ic:Jler ondertekenaars van de v,ermaarde Onafhankelijkh€1ds Vtrklaring. Het geslacht 1Bellamy leverde verschillende predikanten op. De vader van !Eldwa.rd Bellamy, RufUs IBellamy, was doopsgezind predikant in Chi
copee Flalls vanaf 184sl, waar hij 34 jaren ihet aimbt waarnam. De moeder van Edward Bellamy was doch� ter van een doopsgezind predikant. -Edward's v.ader was een zeer goeda1artig men,s, die de gewoonte had, 
het hem na een huwelijk door de bruidegom ,gegeven gebru1'ke1ijke geldgeschenk, in de meeste gevallen de bruid weder .i4 de hand te drukklen als :bescheiden biJ-1(:h•,agé voor lhelt n'iewwe 'humouo.en. Edward Bellamy ihad <ttie broed•e.rs, twee oudere en 
een j!)ngere. De oudste stierf plotseling op 25 jarige leeftijd gedurende een ,reis in :het Zuiden van Frankrijk. !De ba.nd tussen 1de •broeders was altijd zeer in
nig en sterker dan hun geheel uiteenlopend:e maatsohappelijlke inmohten. De zuster v•an lelie moeder van 

Edward Bellamy kwam door haar huwelijk met William Paoker van Brooklyn tot ,grote welstand. Packer 
overleed in 1850 en liet zijn groot vermogen aan zijn 

weduwe na, die bijzonder geheoht was aan haar zus
ter's familie. Dit ve.riklaart de grote zorgen aan de 
opvoeding der ,broeders besteed en de voor hun stand· 
nogal •kosóbare buitenlandse reizien. Toen hij evenwel 

volwassen was, kon niets ·Edwaricli 'Bellamy meer be
w�en, geldelijke hulp te aii,nvaarden. 

Tien jaar oud, gaf !hij fteds uitru:ukking aan zijn 

groeiende lbelan,gstellmg voor een "werkleger", dat hij
1abe,r de ihoek.steen noemde van zijn maatschappelijk
stelsel. Hij 1bewond:erd•e milita.ire "organisatie" 

in het 
algemeen en Id.roomde van een militaire loopbaan voor zic:hzelf. Die dToom weril] op zijn 17de levensjaa1· ver
stoord, doordat hij werd afgekeurd voor de militaire 

acaidemie der Verenigde Staten in West Point. 
I., 1868 waren de families Bellamy en Packer samen 

op reis in !Europa. Edward !bleef in Amertka en zette 
zij[)! studie voort. De plotselinge dood van zijn oudste. 
broeder Pa-0ker (naar de achternaam van :!lijn oom 
genoemd) en de ste.rlke aandraing van ·zijn familie be• 

wogen Eldwar:d zijn studie in AmeTika tljdelij;k te la
ten rusten en ook naar Europa te ga.run met zijn neef 
Wi!Üam. Beide jongelui zetitefl ihmr studie voort 1n 
Dresden, leerden Duits en andere tal:en en interes
seerden zich voor Europese 1;0estanden. Een in de na
latenschap van @dward BellamY gevonden schets van 

een verhaal doet vermoeden1 
dat zij ook eni,ge d:agen 

aan de Hollandse �t hebqen vertoefd. Zij brachten 

rruim een jaar in Europa door. 
Toen Edward Bella.my in Duitsland was, vocht Karl 

Marx met !Bakounirr en Proud!hon in de J!lerste Inter
nationale om de beginselen der maatschappelijke re
volutie. Zonder twijfel! was later in Amerika Ediwaro 
Bellamy niet onlbeïnvloed door het Marxisme, van 

Europa overgebracht. Maar ofschoon dit zijn eigen 

beweging een geweldige stuwkracht gegeven zou heb
ben verwierp ihij het. Hij zag verder dan zijn tijdge
not�n het ver-loop van de maatscha,ppelijke strijd. Hij deed daan:om doetbewrust afstand ,an de tijdeliJ'lke 

tacthsche voordele11, ·die het onbk tenen der lagere 
mens.:,Jij'ke hartstochten en .het in erklng stelllen der .'u.gere menselijke drijfveren hem ngetwijfeld opge
leverd zouden hebben. 

Cleveland (Ohio) 

Edward Bellamy Centenary
Los Angeles (Cal.) 

Dr. Arthur E. Morgan 
Y ellow Springs (Ohio) 

and all otber friends 
in the U.S.A. 

In �88� huwde ihij Emma Augusta Samierson, 11 jaren ZJJn Jongere. In 1884 werd een zoon Paul Bellamy geboren. Volgen,s Bellamy had dere g�beurtenis. veei
te m�ken met ihet veranderen van zijn levensloop,Voordien, zei hij, 'had hij de gewoonte over maatschappelijke vraagstukken te denken als een •beschouw.er, geïnteresseerd, maar niet ibewust van dadendl·ang, Toen 'hij evenwel ging denken over een wereld waarin zijn e�gen ·kinderen zouden moeten leven, be� gonnen a1 deze vraagstukken in eens uiterst concreet 
en practiscih voor hem te wordien. 

HERD NKINGSNU-MMER 
Edward B1Ila y, auteur van "Looking Backward" en "Equality",

wefd o 26 Maart 1850 geboren te Chicopee Falls
i;....,.1, ........ ------,...... • ' -

Edward Bellamy was zitlh terd·ege bewust van de 
klassenstrijd. .A!ls eerlijk me11;s erkende hij dan ook 
het •bestaan ervan. iMaar als wijs mens met een diep 
inZicht in !het maatscha,ppelljk gebeuren, e1,kende 'hij 
wel de politieke, maar niet \ie economische nood'.?:aak 
ervan. Zijn s>treven was niet een tij-delijk onderdrukte 

�lasse aan de maoht te 'helpen, maar rechtvaardig
hcid te doen l!legevieren. :tlij wist te wel, dat door
ma:ohtsverovering de onderdrukte 'klasse van vroeger
de om:lerdn'rukk.e.1d!e klasse van later kon worden. Hier -
aan willde ihij beslist niet medewerken . Zijn s-treven 
was ,niet enik.el een ondeq:drukte '1.claisse tijdelijk te hel
pen maar de gehele mensheid voor altijd. Hij bouwde d'aarom zijn leer en zijn stelsel niet op 
de werking der .Jagere menselijke drijfveren, die als 
onvermijdelijk ,gevolg der maatschappelijke ontwi!kkeJ 

ldng, ten slotte tooh niet meer technisoh bruikbaar zijn 

en da:n · automatisclh uitgeschakeld worden. Maar op de 

hogere soheppelllCle drijfveren die in klem bij elke mens aantwezig zijn of waren en slechts wachten om 
zich te ontwikkelen in het g,rote maatschappelijk ge
beuren. Zodra de lagere menselijke drijfveren als heersende en. doorslag gevende maatschappelijke fac-· 
bo<ren zijn uitgespeeld komen de hogere -vanzelf aan 
bod. De eoonomlsohe leer va;n 'iBellamy is dan ook de 
enige duurzame uitwe,g voor de mensheid. 't.i Dresden bezooht Eldiward BellllJ!IlY de grote door' 
de staat geëlóPlotteerde porC€leinfaibrieken, die aan eien 
we:.eldconcurrent�e het 'hoofd konden bieden. Onge� twijf�ld Vl'.lll9 dit van in•vloed op zijn latere gedacihten
ontwikikehng. Het meeste en pijn.Jijk.ste trof.fen hem 
e�te1: de Europese maatschappeli}ke tegenstellingen, 
die rut economische oorzaiken ontstonden, het gehele 

maatscb.a,ppelijke leven ontwrichtten en ongezond 
maak.ten. 
. _In Ameri!ka teruggekeerd, il:ljlëindigde ihij met succes 

zJ,Jn rechtskundige studie, was twee jaren op een ad
vocatenkantoor werk21aam en werd zelf tot de rechtbank toegelaten. Het beroep va,n advocaat ging ,hem 
eohter steeds meer tegenstaan naar mate hij zioh bewust werd, dat onenigheid en strijd tussen de men
sen zijn voornaamste broruien van inkomsten moesten· worden. 

Het druurde met 1a»:::,of );:lij gaf zijn advocaten
pra,ktijk voor ,goed op � ,w-,r<l, i•ed,actioneel meaewer
ker aan de New York Evening Post in 1871 en daarna 
v,ari de Springfiel� \Daily Ulllion ln 1872, waar ihij enige 

: a,reill bleef. 
In 1875 vond een gebeurtenis plaats die geheel af

gezien van enige beslissing ,van de zijde -mn Ediwa.rd 
Bellamy, i!ater wan ihet grootste belang voor !hem was.
De Theosofische Vereniging werd door Mevr. Blavats
ky in _!New York georganiseerd Haar latere aanbeveling van �et boek van BellamY ,was van groot be
lang voor ZJJn ibeweglng toen deze opkWMil. In 1878 publiceerde Eldwa.rct BellamY zijn eerste 
novell�, die later" door a,ndere gevolgd werd en door 
een b]Jzpndere· stJ,Jl en een ongewone inhoud zeer op
viel. In 1880 werd door Edward BeUamY en zijn broie�der >Ohw:1es de driewf'telijks PennY News" in i:J.e1'i.even geroepen, dlie spoedig e:n'.' steeds groeieJ:1;d a��-:tal lezers aiantro'k:, Later Werd het de "Spnngf1eld 
Dailly lNews''. 

De zoon heeft steeds zijn vader in�-Lg lief ge'.ha,d en 

geëerd a1s een groot sc:hrijver. Maar het rotsvaste ge
loof in een schonie toekomst der mensheid, zoals zijn 

vaider die met zijn geestesoog zag, was blijkbaar een 

persoonlijke gave van Edward Bellamy zelf. Paul Bel
lamy was van 1933~'34 ,president van de Amerikaanse 

vereniging van dag.blaJd·-redacteuren. Is directeur en 

was vice-<president van de grote Associated Press, en 
heeft ere-doctoraten van drie versohillende Ameri
kaanse universiteiten. Is redacteur van de "Cleveland 

Plain Dealer" het grootste mongenblad in de staat 
Ohio. ' 

In •11!85 werd een dochter, M&ion, geboren. Deze 
gebeurtenis deed de concrete belangstelling van Ed-. 
ward 1Bellamy verder groeien in een wereM, die zijn 

kinderen oouden erven en in 'het ,bijzonder trok 1het 

v,rouwenwaagstu'k: zijn aandacht. 
In de winteir van 1886 zette Edward Bellamy mch

aan zijn schrijftafel neer, met het vaste voornemen, 
een boek te somijven, dat �ijn lang gekoesterde, steeds 
ontwikkelde en ten slotte rijp geworden gedachten 

over een itlieuw maatschappelij1k stelsel ri;ou openba
ren en verspreiden. Tol 1887 was 'hij gereed en in Ja
nuairi 1888 kwam "Temgblik uit het jaar 2000" het 
eerst uit. Einde '1888 waren er nog geen 10.000 ex. in 
Amerika !VeI"kOCht. Tn· de volgende jaren groeide de 
afiet echter snel, en weldra was het eerste millioen 

lbereikt. De geweldige opgang, die zijn Mek in Amerika 
maakte, leidde tot het ontstaan van de "Nationalis• 
tische ,beweging". Een van de eerste clubs was in 

Boston. Vanaf Mei 1888 verscheen het tijdschrift "'I'he 

Nationalist". Het tlheosofisdhe tijdschrift "The Path" 
in Amerika begon het ,boek van Be!lamy warm aan te 
bevelen. Het Londense theosofische tijdschrift "Luci
fer" volgde ihet vool'beeld. Het opzienwekkende boek 
'Dhe Key to Theosophy" van Mevr. Blavatsky lltwam 

�it en !bevatte een12.elfde aa.nbeveling. In 1890 waren er 
in Californië alleen over de 60 Nationalistisohe clwbs 
en in geheel Amertka wellicht tien maal zoveel. 

De Nederlandse lezer klinikt het woord "nationalis
tisoh" m verband met de Bellamy-beweging in het 
huidiige tijldsgewrioht mogelij,k iets vreemd in de oren. 
Vergeten mag eclhtJer niet worden, da,t; wij toen in 1890 
leefden. Toen had trouwens ihet woord "communisme" 
ook een andere �d:ank dan nu. Verder ma,g niet uit 
het oog worden verloren, dat het !begrip "nationaal" 
in Amerrka en in Europa ,ndet dezelfde •betekenis heeft 

of ihad. Voor de Amerikanen in de tijd ,van Bellamy 
vertolkte het woord "nationaal" de werkelijke een
wording der 48 a,fzonde:rlij•ke en soms eem1ijdi,g ont
'Wtl!lkeldle staten met hun eigen belangen tot een natie 
met gemeensohappelijke belangen. Een verruimd be
grtp dus. In het Europa van onze tijd vooral is het 
woord "nationaal" een verengend begrip geworden, 
omdat ihet nationale in menig opzicht een belemme
ring vormt voor het continentale Europese bewustzijn, 
dat in w011ding is. 

Einide 1890 toen Bellamy tot de overtuiging kwam, 
dat het N'atlonallstische tf;ijd:Schrift niet de levens
kracht /had om zijn gedachten doelmBltig en concreet 
te verto�ken, ,besloot /hij zelf een weeklblad uit te ge
ven, ,,The New Na.tion", waarvan het eerste nummer 



Edward Bellamy's hws in ChiCOpee. 

Nogmaals : 

Op weg naar 
de practijk 

Blijkens een artikel In tb.et Haags Dagblad van 28 :Februari heeft Ir. Van Steenis vele brieven gekregen naar aanleiding van het eerste artikel in genoemde courant ,betreffende de door hem in praktijk gebraehte nieuwe vorm van zaken doen . Een bloemlezing uit deze brieven bevat o.m. het volgende: 
BELLAMY AANS. 

,.De ldée, die Ir. van Steenis in praktijk brengt, 
wordt al jaren gepropageerd door de Internationale 
Vereniging Bellamy. 

WIJ Bellamyanen hopen van harte, dat het goede 

voorbeeld, dat hier gegeven wordt, navolging zal 
vinden, omdat het tegenwoordige winstsysteem onhe?Toepel!jk moet leiden tot crisl.s, werkloosheid 

en chaos." 
Bravo, Bellamyaanse inzender, een tien met een griffel voor uw actlvlteit! Tussen haakjes zij hier vermeld, dat ook wij ons met Ir. Van Steenl.s in verJ>inding hebben gesteld en een wiendelijk schrijven plus 

de statuten der COöperatleve Vereniging Ingenieursbureau van Steenls W.A. hebben terugontvangen. Een len ander is in studie, en mlsschien . . . . . .  Maar daar-over later. 'De bloemlezing bevat veel waardering, veel gelukwensen. ·Dus morele steun. Er worden - hoe kan het anders - ook •bedenkingen ,geuit. Men wijst op het mislukken van Frederik van Eeden's "Walden", men waarschuwt tegen medewel'kers, die niet te goeder trouw zijn en tegen ontbindingsveJ:schijnselen van binnenuit en aanvallen van buitenaf men wijst erop 
dat "de. menselijke natuur een belets;I ls voor de ver: wezenlijking van :zulke idealen, men bebwijfeJt of het welslagen met de hulp van gelijkgezinde medewezikers het gevolg zal hebben, dat de gedachte in de maat: sQhapp!J zal doorwerken, en men vi·eest dat als nietinstemmers 1bij de uitvoering betrok!ken wÓrden een en ander zal leiden tot staats-socialisme kortom' be
denkingen van dezelfde a.aI'd als die welke ook wij herhaaldelijk onllliloeten. Men IZOU er 'een gramofoonplaat van kunnen maken ! Het Haags Dagblad heeft nu Ir. Van steenis aan het woord gelaten. Wij nemen zijn antwoord op de ,,bedenkingen" over. Het luidt als volgt: · 

,.Gaarne grijp ik de door de redactie geboden gelege_nheid aan, om een aantal •vragenstellers collectief te beantwoorden. Dat dit antwoord uiter
aard beknopt moet zijn spijt u waarschijnlijk evenzeer als ons. A. - Maatschappelijke vormen 211jn pas te verwezenlijken op_h� mome�t, dat demaatschappij er rijp voor Is. Wij �en dit m de geschiedenis met alle sociale bewegingen en ook met politieke stromingen. Dat bepaalde pogingen, parallel met ons streven, in het verleden zijn mislukt, doet daarom n� niets aan hun waarde af, en is ook geen lbeWJJS, dat deze pogingen altijd zullen blijven mislukken. In zekere zin kan men de, voorlopers als martelaren beschouwen Wat men in het ieven 'C!oet, dient te worden ingegeven_ door het directe praiktl.sche nut maar moet wtvlo�isel zijn va.n een roeping, di'e men voelt. De Wil en de durf om deze roeping te volgen zijn een kwestie van geloof of levensbeschouwing, waarover niet te discussiër,en valt. :Oe nieuwsgierige mens vraagt naar 't resultaat, de gelovige mens alleen naar het doel zonder 'C!aarbij op succes te rekenen Bovendien gaan wij veel minder ver da . b Frederik van Eeden en Margaretha Meybo01� d�elevensgemeenschappen stichtten, waarin hele' gezinnen waren betrokken, terwijl wij alleen eenwerkgemeenschap vormen. Misschien ligt in deze minder verre strekking groter kans op praktische verwerkelijking_ 
5:·nls- Daar de Coöp. Ver. Ingenieursbureau van e w.a. geen aannemersfirma is maar •n •bouw- en waterbouwkundig adviesbureau speelt reservering voor materieel vrijwel geen roi omdat dit er praktisch niet is. Afschrijvingen op instru menta.riwn en inrichting worden in de algemen; kosten meegecalculeerct C. - Het is inderdM(! niet zo moeilijk om een aantal gelijkgezinde medewerkers te verzamelen maar hiermede zou in onze maatschappij nle� nieuws bewezen zijn. Opzettelijk is in onze vereniging niet getracht mensen met bijzonder groot gemeenschapsgevoel a�n te trekken. Er werken mensen in va.n de meest mteenlopende politieke en godsdienstige overtui gingen. -

De mens is product van de factoren maatschap-

Norman Thomas 
(Erkende leider der Amerikaanse sociaal,democratie, candidaat voor het 
Presidentschap der Verenigde Staten bij de vorige verkiezingen en onge, 
twijfeld ook bij de volgende). 

San Francisco, March 4, 1950. 

I am one of thousands upon thousands of men and women in America and Europe 
who first was awakened to an interest in socia/ism by reading Edward Bellamy. He lef / 
behind him no organized politica/ party and no democratie program for achieving his 
good society. But the ferment of his vision and hope still works in the world. Of, that 
fact the exisfence of your society and your plans to ce/ebrate Bellamy's 100th birthday, 
give proof. 

P/ease accept greefings and good 1vishes from American socialists. 
I write in the midst of a very busy speaking trip in our count_ry or I might 1vrite 

more. I cou/d not more sincerely wish you wel/. 
Fraterna//y yours, 

NORMAN THOMAS. 

Lk �n een van de diuizenden en duizenden mannen en ,vrouwen in Amerika en Europa, die eerst door het leren van 'l!ldlward Bellamy tot belangstelling iir het socialisme werd opgewekt. Hij lie_t geen georg.aniseerde politieke beweging en geen democratisch programma achter om zijn goede samenlevin6 te ver>krijgen. Ma.ar de gisting dOOr zijn vls!e en '.hOop te weeg gebracht, wer,kt ,nog altijd in de wereld . Van dat feit geven het bestaan van 'Uw vereniging en van Uwe plannen om del0Oste ge�rtedag van Bellamy plechtig te iherdenken, het !bewijs. Gelieve de ,groeten en goede wensen van de Amerikaamie sociall.sten te aanvaarden. 
. Ik scru:�f te mididen van een zeer drukke spreektournee in ons land. Anders zouik meer schruven. Maar He zou u niet oprechter alles •w:at goed J.s, kunnen toewensen. J,n broederschaD de Uwe, 

® 

Adolf A. Berle Jr. 

Norman Thomas. 

(Assistant Secretary of State onder President Roosevelt en wiens Bel, 
lamyaanse inzichten over economis�he organisatie in wijde kring ,wer• 
den besproken). 

New York, March 6, 1950. 

Let me offer my greeting and best wishes on the occasion of your celebration of 
the 100th birthday of Edward Bellamy. 

Bellamy was perhaps the most distinguished exponent of the Utopia school of 
thought in the United States. ffjs ideas have entered in large measure info the' fhink, 
ing of our people, influencing great groups who do not rea/ize ho1v much his ·writing
has shafled their thought. 

Fundamenta//y Bellamy hoped to turn the resources of the rising mechanica/ de, 
velopmerts so that they should be the servants of society rather than lts masters. In 
that ces'{, he thought, friendship between man and men, and between peoples and 
peoples, rnu/d become the principal concern of the human race. 

We cou/d wish Edward Bellamy were present now to guide us in the atomie age. 
With1all good wishes, I am, Faithfu//y, 

ADOLF A. BERLE Jr. 

St_a nij toe .mijn groeten en ,beste wensen aan te bied.::!n ter gelegenheid van Uwe herdenking van de l00ste geboortedag 'Van Edward Bellamy. Bella� li;IIS wellicht de eminentste vertegenwoordiger der Utopl.sdhe SChool vangedachten m de\'ve.renigde Staten,. Zijn denkbeelden zijn In grote mate in het gedachtenleven van ons volk doorgedrongen. Zij hebben grote groepen beïnvloed die niet be-wust zijn,_ hoe zeer zijn geschriften ihun gediachten hebben gevormd. ' 
. In �e groI1ll hoopte Bellamy de hulplbronnen van de opkomende mechanische ontwikkelingen /00 te wenden, dat zij de dienaren der samenleving zoud,en woroen in plaats van: haair meesters. In dla.t geval, dacht •hij, zou -vriendsdhap tussen mensen en vol1ken •�et voornaamste belang van het menselijk ras !kunnen wo1·den. 
. WJJ ik'Onden wensen, dat Edward Bellamy nu aanwezig ware om ons tot gids tezijn m de eeuw der atomen. 

Adolf A. Berle Jr. 

danks dat gelijke aandeel zal er verschil in bescha� ving blij�n. De een eet a.Js een varken, de anidie.r als een welopgev_oed mens. De een ·heeft manieren, de 
ander is welllcht onbeschoft. De een 1beeft smaak de 
ander niet. En zo ga je maar door! ,De man van ontwlkkeling !kiest, gezelschap, waairmee hij kan praten 
over onderwerpen, die anderen boven 'hun petje gaan. Het J.s vrijwel zeker, dat een en ander zich na enige generaties zal 'Wijzigen, maar voorlopig zal <het wel zo blijven, rj:enk je ook niet?" 

De propagandist wuifde vriemlschappelijlk naar de vuilnisman, die met zijn auto de pont opreed .,Dat J.s zeker weer Bellamyaans, dat een Ónderwijzer een vriend js van de vullisboer niet?" vroeg een medepassagier iebwat i!ronisch. ' 
"In de Bellamy-Gemeenschap zijn geen :ra,ngen en standen meer. is 0het wel, mijnheer?" vroeg een ander. ,.Die chauffeur va.n die vuilniswagen � een oudleerling van me, die -nu zijn Plicht ook voor mij d�t. Dat ten eerste. Ten tweede : we zullen in de nieuwe Gemeenschap >Zèker rangen en standen hebben ! On-

pelij,ke instelling en omstandighedlen. De omstan
dig,heden (een stelsel) kan men met één slag revolutlonnair veranderen, wat hier is geschied maar daarmede J.s voor de maatschappij nog nièts bereikt, als de mensen niet veranderen (IZie Rusland) . Het veranderen van de maatschappellj,ke instelling duurt daarentegen ,generaties. D. - De ooekomst za.l moeten Ier.en of onze ,bedl·ijfsvorm ertoe metlewetkt d-e normale individualistisch ingestelde mens om te vormen tot een gemeensohapsmens. voorlopig verwachben wij daarom geen al te grote resultaten en zijn van mening, 
dat, wanneer daarvan na een jaa1· of tien iets te zien zal zijn, dit reeds een grote winst zal bete•kenen." Ir. H. J. Van steenis. 

IDit anbwoord getuigt va.n bedachtzaamheid én geloof in eigen !kracht en overtuiging, En van de moed tot de daad. 
Een voo:i,beeld, dat navolging verdient. En een aansporing aan ons om te volharden! 

P.d.W. 

ze moesten het wel toegeven. ,;En d,en:k jullie, dat je in de nieuwe Gemeen.schap 
een arbeider de dlrecteUr op zijn scllouder zult men 'kloppen? Ja, er zal natuurlijk meer onderlinge waardering bestaa,n, er iial geen afgunst zijn op het in
komen. Maar heus wel enige afgunst op succes en rang, Mensen iblijven mensen. ]k ken arbeidersgezin
nen, waar meer ,geld de deur 1bi11nen komt dan •bij anderen, maar toch ontbreekt een goede ,beschaving. 
Ik k.len ook werkelijk ,beschaafde wbeiders en onbeschofte directeuren. Beschaving J.s geen zaak van geld, 
mannenbroeders! Geluk>kig niet! Doch we zijn in de laatst.e Jaren 12:ek,er vooruitgegaan door de betere po
sitie van d'e arbeiders, let daar maar eens op, En daarom heb ik wel hoop, dat in de nieuwe Gemeen
schap een ver.betering za1 intreden. ·Doch onthoudt:economische gel�eid is niet de gelijkheid van 4caraikter, besdhavin:g en smaaik. Dat ligt buit.en !het •be�stek der iBallamyanen !" Bonk! zei de !klep, 

"Toch zal ik blij zijn als we w ver eerst maar eens 
zijn, mijnheer !" zei er een onder ,het wegrijden. 

Sympathie is goed, 

maar hulp is beter ! 

SLUIT U AAN ! 

e.o. 

ALLARD P 
schreef eens 1n de 'Nieuwe Gid,s van 1890 een brief aan F. v.d. Goes: 

,,Men zou uw mening ook zó 'lmlnnen weergeven: alle Utopia was tot dusverre wat men hoopte of wenste, 
dat eens zijn mocht. Vroeger werd .zlJ gevonden door de ver,beelding alleen; thans leent de ven,beelding slechts de vorm; de inlhoud wordt gevonden door inzicht in de onvermijdelijke groei der menselijke samenleving; een inzicht van gelijke aard als dat waardoor 
wij na de knaap de ma.n . verwachten. De toekomst word,t op <ile wijze niet een droom, maar een weten-

scha,ppelijke voorspelling· niet een mogelijkiheid met de ·berekening van Wier �sen wij ons verma!ken maar een gebool"te, waarvan lie zwangerschap reeds zichtbaar is; en hij die haar verkondigt wordt niet de apostel van ee1;1 nieuw geloof, dat hij aan te prijzen, en tegen de bedenkingen der ongelovigen te verdedigen heeft maar eenvoudig iemand die te !kennen geeft welke bijzondere toeP3SSing van de grote wet der evolutie binnen een gegeven tijd is te verwachten." 

SCHEPPENDE ACTIVITEIT 
Hóeveel energie wordt er dagelijks verdaan in de

structieve, nutteloze, activiteit, terwijl er, na de afbraak, zo ontzaglijk veel energie nodig J.s voor de opbouw van een samenleving, opgetrokken op een nieuwe 
economische basis, waarnaar tb.et roeken thans uit.gaat. 
Bij dat verbruik van schatten energie in destructieve 
richting treft telkensweer hoe me.t principieel juiste 
opvattingen de concretisering ervan in de praktijk 
het tegendeel van het bedoelde ideaal bereikt wordt. 
·Een verschijnsel, zo duidelijk beschreven door dr.
Wortman in "De ethica aan het ziekbed" met deze

opme?iking: .,Velen m,e,nen, dat zij de wijsheid In 
pacht !hebben en rbegrijpen niet, dat zij door de grove 
manier, waarop zij eigen, meningen en levensopvat
tingen opdringen, het te,gendeel rberelken van wat zij 
,bedoelen". Woorden, weliswaar lang geleden en in an
dere omstandig,heden en in ander verband geschre
ven, doch nog immer vol wijsheid en van algemene 
strek,klng tot op de dag van he.den. Men denke bijv. 
ma.ar, om de gedachten te bepa)len, aan de episode
Hitler ! En dergelij,ke episoden zijn er meer, in wereld
verband evenals in enger kring (waa,roij wij o.a. den
ken aan lhet wetsontwerp tot inschakeling van � 
burgerlijke staat van ,beleg culminerend: in uitschake
ling van de rechter!). 
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Voor de gemeen.schap is <het daarom van bijzonder belang, dat - wals ir. Wemelsfelder tb.et in zijn studie .,Plan VOQr een redelijke Nederlandse samenleving" 
�ergens uitdrukt "vooral op de verantwoordelijke 

b k n meer en meer mensen komen die niet alle-en 
be e:.all!e . v:kspec1al!sten zijn, maar ' die tevens een r . lllZIC t hebben in de mogelijkheden en persp�ctieven van. een andere maatscha.ppelijke, econo-
b
nuschwas'e e� sociale oriëntering dan tot nu tOe gang-

aar Eis : een diep doorleefd moreel en geestelijk réveil Als �tuwende krachtbron voor scheppende actlvi� teit bJJ d�. geboorte -van de •komende samenleving, welker weeen v00r het ogenblik al onze aandacht in 
1beslag nemen en ons tijdelijk deprimeren. Laat ons dawb\j echter niet vergeten dat na de ,geboorte de hYPGcras •) wo!'dt opgediend' En dat de nieuwe Wereldburger ons dan toelacht• Indien wij ma.a,r de moed hebben om te volharden·. W.N.z. 

•) Hypocras == .,gekruide wijn", de aJou<lie drank, geschonken bij bruiloft en geboorte. 
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Eerste pagina. van het manuscript van 
,,Looking Backward". 
(,,In het :laar 2000") 

tZonder scheppende activiteit wordt niets goeds be
reikt in de �te noch in de !kleine wereld. Negatie� activiteit !breekt a.f; positieve, scheppende activiteit 
bouwt op. De eerste betekent het ,bewandelen van de 
renslotte doodlopende weg; de laatste biedt nieuwe perspectieven. Deze alléén kan ons als mensen van 
deze benarde wereld, iets te rregg'en hebben, en wel in de geest van hetgeen Roosevelt betoogde in zijn 

vierde presidentiële rede (20 Januari '45) : ,.Wij heb
ben geleerd wereldburgers te zijn, leden van de men
selijke gemeenschap; wil hebben de eenvoudige waar
heid geleerd, dat men alleen vriendschap kan ver'W'aChren als men vrtendsc!hap gééft". 

Vrijheid in de Bellamy-gedachte 

-0-,Nog altijd, vijf jaar na beëinldiging van de gewapend.e strijd, vel'keert de wereld in een duchtige katerstemming_ De dromen van een gelukkiger samenlevingiblij·ken elke dag opnieuw ,grote desillusies die :tot steeds ,intensiever moe'deloosheid wantrouwen. en angst leiden, alle bemoed�gende woorden van uit conferenties terugkerende staatslieden ten spijt. Het 
:blijft n.l. ontbreken aan de zo nodige geestelijke samenwerking en &let vertrouwren en het ,geloof van de 

burgerij in de mogelijkheid, om tie stuk geslagen en vaneen gereten maatschappij, waarin men tot dusver 
leefde en mln! of meer gelukkig was, weer op te Jappen tot een dragelijk geheel. 

In steeds breder ,kring wordt dit alles ingezien. Afbrekende aachten zijn inder'd:aa,ct in volle actie en maken dikwijls zulk een lawaai bij hun spectaculair 
optreden, dat de aandacht wordt afgeleid van d'e meerstille en rustige, dooh gestage a.rbeid en scheppende activ1teit van opbouwende mac.hten. 

A1s de dokter je een geneesmiddel voorschrijft, 
waar-van de smaalk niet meevalt, is de apotheker wel 
zo verstandig een laagje suiker om de pi! te leggen. 
Stt,l je nou eens voor, dat er iemand was, die de suiker 
van de pil afzoog en daarna 'het geneesmid1cte1 uit
spuwde. . . . . . Zouden wij zo'n ezel niet uitlachen? 
Maar ik heb het meegemaakt, dat een met rede 'be
gaafd schepsel mij vertelde, dat het <boek van Bellamy 
hem niet 'Iron ,bevredigen, omdat het toch wel gloe�end 
onmogelijk was, dat een mens zó lang kon slapen als 
d:ie Julius West . . . . . .  Hij -vond het boek als  roman 

een mislukking. Vooral "dat geschan·el met die Edlith" 
vond ihij niet goed . . . . .  . 

En oo praatte de "lezer" maar voort! Over de eco
nomie in ,het boek, neen, ICl'a,arover geen woord ! �ij 
kon niet ,begr\j•pen, dat het hele veiihaal van die slaper 
en de jonge dame sl'echts een middel was, om het 
lezen van de boeken wat aangenamer te doen zijn, zo
iets als lhet geurtje van de pudlcting, dat het eten sti
muleert, doch geen ,voedingswaarde heeft. Bij deze man 
w� de suike.r hoofdzaalk, niet het g,eneesmiddel. HIJ 
!begreep ,niet eens, dat hij zich door zo'n oordeel be
lachelijk maakte. En wa.s die stakker nou maar enig 
in zijn soort, dan was het nog zo heel erg niet. Maar 
nu nóg Jopen er van die "lezers" over lde aardbodem . .  
En ze schrijven zelfs in kranten over "dat dwaze ro-
mannetj�" van Edward Bellamy . . . . . . .  . 

Ooh, ,het J:s duidelijk, dat er veel verschil in de ver
standelijke ontwikkeling van de mensen is. Er,g? Wel
neen ! Juist dat verschil in gaven zal er voor oorgen, 
dat er voor de verschillende taken in de Gemeenschap 
8.l'beiders zullen zijn te vinden. Zulke krfükast,ers zul
len later waarschijnlijk de straat veg,en of iets d'erge-

• lijks. Nuttig werk, zeer :,,aker, maar veel denken J.s daar 
niet 'bij nodig, Net iets voor zulke suikerlikkers. 

e.o.

Dikwijls schreef ik reeds over het begrip Vrijheid en het Js daarom met wat schroom, dat ik dit onderwerp weder ter sprake breng. !Mijn enige beweegreden hiertoe is de grote ibelangrijklheid ervan. Waint zo vaalk hoort men als een der grootste bezwaren tegen de iBellamy-economie : de v:rees •Voor ihet keurslijf der gebondenheid. En veelal weet de Bel
lamyaan '.hierop niets anders tel antwoorden dan : 
"Neen, wij willen helemaal geen keurslijf :  wij willen juist ,bevrijding van de rnens door de Bellamy-economie". Dat is waar, maa,r het is geen antwoord op· de geuite vrees. Want m� toont er niet mede aan, hoe en waarom ,cte-Bellamy-gedac� bevrijding van àe mens zal brengen. 

. :1-'aat ons daarom de menselijke bevrijdingsdrang •bekiJken en er ons rekenschap van geven, wat het diepste wezen van de werkelijke vrijheid l.s. De ene mens meer, de andere in minder mate, maar toch allen voelen af en toe de hunkering naar de verte . Dit he�we_e treedt in verschillende vormen op. De man, die zach in zijn dagelijkse bezigheden geremd voelt, wenst armslag, Hij, die een jaar lang geploe
teI_"? en gesjouwd heeft, wil vacantie, een tijd, die hij vr1J en onbelemmerd wenst te gebruiken De wijdte der prairle en de zee trekt. De zakenman streeft naar steeds meer om tot het moment van de vrijheid te komen. En dezelfde uitbreidingsdrang kan tot bezetenb�d worden van mens en volk: expansie, ,.Lebensraum". 

Maar als die vrijheid eenmaal voor ons ligt dan sta.an •Wij er onwennig tegenover, weten niet 'goed, wat wij ermede .zullen a.anvangen, en in onze hulpeloosheid doen wij precies datgene, wat wij niet moeten 
doen. De een vlucht terug naar de veilige omslotenheid van werkkring en omgeving de ánder, eveneens in zijn onmacht wordt tot -tyran,' dictator. En beiden 
zijn caricaturen van de mens. Tussen hen schommel� 
de strijd op 'het materiële vlak. 

Er zijn welnigen, die de vrijheid kunnen verdra
gen en haar positief aanwenden. Er zijn velen voor 
wie vrijheid mislukking betekent. Wat is het geheim' 
van de eersten? 'Wat maakt ihen tot mensen, die aan 
:hun vrijheidsdrang met positief resultaat gevolg kun
nen geven? Wat missen de vele anderen, waardoor zij 
tenonder ga.an? Het is zo weinig en zoveel. Het J.s datgene, wa.t de 

mens voelt, als hij werkelijk tegenover tie vrijheid 
komt te staan. Het is het gemis aan een bodem, een 
steunvla:k, een begrenzing. ,Het is het gemis aan orde. 

Er is gel)n vrijheid .zonder de gebondenheid van -orde. 
Vrijheid is onbestaanbaar zonder orde. Want zonder 
orde is de mens losgeslagen en daardoor grijpt hij è>f 
paar de ty.annie, of vlucht hij in de slavernij van ma
teriële onderwo11penheid of geestelijk 4cluizenaars
schap. Beide 211jn negs,tief. De onmjsbare gebondenheid en orde kan de mens 
alléén in! zich;zelf vinden. Zij betekent de erkenning 
van de noddiwendigheld waaronder ihij staat, de aan
vaarding ervan, 'het op' ,zich nemen van zijn plichten
en verantwoordelijkheden De doorsneemens van Îegenwoordig verzet _zich te
gen van staatswege opgelegde vrijheid.sbeperkmg door 
mid:d'el van "geleide economie". Maar ruj voelt niet, dat 
die ',!'eleide economie 

nooozakelijkerw\js moest ont
staa,n uit zijn eigen gebrek aan innerlijke gebonden
heid en orde De basis der Bellamy-gedachte is de innerlijke ge
bondenheid en orde waartoe de mens moet komen.
Want anders is dè :seUamY-economle slec'hts een
uiterlijke_ vorm 'VR,n gebOndenheid.__ Het Bellamr
systeem ilS niet meer dan het materiele raam, waann 
de mens zijn materiële steunpunten kan vinden. Maar
de Bellamy-Geest is de wegwijzer -voor de individuele 
mens naar het be&msel va,n orde en gebondenheid,
dat iil klem in ihem aanwezig is. zonder de doorle-

ving, doorvoellng, aanvaarding dier gedachte blijft men stuntelen met een systeem zoals men stuntelt 
met het socialisme en het communisme, met de kerk of met welke vermateriall.seerde geesteshouding ook. 

Kortom: de werkelijke voor de mens te dra.gen vrijheid J.s alléén te bereiken door Innerlijke gebonden·heid en orde, do0r .het met de Geest verstaan van de materiële vorm dezer orde, die de Bellamy-Econom1e 

is. Hij, die dit innerlijk bereikt, al noemt hij zich geen 
Bellamyaan, 21al bijvooroeeld geen moeite 'hebben met 
het ,begrip : economische gelijkheid. Want hij weet, 
-dat ,�et gelijke aandeel" niets anders is dan een In
komenplafond, waaronder de mensen, onder erken
ning van hun verschillende stoffelijke levensbehoef
ten dienen te blijven, daartoe bekwaam door de door 
hen verworven innerlijke vrljheid, die gebondenheid 
en orde tot basis heeft. Zo Is het gelijke aandeel de 
stoffelijke uitdrukking van de begrenzing, de gebon• 
denheid '.het steunpunt, de orde, die onherroepeltjk 
de voorwaarde tot vrijheid is. 

P.d.W. 

voor een nieuwe maatschappij 

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 va.n de gemeenschap. 

3. 't Voornaamste middel tot welvaart is de arbeid, de 
gemeenschap heeft recht op de arbeidskra.cht van al 
haar leden. 't Bestuur der gemeenschap moet alle 
arbeidskracht organiseren tot welvaart voor allen. 

4. Geen individu heeft uitsluitend rechten: ieder heeft 
ook zijn plichten tegenover de gemeenschap. Ar
beidsplicht rust op ieder. Het recht op aandeel 
in de arbeid en In het geproduceerde kan nie
mlLnd worden onthouden. 

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

6. De moeiliJkheid van de arbeid bepaalt niet het 
loon, doch weerspiegelt zich iD de arbeidsduur, 

7. Het gelijke aandeel In de welvaart Is onver
vreemdbaar eigendom van ieder lid der gemeen
sch3,p gedurende het gehele leven. 

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

9. Indien de voortschrijdende ontwikkeling der tech
niek het produceren en distribueren vergemakke• 
lijkt, wordt de arbeidstiJd verkort. 

10. Ieder is vrij zijn a.a.ndeel te besteden naar eigen 
smaak en verkiezing. De vraag regelt de productie. 
Het aandeel is van bepaalde geldigheidsduur, wordt 
daarna, vernieuwd en is strikt persoonlijk. 

11. Internationale goederenruil wordt door het Lands
bestuur geregeld. Ter voorkoming van geschillen 
en tot verhoging van de welvaart der gehele mens
heid worde er gestreefd naar een zo sterk mogelulce 
int�rnationale samenwerking, in organisatorisch 
verband. 

12. Elke godsdienstige en ethische richting vindt volkomen vrijheid van uiting. 
Zijt gij nog niet bij de I. V.B. aangesloten? 
Meldt U dan spoedig als lid aan! 

/ 
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VOORTAAN VACANTIB ACHTER 
PRIKKELDRAAD? 

DE THEORIE EN DE PRACTIJK 
Langs de weg van "sbraks" komt men 
aan •het huls van "nooit". 

(Cervantes) . 

A1s vastberaden wereldbUllger zjjt ge In het strljd
pe.i•k getreden om mede te werlten t,enelnde de men
senliefde een kans te geven. 

Tegen Herodes. 
-0-

De theorie van "Vrede op aarde" Is schoon. 
Doch z1j kan geen werkelijkheid worden, tenzij wij 

er wat voor doen. 

Volgens een artikel in het Haar!. Dagblad van 4/2 
1950 is het beldende landgoed "!De dellen" op de Ve
luwe, eigendom van de Ver. Het Gelders LancLscha,p 
door de militaire autoriteiten "gehuurd". Bij weige
ring zou ·hoogstwaarschljnlljk onteigening zjjn gevol�d. 
Grotere terreinen zullen volgen ondanks de protesten 
,van natuurliefhebbers. 

lil' de laatste week van 1949 hebben wij in alle toon
aarden de melodie van het vredesverlangen van de 
mens horen spelen. Wij hebben elkaar het beste ge
wenst voor het nieuwe jaar en Wij •hebben het Vrede 
op aarde" In diepe bewogenheid over ons "horen 
ruisen - een wens, die zeer zeker de bewoners van 
onze zo gruwelijk geteisterde streken geheel uit het 
hart zal !lijn gegrepen! Julst Ook, omdat zij de ca
tastrofe aan den lijve ondergaan hebben, zullen zij _ 
wellicht nog méér dan anderen - diep in zich de 
hartewens koesteren, . dat zij 'VOor een 1her,haling van 
zulk een ervaring gespaard mogen blijven. 

-0-

En dat "doen" is te ijveren voor een wereldrechts
orde waai,bij de zaken, die niet anders dan op wereld
schaal geregeld kunnen wor-d-en - d.w.z. de voor
naamste m ons dagelijks leven n.l. veiligheid, voedsel, 
ve11keer en voorziening met het nodige - door een 
wereldreger,lng voor de, overigens zelfstandige, landen 
worden geregeld en geleid op grond vant een inter
nationale Wet. 

Wereldl:egering n.l. wordt noodzaak in deze cha
otisch- en willekeurig bestuurde wereld. 

GELD VERDIBNEN(?) Over heel de wereld zjjn er millioenen mensen,, die 
een zelfde hartewens koesteren en die tevens begi-ij
pen en inzien, dat zij niet rustig mog!erl zitten af
wachten, doch da.t zij als onstuimige aangrijpei·s de 
hand aan de ,ploeg moeten slaan. In vele duizend
tallen hebben zij de handen ineengeslagen en zich 
beraden hoe zulk een bezoeking in de toekomst zo 
goed mogelijk kan worden ,bezworen - in de over
tuiging, dat er wat gedaan moet word¼m om de 
theorie van het "vrede op aarde" tot realiteit te 
maken. 

Zegt nu niet: Dat is toch niet van deze onze tijd ! 
Integendeel: alles spitst zich toe in ·de richting van 
die oplossing uit de impasse, waarl:ir de vicieuze cirkel 
van t,ha,ns steeds steviger vastloopt. Denkt aan de 
diepe zin van het motto 'boven dit artikel, en be.denkt, 
dat wat hed'en. nog een onmogelijkheid lijkt, vaak 
morgen onder de druk der omstandigheden de enig 
mogelijke oplossing blijkt. 

1. Macka.y schrijft in de "News Cronicle" : 
"De Engelse ,bokser Mllls werd do0r de Amerikaan 

Maxim knock out geslagen en kreeg voor een gevecht 
van 29 minuten t 10.000.-.- uitbetaald (d.w.z. pl.m. 
t 6 per seconde!) Er moet toch Iets stapelgeks zitten 
in een stelsel van maatschappelijke waarde, dat een 
verliezende bokser meei· biedt voor 29 minuten werk(?) 
dan Shakespea.i·e verdiend heeft In heel zijn levien. 
overigens worden ook filmsterren op zo'n krankzln-. 
nige manier betaald, ·b.v. Sh. Temple verdiende voor 
ze 10 Ja.ar was ook reeds meer dan Shakespeare In zijn 
gehele leven heeft verdiend." 

Leef-t u in in uw status van wereldburger, die ge als 
mens bekleedt. 

voor de ,Be!lamyaan kost dat geen grote Inspan-

(De Groene van 4 Febr. '50). 

Wij, gewone burgers, weten niet beter dan dat ons 
dorp of stad, en ons land geregeerd worden volgens 
door de burgerij goedgekeurde wetten welke niet 
overtreden mogen worden op straffe va� een kracht
dadig ingrijpen ,van politie en rechter. 

ning. 
Toont der.halve uw heldere •blik door In facto mede 

te we1,ken ter wegbereidlng van hetgeen als logisch 
passenó in de onvei·staan,bare ontwikkeling, komen 
gaat. 

En laat 't niet -bij de theorie. WIJ BOUWEN BANKEN IN PLAATS VAN HUIZEN. 
In Rotterdam is de bouw van een nieuw kantoor 

voor de Amst. Bank stopgezet daar door de samen
smelting van deze Bank met de Incasso Bank, die 
reeds een goed gebouw bezit, de voltooiing niet nood
zakelijk was. In een stad met een tekort van duizen
den woonhuizen staat nu een bouwsel van staal, be
ton, baksteen en cement waaraan ,honderden arbeiders 
hebben gewei'kt, volkomen doelloos. 

Waarom, zo vragen steeds meer mensen zich af 
moeten wij met die ordening •blijven stilstaan bij d� 
,grenzen der verschillende landen in plaats van ook 
het complex van al die landen n.l. de -wereld als ge
heel in een rechtsorde samen te vatten en de souve
reine landen van de wereld als "burgei·s" dier wereld 
te doen regeren door een zelf aangewezen wereldire
gering met wel'eld.reohtspra.ak en e<en wereldpolitie 
om de wereldwet te handha,ven? 

Doch zet uw persoon daadwerkelijk In. 
W.N.z.

BELLAMY 
(Het Vrije Volk d.d. 11 Febr. '50) . Wij, gewone burgers, lopen toch ook niet door onze 

straten rond met een mitrailleur onder de arm en 
wij passen tooh ook niet •het recht van de sterkste 
toe; doch onderwerpen ons aan wet en rechter! En 
waarom? Omdat :wij daaraan gewend zijn en het heil 
van zulk een rechtsorde hebben ingezien. 

en de vogelpest (Die vrije concurrentie boekt hiermede toçh ma,u 
weer een aa.i·dig succesje !  Red.). 'l1h.S. 

DE PRIJSSTIJGING VAN LEVENSBEBOEFTFiN. 
Hebben die iets met elkaar uitstaande? Wilt 

u -beweren, dat zulke ziekten niet iVOOrkomen in 
de nieuwe gemeenschap? Neen, dat zeker niet!De belangrijkste prijsstijgingen tussen 15 Dec. en 

15 Jan. 1950 waren die voor: witbrood., aarda,ppelen, 

:t�as�
t
�ra��ii;f���lade, fruit huishoudlinnen�ed 
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Over heel de wereld bestaat thans een steeds 
gro�iende, geo11ganisee.rde beweging •van 'mensen, 
die lil zulk een we�ldorde, steunend op internationale 
Wet en RechtspraSik, het mjddel Zien om -het oorlogs
gevaar t.ot de ,kleinste proporties t.erug te brengen. 

Maar toch . . . . . .  ik las, dat de ziekte werd over-

Centr. burèau v.d. Sta,tistiek. 
gebracht door gesmokkelde kippen uit België. 
En smo�ketaars, 'Ctie komen zeker niet in de 
Bellamy-Gemeenschap voor : er zal geen onper
soonlijk geld zijn! Het gelijke aandeel in de 
Nation1tle wel,vaart wordt uitgekeerd op de giro. 
In dit geva,J zou dus de besmetting zeke.i· niet 
i:ijn overgebracht door op -winst ibejachte smok
kelaars ·en waren mogelijk onze kippenhouders 
voor •de ramp gespaa.i•d gebleven. 

GEVOLGEN VAN DE DEVALUATIB 
IN NEDERLAND. 

De prijzen van het levensonderhoud zijn sln�s de 
devaluatie met 6,4 % gestegen, 

Centr. bureau v.d. Sbtlstiek. 

CRISIS AANSTAANDE IN NEDERLAND. 

Nu kan men zioh niet van zulk een intensieve actie 
afmaken met te zeggen: ,,Het geeft toch niet of ik 
nietig persoontje, mij warm daaivoor maak!" Juist op 
uw persoon komt het óók aan. -Want w1j allen :helbben 
een taak in deze verwarde wereld. Wij mogen niet 
terzjjde blijven staan toekijken doch wij moeten dy-
namisch en actief rzijn. 

' 
Wij moeten 'kiezen : ,.Da Industrie" (Orgaan va.n de Hoofdgroep In\tus

t.rie) verwacht In 1950 een periode <Van conjunctuur
omslag_ 

Jezus óf Herodes. 
Mensenliefde óf geweld en tyra.nnie. \.., __________ _/ 

"Die vent moesben ze ophangen!" zei 
tante nij cilg. 

Oom keek even van het schaakbord 
op. Zijn koningin verkeerde juist in een 
b•chelijke positie. ,.Waarom?" vroeg hij _ 
"De kerel speelt eerlijk en profiteert alleen van mijn stommiteiten . . . .  " Neef keek even ve11baasd. naar zijn tante. .,Wie geldt die zeer Christelij�e wens. tante?" 

"Och, jou natuurlijk niet! Maar ik lees hiei· van een zekere prins Tornonla In Italië, die geen hectare van zijn grond wil afstaan aan de hongerende boeren van zijn vaderland, ofschoon hij de grootste grondbezitter is van heel Italië. Zijn landgoed heeft maar een <>!?vang van 25.000 ha, en er wonen 2�.000 volwassenen. waarvan er 12.000 zonder werk zijn. Dle gronden zijn geheel opgebouwd ! Zou je zo'n vent niet . . . . . .  " 
"Ga. je gang_ mijn goeie mens! Er hangt wel een eindje steigertouw in de schuur", moedigde oom haar aan ,.Nu, tante, eindelijk heeft de ·1tallaanse regering ook Ingezien. dat zulke dingen ten ben1e1 schreien: ze hebben volgens de bladen 500.000 ha onteigend De .rest za} wel volgen. Laat die pri.ru; d11.9_noit maar even In leven ! Overigens l&s ik m Het Parool, dat de communistisch') e� Rooms-Katholieke coöperaties bun polltleke meningsverschillen op zU hebben gezet. en samen een oproep tot de regering hebben gericht. Zij willen grondverdeling_ looncontracten en uitvoering van openbare werken. Och twee millioen werklozen spreken een tluidelij�e taal, nietwaar! ! " ,.ZO!" zei ze tevreden. ,,Nou, ik lees hier, dat de boeren al de nodige grond ha<.'.-len be-zet. dat de politie ook niet 

be
teg!!n ze begon te vechten. En dan te Jenken, dat er zo'n groot voedseltekort is . · · ·  Zulke grondeigenaren hebben zeker geen cent verantwoordelijk-beld.sgevoel . . . . . .  " 

,,Mat!" zei neef. Oom leunde achterover in zjjn stoel. 'k Zag het aankomen toen Ik dat paard verzet had . . . .  Enfin, 

eigen schuld plaagt een mens het 
meest . . . . . .  " �  

"Ja. zo denkt die pastoor in Bohemen 
nou IJ\lssc<hien ook wel. . . . Ze schrijven, 
<'at die man een beeld in de kerk liet 
bewegen met ijzerdraa.d,jes en elastiek
jes, zodat het naar het Westen wees ! 
Behalve politieke motieven •had hij ook 
winstbejag op lhet oog: hij wilde van 
zijn dorp een bedevaartsoord maiken; 
waardoor zijn parocllle -voordeel zou 
hebben genoten en zijn eigen Inkomen 
zou vergroot worden . . . .  " 

"Welke ·krant schrijft dat?" vroeg 
oom achterdochtig. 

,,Dk las het in -verschillende ·bladen, 
oom"' 

"Nou. als het waar is, blijkt da.à.ruit 
alweer, ·hoe een mens {!oor dat ellen
dige geld wordt bedorven. En als 't niet 
<waar mocht 'Zijn_ dan zie je alweer. dat 
de lasteraars het winst-motief slecht 
genoeg 'Vinden om e11 een ander mee te 
1bevuilen. In ieder geval staat de kerk 
hier buiten . . . .  " 

,,2leg, over die grondve.mpil!ing �e
sproken, ik heb hier nog een papiertje 
voor je uit "Het Vrije Volk", neef. De 
halve wereldbevolking is ondervoed . .  " 
Neef las: 

WERELDBEVOLKING. 
Iedere drie seconden wordt de we

reldbevolking van ongeveer 2,2 milliard 
zielen vermeerderd met ongeveer �ee 
mensen, dat is ongeveer 60.000 mensen 
per ldag_ Op zijn minst de helft en zeer 
waarschijnlijk tweederde van de wereld
bevolking is ondervoed of in meer of 
mindere mate slecht gevoed. '.Deze cij
fers zijn genoemd door professor Julian 
Huxley, bioloog en voormalig dlrectem
generaal der Unesco, die er een pleidooi 
voor verlaging 'lan het geboorbecijfer In 
vele landen aan vastknoopte. Prof. Hux
ley meende, dat een speciale organisatie 
zich met het probleem der wereldbevol
king moet bezighouden, zoals er reeds 
een organisatie voor voedsel en land
bouw bestaat. 

.,Hoe wil die man dat klaar krijg,en", 
vroeg oom meesmuilend. 

,,'t Zal niet gemakkelijk gaan·• meen
de neef. Vooral ook, omdat die ·aanwas 
het grootst 1s in gebieden, waa1· een 
onontwikkelde bevolking woont. Boven
dien, de productiemiddelen 2iijn nog 
niet aan hun grenzen gekomen. Hij kon 
beter aandringen op een behoorlijke 
bebouwing van onontgonnen ,gebieden 
en een eerlljke verdeling van de wel-

vaart. Overl�ns spreekt het Mekdelen 
dat ihij zegt, dat meer d.an de helft van
de m�nsheid niet genoeg te eten krijgt,
terWJJI er nog voedselvernietiging plaats 
heeft" 

.,Toéh hebben we weer een stapj� 
voo11waarts ge'Cl1aan in de afgelopen tijd 
omdat iele Rij.k:sgebouwendlenst het Ohálet Astorla te Baarn !heeft aange
kocht voor een tehuis van ouden van 
dagen", -veriklaarde oom. ,Het bezit van 
de Gemeenschap neemt toe en de 
oud·Jes 1boffen er bij". 

,,Nou, voor d-a.t arme oudje in Nijme
gen is het '!liet meer nodig" zei tante 
"want die zie1 Is doodgereden door een 
achteruitrijdende trein, terwijl ze ko
len liep te zoeken ,bij de ihaven. Denk 
e� na: een arme vrouw van 86 jaar, 
die kolen moet zoeken. . . . Drees is een 
beste man maar we zjjn er nog lang 
niet!" . 

.,Waar nog niet?" vroeg oom schijn
heilig. 

,.ln de Bellamy-Gemeenscha.p met 
welvaart van de wieg tot het graf; 
man! 't Is nog altijd zo, da.t de pen� 
sioenen absoluut onvoldoende zijn, of 
wist je dat soms niet? Hier. n-eef zelf. 
alS die met het plagen -van de jeugd 
ophoudt, Jo-ijgt ,hij een vermindering 
,yan 30% van zijn inkomen om zijn 
vi_iie tijd te besteden. En nou verkeert 
hij nog in zeer goede omstandigheden. 
aangezien jij tle 'helft niet hijgt! 
Woonden we maar in Yoe�-Sla.vië! 
l1k ken die mijnheer Tito niet zo erg 
best, maar ze geven daair ihet gemid
delde van de laatste vijf jaren als 
pensioen. Nog zo gek niet, wat? !"  

,,Laatst was ik op een verga:dering 
van vakgenoten" 'lerbelde neef. ,.Och, 
't was een mooie: gezellige avon'd,. Maai· 
't was opmerkelijk_ dat het Ud -van ons 
Hoofdbestuur bijna alleen spraik over 
de salarissen, <de gelijkstelllng met de 
ambtenaren, wachtgelden enz. Ik heb 
daar natuurlijk enige kram;en onzer 
rv .B. 'Uitgedeeld. ieven gezegd. {lat zo
iets 1bij Bellamy niet zou voorkomen! 
Wat een berg van zorgen, ruzie, af
gunst en ellende zal er wo1•den weg-ge
ruimd bij instelling van de gelijkheid 
voor allen!" 

.,Zeg er nou bij ,economische", raaid
de oom aan. ,,want er zijn nog altijd 
van die goochemerds die den'ken. dat 
je allemaal een en dé:aelfde soort broek 
en ja_.; moet dragen", vermaande oom. 

"En nu gaan we de oude econoom 

gedenken ,bij zijn honderdste geboorte
dag"_ peinsde de gastvrouw. ,.Elr zjjn 
heel wat verg.aderingen op touw gezet. 
lik vind het best, ihoor. Maar toch . . . .  
Als we nu toch zo'n avond vrij kun
nen ma:ken om he:n te eren, die ons 
een oo mooie gedachte formuleel."'d'e, zou 
het dan niet m� effect hebben, als al 
die Jui die avond eens persoonlijk er 
op uit trokiken -voor de propaganda? 
Weet je wat oom en ik •hebben beslo
ten? Wij zullen die Zaterdag vóór de 
gedenkdag allebei gaan colporteren! 
Zó zullen wij hem eren door zijn ge
dachte uit te dll:agen. Als ze dat nu eens 
allemaal in onze I.V.B. besloten . . . . .  . 
Lid voor lid! Wat zou die Zijlstra la
chen. als hij er eens een duizend ledlen 
bij 1kreeg als feestgeschenk ! Dan ha<) 
·hij een heel werk om die te -boeken!" 

"Daar wil -hij wel een paar nachten 
voor overwerken". -zei oom beslist. 

,,Die vergaderingen -.z.ijn ó6k propa
ga,nda, tante! Maar het Idee, allemaal 
eens een avond extra te geven voor 
onze I.'V.B. is ,best ! De een zal colpors 
teren. de ander op huisbezoek. gaan, al 
naar de aanleg en ga.ven. Abonnees OP. 
het blad •kunnen w,e ook gebi:uiken. La� 
ten we een schitterend eJ:eblijik ma;ken 
op deze wijze ! "  

,.Als Je  ,toch eens nagaat, wat die 
Be1lamy voor de we.i·eld !heeft gedaan: 
twee zulke boeken schrijven als "Het 

Jaaa- 2000" en "Economlsc!he Gelijk
heid", al de ellende en spot, die h\l 
heeft moeten verduren, och. dan: dol)n 
<wij toch .�igenlijk zo'n bedroefd klein 
beetJe . . . .  

"En als je dan eens nagaat, hoe veel 
mensen nog nooit iets voor zijn en ons 
ldeaal hebben uitgevoerd. dat ze hoog-
stens ltankei·en en schelden tegen de 
huidige maatschappij, nou. dan zou je 
Just krijgen die lui bij hun arm te ne
men en ze aan het werk te zetben• In 
de strijd voor een beter economisch 
stelsel", zei oom. 

,.Enfin. het mooie weer voor de col
portagetochten ,breekt aan. Als de le
den van elke aildeling nu eens same!l 
een fietstocht gaan ma,ken naar een 
onontgonnen terrein, kunnen we nieu
we afdelingen krijgen en nog vóór de 
winter !het aantal afdelingen belang
rijk uitb1,eiden. Elke afdeling zorge 
voor een nakomeling! Groei en •b�oet 
voor onze I.V.'.B.!" riep tante ge�
<h'lftig. ,.Op naar de honderddui.7,end!" 

e.o. 

Geldprikkel of 
arheidsdrang 1 

"De eerste fabrikanten, die zagen, dat zij op weg 
war.in e14!:aar dood be concurreren en zich aaneenslo
ten tot een trust met het doel om op deze wijze winst 
te maken, zjjn missohien door de regeling hunner pro
ductie -voorlopers en weg,bereiders geweest van een so
cialistische toekomst". 

[)it zegt Dr. K. F. Proost in het laatste •hoofd.stuk, 
getiteld "Ons Ver.trouwen" van zijn boek Aan'la.ar
dlng", en thlj brengt ons in therlnnering, dat Hegel 
heeft gesproken <Van "de list der id'ée" die tZioh ver
werkelijkt door de wereld, ihaar object, te scheppen; 
zij doet dit in allerlei vormen zoals zij ze no'dtg !heeft 
en waarvan wij !het doel niet :kennen 

Bellamy sprak reeds In 1887 uit, dat ;de grote za
•kenliooen, hun wins�ru nwjagende zich in trusts en 
kartels verenigden om !hun privé-belangen te dienen 
en hun financiële macht door concentratie ,te <Ver
groten, niet beseffende, dat, terwij,! z1j een ontzaglijk 
uitbuitingsa,pparaat schiepen, zij uitelndelij'.k •het a,p
paraat hielpen funderen, idat straks de kern zat vor
men van het !bestuur 'l8!D. een wereld, waaJ·!n !het beter 
zal zijn te leven dan lbhans 

En ook Marx herk!enrle :,de list der ldée", die de 
mensen gebruikt ,voor een algemeen en hoog doel ter
wijl 2lij denken, hun eigen belangen na te jagen. ' 

Ja, deze trust- en kartelvorming, deze samensluiting. 
deze orga.nlsatle van monsterbedrijven . . . .  

Dk denk aan een artikel va.n Drs. van de Woestijne, 
een .paar welèen geleden in "De Groem", waarin er 
de aa.ndacht op gevestigd wordt dat concentratie 
resp. uitl>reldmg van ,be<lxijven ni'et tot in !het on� 
eindige kan plaats rvinden, omdat boven een bepaalde 
grootte de eX'l)loitatle ervan duurder wordt dan die 
van de midd'elmatige bedrijven. Dat 1komt omdalt deze 
middelma,tige bedrijven een leiding ·hebben die te
gellj'kertijd contröle-apparaat is, terwijl de grote l>e
drlj-ven ertoe moeten overgaan, eerst een apart con
tröle-a;pparaat ,In te stellen en vervolgens een hoger 
contröle•apparaat, dat ide lagere contróle weer con• 
tröleert. Zodoende groeit in de grote bedrijven de star 
der niet-.direct..productleve krachten, wellke zwaar op 
de 'kosten drukt en haar invi!oed op d'e calculatie zo
danig doet gelden, dat de prijzen boven die der mid
delgrote beidrijiven komen te liggen, wier vel'houding 
tussen de aantallen productieve en niet-productieve 
k:rachten gunstiger Is. 

Wij vinden dus ihier een op de praktijk gegronde 
tegenspraalk van de in de aanhef van dit artikel aan
gehaalde utt,spr�en, volgens welike -die concentratie 
zolang zal blijven •voortx!uren tot een organisatie is 
berei:kt, die het maatschappelijk bestuur kan overne
men (en in de plaats treedt van de Staat) . 

Na.denkende over deze tegenspra.al.i: zal men bot de 
slotsom komen, -dat de noodzaak van contróle en van 
contröle op contróle bij de g�antlsche bedrijwn fei
telijk daarin schuilt, dat de mens gene!� Is, met zijn 
wel'k de !hand te alchten, en men het eigenlij1k niet 
zonder d�cties-,v-an s11,luisv-ermlniderlng-.-0f ontslag 
stellen kan. Als dat ,werkelijk oo is, dan zou het geld 
de pri,Jdkel tot de arbeid zijn en. . . . '.het 'heeft er in 
de huidige maatschappij -veel van. 

Maar dan doet a.loh id'e vraag voor: is dit dan niet 
juist de absurditeit onzer kapita.Jistisohè maatscha,ppij? 
lis •het niet zó, dat het 1kapitalisme de mens ooda,nig 
geideformeerd (of gedenatureerd) heeft dat ihij ver
wonden Is tot een va.liken, dat men alleen vooruit kan 
!k:rijgen, aJs men het aan !lijn staart trekt, of tot een 
hond, die men een worst moet voomouden om hem 
aan !het •lopen te ik:rijgen? 

Inderdaad, dát is de invloed van het ka,pltalisme op 
de mens geweest: het heeft de mens, die van origine 
leefd'e en ha;ndelde op -inner-lijke prik!kels uit ai'belds
drang, gema.a;kt tot een w�n. dat alleen 'door de hon
gerzweep tot prestaties te brengE\n is. Enkele uitzon
deringen daa,i,gelaten na.tuurlijk, Wat oou er nu gebeuren, wannee1· men ,be�n met 
het geld-inkomen, dat Is: ;het lt1vensonder-houd 'Van de 
mem; te ,verzekeren, en wel door uitJkerlng va,n een 
jaarlijks inkomen door de overheid? De 2org zou ver
dwenen rzàjn_ !Niet onmiddellijk zouden de .. �alm-a11.n
arbeiders" veoo.nderen in ,Jhard-aanp!llk!kers". Maar de 
nu reeds a,Jgemeen ha,lf begrepen waarheid, dat alle 
behoeftenbew:,edigend goed slechts door arbeid ver
ik:regen wordt, en dat geld waardeloos is als er geen 
goed achter staat, zou door de praktijk tenvolle tot 
het besef der mensen gebracht worden en �n op d� 
duur dieno:vereell!komstlg JClben ha,ndelen. 

Doch dit -handelen zou niet een al'beiden zijn ten 
bate 'lan -de grote . verdieners alleen. De ar-beid uit 
goed -begrepen noodza.a!t en in de wetenschap, dat de 
vrudht ervan door a111eru zou worden genoten, zou de 
8.l'beld zelf veredelen. 

In de ,plaats ·van collectieve kalm-aan-acties zou ko
men een elkander aan=en, omdat men eenvou:d1g 
,geen la,nterfantende collega's zou dulden. iEn daar
mede rrou het officiële grootbedl·ijfs-contröle-!IIPParaat 
voor een goed deel ;vervallen. 

Zou . . . .  Ja, men kan zo op -papier een aantrek!ke
l�e ontwlk'.kelingsg-ang der dingen opzetten en alles 
couleur de rose zfem En -daarmede stelt men 2lich '1idht 
bloot aan kritle!k der pessimisten, die onmiddellijk 
klaar staan met ,het at:wijzen ,van wat zij "idealistisch 
getheoretiseer" noemen. 

Zondag 26 Maart 1 2.30 uur 
spreekt 

J. HORSMEIER
voor de 

A. V. R. 0.
tot de jeugd 1 
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Uit de duisternis tot het licht 

fdw.aJa-d 3J,ei� Ce11.telta1a-ff 
Los Angeles; Californie 

Bovenstaande naam betekent "Edward Bellamy's 
Honderdjatige Herdenking" en is de naam van het 
comité, dat zich in de mlllioenensbaJd: Los Angeles In 
Califoonië, waarvan, het filmcentrum Hollywood een 
voorstaid is, gevormci heeft, om dit belangrijke feit op 
passende wijze te vieren. Voorzitter is Judge (rechter) 
Edward P. Tutten, secreta.ris Newton VanDalsem. Vol
gens van dere laatste ontvangen schrijven, is hij van 
Hollandse a&komst en vertrok de eerste van zjjn Ame
rikaanse voorvade11Jn reeds in 1639 van hier naar 
Amerika. 

Op 27 Ma.art vindt de herdenkingsviering plaats in 
het gebouw Venice Boulevard 1501, Los Angeles. Er zul
len ,prominente sprekers optreden en de beroemde 
Gelijkenis van de Watertank zal onder -de artistieke 
leiding van Alexander Iviarkey dramatisch worden op
gevoerd. 

Het plan -van 'het comité is als eerste begin een Bel
lamy sticht!Ylg in het leven te roepen, waaraan een 
dame, in hun brief met name aenoemd, een geheel 
villa.huis, het a:dr-es van het comtté, wil schenl!Jen. 

Ter gelegenheid onzer herdenking zon·den zij ons per 
luchtpost bl'Oederlijke groeten, die wij op de dag van 
ontvangst tei·stor..:t op gelijke wijze hebben beantwoord. 
Tevens zonden wij hun op hun vernoek een p!llltje pro-

Maar, het gaat er niet om een 1uchtJkasteel op te 
bouwen. Waai· het ,wél om gaat is het denken te rich
ten op !hetgeen op de ·bodem van het menselijk han
delen of niet handelen •ligt En concentreert men zich 
daarop in nog veel sterik.; mate, dan die wetensohap 
der psyohologie in de laatste jai·en reeds !heeft ge
daan, dan zou het kunnen zijn. dat men verrassende 
ontdekkingen deed, !die van eminent 'belang Zijn voor 
het !herstel en de reorganisatie van onze zo wormste
kige maatschruppij. En het zou kunnen gebeuren, dat 
de juistheid der Bellamyaanse en Marxistische Inzich
ten ten aanzien 'lan de voortdurende groei der !bedrij
ven en datgene, waarop het moet uitlopen, bevestigd 
werd. 

In het kort komt het bovenstaande neer op de vol
gende . vragen: Hoe vervan� wij de onnatuurlijke 
geldprikkel door de natuur1Jjke oorspronkelij·ke prik
kel? Hoe regenereren wij de "edegenereerde ar,belds
lust? En 'hoe <vel'Vangen wij ve:1 improductieve arbeid, 
waaraan de samenleving haar bloedarmoede te dan
ken heeft, door prad'uctieve arbeid die de bloedar-
moede opheft? ' 

In het bovensta.a.nde zijn enige Indicaties gegeven. 
nuttig voor de bestudering van 'het vra.ag5Wk, en 
kostenloos verstrekt aan d goedwlllende economen 
onzer dagen. e P.d.W. 

paganda-drukwerk, 'brochures en een ex. zowel van 
ons orgaan als van ons propaganda.blad "Welvaart 
voor Allen". 

Brief zowel als pakje per luchtpost verzonden zodat 
wij vertrouwen, dat alles tijdig vóór 26 Ma.art '1n Los 
Angeles zal aankomen, als "concreet" teken van een 
deel van ons propagandistisch werk en zo nodig als 
.,demonstratie" op hun !herdenkingsbijeenkomst. 

Verd� ontvingen wij van hen bijdragen, welke In 
volgen.o.e nummers van ons blad een plaats zullen vinw 
den. Volgende berichten uit Californië, die -voor onze 
leden ren lezers Interessant zjjn, zullen wij wellicht re
gelmatig kunnen publiceren. 

Wij hopen van harte, dat deze jonge Bellamy-orga
nisatie, in dit ja.al' 1950 aldaar ontkiemd en derhalve 
van de grootste actualiteit voor ons, een gezonde 
levenskracht moge ontwikkelen, zich openbarend in de 
grootst mogelijke propagandistische activiteit in de 
Ver. Staten. 

Door regelmatig contact kan ons werk voor hen en 
hun werk voor ons van de grootste waarde zijn_ Het 
kan mogelijk een stuwende kracht worden zowel voor 
hen als voor ons. 

Die stuwende kracht zal goedwillende maar zwakke 
melen weder nieuwe hoop kunnen geven en hen aan
sporen en sterken met ons op de ingeslagen weg moe
dig voort te gaan. Want de zekerheid onzer uiteinde
lijke zege is boven alle menselijke twijfelingen ver
heven. 

r Dit boek 

kost 

nu slechts 

f 2,50 

Een bezit 
van blijvende 

waarde 

Verkrijgbaar bij 
onze plaatselljke 
afdelingen. 
Waar niet 
wende men zich 
tot de Centrale 
Adm.Bellamy Ede 
Giro 136123 
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Op 13 Maart is tot onze ,grote d.Toefhetd overleden 
on� trouwe vriend WIEGElR STIENSTRA. 

Op 10 '.December 1935 als lid toegetredien, -heeft hij 
mch steeds een !harde werker van de I.V.B. getoond, 
een onkreukbare, eerlijke en trouwe ·vriend en leid-er, 
wie geen moeite te groot was, die weinig sprak, maar 
die zoveel te meer in ontierscheidene functies gaf en 
deed. 

Voor en na de oorlog was hij secretaris der afdeling 
I.Jeeuwlll!'lden. Tijdens de ,bezetting, -was hij, mede een der ,leiders 
van lhet verzet in Frieslánld, de aangewezene voor het, 
onder.houden van !het contact met de Friese drieman-. 
sohappen en ilk iherinner me nog goed met hoeveel 
,gevoel maar ook met hoe innige overtuiging hij in de 
toen te Leeuwardien en Sneek gevoerde besprekingen 
voor de verwerkel!,j,king van ons gemeenschappelijke 
ideaal is opgekomen. 

Hij ook was !het, die ',n,a !het 'beëindigen -van oorlog 
en •bezetting leden en belangstellenden bijeenriep voor 
ihet her-oprichten va,n het gewest Friesland. 
_ Hij had ,bewezen dé aangewezene te 'Zijn om als 
voorzitter van !het gewest 'Friesla-nd -leiding en ët'ich
ting te geven aan onze arbeid daar in gewestelij<k en 
afldelingsver-band en werd op 1 Februari 1947 als zo
danig gekoren. 

Als voorzitter van het gewest Fri!esl-and n,aid: Stien
stra lid in de I.Jandelijke Raad en ook in die functie· 
toonde hij de juist;e k,moht te zijn. Ook in de L.R.
vergaideringen d/Wong !hij, als vanzelfsprekend, respect 
af '<loon IZijn kennis en in·zioht, zijn geloof en ideaal, 
Hij werd op 28 Augustus 1948 benoemd tot 2e voor
zitter van !het Landelijk Bestuur. 

Geen moeite was !hem te veel. Ofschoon -zijn drukke 
en iverantwoordelljke werk'k!rdng veel 1beslag legde ook 
op 1Zijn vrije tijd, ofschooIJI hij vone aandacht wilde 
,blijven . wijden aan het secretariaat der afdeling en 
aan het voorzitterschap van het gewest, zo was hij 
•altij'd op zijn post in L.B. en LR.-ver,gaderingen, ZQ
ook verklaarde hij moh en!kele maanden geleden be
reid voor onze I.V J3. e,en studie op te zetten over het

Uit de J. V. ·B.
GEWF.ST NOORD,HOLLAND. 
BELLAMY,HERDENKING, 

Op ZATERDAG 25 MAART 1950 he'bben wij de 

BACHZAAL, Bachstraat 5 te Amsterdam te onzer 
•beschikking. 

A�n de vooravond van Bellamy's 100,ste geboorte,
dag 1s het ons een <behoefte samen te komen en wil, 
!en wij pogen deze 100,ste verjaa·1'dag op waardige 
wijze te gedenken. 

Vriend v. d. ·Stijl zal de herd'enkingsrede uitspre, 
;ken, ·het or.gel zal worde_n bespeeld en een orkest zal 
zich doen horen. Willem van Capellen zal voo!'dra, 
gen. 

Deze bijeenikomst wordt gewestelijk, op Bellamy, 
aanse wijze georganiseer-tl. 

Aut-obussen zullen vanuit Den Helder,Alkmaar en 
Zaans-treek, via allerlei dorpjes, waar zij onze vrien, 
den ·zullen af.halen, naar <le Bachstraat in -Amsterdam 
trekken. 

.-�-Ie� feit, dat deze ·bijeenkomst op "Bellamyaanse 

w1Jze wordt georganiseerd, brengt mede, dat <le prijs 
voor alle -deelnemers unaniem of f 1,50 is gesteld. 

Het zal -daardoor zelfs voor ·onze leden die in het 
noo11delijkste -gedeelte van 'het gewest Noord !Holland 
wonen, mogelijk zijn tegen een niet,omedelijke prijs 
<lee! te nemen aan deze - voor ons Bellamyanen wel 
zeer bijzondere - 'bijeenkomst. 

In verband met het te verwachten g'fOte aantal 
deelnemers is het dus wel zaa:k tijdig Uw plaatsen te 

bestellen. 
Voor Amsterdam :aijn deze te verkrijgen aan de na, volgende adressen: 

Zuid: Ceintuurbaan 25 ('Br. Kwist) telef. 2101-3; Oost: Pytha,gorasstr. 96 bv. (W. Dekker) tel. 58694; West: Reymer Claeszenstraat 21 (J. J. Weysman) telef. 877'59. 
-0-

IDe afd. A.,:J.L��EER organiseert �ekelijks een 
contactavond m een van de verschillen-de wijken der 
gemeente voor leden, abonnees en belangstellenden. 

-0-
ALMELO. 

Het •Gewest Overijse! (iHengelo, Enschecl.é en Al, 
melo) �oudt de herdenkingsavond op Donderdag 23 
Maart m "De poort van Cleef". Spreker, P. de Wilde. 
AaI\vang 8 uur. --0-

Afd. ALKMAAR orga_�iseert op Donderdag 16 
Maart a.s. een �penbare 'b!Jeenkomst in "Het Wapen 
van Heemskerk : Spreker is de <Heer J. Horsmeier 
Jr. Land. Voorzitter. 'Ünderwerp: ,,Alweer Crisis" 

-0-
Af,d. ARNHEM . organiseert op 19 April a.s. een 

openbare vergadermg �aarin als sprelker zal optre, 
den de Heer J. Horsme1er Jr. Land. Voorzitter met 
onderwerp: ,,Alweer Crisis".

-0-
DEN HAAG. 

De_ afd. i[)en �aag houdt op 26 Maart een Her• 
de�kingsoch!�nd m Hotel Pomona. Spreker J. Hors, 
meier. _-De b1ieenkomst wordt opgeluisterd door pia, 
nomuz)ek van M�vr. Van Someren,Willing en de, 
clamahe door MeJ. Hooijer. 

-0-
LEIDEN. 

Openbare 'Vergadering op 23 Maart 8 uur in De 
Burcht. Horsmeier spreekt over "Weer Crisis?" 

ontstaan der we1,kloosheid', de. tot d'usver daa;rvoor ge
kozen methoden van bestrijding en de wijze waarop· 
�e v,l-oek op de basis d!eir Bellamy-gedachte tot een 
zegen zou kunnen verkeren. 

• • •

'!'hans is Stienstr,a, er niet meer. 
- Het aHer21Waarst trefti dit verlies zijn goede vrouw, 

die wekenlang in de grootste spanning heeft verkeerd . 
en hem desondanks zo rustLg met de meest mogelijké 
zorg heeft omringd. Wij wensen haar dé k,r-acht toe 
om dat vel'lies te diragen en gev:en haar ook op deze plaats de verzekering haar in vriendschap te willen 
en te :zntllen ,bijstaan -waar en wanneer dat nodig is: 
zij heeft; vele trouwe vrien'<len, op wie zij rekenen ikan, 

Maar ook ons treft dit verlies wel -In zeer s-terlce 
m'at.e. Zijn stevige handd!liuk zullen wij niet meer voe
len. Zijn trouwe ogen zullen ons niet meer vast aan
zien. Zijn zaohte doord!ringende stem zal ons niet meer 
<beroeren en zijn lrenrus zal ons niet meer verrij1kien. 
Wij kunnen ons dat niet indenken nog, maar mtllen
het straiks wel merkien. Wij zijn verdrietig gestemd om het heengaan van, 
hier maar we zijn te gelijkertijd o zo dankbaar voor· 
wat' ons in ldeze échte mens gegeven is, .persoonlijk 
dan1k!baa1> 'Voorail ook voor de gevoelvolle en van juist 
begrip -bllj<k gevende brieven, die !hij ons persoonlijk 
nog van zijn ziek!bed in L. heeft gesohreven. 

• • •

Dit heengaan Friese en Hollandse ,vrienden, zij ons 
een w,aarschuwing en een opdracht. Een waarschu
wing, om in deze <kollkende tijd een rustige iba'ken en 
een vertrouwen wek!kende steun te zijn en onze taak te 
kennen el). te vervullen. Een opdracht, om nauwgezet, 
met inzicht, niet té dynamisch maar ook niet té traag 
het werk der LV.B. te verrichten: het stichten varr een 
we:zienlijl)ce gemeenschap van àlle mensen. 

WIEGER STIENSTRA: RIUST JN VREDE. JOUW. 
WERK ZULLEN WtE IN JOUW GEEST VOORT
ZETTEN. 

HORSMEIER. 

ROTTERDAM. 
Programma deF Bellamytherdenking op Zondag, 

morgen 26 ·Maart 10 uur in "Odeon". 
1. Opening.

BE!.JLA!MY-NI!EU'WS 

GEHOUDEN VERGADERINGEN. 
AMSTERDAM. 

Op 4 Maart hiel-tl Vr. Horsmeier een lezing voor 
de kring der Navorsers. Onderw.: ,,De taak van het 
individu in de Gemeenschap". Een zeer aandachtig
gehoor. In de pauze werden onze kranten goed ge; 
kocht. Een prettige bijeenkomst. 

-o-
Afd. Amsterdam hield op 8 Maart l.i. in een der 

zalen van "de Roode �eeuw" haar 2e contactavond. 
Voor deze gelegen:heid was vr. v. d. Stijl overge, 

komen om · een korte doch zeer duidelijke uiteen, 
zetting te geven van �1-datg�ne wat thans _zichtbaar 
is �voor hen die het willen zien) aan de honzo_nt van 
de opgaande Bellamy,zon. Is, wat thans geschiedt of 
geschieden gaat meest nog een kwestie van het vol, 
gens het huidige stelsel "h�i�ige moet�n", onm_i_skel!-' baar 'breelkt de tijd aan -dat bmnen afzienbare hJd dit 
,,door -dwang der omstandi��den moeten''. zal o:,er, 
gaan tot een uit humamta1re overwegmg zmver 
willen". Vr. v. <l. Stijl was zelfs zo optimistisch dat 

hij sprak van het feit <lat mogelijk <hij nog maar ze, 
ker zijn kin-deren -die tij-tl zouden beleven. 

De avond werd afgewisseld met muziek en voor, 
dracht. 

Zeker een geslaagde avond. :Hopelijk worde� der, 
gelijke avonden meerdere malen herhaald . . Rmm 60 
aanwezigen konden van het gebodene gemeten. 

-<>-

RIED EN FRANEKER. 
Dinsdag 20 Maart hielden <le afd. Ried_ en Frane, 

ker een gezellige avond met medewerkmg van de 
, Jounpraters". 
' Een kort propagandistis�� w?ord van Vr. De�er 

en verder een en al vrohikthe1d. Extra vermeldmg 
verdient nog het voordragen van twee gedichten v_a� 
onze oude vriend -Algra van Leeuwarden door Tim 
Wintsers,van Asperen. 

-o-

SINT JACOB! PAROCHIE. 
Op .11 Maart sprak Vr. Horsmeier over "Alweer 

Crisis en Chaos?" Deze bijeenkomst was zeer druk 
bezocht. Bij de beantwoording der vele vragen ont, 
stond een belangrijke gedachtenwisseling over de 
houding van -de Christen, -welke tot volkomen over, 
eenstemming leidde met de principiële debater ('R.K. 
gee·stelijke). Vele 'brochures werden verkocht. 

(Van andere vergaderingen nog geen verslag aan, 
wezig. -- Red.). 

2. Vieux Camarades (!behorende tot de grootste ______________________ _ 
Accordeon,orkesten van Nederland). 
a. Mars Groot Rotterdam.
b. Die Zigeunerin. 
c. Bloemenwals.
d. Raymond Ouverture. 

3. Bippo en Beppo in <le schefs "Kinderbijslag".
4. Spreker: J. Bogaard.

P a u z e. 
5. De Zingende Zwervers. in h.un repertoire. 
6- Spreker >M. ,H. v.d. Stijl.
7. Vieux Camarades:

e. Beho de l'Amblave Marsch.
f. Orpheus.
g. Uren<lans uit Ballet La Giacanda.
'h. Marsche Heros. 

8. Sluiting.
Wijzigingen voorbehouden. 

. . ""· 

KNIPSELDIENST . 
In vele afdelingen heb'ben zich reeds vrienden be, 

schikbaar gesteld om ·belangrijke !berichten uit de 
plaatselijke pers door te zenden aan het Re-dactie, 
secretariaat. Helaas ontbreken nog enkele af<lelin, 
gen. Vrienden, deze 'berichten zijn zeer belangrijk 
voor onze Soc. Econ. Documentatie. Vraag formulie, 
ren aan 'bij het 'Red. Secretariaat, Caninefatenst'r. 13, 
Haarlem. 
OPGELET! 

Het secretariaat van de afd. Den Haag is t'hans: 
B. A. Roodzant, Leeuwendaallaan 93, R-IJSWIJK Z.H: 

LEIDEN · roept medewerkers voor de colportage 

en folderverspreiding! !Meld U bij drommen! 

EXEMPLAREN 
van dit 

HERDBNKINGS" 

NUMMER 

21ijn verkrij-gbaar •bij de Besturen van alle onze 
plaatselijke afdelingen à 10 cent per ex. 
A:lleen waar geen plaat5elij<ke afdeling nog ge
vestigd is, !'ichte men zich rechtstreeks tot de 
Stiohting Oentr. Adm. BeUamy te Ede, (Giro 
136123). 
P-er a1buis naar hier gezonden bestellin,gen uit
plaatsen, waar een onzer afdelingen gevestigd
is, worden aan het !Bestuur van deze ter uit
voering boegewnden.
De Besturen onzer afdelingen worden er op at
tent gemaaikt, dat uiterlijk 28 Maart nog na
lbestelling,en worden aangenomen !door de Stich
ting Centr. Adm. Bellamy te Ede, 

DE ALGEMENE VERGADERING 1950. 
De afdeling :Rotterdam heeft zich bereid verklaard 

<le organisatie van de A.V. 1950 op zich te hemen'. 
Deze !'>--V . . zal worden gehoude� in de Congreszaal 

van het bmtengoed ",De Tempel te Overschie (:bus, 
veDbinding vanaf station 'Rotterdam D.P.). 

Als dat'.1m werd bepaald: Zaterdag 3 Juni 1950. Op 
Zondag hierop volgend 4 Juni wor,dt in dezelfde zaal 
de A.V. voortgezet. 

Logiesgelegen'heid wordt voor wel 90 deelnemers 
eveneens door ,,IDe Tempel" geboden. Formulieren
voor logiesaanvrage zullen uw afdeling nog bereiken. 

-o-
In Amsterdam maakten wij op 22 Februari j.1. in 

Hotel "De Roode -Leeuw" de eerste avond mee van 
e _en serie "Gezellig� Conta.ctavon-den", ter opluiste,
rmg waarvan voorzltter, vriend Bram Kwist, de me, 
dewerking van de leden zelf ·had verzocht. 

Deze eerste avond wer,d een groot succes, door <le 

uitstekende opkomst en door de buitengewone ar, 
ti:stieke prestaties van <le dames: Mw. De Waard 
Mw. Van d 'er Griend,Van der Horst en de heren; 
Van der Horst, Van der Griend, Reen, Bram Kwist 
en W. Dekker. 

De woorden van voorzitter Bram Kwist en vriend Weijsman vonden mede -daardoor een goed gehoor. Moge dit voor Amsterdam nieuwe idee, een succes blij-ven. 

DE !.A.B. 
Het zijn deze stille, hardwerkende Esperantisten, 

,die contact na contact leggend mef -het buitenland', 
ons steeds weer een hart onder de riem steken. Hun 
jaarverslag toonde ondanks de bescheiden vorm, 
weer eens de uitstekende resultaten aan. 

Vrienden van <le !. AJB., uw werk maakt velen van 
ons 1beschaamd, maar stemt ons allen dankbaar. Wij 
danken u en weten, dat onze bijdragen u een steun 
moeten zijn! 

G. J. A. SMJT. 
.-o-

HET VOORBEELD KOMT VAN DE KLEINE 
AFDELINGEN: 

Afd'. Grouw bestelde heden bij de P.R. 700 exem, 
plaren van Welvaart voor Allen. 

H-ef ligt in ,de bedoeling ,deze in de week van de 
herdenking van de lOOste geboortedag van •Edward 
Bellamy te verspreiden. 

Wel:ke afdeling neeJ;Ilt dit initiatief over?! 
Hoe eerder de oplage is uitverkocht hoe eerder 

k!J.n worden overgegaan tot uitgifte van een 2e pro; 
pagandamummer. 
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RIJKSPOLITIE GEWEST AMSTERDAM. Langedijk, 5 September 1950; 
DISTRICT ALKMAAR. 

GROEP LANGEDIJK. 
Co Illliandant. ' 

' 

No.a. Geheim. 

Onde:rwerp:Inlichtingen. 
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Aan 

Ter voldoening aan Uw opdracht,gegeven bij Uw 
schrijven, No.440, naar aanleiding van het hierbij terug
gaand schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

_No.89360,betr.C.de Jong,heb ik de eer 'OWel.ëdelgestrenge 
het volgende te berichten. 
Bedoelde C.de Jong,is genaami: 
Cornelis de JONG,geboren te Zu.idscharwoude,5 September 
1895.Zijn beroep is vrachtvaarder en hij woont te Sint 

/Pancras Benedenweg No.12?.0p 15 April 192? vestigde hij 
zich met zijn gezin te Sint Pancras,komende van Heerhugo
waard.Hij is gehuwd met Jannetje Brink:iran,geboren te 
Zaandam, :;l. Mei 1896 .Deze De Jong is uiterst links geori
enteerd.Dezerzijds kon niet worden vastgesteld of hij 
lid is van de C.P.N.Hij leest de "Blauwe Week en de l:lel
lanu courant.Op n:aatschappelijk,crimlneel en zedelijk 
gebied is niets ten �dele bekend. 
Het is een zeer zondéling gezin.Er zijn drie zoons te
weten: 
Willem de Jong, geboren te Heerhugowaard 22 Januari 1920. 
Hij vocht tijdens de burgeroorlog in Spanje tegen Gene
raal Franco.Na zijn terugkormt was hij correspondent voor 
11De Waarheid".Op 13 April 1943 vertrok hij naar Koedijk, 
Bovenweg No.4? a. 
Cornelis de Jong,geboren te Heerhugowaard,12 Aprill924, 
heeft tijdens de bezettingsjaren als vrijwilliger gediend 
bij de ss.Op 20 Juni 1942 is hij nabij Kretschno in Rus
land gevallen. 

� 1 Hendrik de Jong, geboren te Heerhugowaard, 20 Augustus 1926 
is gehuwd met Neeltje Nanne Biere.Hij 1s dienstweigeraar 
voor de Kon.Landmcht .Hij vertrok op 10 r.:a.a:rt la_50 naar 
Zaandam alwaar hij woont in een woonschuit genaffli:Libertè. 
De in het schrijven bedoel.de Cornelis de Jong,geboren 
te Heerhugowaard 5 l''ebruari 18?0. wonende te ::5int Pancras 
Bovenweg No.324,is de vader van eerstgenoercde uornelis 
de Jong.Deze De Jong is een z.g. stille communist.Leest 
11DeWaarheid" en de 11BlauweWeek 11 .Hij is voorzitter van 
de Geheelonthoudersvereniaing Afd.Sint Pancras.Op n:aat
schappel:i.jk, crim!.neel en zedelijk gebied is niets te zijm 
nadele bekend. 

De Opperwachtmeester, 
Groepscomnand.ant, 
H.Drie!nhuizen.

de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie Alkmar 

te 
HEILOO. 
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Verslag van de G-eyre1:,telijke Bijeenkomst van de Internationale 
Vereni�inb Bellamy op 3 September 1950 in de Prinsentuin te 
Leeu�arden, 6eorganiseerd door het gewest Friesland van de I.V. 
:Oellamy . 

.. :':..anwezig: ongeveer 900 personen. 
::'erreincapaci tei t: nL" t bekend ( verrn. 6 à 7000 personen) 

8tei.J:ning: vrij enthousiast . 

... preker·s: .J.ndré Dekker, e:;eboren te ·ve�::..dam, 31-10-1903, wonende 
..3int Jacob straat 3 te Leeuvn.rden, u-ewestelijk Voorzit
ter; 

1. Bogaard, wonende te 's Gravenhage;
.�.H. van d"-r Stijl, �1011..;nè e te 's Gravenha6e; 
,l. Horsmeijer, wonende te Bloemendaal. 

✓ l Ledewerk1-rs:
1 

De muziekvereni6ing " Ons G-enoegen" te LJeuwarden, 
onder leiding van �ieter de �uiter, ceboren te 
Leeuvru.rden, 14-7-1895, vonende Cammin[.;hastraç1,t 72 
te Leeuwarden; 

/ 

de onthoude ... szan5-ve�·eniging " Foarut" te Letku.m, 
ondtr leiding van Jisk J;[eslinga, geboren te Jorwerd, 
19-9-1895, ,ronende Bildtsestraat 51 te Leeuwarden; 
rr.evr. T . .linters-van ... •_speren, 

1
--onenu.e te F:r-aneker. 

Voor deze bijeenkomst was vrij veel propaganda 6emaakt 
door 1dddel van adverteni�ie 1 s in de plaatselijke pers en door 
strooibiljetten. In de Prinsentuin waren verschillende spandoeken 
opge.JJ.an6en met leuzen als II Bellamy, de enige oplossing, 11 " Bella 
my- �relvaart-Geluk:"en"C.-elijk:heid voor "'" ... llen". Op deze bij�enkomst 
waren een 400-tal personen uit de provincie's Zuid-Holland, Eoord
Holland en Utrecht aan,.ezig, die wet een 9-tal autobussen waren 
0ekoken. 

l'e omstr·eeks l0.30u.opende de gewestelijke voorzittc..r A. Lek
ker de bijeenkomst. Hij verwelkomde de ä.e......"l.1.vezi6en en in het bij
zonder de sprek(rs, de medewerkers en de gasten van buiten �ries
land. Deze bijeenkomst was georganiseerd om de cons1tuctieve ge

dachte van de bellamybeweuing te doen uitkomen tegenover de krach 
ten die op <:..e:. nieuvre ',1ereldoorlog aansturen. 

Nadat het ruu�iekcorps enige nU1p]Jlers had gespeeld, hield J •

.oo6ao.rd zijn rede, getiteld " Is vrede mogelijk'!". 
bij het horen van de namen Korea, L.a.kass&r, China, Formosa 

e. d. vra�en velen zich af of er nog wel vrede mogelijk is, aldus 
s.., reker. Haar zijn mening kan hier op met een volmondig "Ja" 
vrorden geantwoord. 
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Lienst,;eheim 

Velen ziJn van menin0, dat oorlogen onvermijdelijk z1Jn en �e
bruiken dan de slechtheid van de mens als argument. Dit arQ1ment 
is zo vaak gebruikt, dat de 6rote massa het tenslotte als een 
wa&rheid heeft aanvaard. Naar sprekers mening worden oorlosen 
niet ontketend door slechte mensen, dooh door slechte economi
sche verhoudingen. In het ka_pitalistische stelsel waaronder wij 
leven is alles gebaseerd op het verkrijgen van winst. Er wordt 
niet geproduceerd naar de behoeften van de mens, maar slechts 
datgene wat ninst oplevert wordt 6eproduce"'rd. Daardoor krijgt 
men belangentegenstellingen, die tenslotte tot een oorlog leiden. 
De kapitalistische stelsels van Amerika, · .. -est-Europa en ook de 
...,ovjet-Unie zijn er alle op �ericht zoveel mogelijk winst voor 
de eigen volkeren te verkrijgen. Ook de stae.tslieden è.ie de vol
keren in de U.N .o. vertegenwoordigen 1.1eten, dat deze belangen
tegenstellingen ten slotte een oorlog teneevolge zullen hebben, 
maar toch wijzen zij het Bellamy-stelsel af'. Dit is te -. .-ijten 
aan het conservatisme van de intellectuelen. Ook Pasteur, Galileï 
en Semn:.elweis werden in hun tijd door de intellectuelen als 6ek 
beschouwd. Ouderdomsverzekering, ziekte- en on6evallenvei·zeke
ring e.d. werden 50 jaar geleden als iets onmogelijks beschouv1d . 
... hans aanvaarden wij deze din6en als iets vanzelfsprekends. 
Niet voor niets zegt het Nederlandse spreekwoord: 11 Hat de boer 
niet kent, eet hij niet." In het huidige stelsel moet de een de 
ander vernietigen. .'a...'1.neer echter het winstmotief uit0eschakeld 
wordt, zal een oorlog niet meer nodig zijn, omdat niemand daar 
meer belang bij zou hebben. Om tot een wereldvrede te komen 
zal men tot het Bellamy-s�elsel moeten overgaan, dan pas zal 
er ue:rkeljjk vrede zijn, een vrede, die meer betekent dan alleen 
het zwiJ6en van de geweren. l.elukkig wijst alles er op, dat bin
nen afzienbare tijd ave::. de gehele wereld het Bellany-stelsel' 
zal vrorden ingevoerd en spreker is daarom van mening, dat er 
geen derde vereldoorlog zal komen. 

Hadat net nmziekcorps nog enige nurm.ers ten oeste had gege
ven, werd van 12-30 uur tot 14. uur gepauze,rd. 

Na de pauze voe1·de het zangkoor enige koorwerken uit. 
Daarna sprak 1_._.H. vo.n der Stijl over het onderwerp " Is 

algemene welvaart mogelijk?". 
ianneer men IJ.et getal van de uevolking van de gehele wereld 

de�lt op de 0ehele wereldproductie, dan blijkt, dat er van wel
vaart geen sprake is. Dit komt omdat niet g;eproduceerd wordt 
waaraan behoefte bestaat, maar omdat de ondernemers uitgaan van 
de gedachte: " �laa.raan kan ik het meeste verdienen". Van de cul
t·..iurt_;ronden in =lêlerika ..-rordt slecnts ongeveer 40% gebruikt en 
evengoed heeft men daar nog te kampen met een overproductie, 
,7a"rdoor Yrerkloosheid en economische Grises ontstaan. Door de 
grote vlucht van de techniek is de mensheid in staat voldoende 
te :produceren voDr ieèereen. �preker wees er in clit verband op, 
dat llien tegenwoordig in staat is allerlei gewassen te kweken op 
water, ·waarin verschillende voedin,sszouten zijn op0elost., zodat 
men onafhankelijk is van cultuur0rond. Jlech"s door het verkeer
de distributiesysteem ontstaat aan de ene kant overvloed en aan 
de andere kant hongersnood. ,:anneer men het 0eproduceerde recht
vaardig zou ve:i:delen, zoals dit door Bellamy Y:orè.t voorgesteld, 
dan zal er voor iedereen welvaart zijn. Het Bellamy-stelsel 
wordt echter bestreden door diegenen die bang zijn hun bevoor
rechte positie te zullen verliezen. Loordat deze mensen veel in
vloed hehben kunnen zij de Bellamy-staat nog even teGenhouden, 
c och de Geschieèenis bewijst, dat tegen een evolutie niets te 
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Lienstr;eheim 

àoen is, evenmin als men een rivier kan belet�en na�r het laagste 
punt te scromen •. :el kan men een di,jk in de rivier aanleg.sen, 
waardoor een meer gevormd vordt, doch uiteindelijk zal deze dijk 
niet bestand zijn te_;en cle druk van het vuter. Dan zal de dijk 
doorbreken en het water ·zal onder het aanrichten van verwoestin
t:,en verder stro!:len •. �preker waé.'.rschuwde de mensheid te�en het 
vormen van zo'n &i :k in de evolutie van de economische stelsels. 
:Ua"-rdGor zou een dijkdoorbraak, die uij da11 revol1..1.tie noemen , 
niet kunnen uivblijven en èe Levo -t,;en zouden voor velen verschrilt:
kelijk zijn. 

In de bellam:y-stae:t zal n:en, door de ontwikteling van de

techniek, de arbeidstijd kunnen en moeten verkorten. De eelijke

ve:r deling van de arbeidsvreu6de zal dan ruü,schien noe een :problc,em 
kunnen vrorden, doch spreker is ervan ovei tuigd, dat ook dit _pro
ble2m z&l worden OJ�elost. 

Ook: deze spreker meent, dat de Bellaruy-idealen binnen af
zienba::ce tijd verv7ezenli�kt zullen 11orden. 

ta declamatie door raevr. '2 ... inters-van __ spe1·en, sprak 
J. =orsmeijer. Zijn recle had als titel" De enige redding".

Uit de tcsenwo 'rdi6e 1,1aatschaprelijke chaos is volgens spre
ker slecbts redding moóelijk door .invoering van het Bel .aey-&tel
sel. Spreker zeGt dit niet als EellaG.yar�n, noch als C.' r::.sten, 
llla, .. r als mens. =::ij mu ent, dat zijn stelling in •:iesland niet meer 
behoeft te ,,orè en verkondigd, daur de :'rie sc Bellar.ayanen deze 
wc...::..::::·�'le..:.d reeds v&ak t,;enoeg bekend t.:,emc.G.kt hebben. Op het ogenblik 
wordt è e mer.s,1eid door pers en radio rijp �emaakt voor àe oorlog. 
E:r moet :c..chter komen een eenheid van alle volker·en. :.. i t zal niet 
vanzelf koI:.Jen, doch er zal voor 0ewe1 kt élienen te word e!l. .,tuk 
voor stuk zijn ,.-ij stumpe:ids, doch t,ezal!lenlijk kunnen vrij veel be
rei,;:en. "ij zijn allen van elkaar af:1ankelijk, ..:1riesland van 1;e
der land, Hee ei·le.nd va..'1 'est-Europa, · :est-Europa van :�1'lerü:a en 
l,usland. ,..,preker ziet no� eenrn:i.al L.et tijdstip komen dat è.e Indo
nesiërs de bi•oederhai1d reiken nau.r de i:Jede1landers, c' ie dan niet 
meer kowen om uit Indonesië te halen wat er te halen is, doch die

er hun gaven van hart en hand brengen. 3r is miar één God, e:!1 die 
is e r voor ons allen en niet voor de ene sroep of de ande_ e groep. 
Van de Christenen vraagt spreker door de daad te getuigen voor 
hun ueloof, van de democraten eist hij, dat zij strijdbaarheid 
voor hun ove .... tui3ing tonen. :ï e toekoillstie;e samenlevin0 l...loet rusten 
op de :peilers: we1·eldvrede, wereldeconomie en wereldbestuur. 
i..at,.r instedè va..'1 te "trijden voor eerü1eid maakt de wereld zich 
klaar voor een nieuwe oorlog. D e . erkelijke oorlogsdrijver zijn 
zij, die vasthouden aan een verouderd econo1üsch stelsel, terr:ijl 
er een nieuw en beter stelsel aanwezig is. _';.ls alle kerkelijke

ove:r·heden va..11dab.5 besloten alleen voor de vrede te werken, dan 
kwam er geen oorlog. 

Vervolgens gaf spreker een uiteenzetting van het Bellar.ay
stelsel, dat 0eGrond is op de economische 6elijk.heid van allen • 
._preker is voorst0..YJ.der van individueel ondeiwijs voor iedereen 
tot het 2le jaar. 1/ oor de ontwi .keling van de ceest en het onder
wijs, zoals boeke en Bolkestein dit in wilden voeren is 5een geld 
beschikbaar, zeGt de re_;ering, mab.T ,·rel rrorden milliarden ui tge-
0even voor het militaire apparaat. 

Verder noemde sprek.er als punten van het Bellarey-progrannna: 
meêeze0�enschap, planmatige productie naar behoefte, bestaans
zekerheid voor ieète:ceen, _et ulaatsen van de juiste 1.1an ou de 
juiste plau.ts Wa.urdr,or aru eid;vreui::.;de ontstas.t in plaa1svan ar
beidsplicht. Jeen kleine souver.eine stat.en, maar een wereldbe
stuur, gë en wereldoorlog maar wereldvrede, bindigt spreker zijn 
rede. 

Te ruim 17. uur was de bijeenkomst beeinèigd. 
+eeuwa.rden, 5-9-1950. 
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8e:ptembe-r 1950. 
V't'ienden, 

Op het ogenb+ik zijn bestuu't' eà we't'ke't's bezig met de voo't'be't'eiding 
van onze ee't'ste openba't'e lezing van het komende winte't'seizoen. 
De ee't'ste bijeenkomst zal plaats vinden op 19 Octobe't' a.s. in 
"AMICITIA", Westeinde 15 te I s-G't'avenhage. Sp't'eke't' zal zijn: 
V'riend BOGAARD. 
Zijn 't'ede is getiteld: "HET RECHT VAN IEDERE MENS OP WELVAART, LEVEND-
GELUK EN BESTAANSZEKERHEID". 
Kaa't'tve'rkoop. 
V'rienden, we dienen e'r voo'r te zo't'gen, dat onze s1 rreke'r voo't' een sta�tI 
volle zaal het woo't'd kan voe:ren. Daa't'toe zal iede'r lid tot activi te:;.-:: 
moeten komen. Niet een paa't' we't'ke't's mogen, on't'edelijk, met al het 
we'rk belast wo'rden" Ook èli e leden, d

0

iê'·• t,ót·.�u ·1t:oe niet mee't' deden dm: 
..atoekijken, zullen de handen uit de mouwen moeten steken • 
..,Als Bellamyanen huldigen we toch niet voo't' •lfiei'b.s:�het devies "VOOR AL-

LEN, DOOR ALLEN 11 ? ! , Aan iede'r lid zullen ·d0o't' de wijkhoofden .�1f3a�tal kaa't'ten a f .0.25 
ten ve't'koop wo't'den afgegeven. 
Af't'ekening vindt plaats aan het bet'reffende wijkhoofd v66'r 18 Oct.a,�� 
V'rienden, laat zien, wat U als Bellamy-lid waa't'd bent! Zet Uw p't'opa
gandistische aanleg zo k't'achtig mogelijk in. 
De zaal Amicitia kan 300 tot 500 mensen be't'gen. 
Aan Uw alle� activiteit zal het liggen of wij de zaal tot 500 man 
kunnen "ui t'rekken" of niet. De bezetting van de zaal zal dus het C't'i-· 
te'rium van Uw daadk't'acht zijn. Zet Uzelf niet beschaamd met een half-· 
volle zaal. 

zul
het 
te 

Propaganda: Doo'r middel van duizende pamfletten, die wijksgewijs 
len wo'rden ve'rsp't'eid, zal deze bijeenkomst onde't' de aandacht van 
publiek wo'rden geb't'acht. Ook aan dit we't'k dienen alle leden deel 
nemen. De we'rke't's zullen U de pamfletten aan't'eiken. 
Denk e'r om: ve'rsp't'eiden. en niet thuis laten liggen! Ve't'kwisting van 
p'ropaganda-middelen. mag,in de I.V.B. niet voott:Qmen!
De auto doet ook mée. Een de'r tot acti vi tei t 1t1'.\lt"boren" leden van de 

�."oude ga't'de" heeft zijn auto aangeboden ter intensive-ring de'l" p'ropa
W ganda. Op de Zate't'da.gmiddag voo't'afgaande aan de bijeenkomst in Amici

tia, zal deze auto
1 

voo't'zien van pakkend opschrift, doo'r de stad -rij-
den, waa-rbij gelij�tijdig pamfletten zullen wo-rden uitgedeeld. 
V't'ienden, gooi de slapheid van U af en we't'k mee zo veel U kunt en dat
is altijd mee-r, dan U ve't'moedt. 
Wij sp-reken dus af, dat de bijeenkomst op 19 Octobe-r, mede dank zij 
Uw hulp, grandioos slaagt! 

.Alvokon ! 
Espe'ranto-Nieuws • 

HET BESTUUR. 

Ka'raj §amideanoj. 
Ni O'rganizos konve't'sacian kunvenon de memb�oj kaj inte-resuloj. 
Kiam vi havas inte�eson, vizitu ci-tiun kun�enon� 
Venu! al suba ad't'esso: 
Ma't'da ves:pe-ro, 3an Octob-ro, oka ho't'o, Gouve'rneu-rlaan 622. 
Ma't'da vespe't'o, lOan Octob't'o, oka ho'ro, Hend't'ik Mandest't'aa� 7, 
Ma't'da vespe't'o, 17an Octob-r o, oka ho't'o; Jph,Cam:phuysstt'aat 88. 

Gi't'onumrneT r.v,B., afd, Den Haag 249328. 

-·� .... .... _ ·· -·- ·- • ·· - ·• · ... · .. · .. -. •-. --··�- ... . . · . ·· -- - •- -- ·· .-....... ... 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKlffi 

No. : B 89360 

Betr.: c. d� Jong. 
IV •JN 3 

'.s-Gravenha.ge, 14 Augustus 1950 

co 89360

VE'RTBOU\'t'ELI JK 

"Ontv" bew: 
Rappe.[ 

.......... .._....... 
....:;--� 

An1 ''>0·: : _ fl/4..1.1-::i:��-
Hiermede moge ik U verzoeken mij te Willen doen 

inB.ohten omtl'ent de personal1.a., 1;>olitieke gezindheid 
en verder van belang z:i�n gegevens, be.trei'tende C. de 

· Jong, wonende Benedenweg 127 te st. Pancras.

C o de Jong was aanwezig op een gewestelijke bij
eenkomst van de Intexnationale Vereniging Bellamy, ge
west Noord-Holland, gehouden te Bloemendaal op 10 Juli 

. 1950, waar hij in de functie van voorzitter van het ge
west Noord-Holland de vergadering ope.nde. 

In mijn administratie komt voor Cornelis de Jong, 
geb. 5-2�1890 te Heer Hugowaard, wonende Bovenweg 324 
te st. Pancras, die communistisch georienteerd zou zijn 
en welliobt identiek is aan bovengenoemde c. de Jongo 

,1 HET HOOID VAN DE DIENST. 
;r. Name.na deze, 

Aan de Heer Distr.iotscomma.ndant 
der Fijkspolitie tn het 
District Alkmaar 
te 

H E I L O O. 

½ G. C- . .. ra.iJb
- ei:ic.,..i i



Uit : OD 342 

Voor : OD 402 

Ag.nr: 90551 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 • '49 

UITTREKSEL 

Naam: Maandrapporten Overijssel 

Naam: Internationale Vereniging Bellamy 

Afr. : I.D.Deventer 

Politiek maandrapport. 

datum: 3 .8. 50 

De onlangs te dezer stede heropgerichte afdeling van 
de Internationale vereniging Bellamy, voerde geen 
activiteit in het openbaar. Het afdelingsbestuur, dat 
inmiddels is vastgesteld, bestaat uit de hierna te 
noemen personen: Jacob GAST, geb. te Ambt-Almelo op 
26.7.1910, verkoop1eider, wonende E.Tesschen.macherstraut 9 
alhier (voorzitter); Margaretha Johanna Aletta HEMMES, 
gehuwd met Ir.W.P.C.KNUTTEL, geboren te Batavia op 
12.7.1890, wonende Borgele 148 te Diepenveen (2e voorz. 
en bestuurslid van de N.V.B. afd.Deventer en het Vredes
comite alhier); Ma.rtiena Sophia Ma.ria DIJKHUIZEN, gehuwd 
met J.M.C. van TRICHT, geboren te Lonneker op 27.3.1891, 
wonendè Radstakeweg 62 alhier(secretaresse-zij is geinter
resseerd bij het Humanistische Verbond en georienteerd 
op de P.v.d.A.1; Geertje de GROOT, gehuwd met J.BLOKKER, 
geboren te Amsterdam op 17.1.1895, wonende J.P.Sweelinck
straat 20 alhier (2e secretaresse hoofdbestuurslid van 
de N.V.B. en lid van het Vredescomite); Bertus JANSE 
VREELING, geboren te Amsterdam. op 25.4�1897, bouwvak
arbeider en kellner, wonende Cartesiusstraat 29 (admi
histrateur- hij bezoekt openbare vergaderingen van de 
C.P .N. en het Vredescomite-); Lubertus Hendrikus WIJNA, ·
geboren te Nijmegen op 21.2.1905, monteur-chauffeur,
wonende E.v.Bronkhorststraat 17 alhier (2e administrateur,
bekend voorstander Bellamy).

HG 

5.10.50 

Op aanwijzing van: B • 
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Verbinding 97. 13 Juli 1950. 
No. ll61Dienstgeheim. 
Onderwerp: gewestelijke bjjeenkomst Internationale Vereniging Bellamy,

gewest Noordholland, te Bloemendaal op 10 Juli 1950. 
Betrou·\i'baa_heid berichtgever en waardering bericht r zeer betrou;;�aar. 

� l 

-0-0-0-0-0-

15 · JULI 1;?50 

ACD · c&.;to 

Op Zondag 9 Juli 1950 werd in het Openluchttheater te
Bloemendaal een gewestelijke dag gehouden van de Internationale 
Vereniging Bellamy, gewest Noordholland. 

Te ongeveer 10.00 uur opende de voorzitter van dit gewest, 
)( 1 de heer C. De Jon_g, wonende Benedenweg 127 te St.Pancras (verde 

0�- re personalia onbeke nd) de bijeenkomst. Er waren toen ongeveer 
500 personen aanwezig. 

, Na deze spreker sprak de voorzitter van de afdeling Haarlem, 
llK.F.C.J. Zuid�eer, geboren te 's-Gravenhage 20-3-1889, wonende 

o.ll · te H:arlem, Zjjl\7eg 82, die de aanwezigen hartelijk welkom heette
en mededee lde, dat de bussen uit Den Haag en Rotterdam vertra
ging hadden, maar dat men gewoon doorging met het programma, 
daar men aan het tijdschema gebonden was. 

Hierna werd enige muziek ten gehore gebracht door de Hilo 
Hawaiians, bestaande uit 3 heren en een dame. Nadat het theater
bijna vol gelopen was met deelnemers, naar schatting waren er

'1-._ � toen duizend bezoekers, voerde het woord Cornelis Oderkerk, ge
boren te 's-Gravelani 7-2-1889, onderwijzer aan een Chr. school 
te Velsen, wonende te Santpoort, gemeente Velsen, Terräsweg 66. 
Hij behandelde het onderwerp "Christendom en Bellamy 11 • 

Hij zei ondermeer, dat de Christeljjke Kerken de resolutie genorne
op de laatstgehouden wereldraad der kerken, naast zich neer leg
den en dat de kerken het Christendom afbreken, daar men wel pre
dikt "hebt Uw naaste lief", maar er in de practijk niets aan 
doet. Zie maar de bewapening enz. De taak van de kerken is het
beginsel van de Bellamybev1eging naar voren te halen. 

-t Na een voo.cdracht van de beke nde Willem van Capellen, spr 
"J. .-\-1 de heer J .Bogaarg, vermoedelijk een ambtenaar van een der depar

tementen, wonende te Schevenin5en (personalia onbekend) over he· 
onderv,rerp: "Geld, dat krom is •....• 11, waarin hij ondermeer zei, 
dat r.:inister Lieftinck een bondgenoot is van de Bellamybeweging,
daar hij de rijken het geld afneemt en hen daardoor bij de armen 
voe gt, waardoor een gelijkgerechtigheid ontstaat. 
Na de pauze, die duurde van ongeveer 12.30- tot 13.30 uur, trad
op de Kon. Mannenzangvereniging "Caecilia" uit Haarlem, onder 

-1 leiding van Nicolaas Hogerwerff, geboren te Haarlem 3-9-1891, 
17.1<. · wonende te Haarlem aan de Wilhelminastraat 51, lid van de I. V.B.

afdeling Haarlem. 
Vervolgens spraken, steeds afgewisseld door muziek van de 

Hilo Hawaij_ans en voordrachten van Willem van Cappellen, de hee
)( 1 A .Dekker (woonplaats en personalia onbekend) over het onderwer:p

"Pessimisme, optimisme, enthousiasme", waarin hij liet uitkomen 
de gang van zaken in de beweging, nl. dat de massa nog pessimis
was, velen optimist en diverse leden enthousiast waren voor de 

�JI.V.B.; 
J.Horsmeier, landelrjk voorzitter van de I.V.B., wonenie te Bloe 
mendaal, Bos en Duinlaan 17, bij U bekend, met het onderwerp: 
11Naar vrede en welvaart", sprak als een volbloed corrnnunist. 
Hij behandelde diverse punten van het Bellamyprograrnma: Welvaart
der gemeenschap, medezeggingschap, arbeidsplicht voor ieder, 
goederenruil geleid door de regering. Door· de dan ontstane wel
vaart komt men tot de vrede. 
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t7,1{.,�I 
Mevrouw N.v.d.Lek-Luns, bestuurslid of gewezen bestuurslid

van een afdeling uit het Oosten des lands (adres en personalia 
onbekend) behandelde het onderwerp "Vrouwen men wacht op U". 
Zij sprak hoofdzakelijk tegen de vrouwen en zei dat de landen 
veel te weinig door en met de vrouwen geregeerd worden; dat de 
huwelijkswetgeving nodig veranderd dient te worden, daar de vrom
geen recht hee ft om zonder de echtgenoot iets zelfstandig te 
kunnen kopen; dat de landen een wapenopslagplaats zijn van wape
nen en atoombommen, dat de jongens en mannen ten strjjde gevoerd
moeten worden voor de vrede en dat de vrouwen altjja beknot wor
den door de mannen, enz. enz.; 

t,,1(.--f'I J.J . .'lijsman, voorzitter van de pro pagandaraad der I.V.B., 
wonende te Amsterdar:1, .tleinier Claessensstraat 21, wekte de aan
wezigen op voor de beweging extra propaganda te voeren en elk 
uur, dat men vrij was, te benutten voor de I.V.B. Hij spoorde 
de aanwezigen aan, om ook deel te nemen aan de dag, welke gehou
den wordt in Augustus of begin September a.s. te Lee uwarden. 

'X I Tenslo tte sprak de heer Van Wijgaarden vermoede lijk v'.Qnende
te Rotte:cdam (personalia en adres onbekend), voorzitter de Es:pe
rantoclub der I.V.B, waarna Horsmeier, eerde� genoe,1d, de b�een
komst te ongevee� 17.45 uur met een danh.vVoord sloot • 

Het publiek was enthousiast en applaudisseerde herhaalde-
lijk. 

Er waren groepen of afdelingen uit Leiden, Rotterdam, Den
Haag, Vlaardingen, �eeuwarden, Hilversum, Delft, Alkmaar, Den 
Helder, Aalsmeer, IJmuiden, de Zaanstreek en Haarlem. Einde. 

-o -0-0-0-0 -
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Uit : 0D 345 

Voor: 0D 402 

Ag.nr: 89107 

UITTREI<SEL 

Naam: MAAND - RAPPORl'EN NOORD HOLLAND 

Naam: INTERNATIONALE VERENIGING BELLAMY 

Afz. : ID Beve:rwi jk datum: �-7-50 1 

Aard van het stuk: maandoverzicht Juni 1950 

I.V. Bell�:
over haar activiteit zonden wij U een afzonderlijke

melding toe onder Nr. 301. d.d. 6-7-50.
Wij kunnen hier thans nog een drietal berichten aan toe

voegen: 
l. Op 3 en 4 Juni werd in het Conferentie-oord "De Te�l"

te Overschie de jaarlijkse al.gemene vérgadering van de I.V.B. 
gehouden. Hoewel wij vernamen dat de afdeling Beverwijk daar 
vertegenwoordigd is geweest, konden wij tot heden nog niet 
vaststellen wie als afgevaardigde dit congres heeft bezocht. 

2. Het Gewest Noord Holland van de I.V.B. organ1Sèertill
op Zondag 9 Juli 1950 van 10-17 uur een Landdag in het 
Openluchttheater te Bloemendaal. Sprekers zijn, aldus de 
"Kennemer Courant" van 20-6-50: Mevr. v.d. Lek•.Muns en de 
heren H.J. Oderkerk, Santpoort, n. Horsmeijer, Bloem�ndaal, 
Bogaard, Den Haag en Dekker, Leeuwarden. Extra treinen zijn 
voor deze landdag ingelegd. 

J. Het bericht hierboven onder l vermeld,'werd gepubli-
ceerd in "De Waarheid" van 1-6-50. 

In hetzel�de blad van 28�-50 verscheen opnieuw een

bericht over de I.V.B., wel een bewijs dat de communisten ✓

zioh meer en meer voor de Bellamyanen gaan interesseren. D 
Dit bericht luidde als volgt: "Het Alkmaarse vredescomité 
deelt mode dat de Internationale Vereniging Bellemy, zich 
in haar ledenvergadering van Maandag 19 Juni met algemene 
stemmen heef't uitgesproken voor de J punten van �ockholm. 
Vereniging Bellamy voor verbod atoombom." 

1 . 

Uitgetr. door: Gr Op aanwijzing van: ? 

Datum: 9-11-50

� 40061 • '49 
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INLI CF.i'IJITG...:il',....1)1...:.iYST R, VBRWIJK 

Nr. 301 
OP KAART' 

ACO/J:g: 1h 
DAT:?..•l�-SQ 
PAR:� 

6 Juli 1950 

. .,,, 

1 t� ft 7 
DI.."'N 'T G....:Hc}D.U: .- l2 JUUl;m

Onder1r.er:p: Vergadering I.V. B., afdeling 
Beverwijk, op 22 Juni 1950. l}füj Jp6{, · 1 

O:p Dondr rdag 22 Juni 1950 hield de afdeling Beverwijk 
van de Internationale Verenging Bellarny, een huishoudelijke 
vergadering in ge 1 01.1w "Het Centrn.m 11 aa.n de I' oningstraat te 
Beverwijk. 

· De vergaderin,_; W(➔rd door verschillende nieuwe leden,
waarvan de namen nog onbekend zijn, bijgewoord. 

� 
Er werd bekend gema·1kt dat de voorzitter van de afd. © 1 Beverwijk, Gerrit Krom, geboren te Wormerveer op 27-2-86, 

ambtenaar P.T.T., wonende Creutzberglaan 37a te Beverwijk, 
zou aftreden·als voorzitter. Krom was in 1948 lid van de 
E.v.c. (B.h.O.P.). 

© 
• De vergadering werd geleid door Mathijs Ot1o Willem

) l Geijtenbeek, geboren te Vreeland o:p 9 1Ia.e,rt 1901, Inspec
teur in Algemene Dienst bij de PDN-Centrale te Velsen, 
wonende te Beverwik, Hendrik Bnrgers+:r?.at 19. Fij was 
na de oorlog eerst lid van de L. V � C., thans van het J:NV. 
Hij staat reeds enkele jaren bekend als li� van de I.V.b., 
te Beverwijk. 

r. Tot nieuwe voorzitter werd gekozen de vurige Bellamyaan
Jacob van ·,Vijngaarden, geboren te Velsen op 23-5-19C3, 
winkelier en wonende te Beverwijk, Kerkstrae.t 2. 
In 1946 voerde hij een verkiezingslhiljet van de CPIIT. hij
is thans nog abonne _o:p "_Je Waarheid", internationaal 
secretaris van de I.A.b.(Esperantistenvereniging in de IVB)
en redacte11_r van het orgaan der I.A.B. 11L1konomia :;_,galeco". 
Over hem werden reeds meerdere meld.ingen ingezonden in 1949
Reeds in 1936 was hij links extreem georienteerd. Hij is 

� yoorts lid van de N.V.S.E. 
s.i--- De heer Geijtenbeek gaf een duidelijke uiteenzetting 

i8ijiÎ!jiIB�ä�tenv8igehebbe� gelei�_tot de hu�dige economis�r.
4 ns BeLlamy ziJn corruptie, werkloosheid 

enz. geen onverklat1.rbare ui ... wassen, doch logische gevolgen 
van een op winst gebaseerde levenswijze. 

1 De secretaris van de afdeling, Jacob r:artog, geboren 
te De llijp op 30-10-1895, Technisch AmbtenaRr B bij de PEN
Certrale te Velsen, wonende te Beverwijk, S+rick van Lin-

b. K.. schotenstraat 41 - medio 1 4 abonne op "De Naarheid11 -, 

deelde mea.e dat het ledental gestadif groeit en dat et 
Bondsorga.<>.n groter zal worden. 

Geijtenbeek dankte in een toespraak de scheidende 
vocrzitter Krom hartelijk voor het vele werk dat deze voor 
de afdeling Beverwijk heeft verricht. 

De nieuwe vo_- rzi t.,. er, Jac. van dijngaarden, hield hier
na een korte rede, waarin hij een beschouwing gaf over de 
Bellamygedachte o:p internationaal terrein. Aan de hand van 
rapporten en brieven uit Belgie, Frankrijk, Japan en .Ameri
ka, toonde spreker aan, dat er een stijgende belangstelling 
voor de economie van Bellamy is waar te nemen. 

Hierna ·•erd de vergadering gesloten. 
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Van alle hiervoor genoemde personen werden reeds 
Inforrnatieka�rten in:;:ezonden. 

In het dagblad 11Kennemerlanè.. 11 van 6 Juli 1950 plaatste 

voornoemde Jac. van ,{ijngaarden, ee n ingezonden artikel 
onder de titel "Grijpt de kans of ••••• ", geplaatst "Buiten 
verant oordelijkheid van de Redactie". Hij schreef daarin: 

"Maken wij de balans op van het huidige wereldgebe11.ren, 
dan zien wij, dat de puinhopen van de wereldbrand niet 
opgeruimd zijn, of er verschijnen al weer nie1n·1e front
berichten in de bladen. :Men beweert dat alles wordt gedae.n 
om een nieuwe oorlog te voorkomen, gesproken wordt over 
mogelijke gevolgen, maar geen letter wordt gewijd aan de 

oorzaak: de techniek! De mens denkt dat voldoende mac· ines 
hem vrij zullen mak.en. Hij z al echter meer en meer gebonden 
zijn, een robot, gedreven door zijn eigen werktuigen. 
Wij kunnen van de techniek en het thans bereikte niveau 
geen afst and meer doen, doch onze blik :moet opwa$',.rts gaan, 
wij moeten onze ge est verheffen, want de te chniek in zich
zelve is niet noodlottig, doch wij mensen passen haar ver
keerd toe. Om e en nieuwe catastrophe te vo0rkomen, behoeven 
wij slechts gewone mensen te zijn met een beetje goedheid
van hart. Bell8.1Iijt, een van onze grote geestelijke leiders, 
die zijn knuppel wierp in het gezapige, zelfgenoegzame 

maatschappelijk hoenderhok, riep de mensheid toe, zich er 
rekenschap van te geven, hoe het menselijk intellect 

gB�äpë!�j�îef i�f1B�ënfoRtiH� �i��8hîj�ffigä�eb��entm@is-
heid, ligt de oplossing, d ie ge zult moeten aanvat,rden, 
als ge mens wilt blijven en U wilt/ontwikkelen. /blijven 

w.g. Beverwij'r, Juli 1950.
Jac van Wijngaarden."

I.D.
�
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Toezending pamflet en 

brochure van de Internationale 

Vereniging Bellamy.-
� , I r·-AcD-/ JiJM

, ___ _ 

Hierbij doe ik U toekomen een pamflet van de 

Internationale Vereniging Bellamy, Gewest Noordholland
1

betreffende een op Zondag 9 Juli 1950, te houden Land

dag te Bloemendaal, welk pamflet tezamen met een even

eens hierbijgaande brochure op 1 Juli 1950, in een 

deel dezer gemeente, huis aan huis werd bezorgd.- EIN-

. DE.-
0..

f



DIENSTGtBEIM. 

No. 28. 

No. V.D. 1.353.50. 3 Juli 1950.-

ONDERWERP; 

Toezending pamflet en 
brochure van de Internationale 
Vereniging Bellamy.-

• 

Hierbij doe ik U toekomen een pamflet van de 
Internationale Vereniging Bellamy, Gewest Noordholland
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oeno hierbijgaande brochure op l Juli 1950, in een 
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INTERNATIONALE VERENIGING BELLAMY 
GEWEST NOORD-HOLLAND 

• 

Landdag te Bloemendaal 
op ZONDAG 9 JULI 1950 

y' 

in het prachtige 

O,enfucfii

Jkeafet 

Aanvang lOuur 

Onze bekende sprekers 

Borsmeier, Bloemendaal 

, Bogaard, Den Haag 

Dekker, Leeuwarden 

Oderkerk, Santpoort 

zullen hierbij 

het woord voeren 

■ 

Tot de dames spre�kt: 

Mevr. v.d. Lek-Muns 

* * 

20 min. lopen 

van het station 

Bloemendaal 

Einde5 uur 

�-e eo.ntt1W,,.,1e ;za1, v.e,u1,e4 

fiet p� ,zo. aanbte&frelij/i 

�fij,li malien 

Extra treinen zullen worden ingelast 
J

""\ 

_om de stroom van bezoekers te vervoeren 

Entrée, dagkaarten f0.60 

" middagkaarten f 0.30 

Rijwielstalling aanwezig 

Zie verder de grote raambiljetten die overal 

in het gewest zullen verschijnen 
Het Bestuur 
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·zolang

de economie 

wordt gebruikt 

voor winstbejag 

zolang zal 

oorlog dreigen 

Daarom 

is geen vrede 

denkbaar 

zonder 

economische vrede 

7 

Economische vrede 

wil zeggen: 
Alle arbeidskrachten onder centrale 

leiding in overeenstemming met aard 

en aanleg te werk gesteld in: het : ar
beidsproces voor de opbouw van land 

en volk 

De productie volledig ingesteld op de 

behoefte van iedereen. 

De totale koopkracht van het gehele 

volk gelijk aan de totale waarde der 

totale productie. 

Samenwerking van allen voor allen. 

Economische vrede 
is 

oorlog voorkomen 

8 

De Internationale Vereniging 

BELLAMY" '' 

zoekt Uw medewerking voor de 

verwezenlijking· van een 

· Nieuwe Maatschappij
met als grondslag een economie die een 

waarborg is voor de welvaart van elk individu 

( V r a a g t  o nz e  l ect uur ) 

Vraagt inlichtingen bij : 

STICHTING CENTR. ADM. ,,BELLAMY" 

Stationsweg 89, Ede, Telefoon 8113 

of bij: 

Mevr. HOOGLAND, 

Stationsweg 110, Alkmaar 

(9.,cvtlo.g o./ V�ede 

Oorlog - Ondergang 

Vrede Opgang 

No. 7 

Oorlog = Vernietiging 

Vrede = · Opbouw 

Oorlog = Ongeluk 

Vrede = Geluk 

\.., _______ _

Wordt en blijft 
een actief strijder 
voor de vrede ! ! 
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Atoomgeleerden hebben verklaard, dat 

een volgende 

Oorlog 

welke met 

Atoom wapenen 

zal worden gevoerd, 

een chaos zal verwekken welke mens 

en wereld 1000 jaar terug zou voeren 

en ook voor de overwinnaars een vol

komen ramp zou betekenen. 

De concrete werkelijkheid van de tijd 

eist van elkeen 

AANDACHT 

en 

BEZINNING 

Als aan de lopende band verschijnen in 

pers en radio voortdure;nd berichten 

over bewapening en 

ooriogsvoorbereiding 

alsof het vanzelf spreekt 

dat oorlog onvermijdelijk is 

dat 

onbegrip 
en 

.\ 

passiviteit 

hulpmiddelen zijn bij 

oorlogs-voorbereiding 
en een 

GEVAAR betekenen 
voor 

de vrede? 

Oorlog is geen 

natuurramp! 

Hij kan voorkomen worden 

als de mensen 

vrede 

willen!! 
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Verbinding:No.46. 

DIENSTGEHEIM. 

No. 2872. v) 
OP KAART 

Z3 Juni 195'0. 
l 

1 1

;-27 J ml· ,. Onderwerp: Openbare vergadering van de 
Internationale Vereniging 
Bellamy,afdeling Deventer. 

ACD/ 

DAT: V '/(� 
PAR: ACD tJJJ�tPf l

- -�- - - - - - -

Datum van ontvangst bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: dhr.Procureur Generaal fgd.Directeur van Politie 

te Arnhem. 
Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

' 

. ' 

Ik heb de eer U te berichten,dat door de afde
ling Deventer van de Internationale Vereniging Bellamy, 
op Donderdag 22 Juni 1950 in de bovenzaal van hotel 
Royal aan de Brink alhier een openbare vergadering werd 
gehouden. Aanwezig waren')8 personen bij een zaalcapac1-

·t 1teit van 80 zitplaatsen. Als spreker trad op Jan HORS
f MEIER,geboren te Bloemendaal op 13 Januari 1900,wonende 

te Bloemendaal,landelijk voorzitter van de !.V.B. 
De vergadering werd te omstreeks 20.20 uur geopend 

-•door JACOB GAST,geboren te Ambt Almelo op 26 Juli 1910, 
van beroep in- en verkoopleider,wonende te Deventer Tes
schenmacherstraat 9,voorzitter van de I.V.B.,afdeling 
Deventer. 

De heer Horsmeier gaf hierna een uiteenzetting over 
doel en werken van de I.V.B.,waarbij hij betoogde,dat 
wanneer een ieder de gedachte van Bellamy was toegedaan 
er geen vrees voor oorlog meer aanwezig zou zijn. Vol
gens hem was de I.V.B.een partij waar een ieder, ongeacht
politieke- of Gdidsdienstige instelling lid van Kon zijn. 
Spr,vertelde,dat hij zich behalve voor1 zijn werk voor de 

✓ 
I.V.B. ook ten volle gaf voor de strijd van de Vredesbe

� weg1ng,welke beweging,volgens hem,jammer genoeg in Neder 
/' land een politiek tintje had gekregen en dat hij in Oc

tober a.s. als afgevaardigde hiervan het Wereld-vredes
congres te Genua zou bijwonen;/Volgens spr. was het 
huidige economische systeem niet in staat een ieder vol� 
doende koopkracht te verzekeren,iets wat door de invoe
ring van de Bellamy-gedachte,welke op democratische 
grondslag is opgebouwd,wel verwezenlijkt zou worden. Spr
wilde een land op democratische wijze geregeerd hebben 
en wel door het volk en voor het volk en niet zoals het 
nu maar al te vaak gebeurt2dat een minister zijn wil aan
het volk oplegt. Spr.had één dezer dagen een Amerikaan 
ontmoetidie hem vertelde,dat Amerika nooit een oorlog
zou beginnen omdat Amerika met zijn industrie,in hoofd
zaak gelegen langs de kusten,veel te kwetsbaar zou zijn 
voor atoombommen. Maar Amerika zou dan,volgens spreker, 
met zijn nu al reeds 4 000 000 werklozen een andere 

,.. koers moeten gaan sturen,want zodra de oorlogsindustrie 
stil zou komen te staan en dat gebeurde,zodra Europa vol 
wapens zat,zou er,indien er geen oorlo�onstond,een eco-
nomische crisis van ongekende omvang on�taan. Op een 
vraag van ��n der aanwezigen hoe de Bellamy-beweging 
dacht over algemene dienstweigering zeide spr.,dat hij 
respect had voor de dienstweigeraars

1
doch,dat hij tegen 

niemand durfde te zeggen: "Weiger dienst•:.,aaar dit een 
ieder voor zichzelf diende uit te maken. Hij gaf de af-, 
deling Deventer in overweging,zoveel mogelijk propagan" 
• - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - tr 
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te maken voor de I.V.B. vooral in de komende winter als 
tenminste voor die tijd een ontwerp van Wet inmiddels 
niet tot Wet was verheven en ook aan de w-erking van de 
gellamy-beweging in Nederland een einde zou worden ge
maakt. 

De spreker werd voor zijn rede,welke geen opruiende 
of beledigende zinsneden bevatte en met grote aandacht 
werd gevolgd,met applaus beloond. 

te omstreeks 23.00 uur werd de vergadering,waarin een 
pauze van ongeveer¾ uur werd gehouden en welke een or
deliji en rustig verloop had door J.Gast,voorhoemd,geslo-
ten.-----------------------------------------------------

EINDE. 



.MINISTERIE VAN 
BilffiENLA.IIDSE ZAKEW 

.,,. 

No. 83JA.'7 <P 1 1 I
"Bijl.i--·-alv. bf,O 

Betr., Internationale Vereniging
pellam p:. y.B.) 

•s-Gravenbage, 10 Juni 1950
Ja.vastraat 68 

Onder retoarnering van de mij door U ter hand ge
st�lde stllkken betre'.ffende de 11I1:1ternationale Vereniging , 
Bell-am,y" heb ik de eer UHEG aan te bieden een ra.9port be-
treffende het streven van deze beweging. 

' ' .

Een vrij uitvoerig b�richt batref�ende de I.V.B. 
werd ann.de Minister van Justitie gezonden op 8 Maart 1948 
on�er No. 30778 zulks in 7ntwoord op het schriiven van Z.E •.
van 4 Me.art l8J8 !fo. V> 10 47 Geheim.. 

· ·• 

EET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Jhr 1tr w.J.Th. Serraris 
De Heer Directeur 
van Politie, 

. Raamweg 4 7 P
's-GRAVEL1HA.GE, 

Generaal 
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N O m � ....

.w-LN: HB 
VAl"\l; HC 

Betr.: B::.:LU ... I.iY-i:r:s9.e..:2, 

Directeur Rj_j 1cspoli,�ie vra.:lct •Jat j_; \'eten 
"J J.".l '1.e :;::,:;L::i..\I.IY-6roep. 

K1.rnt U hierover het een en anner loen a�rrien
stellen? 

Bijgq•nde stukken zijn ter inzRge ontv�ngen 
van 1hr v.i. ::1Im� en "ïOrden a.erh'3.lve ter•1g ver"é!cht. 

?./ 6-50 
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Aan H.B. 
van B. IV.

1 

I 

1 t:f NI 1950 

6-6-1950. 1 Äc::6"1J' J

Ter voldoening aan de vraag, gesteld in de aan U gerichte nota 

van H.C., d.d. 2-6-1950 moge ik U bijgaand rapport doen toekomen. 

Ik meen hierbij te moeten opmerken, dat een vrij uitvoerig 

rapport betreffende de I. V.B. aan de Minister van JUst itie werd ge

zonden op 18-3-1948 onder No. 30778, zulks in antwoord op het schrij

ven van de Minister van Justitie d,d. 4-�S-1948, No. V 10/47 Geheim. 

Te Uwer informatie gaat 0.D.402, waarin bovengenoemde brieven 

zijn geborgen hierbij. 
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RAPPORT. 

JNTERNATIONALE VE'RENIGIHG BELL.41,:Y. 

De Internationale Vereniging Bellamy (I,V,B.) werd in 1933 o�ge

richt op de grondslag der theorieen, ontwikkeld door Edward Bellamy in 

zijn in 1E88 geschreven boeken "I,ooking Backward" ( "In het Jaar 2000") 

en "Geli jkbeid voor allen'', op het punt van een ver doorgevoerd stelsel 

van geleide economie. 

De bedoeling der I,V,B. is langs wettige weg een hervorming van 

de maatBchappij tot stand te brengen, waarbij ieder lid der gemeenschap 

een gelijk aandeel heeft in de gemeenschappelijke welvaart, 

De Bellamy gedachte vertoon� overeenkomst met het coJIDJlunisme als 

idealistische wereldbeschouwing, hetgeen door de I,V,B. ook niet wordt 

ontkend, 

Daar echter de I.V.B. zich stelt op het standpunt,dat alle 

moeilijkheden zonder geweld kunnen worden opgelost, wordt tot heden 

samengaan met het politiek communisme onvoorwaardeiijk afgewezen, daar 

dit laatste de klassenstrijd propageert. 

Geen der Hoofdbestuursleden van de r.v.B. is een extreem politie

ke richtine toegedaan. 

(�. 

'\ 



Dienstgeheim. Nr.G.4/50-IV. 
Onderwerp: Verslag openbare vergadering der Internatio

nale Vereniging "Bellamy11
, gehouden op 10 Mei 

1950 in gebouw Flora te IJmuiden-Oost, gemeen
te Velsen. 

Sprekers: 

Aanwezig: 
Stemming: 

�tAbraham van der STARRE, geb.21-6-90 Rotter
dam., kantoorbediende, wonende Spieghellaan 15
Velsen, en 

"\J .HORSMEIER uit Bloemendaal, 
j
!audeJ:±jk-voor-

zi tter der I.V.B.. .� 
40 personen. ( Zaal cap: 225 Pf rs �-- .. �-
Ge!nteresseerd. , fl 1950·

--

Medewerking: De Velser Accordeon Club., A([ ,1 (J{tPJ'J'

12-5-5ó.

Nadat met een kort woord door Van der Starre de bij
eenkomst was geopend, werden enkele stukjes muziek ten 
gehore gebracht. Hierna kreeg Horsmeiee het woord. 

In een uitvoerig betoog, dat hij in hoofdzaak richt
te tot de jeugd, besprak hij het economisch leven van de 
grote werelddelen na 1918. Ondanks alle maatregelen, door
verschillende regeringen van grote landen (hetzij demo
cratisch, hetzij dictatoriaal bestuurd) genomen ter be
reiking van een voortdurende vrede en ter voorkoming van
werkloosheid en de daarmede saamgaande annoede, was het 
toch weer op een nieuwe wereldbrand uitgelopen. 

Alle regeringen, kerken, stelsels en systemen hadd�n
gefaa]ll en voor de hedendaagse jeugd was een chaos over
gebleven. 

Hoe de jeugd weer uit deze chaos kon komen, toonde 
spreker aan door het geven van een uiteenzetting over het
Bellamy-stelsel. Nieuwe gezichtspunten deden zich hierbij
niet voor. 

Na de pauze trad de Accordeonclub weer op en werden
een a.B.ntal schriftelijk gestelde vragen beantwoord. 

De bijeenkomst werd door Van der Starre gesloten. 

0(.-------
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'""IrLIC: .. T fäGEl1 DIJ. ST BEV.Em. IJK 
NIET O.K. 

ACO/.tst:: � 
DAT:f.o�r 

30 April 1950 

Hr. 197 
1 PAR: 
--�..., _:;.,...-t ;1:,, � I{

Onder\,erp: Leidine;gevende persocnlijkheden 
van de P.E.N.-Centrale Velsen, 
die de Bell�my-ver6auc;ring be
zochten te Beverwijk op 28-4-50 

J iz -1.i1/t;,1r),;� 

p1, v" X
----- . . 

;· 8 MEI 1950 1 

$-1 1 ACD/ tf,:p,to /

In afschrift aan: I.D. Velsen. 

• 

• 

Op Vrijdag 28 April 1950 te 20 uur, werd in geoouw 
"Het Centrum" o.an de Aoningstrau.t te J::$even1ijk, een Open
bare Versaciering gehouden o.oor de afo.elin0 J::$ever11üjk van 
de Intern11tiom ... le Vereni.;ing 11 BelJ_amy 11 • 

... 

Op de;:1e versaderin0 werd gesproxen door .o.e algemeen 
voorzitter der l.V.:t., d.e heer J.A.. horsmeier, P.} • .r .• -
a.mbtem,.ar te Bloemenuaal, terwijl o.a. meaei1�rKi.11.;; nerd 
verleend door mevrvuw Jobba .t:Crom, geooren 25-11-17 �aandijk 
pianolerares, gesc�J.eiuen van Jan van Doorn, geb.20-10-12, 
voorheen wonenèe te Velsen, thans te Beverr1ijk, Kroonstraat 
3. 

Naar ons uit zeer betrouwb&re oeu.rijfsbron nerd meo.e
geà.eeld is ZOii1el onaer het 1' • .t!}.1\:. personeE::l te Bloeu�naêial 
als ono.er het personeel vi:ill de r.,D.lJ.-Centrale te Velsen, 
ruime propa.gand.a gemaa_id tot bezoeK aai."1. deze ver6L.u..;..ring. 

Zo\:el te .dloe:.....E;:J.O.&al als te Velsen bevinc.en zich onaer 
het personeel ver.;;chill enó.e leden vLn de r. V.B. 

Te Velsen 1ronc.en kt.&.rten op het bedrijf ï. orden ge,rncht 
die toee�n6 gaven tot becoclde vergauering. 

Voor o.e ver.,rnop hierv&.n v, rd hoofdz.c.jcelijk propu.gé;.naa 
gem;.:,�kt door: 

(';\ X 1. !Jacob Hartog, geboren de Rijp 30-10-1895, wonenu.e 
.::._J Beverwij..,_c, 0tric;c van J.Jinschotenstraé...t 41. 

Technisch i-illlbtené...ar .d PE[-Centr�le Velsen. 
Secret&.ris I.V.:o., afdelin6 Beverwijk. 

J( 2. 11.:J.athij s Otto ,iil.Lem Geij tenbeeJ.C, ge-oeren Vreelanu 
� 9-3-1901, wonena.e J3evernijlc, hendriJ.C .ou1·.serstr&..at
..::;J Inspecteur Algemene lJienst PEL'f-Crntrale Velsen.

Lid I.V • .b. 

i( 3. \Theodorus Vonk, geboren t:uià.en 20-8-1902, wonende 

rj: IJmuiden-Oost, Sto.tionsvveg 53. 
\ 

r• 
Techniscl1 A.mbtem.,ar A PEi.�-Centrc...le Velsen. 
Voormt.lib lid .I.!,vc. Lid I.V.B. 
Ouó.-redacteur .rlelJ.é1.my-orgLa:n. Vol[;eno onze informant 
schreef llij tijdens zi;jr1 reo_actet"rSc.üo.p zijn copy 
voor ai t blad 's 11[...c�its op __ et bedriJ f .. ,ls hij ,mcht
dienst had • .liijn onG.e.LI10ri'--' pere>oneel \,ist di i.,. 

hij Kv1am dan 's nachts niet op controle en alleen 
te6en de ochtenó., te.;en o.e ,:;ij à van a:t'lossen, liep 
hij vlv..g een controleronde. 

Voo:cnoemde drie personen hebben de te Bevernijk gehou
den ver8adering bezocht. 

Op het bed�ijf te Velsen en Bloemcnd�al list, volgens 
onze informant, steeus Bellamypropaga.nda, w.o. het .bel am.y
orgaan. Voor het personeel ligt deze lectuur ter bescb.ik
ki.1l� op de v:erktai'elz. 



• 

• 

2. 

And.ere leic,in5gevr,-nae p<::rsonen Vb.rl de P • .w-..,. -Centrale 
Velsen, c.ie c.e 3el:;..a:nyvert;ade::::-in6 te Bevernijx;: op 28-4-50 
he0�en bezocht zijn: 

-- 1.\ A. LUDWIG, i.ieuwe SchulpY.e5 237, Velsen-Hoo:::d. 
Ingenieur - .i3edrij fsc.L .. ef. 

� 2. h.1...G. SCb-...1..i';:itu-.., Pelsstn,at 8 - Velsen-1:oorc.t. 
Inspecteur •. lgenene Dienst. 
Ouo. lia. E.v.c. Thans lidi .v.v.

Onze informant h eeft 4;.f uur met hem. gedebatteerd 
over de Bel_at!J-orzunisc tie. 

· �3. IJ. van S1J:Rh.A.Tlill.., Genestetl::...an 31 - Driehuis.
Technisch .AIDbt en< ar .o. Liu l • V.V. 

tfi, � 4.1 A. J. xmr VEEFf:Eá.:D..1-l .. .-,L, :;)uinvlietstn"at 111 - Velsen-1.. , 
� ( the.ns Rij s1ü.; .. rntri. at ( ?)-) 

Tecri_rlisch .AmbteL;..ar .b.

Lid Prov.3ond Overheidsper� oneel. üuè.-.::i.D.,A ... p. 'er. 
He.kelt voortdurenu. è.e 1-'.v.c.. . .n.• Corn.:unistisc�1. �etint. 

� 5. An toon van der UEL�E, geboren ..t3 ever1 •ij�c 25-6-190J, 
nonenae te .t:leven,ij.c, .ban�rnnlè .. an 185. 
i,iachinist B. Tot deze positie vanc.f arbeic..er opge
klorJ..L1en aoor ber.aio.� eli11i::, Vb.ll J&c • .tltlli'.rOG voo:r.noemd. 
Lid B.�.G.�. der B.V.C. - Liu I.V.�. 

I. D.
J,,
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Onder.,erp: Ver5aderin_; In tem. Ver. 11Bella1T1y" 
afdeliD[.; Beven,iJic op 28 April '50 
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Op Vrijc,ag 28 Api·il 195ü te 20 uur, \,enl in ue Boven
zaal van ceoouvJ "Het Centnun", AO:rü,._;stra�t 40 te .öeverv,ij.ie, 
een OPEl!IKoli.n.ci: V�tlGAL&<Il,G �ehouden van de afetelin6 Beverv,jjk 
van de Internationale Ve1·eni0int:; ":Bellamy". 

De vergaderin_; was aangexona.i6o. in 2 advertenties in 
het dagblad. "Kennemerland", respectievelij�� ...:;eplautst op 
21 en 25-4-50. 

De entree bearoeg f 0.30. 
Voornoemte afdelin� liet op 21-4-50 het vol5cnde bericht 

in ue pe:;rs publiceren: 
"De internationale Verenigin::; .Jell2l'.ly be] e__;t V:djdaz 

28 Hpril een openbare ver:;aderin; in 0ehouw 11 ':tl Ce:ntrum". 
De voorzitter van de IVB, ö.e heer horsmeier, !wal :�et sto.nc..
punt, cLOel en we:,:;en vw1. Del.1.amy uiteen zetten. b1reker zal 
aw1tonen, aat het niet is een ruilsysteem, zo&ls het zo 
di�cI.>iJls door onneten(..en ver_lCeerd i.,ordt voor

0
esteld, éioch 

een r1elbewuste en goea doordachte sociale economie, 1.:elke 
leiut tot een samenlevin._; waar niemé...11d gebrek behoeI't te 
lijd.en, een wereld, waarin al de ellende en :r;ampspoed, 
w"èlke we thans beleven onbekende c.in...:;en :,:;ijn. Waar geen 
crises, nerkeloosheid en geen oorlo0sd.rei0in6 zal zijn. 
Op de2.e ver0aderin.::; zal onze pla ats6enoot Jac • .uavidson 
enige frë.gmenten declemeren uit het hoorspel 11 "ordenCLe 
'., ereld.11 van .óram Kv1ist, met muzi ,..ale il1.ustn:.tie va .. n mevrOU\'; 
Jop Krom." 

1 
De voorzitter van de pl&.at.:..elij�e a:foeling, GEilli.IT 

KB.01, .• , geboren te iormerveer op 27-2-86, ambteno.&r PTT, 
v,onende te Beven:iJk, Creutzberglé:.,.éJn 37a, in 1948. lid van 
de B.L.O.P., een der bectrijfsor0:..niSé..ties van c1e .i.V.c., 
had vergunnius voor de�e ver5aderinc 5evra�gd op 13-4-50 • 

De ver0éJ.cAeri..'10 troJ:C flinice beicmgste .... lin5. Oo1c in het 
dagblaó. 11_-..ennemer Courant" was reclame gevoerd. en vooral 
op de P.E.l.. -centrLLle Jjloem,;nó.aa.l wti.s sterK 0epropu.0eerd 
deze versacterin0 te be�oe�en. Ver�chillenàe leiding gevende 
personen van dit beur ij f, in aieiu;t bij de Cen tn"le te 
Velsen) waren op de ver.;aa.erin.; aan eziü. \/ij ven"Jijzen 
hiervoor naar ons af�onderlijx ov0r�icht hierover in ons 
schrijven i.r. 197, d.d.. 30-4-50. 

De voorzitter, de heer G. i(rom, deelde bij de opening 
mede, dat het stelsel van BellaL1y door ue algemeen voor-©zitter, o.e heer J.A. Horsmeier, p.i;,.N.-beambte, te Bloemen
daal, nader zou 1:,orden uiteengezet. 

Allereerst i1erden enkele fra5menten uit het hoorspel 
w1'lordenCLe '.lereld" van Bram Kwist, voorgeo.räge1. door 

1 JAC C..UB::3 DAVIDSON, geboren te .dijk aan Zee en 1.JUin op 2-12-23 
van beroep tuinö.ersknecnt, lid L ed.Hervo:cmo.e Vereni0int:,sraaê. 
wonende te Bevernij.k, Creutzberglaan 49. 
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De pianooe;eleicün6 '\Jerd verz:.or,.;a door mev::couw 
JOB.3A .tIBOb ( eend0uhter van c.e voorzitter), ge Doren 

2. 

te ::'.aandiJ.tC op 25-11-17, gesc.aeicLen van Jan van Doorn, 
geboren 20.10.12, vJOnende te Bever-.,ijk, .t\.roonstr""at 3, 
van beroep gediplomeerd pianolerares, zonuer goasdi8nst, 
voorheen inwonena.e te .Beveruij.LC bij G. Krom,voornoe_.1d, 
Creutzberglaon 37a. 

Hierna nas het voord aan de heer Horsmeier, die sprak 
over het onder erp: 111'�aar een nieuvie maat "'ch .... ppelj_j.tCe orue. 11 

Spreicer be6on met a.e vraat:; te stellen 11 Eoe is het moge
lijic, dat er een werelo is geA-Omen, zoals die van heden?" 

Op de intellectuelen, Christenen en al .en die zich de
mocraD.t noemen rust een grote verantwoonll:,lijicheid. 

�ij zeg0en allen te VJeten hoe het moet, maar late�� na 
dit in ae praktijk te brengen. r1.ls een idealist wat te 
hoog van de toren blaast, i..•orct er L-1 heel gauw gezegd: 
Doe het wa.t Kalmer aan! Als de in c..e oorlog gevallenen 
voor de vrede hadè,en gewenct, dan Has de aarde nu een 
parao.ij s, waarin het heerlijk zou zijn te r:1onen. Is het 
geen x�an.k:ziru1igheid, dat als er van blleb te veel is, 
millioenen aan óe eerste lever�sbehoe!'ten gebrek hebben? 

Wat is er van de in de lG.c,tste jaren geo.ane beloften 
en de toenbestaande eenheicl terecht 0elcomen? 

In een uitgebreid betoo6 wees de heer rtorsmeier op de 
evolutie, die reeo.s 60 jaar gelecter.1. door Bel.Lam� is a0.n
gegeven en v1at volgens hem ae enige metûode is om uit de 
chaos van vourtbrengin6 en verG.eling, \VaL.rin \ve nu 1 even, 
te geraken, tot Helvc,.&rt voor alJ..en. 

De ontwi11.. ::eling, zou.ls deze besig is zich te vol trekken, 
wijst er op, dat beliamy het goed hee:t't gezien. 

Iia zijn rede herd een korte pauze ge:;,1ouo.en, uaè..rna 
Jac. Davidson voornoeud, be6eleid door mevrouw Krom, 
de andere delen van ";, oràenae .1erela 11 nog declameerde. 

hierna werc" de vergac,e1 in.; door de voorzitter gesloten. 

I.D.

,
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DIENSTGEHEIM.
· 1 APR. 1950

�wt 1950. 
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Kort versiag van de openbare bijeenkomst van de
Internationale Vereniging 11 Bellamy 11 , a fdeling Rotter
dam, gehouden op Zondag 26 Maart 1950, te 16 uur, in 
gebouw II Odeon" aan de Gouvernestraat te Rotterdam. 

Aanwezig ca. 700 personen, mannen en vrouwen.
Zaalcapaciteit 950 zitplaatsen. 

Militairen of andere in uniform geklede personen
waren niet aanwezig. 

Het podium in de zaal Wijs versierd met blauw 
doek, waarop 11 Bellamy 11 • Spandoeken waren aangebracht
met de opschri�ten: 

11 Bellamy breekt baan", 
11Welvaart voor allen", en 
11Vrede en VrijhetiJ.d". 
De vergadering was aangekondigd in 11 Het Rotter

damsch Parool". 
Medewerking werd verleend door: 

1. De accordeon vereniging Vieux Camera.des;
2. De zingende zwervers; 
3. Bippo en Beppo 

De vergadering had een zeer kalm verloop.:f!)r
was een uitgebreide boekenstand. Gecolporteerd werd
met 11 Bella.my 11 en diverse brochures. Bij de uitgang 
werd gecollecteerd ter bestrijding der kosten • 

..... , De Bruijn, Jacob, geboren 7-8-1914 te Rotterdam,
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, Ackersdijkstraat 
102b, voorzitter der afd.Rotterda.m der I. V.B., opent 
te 10 u.ur ae vergader1ng me 1, een woord van welkom. 

Spr. schetst in het kort enkele voorname punten
in het streven der 11 Bellamya.nen 11 en zegt, dat de cri
tiek, gevolgd op Bellamy 1 s boek, Looking Ba.ckward", voor 
groot deel is weerlegd in het daarop geschreven weten
schappelijke werk 11 Equality11 • Spr. meent dat de meeste
C!l:'itiek ontstaat door onkunde en wekt de aanwezigen op
meer uitga.ven van de I.V.B. te bestuderen. 

�l Van d. Stijl, Marinus Hubertus, geboren 25-8-
1897 te 's-Gravenha.ge, wonende te •s-Gra.venha.ge, geeft 
een kort overzicht van de geschiedenis der I. V.B. sedert
de oprichting in Nederland op 5 Mei 1932 en zegt, dat 
na de afbrn,ak in bezettingstijd, thans de vooroorlogse 
sterkte W'!i,�r is bereikt. Vandaag herdenken we de lOOe 
geboortedag van Edward Bellamy, aldus spr., mae,r wij 
wensen niet aan persoonsverheerlijking te doen. 

Spr. zegt voorts, dat Bellamy een economisch 
stelsel heeft onmrnrpen, dat wetenschappelijk uitvoer
baar is en dus waard is bestudeerd te worden. Bellamy 
heeft vastgesteld dat het liberale-kapitalistische 
stelsel noodwendig tot de chaos moet leiden en spr. con
stateert dat de gemeenschapszin, ook in niet-Bella.my
kringen, thans als noodzakelijk wordt aanvaard. Spr. 
noemt hierbij als voorbeeld de U.N.O., de Wereldvoedsel
raad en de Wereldgezondheidsraad. 

Spr. wijst er op, dat 11 wij11 tot taak hebben 
de Bel lamygeest aan te kweken en geeft dan een bespi�ge
ling hoe de wereld zal zijn al s de Bellamy-gedachte in 

-praktijk-
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Verslag van de openbare"bijeenkomst, georganiseerd 

door de afdeling Vl 2rdingen van de InternPtionale Vereni
ging "Bellamy", gehouden te Vlaardingen on Woensdag 29 
�Part 1950 te 20,00 uur in het Volksgebouw aan de Sc�iedam-

..-, r/" / se• eg te Vlaardingen. 

) v De bijeenkomst stond onder leiding van: 
li" .; 1-. llv.ACHIEL DROP, geboren te Vlaardingen 26 September 1898, 

l t 1/,: 
voorzitter van voornoemde afdeling. 

1 i: Als spreker trad op: 
i J · HORS�BIJ�R, landelijk voorzitter van de I.V.B.

/ 
Aanwezig 19 personen, waaronder geen militairen in 

uniform (zaalruimte 30 personen) 

De bijeenkomst werd geopend door Drop, die Horsmeijer 
inleidde. 

Horsmeijer bepaalde zich er toe enige gedeelten uit 
het boek "het jaar 2000" te citeren. Hij gaf in korte 
trekken �eer welke de ideeën en het streven van Bellamy 
zijn ge\;eGst. Tevens gaf hij weer, dat hetgeen nadien in 
de weteldgeschiedenis is geschied, door Beili�amy in zijn 
boeken reeds zestig jaar geleden beschreven is. 

Aan het eind van zijn rede wekte hij de aanwezigen op 
om al hun krachten te geven aan de Internationale Vereni
ging 11 Bellamy11 en niet te versagen in het maken van 
propaganda. 

Drop dankte hierop de spreker en klaagde tevens dat 
de bevolking van Vlaardingen zo slecht te bewerken is. 
fuen vindt, volgens hem, in het algemeen de idee van het 
Bellamystelsel wel goed, doch voelt er niets voor om tot 
vereniging toe te treden. Hij was ,volgens zijn zeggen, 
pessimistisch gestemd doch verklaarde met nieuwe moed 
voort te gaan met het maken van propaganda. 

Daarna werd gelegenheid gegeven tot het stellen van 
vragen, waarvan door enkele aanwezigen gebruik werd gemaakt. 

In de zaal waren twee spandoeken Pangebracht, die het 
opschrift droegen "Gelijke rechten, gelijke plichten" en 

1
1 Bellamy breekt b8an 11 

De bijeenkomst ·elke een ordelijk verloop had, was te 
22,45 uur beëindigd.-
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praktijk is gebracht. 
Voorts wordt de radiolezing van Horsmeijer, 

Johannes, geboren 20-9-1907 te Amers:foort, wonende te 
Amsterdam, via de versterkingsinstallatie weergegeven. 

< f Bogaard, Jacob, geboren 7-8-1901 te 's-Gra
venhage, wonende te 's-Gravenhage, betoogt, dat de 
mensheid door de Rede tot een betere samenleving kan 
worden gebracht. Voorts gee:ft spr. de Bellamy-v isie 
ten opzichte van het geld als ruilmiddel weer. 

De Bruijn,J.,voornoemd, sluit te 13.25 uur 
de vergadering, na hen, die medegewerkt hebben aan het 
slagen der bijeenkomst, te hebben bedankt. 

Aan B.V.D. 
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Op Donde , � Maart 1950, hield de Internationale 

Vereniging Bellamy, afdeling leiden, een openbare vergade
ring in de Jacobazaal van Den Burcht te leiden. Aanwezi� 
waren ongeveer 120 personen (zaalruimte 140 zitplaatsen) 
waaronder één militair in uniform. De toegang tot de ver-

,1v .,-
gadering was vrij. Als spreker trad op J. HORSJliIEIER uit 

V Bloemendaal, die sprak over het onderwerp "weer Cfisis 11 ? 
Medewerking werd verleend door Dick COSTER.'S hawaian-ensemble 
de 11Ivlanakura Se re naders"• Voor het tonee 1 hing een spandoek 
met het opschrift "Bellamy breekt baan". Op het toneel hing 
de afdelingsvlag v.an de I.V.B. afdeling I.eiden. 

À Te 20.20 uur opende Gerardus Hendrik TELJEUR, geboren 
te I.eiden, 22 Maart 1898, afd. voorzitter I.V .B. leiden, 
wonende te I.eiden, Oude Vest 71, de vergadering en heette 
allen hartelijk welkom. In het bijzonder begroette hij de 
landelijke voorzitter van de I.V.B., HORSMBIER, en de afge-

• .(( vaardigden (Adriaantje OUDSHOORN-RRBT, geboren te Leiden,
5-8-05, wonende te Oegstgeest, Abspoelweg 16 en Aaltje van 

il,� ,' STAV".3RZH-VET, geboren te Schermerhorn, 30-11-06, wonende te 
.,,,-,- leiden, Magdalena Moonsstraat 63) van het Vrouwen Vredes-comi

te, afdeling Tuiden. Voorts bracht hij de groeten over van 
duizenden socialisten uit Amerika. Verder deelde hij mede, 
dat de Heer HORSMS,ICR op Zondag, 26 Maart 1950, te 12.30 uur 
voor de jeugd zou spreken via de AVRO-microfoon. 

Na de opening door TELJEUR bracht het muziek ensemble 
enige nummers ten gehore. 

Vervolgens lcreeg HOESMEIEI. het woord, die van 20.35 
tot 22 uur sprak. 

"Vrienden, aldus HORSME.IE.P.., we hebben zo juist, bij het 
optreden van het muziek ensemble, een prachtig staaltje van 
eenheid gezien. In dit ensemble was blank en bruin verenigd 
(in genoemd ensemble speelde en zong een kleurling mee). Zo 
moet het zijn vrienden, ook.in een bepaald land, dat ik hier 
niet bij name zal noemen. Vanavond zal ik met U spreken over 
het onderwerp "weer crisis 11

• Dit is een belangrijk onderwerp 
• vrienden. Br zijn al verschillende crises geweest in de loop

der jaren. Ook nlÎI. dreigt weer crisis en grote werkloosheid.
Overal in de wereld lopen al duizenden werklozen op de straat.
Er is geen werk meer voor hen. Waarom nie·t ? Omdat alles ge
mechaniseerd wordt en één machine soms het werlc van 10 mannen
kan doen. Gevolg een teveel aan arbeidskrachten, dus ontslag
aan de arbeiders. \lat krijgen we dan ? Steunuitkeringen die
veel te laag zijn. De mensen worden opstandig. Natuurlijk.
Zij kunnen niet meer kopen wat zij willen en nodig hebben,
dus vanzelf worden ze ontevreden. Om een betrekking te kun
nen veroveren moet je tegenwoordig een zak vol diploma's
hebben. De markt is overvoerd met intellect. Predikanten,
professoren, doktoren enz. hebben dikke boeken doorgewerkt,
maar wat hebben we er aan als er chaos en overproductie is.
De productie moet zo geregeld worden, dat zi.j die er aan mee
werken ook medezeggenschàp hebben. In de winkels is weer van
alles te krijgen. Kinderen drukken hun neus tegen de ramen
maar zij kunnen niet van de chocolade, suikergoed en ander
snoepgoed genieten, want door werkloosheid kunnen de ouders
dat snoepgoed niet kopen. In deze Christelijk-democratische
wereld is er overproductie aan de ene kant en hongersnood aan
de andere. In ons eigen landje werd voór 1940 voedsel ver
nietigd. De schuiten met groenten welke aan de veiling komen
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worden niet eens gelost, want de klok aan de veiling draait 
door, hetgeen wil zeggen, dat die producten onverkoopbaar 
zijn en vernietigd moeten worden. Naar de mestvaalt gaan de 
producten waaraan de tuinder zijn beste krachten heeft gege
ven. Alle wetten en maatregelen voor productie moeten in 
"eenheid" worden uitgevoerd. De I.V.B. maakt zulks mogelijk. 
Vroeger werkten de mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat. We kregen de 8 uren dag, vrije Zaterdag-middag, vacan
tie enz. enz. \/at werd hierover gezegd. De arbeiders zullen 
met hun vrije tijd geen raad weten. Zij zullen zich te buiten 
gaan aan drank enz. U weet, dat dit niet zo is geworden. 
Maar wat kregen we later. De klokken van de crisis gingen 
luiden. Ook in Amerika luidden die klokkeh.en N in 1929 
dondert de boel in elkaar (vergeef me dit woord). De aande
len zakken, maar de aandeelhouders laten hun stukken in de 
brandkasy1l:iggen. Zelf knippen ze nog niet eens de couponnetjes 
af, dat doen anderen voor hen. Wie niet werkt zal niet eten. 
\reet U het nog ? Voor de wer:r.klozen was de steun te weinig, 
maar wie niet werkt zal niet eten. Door de mechanisatie wor
den meer producten, met minder arbeidskrachten, voortgebracht. 
Ik zei U reeds, dat ook nu al duizenden werklozen op straat 
lopen. Dit alles is een gev&lg van overproductie, tenminste 
z.g. overproductie. In Amerika liggen honderd-duizenden kilo's
melk- en eipoeder te verdrogen, z.g. omdat er geen afzetgebied
voor is. In Suriname liggen bergen sinaasappelen te verrotten,
tervvijl uit andere landen sinaasappelsap wordt ingevoerd. De
Hollandse roomboter wordt aan Engeland verkocht, want Blue
Band is beter zeggen ze. Het kapitalisme ziet dit alles ook
wel, maar ze doen niets. Ze zitten op ere-tribunes en nemen
een wapenschouw af. Een oorlog moet er weer komen om alles
in goede banen te krijgen. De radio wordt voor deze nonsens
dagelijks misbruikt. \Jij moeten echter 11eenheid" hebben en
allen hetzelfde doel nastreven. Of je nu Katholiek, Christen
democraat, socialist of communist bent, doet niets terzake.
Wij moeten niet ver van elkaar afstaan, maar naast elkaar en
elkaar waarderen. Ook in Nederland is gebleken, dat de toe
stand van vv6r 1940 niet goed was. Toen bij het uitbreken
van de oorlog de leiders van het volk weg waren, vonden de
mensen elkaar toch. Er werd niet gekeken naar rang of kleur.
Onderduikers, of ze nu socialist of communist waren, kropen
in hetzelfde donkere hok of gat weg. In die tijd verstonden
de mensen elkaar. Radio Oranje zei in de uitzendingen zelf,
dat de toestand in Nederland niet goed was geweest, maar na
de oorlog zou het beter worden. Na de oorlog hebben de mensen
gedanst en gek gedaan. Iedereen dacht, dat een betere tijd
zou aanbreken. De B.S.ers gedroegen zich echter als N.B.S.erB
en in de kampen deden de bewakers hetzelfde als de Duitse be
wakers in Amersfoort. Al spoedig na de oorlog werd het volk
verdeeld. De eigen hokjes kwaraen weer tevoorschijn. R.K.
verenigingen kwamen al weer met hun geel-witte reclame bil
jetten. Alle6 wordt weer gescheiden gehouden en ieder zorgt
weer voor �ichzelf. De werkloosheid steekt weer de kop op.
U weet het. In Amerika, Italie, Frankrijk, Nederland enz.,
zijn er al weer millioenen. In Canada alleen zijn al 320
duizend werklozen en kort geleden hebben we in de courant
kunnen lezen, dat op gezag van de Prins, nog 10.000 Neder
landers naar Canada kunnen emigreren. Maar er zijn al 320.000
werklozen in Canada vrienden. Moeten daar nu nog 10.000 Ne
derlanders bij ? Ik sprak U straks over de vernietigihg van
groenten. Ook nu vindt alweer vernietiging van groenten plaats.
Aardappels zijn bij grote hoeveelheden uitgevoerd, terwijl
wij erzelf tekort hebben. Wanneer de voedselvoorziening on-
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voldoende is, wordt de T.B.C. bevorderd. Om T.B.C. patien
ten in Davos te kunnen opnemen of langer te kunnen verple
gen moet geld bij elkaar gebracht worden. Door de Koningin 
is ook geld gegeven om enkele bedden meer beschikbaar te heb
ben. Indien echter geen andere maatregelen worden genomen 
zal die toestand bestendigd blijven en zal de T.B.c. toe
nemen. In deze toestand moet verandering komen, hetzij goed
schiks of kwaadschiks. Atoom- en waterstofhom, dat is tegen
woordig aan de orde van de dag. Europa moet slagveld worden. 
Amerika zal het materiaal leveren en wij de mensen. De voor
bereidingen van een oorlog moeten echter overal worden stop
ge zet. Een middel daartegen is 11Be llamy". Geen rijkdom meer 
bij enkelen, maar iedereen gelijk. Geen cijfers meer op de 
scholen, opdat zij &e hoge cijfers krijgen, niet meer laag 
kunnen neerzien op hen die lage cijfers behalen. In elke 
klas niet meer dan 15 leerlingen. Iedere leerling wordt in
dividueel door de onderwijzer bekeken . Hierdoor krijgen 
we de juiste man op de juiste plaats. Met de wisseling van 
het nieuwe jaar heb ik geen gelukwensen aan mijn familie en 
kennissen gezonden. In deze chaotische tijd kon ik dit niet 
doen. Ik hoop, dat U het mij niet kwalijk neemt, dat ik geen 
antwoord heb gestuurd indien U mij gelukwensen zond. Ik heb 
diep respect voor hen die aan de vredes-actie werken. We
tenschappelijke onderzoekingen moeten niet in dienst van de 
oorlog worden gesteld. Stop zeggen dan ook de professoren 
Einstein en Curie. Ook professor Minnaert uit Utrecht heeft 
een waarschuwend woord laten horen. 

Vervolgens ging spreker over tot behandeling van het 
werk en de gedachte van Bella.my. 

Van 22 tot 22.30 uur werd pauze gehouden en gelegenheid 
gegeven schriftelijk vragen te stellen. 

Door een zeetal der aanwezigen werden vragen ingediend. 

Na de pauze beantwoord-de HORSMErBR de vragenstellers. 

Te 23.15 uur sloot G.H. TELJEUR voornoemd 

Het geheel had een rustig verloop • 

Tuiden, 25 Maart 1950. 
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Openbare vergadering, uitge
schreven door de Internationa· 
le Vereniging Bellamy, afde
ling Alkmaar. 
De bovenzaal van het Wapen van 
Heemskerk, aan de Breedstraat 
te Alkmaar. 
Donderdag 16 Maart 1950. 
Aanvang 20 uur, einde 23 uur. 

J.HORSMEIJER, landelijk
zitter der r.v.B.
Plm. 65 personen. 

Plm.30 personëö.: •• &.,....., /�0-----, -_ .... --., ... _, 
6- lf5, 2..
(1(. 7)3

;'j 

·22 MRT-1950·

1-\.GD/B�.Zijrf):, 

Op Donderdag 16 Maart 1950, werd in de boven

zaal van het café "Het Wapen van Heemskerk" aan de Breed

straat alhier, door de afdeling A.Lkmaar der Internationale 

Vereniging Be�lamy een openbare bijeenkomst gehouden. 

De voorzitter der afdeling Alkmaar, H.ZINGER, wonende Rid

derstraa.t No.12 te Alkmaar, opende te omstreeks 20,15 \.1.u.r

ie bije�nkom.lil1i.In zijn openingswoord heette hij de aanwe

zigen,Congeveer 30 personen) hartelijk welkom. en in het 

l bi jz.onder de spreker van dez.e avond de heer J .HORSMEIJER

en de pers.ZINGER z.eide zijn inleiding kort te zullen ma

ken, omdat de bijeenkomst reeds later aanving, dan oor
spronkelijk de bedoeli.ng was en gaf meteen het woord aan de

spreker voor het uitspreken van zijn rede:alweer crmsis?.
Spreker J.HORSMEIJER memoreerde dat we nog niet zo heel

lang geleden,(hij doelde hierbij op de jaren 1938 en 1939)
een zware crisis hadden meegemaakt, tengevolge waarvan we

reldoorlog No.2 op het programma kwam te staan.Thans, 5

jaar na deze oorlog zijn we weer beland midden in een chao

tische toestand, welke men weer crisis noemt.Er is een ge

weldige rijkdom aan de ene kant en armoede aan de andere

kant.Er zijn bepaalde mensen die maar dure wijn drinken,

terwijl anderen niets krijgen.De ouden van dagen zitten in

angst en de werkloosheid neemt :Qand over hand toe.Groenten

worden vernietigd en atoom-en waterstofbommen worden verva

digd.Dit is de toestand waarin wij 5 jaar na de tweede we-
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reldoorlog verkeren.Een en ander leidt tot algehele vernie

tiging en is in strijd met de Bell8.1Dlftsedachte.In Utrecht

bij de Domkerk staat een beeld, voorstellende een vrouwen

figuur met opgeheven arm en een vlammende toorts in de hand 

hetgeen wil zeggen"Wïl en doorzettingsvermogen 1r .Door die 

gloed wordt ons nieuw leven in geblazen en wij Bellamyanen 

hebben tot taak dit te-nopzichte van de vrede voort te zet

ten.Crisis maakt ons materieel en moreel kapot.Wanneer een 
mens geld uitgeeft voor het ene kan het niet meer voor het 

andere worden gebruikt.Er bestaat voor het ogenblik een 
hee-rsersdrift en wij moeten daartegen middelen te baat ne

men en trachtten een en ander in de kiem te smoren.In de 

tweede wereldoorlog sneuvelden 10 millioen mensen, 21 mil

lioen werden verwond en 3 millioe-n vermist.In 1919 stapte 

WOODROW WILSON in Frankrijk aan land, om te trachten een

heid te brengen onder de volkeren der aarde.Zijn pogingen 

mislukten echter.Hierna insinueerde spreker over diens 

overlijden.In de periode, welke daarop volgde, werden ten

opzichte van de arbeiders vele sociale voorzieningen getrof 

fen en brak een tijd van welvaart aan.Het was echter van 

korte duur.Door verbetering van de techniek, kwam een over

compleet van arbeiders en werden deze tengevolge daarvan 

ontslagen.De productie bleef stijgen en de koopkracht daal

de.Het gevolg hiervan was, dat de winkels vol gestapeld 

waren met goederen en het merendeel der mensen deze niet 
kon kopen.Van eenheid was geen sprake.In Mei 1940 brak de 

tweede wereldoorlog uit.In de vijf bezettingsjaren welke 

daarop volgden, kende ons volk een grote ee-nheid, tengevol

ge van aan ons door de bezetter opgedrongen maatregelen. 
Na de bevrijding in 1945 ging deze eenheid weer verloren, 

d.w.z. de economie werd weer in vrije banen geleid
1
de de

valuatie verhoogde onze schulden, de wereld had zijn gang

naar de crisis weer terug gevonden.Wij zitten voor het

ogenblik in een diepte punt.Oorlog is het ene monster, re

volutie het andere monster.Hiertegen moeten wij stelling

nemen.In het stelsel van Bellamy is geen plaats voor mili.

tairisme .Wij krijgen thans een taak van overschrijving,

d.w.z. wij moeten geleidelijk komen tot de door Bellamy ge

propageerde staat, niet door geweld.Ieder mens is bij ons

gelijk.Men zegt dat Bellamy geen geld kent, leugens.Hoe

zwaarder werk, hoe minder geld, bestaat niet bij ons.

Wij moeten de mensheid zien als een wereldfamilie;er is
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slechts één volk, de mensheid.De machteloosheid is thans 

duidelijk aan de dag getreden, door de verdeeldheid in par

tijen.Wij staan thans op de tweesprong, oorlog of revolutie 

Het Nederlandse volk moet een partij worden, gebaseerd op 

welvaart van de wieg tot aan het graf.Het stelsen van Bel

lamy, dat een wezenlijke democratie is en waarvan spreker 

een overzicht gaf, staat hiervoor open.Leest onze lectuur, 

bezoekt onze vergaderingen, sluit U aan.V-vij zi.jn volkomen 

partijloos.Hierna was er een pauze waarin met brochures 

over de r.v.B. en het blad "Vfelvaart voor allen" werd ge

colperteerd, van welk laatste een exemplaar hierbij gaat 

terwijl tevens gelegenheid tot het stellen van schriftelij

ke vragen werd gegeven • 

Vervolgens vertelde HORSMEIJER het een en ander over het 

leven van Bellamy.Nadat spreker enige vragen t.w. "Komen 

nog echtscheidingen voor in een Bellamystaat'r en 11Hoe 

denkt U over het standpunt van de middenstanders't, had be

antwoord, eindigde hij zijn toespraak, waarna de afdelings

voorzitter op de gebruikelijke wijze de bijeenkomst slott. 

Wanordelijkheden hebben zich tijdens de bijeenkomst niet 

voorgedaan. 

Het merendeel der bezoekers bestond uit mensen op leeftijd, 

om niet te spreken van bejaarden, aan wie naar mijn mening 

b.v. de uiteenzetting over het Bellamyprogramma i.v.m. de

ingeWikkeldheid daarvan, voorbij ging. 

To de zaal waren twee spandoeken aangebracht, ten opschrift 

hebbende; "Levensrecht voor allen'' en irBellamy de oplossing" 

terwijl de Bellamyvlag was opgehangen. 

De bijeenkomst was openbaar en vrij toegankelijk.Na afloop 

werd bij de uitgang van de zaal gecollecteerd� EINDE.-

H-�- fo.

/' 
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DISTRICT 's-GRAVENHAGE 

DER RIJKSPOLITIE 

COMMANDANT 

No. 73 GEHEIM• 
Onderwerp: inlichtingen. 
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PAR: 
-

X ----1 
,-21 MRT 1950. 1 

Ar'f\, 
'.... L; tfJ ,,l.,2/ ..1 1 

Van de Groepscommandant van mijn o.h. Groep derR1Jkspo

litie te Voorschoten ontving ik een initiatief rapport betreffen

de PETERS Albert Jan,geb. te den Helder 24 Maart 1887,assuradeur 

won. te Voorschoten Oranjelaan 53. 

U gelieve het rapport hierbij aan te treffen. 

De Distictscommandant, 
De Dir. Off. der Rijkspolitie 3e kl. 

AAN de Heer J .c. CRABBEND.A.M. 

Javastraat 68 te s-Gravenhage. 
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I N I T I A T I E F 

G8HEIM , 

Betreft: PETERS; Albert Jan, wonende te 
Voorschoten, Oranjekade 53, 

(J J 

........,.., Albert Jan PET :B R S, geboren te den Helder 24 
Maart 1887, van beroep assuradeur, woont te Voorschoten, 
Oranjekade 53. 

Bij een vertrouwelijk ingesteld onderzoek bleek 
volgende: 

Hij is een zoon van Marinus Johannes Peters en 
Trijntje Groen. 

Op het moment belijdt hij de Ned.Herv, godsdienst. 
Hij is gehuwd geweest met Teuntje Harjer. Dit hu

welijk is door scheiding ontbonden. Hierna huwde hij met 
\Hilda Gerarda Gesina Johanna Frankvoort. 

Er zijn geen kinderen. 
Vanuit de gemeente Rotterdam vestigde hij zich op 

27 Mei 1936 in Voorschoten, 
Hij is evenals zijn echtgenote in de oorlog lid 

van de N.S.B. geweest. Doordat hij iO vreemde krijgs
dienst is getreden, te weten Organisatie Todt, van 17 
Augustus 1942 tot 20 Juli 1944,ia hij statenloos gewor
den,ingevolge WL. No. 2657 / 47 schrijven van de Procu
reur Fiscaal bij het Bijzènder Gerechtshof te 's-Graven
hage. De datum van dit schrijven luidt 1 M:::.ert 1947. 

Hierdoor is zijn echtgenote eveneens statenloos. 
Beiden zijn verder uitgesloten van de beide kies

rechten. Hij tot 22 Februari 1957 en zij tot 13 Mei 
1956. Zij zijn voorwaardelijk buiten vervolging 6esteld. 

• 

Peters voornoemd is een verwoed aanhanger van de 
BELL.AM:Y beweging evenals zijn echtgenote, 

Zoals hij zelf zegt is hij de oprichter van de Bel
lamy beweging in de gemeente Rotterdam. Dit zal wel moe
ten zijn llK één van de opr/ichters, 

Eij staat in de gemeente Voorschoten bekend als 
Communist, althans gaat daar voor door. 

In de bezettingstijd, alsmede daarvoor was hij al
reeds aangesloten bij de Bellamybeweging. 

Blijkens de ingewonnen ambtsberichten komt hij, 
noch zijn vrouw voor in de administratie van de Politie 
te Voorschoten. Bij de P.R.A. te Leiden is hij, alsmede 
zijn vrouw bekend voor de bovengenoemde feiten. 

In een gesprek, dat ik met hem voerde bleek mij 
overduidelijk, dat ondanks het feit, dat hij geinternee 
had gezeten en ondanks de overduidelijke b�jzen die va 
daag aan de dag vanachter het ijzeren gordijn komen, hij 
blijft geloven in de Bella.mygedachte, toegevende dat de
ze groep Communistisch georiënteerd is. 



.êE'rMF'l': .o ...... ROODZhNT, geboren 6-6-93 

• wonende te rtlJS�.lJK (Z.tt),

• 

'.,._.-
•. 1' :o 

/ 
Bastiaan .t,drianus 1:WODZANT, geboren te Rotter-

�-�· dam 6 Juni 1893, ambtenaar arbeidscontractant, wonen
de te 1-UJS\iIJK (ZH), Leeuwendaallaan 93, werd op 17 0e
cember 1919 in het bevolkingsregister der gemeente Rijs
v,ijk (Z11.) ingeschreven, komende van Rotterdam. 

Hij is gehuwd en belijdt de Hemonstrantse Gods
dienst • 

De naam van betrokkene komt niet voor in de Po
litieadministratie der gemeente Hijswijk (ZH), terwijl 
overigens, ook op politiek gebied, niets ten nadele 
hem of van zijn gezin bekend is. 

Omtrent zijn tegenwoordige politieke richting is 
niets bekend. Vast staat echter dat betrokkene niet 
communistisch georienteerd is. 

Januari 1950.-
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Overproductie 

is onderconsumptie 

Dit voert tot Malaise 

van Malaise tot Crisis 

van Crisis tot 

Massa-werkloosheid 

en van Massa-werkloosheid tot 

totale ontreddering 

revolutie of oorlog 

• 

d e e n i g e o p l o s s i n g i s "B e l l a m y" 

.. 

• 

• 

... 3 

Opnieuw neemt de werk

loosheid in vele landen 

onrustbarende vormen aan. 

Ook in Nederland 

neemt deze voortdurend toe 

en zal binnen afzienbare 

tijd groeien tot 

Massa-werkloosheid 

d e e n i g e o p l o s s i n g i s "B e l l a m y" 

4 

zoekt men naar middelen 

om deze grote werkloosheid 

t.z.t. te bestrijden.

(scholenbouw 

en andere grote werken) 

Daarmede wordt de oorzaak 

van het kwaad. niet aangetast 

en de kwaal niet weggenomen. 

• 

de enige oplossing is "Bellamy
" 

5 

Elke democratische regering heeft 

de vanzelf sprekende opdracht de 

Welvaart van het gehele volk te 

bevorderen en daarom werkloos

heid te voorkomen. 

d e e n i g e o p 1 o s s i n g i
, 
s "B e 1 l a m y" 
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Ook Gij, Lezer, hebt de plicht 

mede te werken 

aan een werkelijke opbouw 

en algemene ontreddering tegen te gaan.· 

Als U met ons van mening bent, 

dat de Economie de belangrijke factor is 

tot ondergang of opgang 

kan Uw keuze als mens niet moeilijk zijn. 

De ernst van de tijd eist Uw keuze.

* 

• 

d e e n i g e o p I o s s i n g i s "B e 1 1 a m y" 

!: 
7 

Gezonde Ethica 

"'Gezonde Economie 

• 

De productiemiddelen 

in handen der gemeenschap, 

gericht op Economische Gelijkheid 

door productie naar behoefte 

en distributie van de koopkracht. 

Deze factoren leiden naar 

Vrede 

Geluk 

Welvaart 

d e e n i g e o p l o s s i n g i s "B e l l a m y" 

De Int. Vereniging , ,Bellamy" 

streeft de beginselen na 

voor een 

goed geleide economie

als grondslag voor 

( Steunt onze propaganda )

., 

,, 
• 

Vraagt inlichtingen bij : 

• 

Stichting Centr .Adm. Bellamy
Stationsweg 89, Ede - Tel. 8113

•
of bij: 

'\ 1 B_:.!. ROODZA.NT 
Leeuwendaallaan 93 - Rijswijk

ARBEID IS DE BRON VAN .ll.LLE 

• 

WELVAART 

Massa-werkloosheid is hel on

vermijdelijke gevo_lg van een 

economie, waarbij het even

wicht tussen productie en con

sumptie verwaarloosd wordt. 

D e e· n i g e o p l o s s i n g i s "B e 1 1 a m y" 



BETREFT: B.A. ROODZANT, geboren 6-6-93 

wonende te RLJSWTJK {ZH), 

Leeuwendaallaan 93. 
25 Jan. l '150 

• 

• 

Aan de Jfeer 
Hoofdinspecteur v�an Politie 
te 
n. I J S '.! I J K

Bästiaan Adrianus ROODZANT, geboren te Rotter
dam 6 Juni 1893, ambtenaar arbeidscontractant, wonen
de te RIJSWIJK (ZH), Leeuwendaallaan 93, werd op 17 De
cember 1919 in het bevolkingsregister der gemeente RijE 
wijk (ZH) ingeschreven, komende van Rotterdam. 

Hü is gehuwd en belijdt de Remonstrantse Gods
dienst • 

De naam van betrokkene komt niet voor in de Po• 
litieadministratie der gemeente Rijswijk (ZH}, terwijl 
overigens, ook op politiek gebied, niets ten nadele vi 
hem of van zijn gezin bekend is. 

Omtrent zijn tegenwoordige politieke richting i1 
niets bekend. Vast staat echter dat betrokkene niet 
communistisch georienteerd is. 

b Januari 1950.-

Aan I.D. Rijswijk. 

Gaarne bericht na.ar aanleiding van welk schrij
ven van de B.V.D. (Dis ?) dit onderzoek werd ingesteld. 

25.1.1950/Dis 

Bovenstaande mededelingen werden gedaan op ver

zoek van de Heer E. '..oud van U\I die nst.-

Dit verzoek werd mondeling-aan mjj gedaan.
�? Januari 19?0.-
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/e_5la6 vun een openbare ve:r.bG.èie:;.in'"· , .,eoru:1nise rd door c e 
arè.t:lint; Leeuw rê en van á.e Inte1·nationale ve:i: eniginl, ,J..)ella1:1y 
op lL'r .,.�o.rt 1950 in de IL"1·r.1onie te Lec1.m<.trdcn. 

�a�lca�acit�it: 976 personen. 
A[cn,,ezig: on..;eve r :.60 pen,onen. 

..., terurain6: :rustig 

fop KAART

ACD/Er' P.) 

DAT: 1'ill.f-S'O 

PAR: W. 

1--.---- --· 

! 17 MRT 1950
--·- .. ·---'

ACD/ ó)I 5 1l-o

� � Jreke1 s: JohanLes ,.(:;.--ui ze, '--boren te LC;.)U',: l'den, 5 reb ruari 
18S:2, ,.on __ nèe ,ortelha.ren 91 te Lccu·.rc,:::den; 

1 

Joh .. :n: es II01·smeij--r, ,;eborrm H; "...n.ersfoort, 20 ... eptem
ber 1907, 1. o.1enà.e te �locl.:lcndu ..... l . 

J..'e OlliStrvJ�s 20.15 u.L.r openèe de voorzit ... ei· v"'n cle a:i.·àelin� 
L..:eu,,...,_·è.en vu.n cle .1. •• � • .J..)., J • ....;:ruize, èe vcrgaë:.erirlf_;. :lij heetl,e 
d.e .... c..r: .. ezi�en uelkorc. en zei d":...rna, 6.c.. t ë..cze verg2.C::.t.::r in� in l..ct 
ttten Vu.Il :::ou,1 zou st ...... n ,,euens het ov:...1lijd.en v='i. C::.e c.....1.c elin

0
t..-

><I sec;.1. l; ..,aris ;..__ · tiens tra. r:Iij ve1·zocLt de a"'n.1e;6i6en één l.Ji-
nuut stilte in acht te \,illen ll<:1::1 .... n en llerda : .. t de.:1Tna de over
ledene in een korte reëe. Het �fèelin,sbestuur was eerst van 
ple.n uewec st d.e ze ve: 6&.dt;l in0 á.:C te gèlas te:,i., à och men :w.eend.e meer 
in c.e 0ee..:,l, ,c..n te overleè..ene ..,e hi:.-nclelen d.oor ce veigac�erir:,e 
te lé:.ten è.oor-5� ... ,n. La het voorle;6en Vun een 0eè.icb.t baf sprek.:;x· 

,J �et w?o3:'d. o.?n d.E; L1nèelijke v?orzitte:;. Vc.-n de ::.n"ernJ.tionale
)(1 v cren1....,1nz .De llum.1, J, J. .. 01·smc1 Jer. 

uok àeze spreker ue0on zijn rede met el:;n herdenking Vi.ln

1,iJler.-;..-. Lcicnstra. tlij ,1ekte de fü.ill',1ezi6en op in zijn �eest 
vool't ·ce ue:..·lrnn. 

vervolbens vinb ...,drekc1· zijn reè:e, ,�ed tèlc: " ,,·�1�reer Cri::,is'i' 
_ûn, EiJ ve.1.<->eleek dt. l,oe51.a..'lc1 îiü.[..l'in ëe 'Jereld thans ve1kc...,1t 
mee e1:.n �ieke .. ann0er ickand ziek is, moet Ce arts eerst in�ic�t 
hebuen in èe a.---rd van ê e zic1(te. : it kan hij do.Jn door het stel
len v""n L;tJn dia,::nosc o:f door een -·önt0c,rn'oto. Duarna ':ro1·èt be
slist o:f cle chirurg zal moe een in._;:. ij pen .. '...Jo is het ook r.,,et d.e 
muu±scn[:._p})e:::..ijke toe;;.,t-..,..:..d .. �erst �oc:ten wij inzie.at hc:ou-3n in 
de u.u.rè. vun do c::..0isis en à.G. .... J�na kunnen '.tij een t.;enecsYrij ze toe
passen. 

Spreker· ~in,, ve1 voluens de 0escJ.:iedenis vL..n èc lt..atste 40 
jare21 •. él.. In d.e ver eldoorlo;; 1914-1918 sneuvelden 10 millioen 
ll!enscn, 21 mi:.lioen , e.,. è.en '-�e .. ·or1d en 3 milliocn wei·den uit �rnn 
\,oonpli..,.cttsen ve:·dreven. Le vei spilde arbeidskracht 5-'cuo.'L, on.;eve0r 
0eliJk met è.e o.rb ciè van 1 milliocn a:r-beid ers met een Lt-4-u.rise 
,· .. rkveek 6edurb ... de 3000 jaur. ·&t zou cle mensheid 0elukl·:::i �-er 
zijn c .• sc:i.ree:c-t ·-r3.nncer cleze kracht u.:mrcwcrn' ,ms voor vreè.e.;:;èLoel
l;inc.en. 

lrn de le ',:ereldoorlog vilde ,ïlson een rechtvac...rc1iue vrede 
sluiten, doch hij ,rcr d ve: d1 on0en door Clenenceau, è ie het pr in
cipe van vog om 005, tunä om to.nd ,, ilde toepassen. Le nc.. è.e oor-
106 ontstane di•2i0in0 va.n 1·evolu1..ie we:r d te._�en.__;e0<--an door het 
instcL.en v1.i.n een 4c- uri2:e \ieI•kwcck. en sociale voor�ienin'--"en, 
zoals de un<->evallemret en ë e :..,iektevet. 

In 1�29 b.mm de ,.;rote beurskrach in :'"merika. Iuizenden ar-
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beidcrs ,re::.ä.en we:'.:kloos, vele ',,inlrnliers c.:ingen .l.'ailliet en 
velen vcrèen in ce Yr2rt::vç schaf1·ing te •,7 rk ge:....tl,;ld. 
l cLû.rna k. am de 2e y;e1e"doorlç,g. ioor h"'t "clë. ëcat in ë:eze oor-
100 '•'-'�d verspild kon iec:.er .c_.ezin et-n \!Onin1,; ter Wo. ,rde van
f. 4'.,).000, meubil.:.ir te::.. ·,.aurde van f. 15.000 en een bedrag
van .f. 60.u00 ontvan._·en.

In c eze vei·ni-.., �ir;in. _soor og was een centrale leidin[; mo6e
lij'_. :,oè.l a het ech1,er ,:eer vrede v:...s ,, erd "iet _ o.rticuliere 
ini•cia l,ief w er in ere hersteld, uaê...rdoor wij wer..;r in "'en cri
� is terechtkomen. _iJdcns de bezet..,ing waren wij allen één, 
doch na de bevr·ij<ling kr,--.m de nokjesöeest weer uoven. ,ij 
kregen de N .b . ..., . , 11c1urvan r:;oLL.. ic.,e L,ëen even bruut optrc,,den 
als de 1·� • ..., .:L. e1 s ti jè.em" de bezet, ... ing. __ o.n ë, e \!Cderopb ouw 
is niet zo hard 

0
ew"rkt i;,,ls aan de ,,ed roprichtin6 va.."1 de 

hokjesgeest. 
Evenals voor de oorlog hebben 'Jij ,reér vernieti0inf· van 

voedsel in ve band met de prijsregelinr;. l e f'abrieksdi-recteur 
ze�t -ce.;cn zijn arbeiders, è..at zij harder moeten we:i:'.cen en 
sob erd .... 1· leven, 2-oè.at moer machines kunnen word.en aanseschaft. 
1,..,aar è.e a1·b cic.ers kennen de bevolr;cm vc.n è.e -11:lnschnfi i� van 
IJ.acllines maar al te OE..cl: 1 machine ma<.tkt 10 arbeiders werk
loos. 

Ioor de devaluatie moet men nu om in dezelfde schulden
last ..,e blijven 4} 1o hard.er ,1erken. 

Het cta...'1.tal :1erklozen in Nece�lancl bec..ru.dgt thans alwel.,r 
ruim 100.0 0. :�arbij komen binn'-'nkort nog de 80.000 soldaten 
die uit Inc.one..,ië te1·ugKe.cen en ons aa.."ltal Yrerklozen is ul 
haast we�r op n�t vooroorlo�se peil. 

In de �,ehcle vei eld heerst ahïeer een crisis. In Italië 
0 ... L.n ce è.orpsë.·emeenschappen, met de pastoor vo Jrop nü.&r de 
onont�onnen l�nderiJen en ne�l.,n deze in bes�t. Le olitie kc.n 
d i...r niets meer te._;en c oen -.;n zebt alleen mu.&r: lf Î)c..;.t L'J.Ui,; nii::t" 

het uenabsmidrl.,l te�en �eze ucr ldcri.is is net toepassen 
van d� b1;;Linselon van bellaL'.y . .t:et e�oïsme ::.uoet ve;1t-nd.e..1..en in 
&l t.ruis�e. Loor êi.e te�emroo_._ë..i"_;e opveeèiing vorden de ll!ensen 
�ot ego1sten gemaukt . 

.net onder·,,iJs moet ,rnrà.en ve::bete1d. De be",inselen van 
bolk-...steijn en .toeke mo-.;tcn vore en toe6epw.st. voor de oorlog 
:::;�)rak ....,oeke in u-�1 echt, st ..... 2.ndc op een lio .... '1.dkar, ove:.: onder\:iJs
verniming en hij ,1erd dvor de poli tie op6epakt. '_î..Lans is hij 
de leraar van de prinsesjes. : e lecrplicntige lecfcijd moet 
-i;rnrc ..:n verhoo0d tot 21 jo.ar. 

Daarna moet er een a1beièsdienstplicnt komen tot 24 ja ... r, 
à.ie de rûili 1-iare dienstplicnt vervangt. Het z .. aard z ..... l dan ... ot 
een ploe0 "orclcn '-,esmeed. In è.e arb"ièsë.i<.:nst zal het ka1·�kter 
moecen worden onl.,wikkeld. 

le1·vol6en� ruoet er aroeiL..splicht kowen tot 4� jaar. Daarna 
een reserve-èien..;tplicht tot 5:J j .... ur. 

Le 1..,e.D.ele produc-cie moet planma1,ig ge1·et;eld ,1orèen. re 
tech...'1.iek moet volledig .,orè.en toe0epa..,t en in< ien ëit mog,,lijk 
is moet è.e ó.rbeie,.sduLtr ve" kort vrorden. L,.,n leeft nh;t om te 
w'-'�:-k:en, maar ·werkt om te leven, ze1..,t sprEèk'-:. 

Le meerdere vrije tijd lrnn voor ontsp.::mn .. ng en ont.1ikkeling 
·.rnrè-::n Geu .. .:uikt. ,;<-.nnee1· er d._,_n uat meer cul1,urele opvocdinz;
. or t 6ebeven, kan de DOnte Linsèa�avondtrcin misschien ook
wel V.'Orê. en op1.. CJ.1even.

Het Ilellamy-.., .clsel zal niet plotselin.s in zijn .;eheel 



' ' 

• 

• 
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kunnen v,orcJen in0evocrd. Het persoonlijk crediet b.v. zal niet zo 6emakkelijk kunnen word.en ingevoerd, al is er re�dsveel voorbereidend werk __;edaan door de Postc.:.ieque- en �irodit:-nst. In het Bella:my-stelsel is geen plau.ts voor ei:;oisme.Dieven zullen er in de bellamy-maatschappij niet zijn, daarer nie�s te stelen valt. 
!Je waarde der e:;oederen zal worden bepaald door de hoeveelheid en soort Vän arbeid die voor de v�rvaaruiging nodigwas. 
Het bellamy-stelsel stac..t voor de deur, vrant evenals men in 1940 door de nood tot elkaar werd gedrongen, zo zal dit in deze crisistijd ook gebeuren. �r zal dan geen oorlog meer komen en het zal niet meer nodig zijn, dat de CO!!lll!Univten een actie op touw zetten om 6een \';é.pens te lossen. Le mensen willen ru�t en vrede. Daarom moet er een doorbraak kolli'en op :>olitiek en godsdienstig te1·rein • .ii;en nieUY,e v,eJ:•eld komt eins te_;emoct. Dan zal het afgelopen zijnmet oorlo�sma(;;..tregelen, �ou.ls è.e luchtbescL.ermin6, .:ac_rovcr men in ... _et 6e.heim alweer spreekt. Spreker wekte allen op hun 6ehele werkkracht in te zettenvoor de bellamy-bE-,,e.::,;ing. 

Na à.e pauze krec6 Jentje Postma, öeboren te ..... int Anna_,Ja-1·ochie, 27 Lecember 1905, ,,onen e .irduraero.ijk 28 te Leeuwarden, het woord, die enige voorspellin6en deed ove�c de toekoustvan Nec...e1 land.. Hij .b.ad de toeko11L ti6e vera...YJ.deJ:·in6en in de füec.erlc...nd::.,e ma--tt::.,chappeliJke ve1·houdin6en c..,eleerd door zijnas�ronomische vraurneillin6en. ✓��vol�ens beant�oordde J. Horsmeijer enide in�ekomenvragen . 
.te omstre'"'ks 23.15 uur \ras de bij enkom::.;t 0eeindigd.

t
<Jem,arden, 15-3-1950 .
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Openbare bijeenk. vp Zaterdagavond,lB Februari l950 vond in hêt Gebouw van 
"Bellamy". de ::,'peel tuinvereniging II D. v. s .. " een openbare biJ eenKomst 

plaats belegd door de Int. Vereniging 11Bellamy 11 afdeling 
Haarlem. 
Aanwezig: _13 personen (incl. bestuur en spreker). 
In het zaaltje waren langs de wanden verschillende affiches 
aangebracht waarop een gelijke verdeling der aardse rijkdom" 

_, men werd gepropageerd. _ 
't-- 1 De bijeenkomst werd geopend door voorzitter Zuidmeer, die 

_ Ulti-mili tairisme. 

-

Huidige rnaatscrappy 
reeds veel van 11Bel
..Lamy11 overgenomen. 

-

zijn teleurstelling uitsprak over de slechte opkomst. In 
zijn openingswoord releveerde hij vanuit de trein soldaten 
te hebben zien aantreden en dit ziende bad hij zich afgevl"d.lt 
hoe het mogelijk was,dat ouders die vaak gereformeerd of fd. 

katholiek zijn,hun kinderen zonder m:ier aan de militaire 
dienst afstaan om te leren doden. 
Hierna gaf hij het woord aan de spreker van de avond: de 

1 Heer ()J.!derkerk uit Santpoort-, 

Spr. begon met de opmerking,da t hij zou trachten zo practis� 
mogelijk te blijven,aangezien de 11 BelJ.amyanen 11 vaak verwe
ten w ordt dat zij niet met beide benen op de grond staan 
en voor.dromerige utopisten versleten worden. 
Vervolgens wijst hij er op dat de huidige maatscrappij, on
willekeurig,-reeds veel van de 11Bellamy 11-geélachte heeft over
genomen. Spr. noemde in dit verband de reeds min of meer 
genationaliseerde bedrijven: de levering van electra,gas en 
water,het personen- en goederenvervoer,de mijnen. Ook in de 
geschiedenis kunnen wij dit zien,aldus spr. ,denkt U maar 
aan het afscmffen van tollen langs de wegen,het tenietdoen 
V'cln verschillende particuliere heffingen bij het doorvaren 
van bepaalde kanaaltjes enz. �en frappant voorbeeld noemde 
hij de voormalige,th�ns nog bestaande trekvaart,tussen 
Haarlem en ;unsteraam. Men had te Ha-lfweg expressievelijk 
een aam gelegd om de reizigers te dwingen de trekschuit te 
ver.la ten en bij de ald3.ar gevestigde 11slokj esbaas 11 te wach
ten op de schuit uit Amsterda� Thans denkt men er toch 
niet meer aan om b.v. de trein bij Halfweg op te h:luden ten 

Gedachte om alles in gerieve van een kroegbaas" En als we zien dat de overheid 
handen der overheid zich van onze geboorte tot onze dood met ons bezighoudt,dan 
te leggen,wint steeds zien we dat de gedachte om zoveel mogelijk in handen der 
meer veld.(Bellamy overheid c.q. de gemeenschap te leggen,steeds meer veld 
moet daarbij de juis- wint. het zal de taak van ons Bellamianen zijn,aldus spr., 
te weg wi.j zen.) • hierbij de juiste weg te wij zen en ervoor te zorgen, dat 

Bellarny wil niet 
alle mensen geli,j k 
rraken,doch alleen 
v.ci,i la ten met alleen 
de gemeenschap als 
baas. 

allen zich bewust worden van de grootheid van de Bellamy
:;staat,� 

Vaak zegt men tegen mij : dat is toch onmogelijk om alle 
mensen gelijk te In:l.ken,dat krijgt U nooit voor elkaar" 
De mensen die dit zeggen geven er blijk van er niets van te 
snappen" Vlij willen alle mensen vrijlaten en zetfs hun vrij
heid vergroten. Het mag niet meer mogelijk zijn dat een ar
beider ontsJ.agen wordt omdat hij ruz ie heeft gehad met een 
opzichtertje. In de Bellamygemeenscbap kan dit niet gebeu
ren omdat daar de gemeenschap baas is. 
Uok zegt men mij vaak:,,i:k kan me niet voorstellen dat een ,, 
dokter dan b.v. evenveel g:ta:b verdienen als een mets.alarh.e/c.{? 



Gelijksch:a.keling 
in winstaandel zal 
geleidelijk geschie
den. 

-21-

Het is echter ook de bedoeling dat deze gelijkschakeling
in winstaande el .langs geleidelijke weg zal geschieden. 
ülles moet zijn tijd heboon,zegt spr. ,ook de wording van de 
BeJ.lamygeme en schap ,maar komen zal bij -
Ook de opmerking: als alles gemeenscffl_ppelijk is dan werken
de mensen niet meer,noemde spr. onzin ... üs een arbeider de 
liJn trekt zal een colJ.ega daar niets Vd.n zeggen. dat moet 
de baas naar doen. lvia.ar in de Bellamygemeenscra.p zal hij . 
zeggen: .. kom Piet werk eens door,ons aandeel moet omhoog.' 

Vrijheid t.a.v. De winsta@delen zu.üen gelijk zijn,aldus spr. ,na.ar ieder
besteden winstaan- zal vrij zijn om zijn geld te besteden zoals hij dat wil. 
deel. Hierna trok spr. fel van leer tegen de verwording van het 
"Geloof der vaderentt geloof. Het "geloof der vaderen" zegt spr., is een wanbegrip 
i verworden. BO% 80<-,h der kerkgangers gelooft niet v.raaracht��- Zij ?ebben é;-1-
kios de .fuamrnon en len de Tuiamrnon gekozen en het geloof als b1J zaak,als vers1er-
h t 1 f · 1 cht se.1. e ge 00 is s e s Hierna releveerde spr. de vele del:a. tten die hij met ka.peJ.aa�.sversiersel. en domin�s bad gevoerd.en v.aarbij hij,volgens zijn zeggen, 

-ij zult niet doden 11
en 1

1.r1ebt Uw naaste 
lief11 worden door de
christ nen met voe
ten getreden" 

Verhouding 11Bellamy 11/
11 Jereldburgers tt : 

11Bellamy 11 streeft 
naar verdwijning der
klassen; 11wereldbur
gers 11 niet.- .i.<a.pi ta
list zal wé.l wereld
burger worden,doch 
geen Bellamyaan" 

-
Goedkope uitgave
"Het Jaar 2000TI,.

deze1steeds de 1:a.as was gebleven.. Als wij zien hoe de gebo
den 1

1Gij zult niet dooden 11 en "Hebt U,; naaste lief als U
ze 1 ve II met voeten worden ge treden door mensen die zie h om 
hun christelijkheid op de borst sla@,dan is ons de verwor
ding van het geloof duidelijk� 
Spr. besloot zijn rede met het uitspreken van zijn vertrou
wen in de uiteincelijke komst van een Be.Llamy-gemeenscrap. 
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd slechts
door é�n der aanwezigen gebruik 6emaakt. De vraag luidde: 
is het niet beter de Be.1lamy-beweging op te lossen in het
"Legioen der i/ereldburgers" ,die streven toch hetzelfde doel
na? 0:J;tderkerk antwoordde hierop,dat de zienswijze dat 
11BelJ.amy1t en het 11 Legioen 11 hetzel.fde doel nastreven onjuist 
is. Hij zag in het 11Legioen 11 een organisatie die tot doel 
had oorlog te voorkomen en als zodanig ook haar nut had. 
.8conomisch waren beiden echter niet gelijk daar 11Bella.my 11 

streeft ra.ar het Jaten vervJ.wijnen der naatscrappelijke klas
sen en de ·wereldburgers niet .• Daarom zal een ka.pi talist 
wél ifereldburger worden,rraar nooit Bellamya@,want dat is
in strijd met zijn eigen belang" 
In zijn slo:rnr1001"'d wekte voorzitter Zuidmeer op om de collec
te te gedenken,aangezien de opbrengst hiervan zou medewer• 
ken om het boek 11Het Jaar 200011 v�n Bella.my in goedkope 
uitgave te doen verschijnen. 

{; 3 Maart 1950. 

A;an het Hoofd der B.V�D•
Ja va straat 68, 
D e n .n a a g. 
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Luit te 
S.f)t'e1<en, 

--ff,tl 
Vet'sla13: V"D •-le ri·ehi::unen o :.e11Y1.t'A •,re-r::ar'let'i··F vr.in ne Ir.ter•1atic
uale Vereni�i"lF" "Eellany", op Vri.'ri:'f"' G4 Fe·tJrtttlt'i lJ!:i(i, in een 
<'Ier Z.'len vn.n ,1.et L0�P-l 11 Het Hef vnn hel· ,)nn11 , te} ilvet'SW'J• 

Spt'eket's: f' Pi_i;ite...r. � YJ:j�R, i;ehct"en te Koer; a ,n de Za ,n, 
c� l';i l'eot'ua:ci lt,Jl, van uercep VPrter <?n cr-t''i-:;e", 
,,ç,:-,:-zi-...·.e,· vn, 11e: terr.ver.Lel"a···y, a::i.u.Hilversw1, 
wo,iende h.ar"et'li h û ..r es .f.1• 403, te }_::.lverf'.1:l • 

.1 � Het' ·nej.�J;:, Al,;ene n vo·t'zit-:.er ,,an 
,1ale vet'eniging 11 Be1Luuy", , cnende .,,.,.._...._.-ee.raen�. 

Za�lcupaciteit: 2'l0 personen. 
Aanwezig: .::,,c., :p,3:�'.), ,n. 
::itx:.i ing; t'Ustig. 

cPotP V..] j 
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r:ale vet'eni""i1w; 11 :lJeliai"y", afè!. Hilversu11, de> v,�rn;ndeTi',g, wa,t'
oij hij zijn tevt'enenneid betuio:de over oe /Tt'Ote c...i'·r.-tt!'lt en Y'tene 
deli1·F deed van ee 1 net'nenki ·o;s·•)ije;n:i.::�rst, weD::e op 25 LaaTt 
a.s. te A'.1st�1·0ai, z,·l \.orrîsn ;;èhoJ.den ter ;,let.?;e,il,eid -ri�n de na
gedac·1tenis v�n hellany. Daat'na wet'd het ,,r.:r:t"d vet'li:, nd ann de
spTeker van de avond J. Hot's ,eij et' u1t hloernendaé,,1. Deze had als
0·1det'W rp i;ekozen: 11 \,eer chaos?". J _p't'. z�gt"deze vt"a,.g D) Deve�
t. i.c;,.,röe •. ijze te moeten ue: .. nt c�rden e.1 verkla xt dat de wereld 
van vé:l.nd Is op een vulkaan lc ft. Hij gt'ijpt dan terug i•1 het 
vet'ler'len en tekent de toestanden in de v;eTelrl na de ,·r-t"log vun 
L114-l\;Jl8. Ve nroli;ens >e.:;pt'e" Kt hij de et' ic:iis-jat'.=,n lv29-1939 
en "rlekèlt da;it".l.)i,j dnt in de wet'eld o·· r;t'ote scha, 1 1,et voe<isel 
\/eTn verniet.:.17,11. dpt". 1cemt neze hr.ncleli 1ren kt'en1czir, ir,i;,teme t' 
da:'t' de •,enshei<'I e 'r!'\t biclt VG"t' e ,1 �·oene 1;�ast e·1 al8 de ergst 
bin en is tet derr-éli.i're nethod3 1 cvet'ra t. Dan ·Jelicht hi.j de 
cr.:t'lo�s.jaT�n 1J4O-1�·"'5 en 1j!"'t hij o;i de ç 1Leicl nie toen bij 
het Nederlands,1 vol< uesto;d. Vo"Tts 1se·ft h .i.j een 1J• ld van het 
c 1tzagi:;eli .. , ·e lei::d dc--:T deze C';t'lcg tewe ,ggeot'o.cht en ·,1ceL1t h .... j 
de e 1crwe :�t�pi talen WL; l:e die r.:. rlog ;ekost '1e lft. Indien r3 it 
r;eld � vc T vred.e<:>do�lei1den ,,as a· ;1ge;wend, zcu<l.en wij alLen 
ii1 .1.,e<le-cland en in uon; vele a11dere lande1, van �Ut'C )a thans een 
eigen h..iis, et prachtig meubilair, een auto eo neg ze 't' vele 
, .. �.rdevoL.,,., vccrv.et'pen hcb,Jen oezetcn, terw.i)l er d,n 1cg mil 
oenen zo,,de11 ZJ.Jj, oveT;_;<)uieven vort• ziel<eállu.zen, sanatoria,, 
biolicthe�cen e.d. �n nu, o ja r na deze C"t'.J..ogJ dTeigt er we ;r 
e,_,1 :::çrlc5 u t te barsten met op de acuter -;t'c 1d de wateT stof
uom. I,,dien rHt ze dcct' gaat ·cc,,1t et' eu1 r;ewcJlc1ir,;e c.hacs is c'leze 
v,ercld en zu1,en öe gevclg�n cata!'ltropha"l zijm. Wij 1:un en et', 
ons niet van af maken do t' te zer;; en"<iat \Jij el'.' r ietR a,n deen 
:n.ti"l 1en, doch wi�j wr.:et�n allen de hand a,m de pleeg sla,•n om te 
bc,,.v,en a, a een goede tce1<ci 1st w,1·i.rin 'besta: .nl'lzekerhei<i zal zij , 
VCl"'r iedere<::n. Da "rna )t'Cpage rt hij het syste '"Il van Be clamy 
w, t'in de i:;rondslaisen zij.1 gelegd vo-::r vrede, welvrt t't en çelul<. 
Indien dit syste�m wot>c1t dç Tgevoet'd zaL er vc l'.' iedel'.'e 1 pL� ts 
zijn in de 1,1·:i.utscllap ij, zo.,der bea1r;st te zij 1 VC"t' te toeJ:1,r1st 
Da. rbij zul1en echtet' de oelanr:;en v, n enl<:elen opgecffet'd no•::ten 
·,,ornen voat" het r-1.l�eme-n belang. Spt'. beëi 1digde zijn Tede et
de w0nsld,,.t zijn r,;ehr:-"r <ie R;er'lachten van l3e1Lal'W zouden Llitdt"a
gen o� fabrieken, kantoTen en werkpl& tsen. 
1,a de pauze we-cr'lP.rJ nc:t" S'?t'• e,1�,�le schrifteli.i'� i ~enisnde 

I 

vt'a�en ·)er.mtwc1;t"d, wa l'.'na è!e ,,e-"'anel'.'i'r o'o 2:�.30 u·r ,10�t' 
P.de Vt'ie$ werd rec,lcten.

------- --·- - ·------�---------·-- -------·- -- .. --· 
Li_,, ,1.J, 27 Feot'<.1aTl l':i�O. 
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/MEDEDELINGEN. 

De La.nldelijk�aaid m!Mlhttgide het Landelijk �
stuur zi.oh'"ti,1t te >bre!iden tot 10 functionairlssen. iBe
noemd werden: 

'2e ,Administrateur L;B.: Tlv, Stillmoer, canmefa
tenstraait 13, !Haarlem, télef. 25262. 

2e Secretwr.is L.B.: A. IE. Ger.retsen, Wwldecklaan 23, 
!Bu'ssum, te�f. :noo.. ·

---0-

!Het Gewest :Noord-li'<>11.and heeft een Bestuur ibe
staa.nde mt 9 leruln, wa.a;nva.n voor u orga.rusait:orJsch 
de 1belllll1€I"i.lkste: 

Voorz.: C. ld'e Jbng te St. Pancras, BenedenWEg 11..?7. 
Secr.: K. H." Soheppers te A.lk:maa.r, Bergerweg 24. 
PrQpa,gaindsJ1eider: P. Stui te Aalsmeer, Oostelalder-

weg 341. 
---O-

Afdel..!ng,sseorewi$en. Het is de bedoeling, dat u 
de formulieren met Afüeling\smededel�en elke ma.and 
1nzend't -en wel rz.o spoedig mogelijk n11. lhet rvei-str)Jken 
der maanld, dus liefst op de lste van de "l'o�ende 
maaind. overleg tussen secretaris en s.dmlnllStra.teur f.s 
h!enbjj gewen.st. 

-0-

Het LANDELIJK SEORETARIA.AT gevestigd te 
Amsterdam-Centmlln - Alexa.nderkade 16 - is tel-e
fonisoh te !bereiken onlder (K 2900) 56776. 

---0-
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Vrienden 

V E R Z E K E R T 

!JÎl�� 
�-

VREDE, RECHT, 

EN WELVAART 

VOOR 

ALLEN 

Gironummer 249328 

Heeft U iets bemerkt? Voelt U met de schrijver van dit ar
tikel,dat er iets gaande is ? Heeft U gelezen dat Ir.Steenis in 
Utrecht een Co�p.Werkgemeen9chap heeft gesticht,die geen win&tmaken 
beoogt? 

Ja vriend en de klok sta.at op 5 voor 12. Er dreigt echter ook 
gevaar door de tegenstelling tussen Oost en West. De stem van Bellamy 
moet luid klinken,- moet doordringen tot in de uiterste hoeken. Wij 
wetên immers, dat er een andere weg is, dan die van het geweld.Werkt 
daarom allen mee, vraagt propaganda-materiaal bij Uw Groepspropagan
dist. Er is genoeg, 

Wij boekten reeds vele nieuwe leden door de actie met het 
propagandablad 11 Welvaart voor allen u ,alsmede met de Folderactie. 
Nu komt op iondagmorgen 26 Maart a.s.in Hotel Pomona Molenstraat 
onze Bellamy-Herdenking.Op het programma vindt U als spreker vriend 
Brokking vermeld; te elfder ure konden wij echter .nog beslag leggen 
op onze landelijke voorzitter "-J.liorsmeier. 

Het programma wordt l.listerd door pianomuziek van Mevr. 
v.Someren-Will!_,E.g en Dec.l�m, ll.n �ej.Hoo:i,.jey_,___ __ '- �. _:•:_· -

Nu mag echter geen S-t"ffi onbezet blijven.Elk lid of abonne 
brenge dus minstens één niet-Bellamyaan mee.tiet wordt U gemalf:tk�J:i,lk 
gemaakt,want de werkers brengen U de toegangsbewijzen ad.F.Ó'�2tY�Huis, 
zowel voor U als voor Uw vrienden.Dit houdt ook in <iat er van-U �ets 
wordt verwacht.Ja actie. Het is nlket voldoende dat alleen het B��uur 
en de werkers actief zijn. U moet zorgen dat de zaal vol komt. Wiá 
zorgen dan voor de rest. Van nu af aan moet er begeestering komefr'en 
blijven. Er staat te veel op het spel. 

-.-.-.-.-.-.-.-. R. 

De organisatie van onze afdeling is weer op dezelfde doelmatige wijze 
opgezet als voor .de oorlog, n.l. in groepen en wijken .Het hierna vol
gende schema vermeldt de adressen der groeps- e� wijkpropagandisten, 
tot Wie U zich kunt wenden voor verenigings- en propagandawerk. Zij
zijn de memiddelende figuren tussen de ledenro het bestuur,v.v. 
Nog niet alle plaatsen zijn bezet.Wij komen nog wijkpropagandisten te 
kort.Wie van U meldt zich daartoe aan ? Serieuze en actieve werk�rs 
v ó ó r l 

Br. 
Aan ommezijde volgt het schema.Bewaar dit.Het kan U van nut zijn. 



GR ,p I "-o-vru!î v J5Nl:1�tenzen � • O. Duinen 
Gr0epspropagandist A.v.Gennep z. Stadhouderslaan/Waalsdor?erweg
Willem de Zwijgerlaan 103 Deze niet bijbehorend 

GROE? _Il CENTRî' -;- JRD Grenzen{ 
Groepsprop.Mevr,G.Schipper { 
Bonistraat 33 Wijk a & c ( 
Vijk b,kevr,Bonger-Flecken ( 
Vondelstraat 35 
Q-ROEP III WESX 

Groepsprop.Mevr.Muller 

Grenzen( 
( 
( 

w. Kranenburgweg 
N. Kerkhoflaan
o. Koningskade-Raamweg
Z. Westeinde,Gr,Markt,Herengracht
W. Conradkade ( Deze niet inbegrepen)

N. Duindorp, Laan v.?oot
W, Kijkduin, Walnootstraat 
z. Loosd.weg, Haagweg

Newtcnstraat 331 ( 0, Conradk.L,ir.Meerderv,Schev.weg 
Wijk a Mevr,L,v.Hombracht-Witzen Kwikstaartlaan 36 
Wijk b,d 7 f nog niet bezet 
Wijk c & k J ,K.F,H,-Sas, Columbusstraat 96 
Wijk e & g Mevr.A.M.v.Nifterick-Geynaerts,Ligusterstraat 85 
Wijk h Mevr,v.d,Hoek-Dantzig,Stephensonstraat 32 
Wijk 1 G.H.v.Ginkel, de Gheynstraat 82 
Wijk L Joh.Hip , Breezandatr.43 

QROE�_.!y_�ENOORDEN1-i0UT GRENZEN N. Waàlsdorperweg 
Groeps-prop, o. Wassenaar 
Mevr.c.Schipper,Bonistraat 33 Z. Benoordenhoutseweg 
geen wijken W. Raamweg ( deze biet) 
GROEP V ZUIDERPARK GRENZEN ( N, Loosd.weg ( deze niet ) 
Groepsprop. ( w. Leyweg 
A,Breedveld, Vaalrivierstr,99 ( Z, Hoefkade, Vreeswijkstr. 
Wijk a & c. ( o. Herm.Costerstraat 
GROEP Vl CENTRUM-ZUID GRENZEN ( N. Westeinde,Malle Molen(deze niet inb. 
Groepsprop. 

-
( o. Lakstraat 

J.P.D.v.Alphen Jr. ( z. Parallelweg 
Stortenbekerstraat 178 ( W. de Heemstraat 
Wijk c J,P.Kientz Hooftskade 180 
GROEP VII LAAK GRENZEN ( N. Waldorpstraat 
Groepsprop. ------. ( o. Trekweg 
A.C.v.Ruiten,Goeverneurl.622 ( z. Paets v.Troostwijkstr.
wijken a & d, ( W. Aagje Dekenlaan 
A.G.Alphenaar,Rijsw.weg 157 II wijken b & c 
GROE? VIII BEZUIDENHOUT GRENZEN N. Bezuidenhoutseweg 
Groepsprop. · o. Carel Reinierszkade 
J.Loot,Joh.Oamphuysstraat 97 z. Schenkkade
gaen wijken· w. SchenkWeg
Q80Ef_IX RIJSWIJK.Z.H. GRENZ�N Gemeentegrens. 
Gi:oepsJ?rop. B .A .Rood zant, Leeuwenà�P llaan 93 Geen wijken 
GROEP X VOORBURG. Grenzen� Gem�entegrens 
Groepsprop. B,A,Roodzant, Leeuwendaa��aan 93, Rijswijk, Z.H. 
Wijken a.b.& c • 
.YQOR WA§.§�NAAR. Groepsprop.Mevr;Groenewegen-Zijlstra. 
Louise$traat 38, wassenaar 
VOOR DELFT. Groepsprop. J .11�.Manger, de Meesterstraat 7, Delft. 
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Verslag van de openbare bijeenkomst v�a de afdeling 
Vlaardingen van de Internationale Vereniging "Bellamy" :16>y�� 
gehouden op Donderdag 19 Januari 1950 te 20.00 uur1in de_� 
zaal "Onder Ons" aan de Hoogstraat te Vlaardingëïï:'" 
Aanweiig 15 personen, waaronder geen militairen in uniform 
(zaalruimte 50 personen) 

De bijeenkomst stond onder leiding van: 
DE BRUIN, wonende te Rotterdam. 

Als spreker trad op: 
, JACOB BOOGAARD, geboren te 's-Gravenh?ge, 17 Augustus 1901, 

ambtenaar gemeentelijk gasbedrijf te s-Gravenhage. 

De Bruin, die de bijeenkomst opende, deelde mede, dat in 
Februari 1950 te h1aassluis een propagandaavond zal worden 
belegd, om te komen tot de oprichting van een afdeling in 
die gemeente. Ook zou getracht worden, de afdeling Schiedam 
weer nieuw leven in te blazen. 

Boogaard, die daarop het woord nam, hield een inleiding 
over het onderwerp: "De 5%11 

De 5% loonsverhoging, waarover som:.iige mensen zich ver
heugen, is volgens spreker geen voordeel voor de arbeiders, 
omdat alle goederen duurder 1:•orden, zodat betwijfeld moet wor-è 
den, of de mensen nog niet verder achtérop raken. 

Op de bekende wijze haalde hij versvhillende voorbeelden 
uit de geschiedenis aan, om aan te tonen, dat het kapitalis
tische stelsel (Door hem oud wereldlijk stelsel genoemd) 
niet deugd, telkens vastloopt en er een oorlog moet uitbreken 
om de economische machine weer op gang te brengen. 

In het kort gaf hij de inhoud weer van het boek van 
Edward Bellamy en volgens spreker zijn verschillende voorspel
lingen van Bellamy uitgekomen. Volgens Boogaard, kan het in 
practijk brengen van de Bellamygedachte ons verlossen van de 
elkaar steeds opvolgende crises. Hij erkende, d�t het meren
deel der mensen het Bellamystelsel niet uitvoer''i/'ént, doch 
dit verontrustte hem niet, omdat dit verschijnsel zich telkens 
voordoet, als er iets nieuws gebracht wordt. 

Boogaard besloot zijn inleiding, met de aanwezigen aan 
te sporen de Bellamygedachte uit te dragen en vrienden en 
bekenden mee tl nemen naar de vergederingen. 

Van de gelgenheid tot het ste.uen van vragen werd geen 
gebruik gemaakt. 

De bijeenkomst, welke een o·rdelijk en geanimeerd verloop 
had, was te 22,30 uur beeindigd.-
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�.D!' lf;ol 

/ V .B�jidelings,secretariaten 
AALSMEER · P. Eljgenhuis Ulterweg 71 

\ 
'\.LKMAAR J. A. Y.eel Sr. [{. van 't Veerstraat 18 
-\MERSFOORT A. S. H. Wunderinl1 Zonnebloemstraat 12 
\ LMELO D. Ruiter Wind laan 13 
\MSTERDAM J. H. Cornellsse Pretoriusplein 4 
.3T. ANNA PAROCHIE L. Madhuize ,i'Avilla, Westerdijk 471 
APELE>OORN J. A. Grotenhuis Brinklaan 60 
ARNHEM Mej. T. H. Bakker Scholtenlaan 8, 

BEETGUMERMOLEN 
(Fr.) 

BERKHOUT N.H. 
BERLIKUM (Fr.) 
BEVERWIJK 
BUSSUM 
C:ORNJUM (Fr.) 
DORDRECHT 
ENSCHEDé 
FRANEKER 
GORINCHEM 
GROUW 
DEN HAAG 
HAARLEM 

HEERENVEEN 
HENGELO 
HENSBROEK N.H. 
!IILVERSUM
HOOFDDORP 
HOORN 
LEEUWARDEN

TJEIDEN 
OOSTERWOLDE (Fr.) 
ST. PANCRAS N.H. 
RAUWERD (Fr.) 
RIED (Fr.) 
RHODEN (Dr.) 
ROORDAHUIZUM (Fr.) 
ROTTERDAM ! SNEEK 
STIENS 
URETERP (Fr.) 
UTRECHT 
IJMUIDEN 

VLAARDINGEN 
ZAANDAM 

S. J. R\jpstra 

E. Meurs
D. Elsma
J. Hartog
W. F. v. Blijenburgh 
rJ. Porte 
G. J. Hagendoorn
B. J. v. d. Broek
J. v. Wier
G. v. Oeffel
J. Heida
.M:. L. J. Smit
H. H. Jungellng

Mej. r. de Koe 
J. H. v. Heek 
J. Hartland
A. Uylenburg
L. W. den Boef
C. Klay
W. Stlenstra 

E. M. Laman 
E. Holtrop 
J. Boskamp 
T. Hespes
O. Groen 
J. Buiteveld
B. Heijda
P. J. v. Os
S. v. Wijk 
Joh. Dankert
E. J. Posthumus
M. W. A. Tulp 
C. Vreeswijk

P. A. v. A�er 
K. Huisman Jr.,

Doorwerth 
Dijksterhulzen 315 A 

A. 229
Boterhoek
Str. v. Linschotenstr. 41

Brediusweg 57, tel 3577
No. 117 Jelsum.
Oranjelaan 29 
G. J. v. Heekstr. 140 

Dijkstraat 52 
Ark Onderweg 103 
Boogstraat 275
�1eloenstraat 122
Jac. de Witstraat 16

Heemstede, Tel. 19040 
l'jepkemastraat 27
Frederikstraat 15 
A. 66 
Ruyschdaellaan 9 
Kruislaan 7
Schoutenstraat 47
Engelsestraat 35

Tel. 4995 
Plantsoen 107 
Lange Esch 22 
Bovenweg N. 303 
197 
106 
Beukenlaan 178 
135 B 
Mathenesserdljk 306 
Bothniakade 5 
Poeldijk Finkum (Fr.) 
No. 282 
H. de Kèijseratraat 36
Zeeweg 175

IJmuiden-Oost 
Hoogstraat 156 
N oordsebosstraat 10 

LANDELIJK SECRETARIAAT: 

\ 
AMSTERDAM C. G. J, ·A. Smit Alexanderkade 16 
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(iJ p '28 N�V. 1949 
VerslaP- v�n f o:;:1cnbüie ri�e&n1rn1: st v� «-e 9 d-elirç 

Vlf ,9:.i.•c.in-i;en van de I nte.,..r.•üionale VerenirA«'"Bellar.iy" � 
1.: ü c, dvn op Woer ..... d�é.. 23 �ovember 1S49 ·l e,.2.0....00-,;.ur .i-.-n C.E:,
zasl 1

10no.er Oi.s 11 u n d,:: oo[ s n· t 2C2 te v-i_;_ DPrdin en. 
Aenwe•i · 22 ILr�o�en, v�pzond � •EEn rili�ei•e� ir

unifo1·m ( �af l ,..tin.te 40 rerf'onen) 
.De "bije0r or st st.onc.. ond�·� leidiue· van: 

..-.\- \1.ACEL..:L :,:.>.i.WP, rre oreri te VlPa�c""if\-en, 26 Se ,teru.•,e:.:- lr SJ{, ' 
macr ine-ban� \ �r1 e:r-, ,.o. b! ·e SV,€( line' s'_,,.'p' i, 7t3 Vl a:r•( ir c.. an,
vooxzi�_,cr -&� voo·1( � e •f elinc: �
Als s 1·•f.1 vr ré. � o,...,: " 

,, � L � 
" -1 \ PL., ��h V1,! __2-Y-, l lI DEH, �eboreu te Rid"ler rerk, 17 .E'el-irua,,.i

1e95, adjunct co ies lij de kE u:r.ir ·so:if:.r st vc.or waren
v,orE.llc...e Sche:pens r� I; 1.2a Ro"t e: rcarn.

NaGet Drop de tijee� o ft fEorer at,�·�' i� Et 
woord a&n Va'1 e:c Linélen, diEa een in:..e · o.int l iE;ld ov-:..1· lw"t 
or.de·�wer9: 11 De anato lie vr:i :i de v.,..ec1e 11 "laar l·et e� ijlrna'l!i�e
boel! van ue A::ne.rik.ac.,.1 r1,;ie··e0, Su:re1 E-r' '1R·l6.c uit ce'1.oe.1ud
boek ver8c}1i1::.e:.nde :p..- :;:-" -.; E'r-n, v;m :.i.0do( r z · jn v-00 l -r•sc" 
erL vcwa1, · erà ei�' et niet. o cli:' ,;i:-:; 0 na tet aan,
"';?é"G �'i� r:cecies bE-d0 ..... lde. In h00J.tlzar 1 valt z û-YJ. bE.. Ol't 1:.,r
op re..�r, c..at hij 1>leitte voo· eer. we1bl- E: {C-R�ie, -lie 
volüenr 11em � e'•e:r tut Sténd zal lcoc en, C's á.-a.t dl- '. i i 8 

kc:italictitche rr2r .scha1 i� '1.iet la E ,eer· an blijve�
bestat:n en lanrzaam aan l.et we,'."kwi�nen is. Van Ru lqr. 
sp:c&' l i� alr, va:1 •1et lard c:.ct',e-, 1 et ijzE'ren �orC. · �n. 

Van de, t. 1 E..[ (;.11-1( i�- ot f et ,tel, en vor. vra"'en r.ac' ,,en
eniL "'n der fü"nwe it.. e.r. ·e b._'uilr. 

--rtJ:i.DRIA:t-.US se lLD�R, gebo1·er te v1�artlin,en, 11 Ai;>ril 1_.,7,
huissc' ildE::1., wonE. de.. Wa n :."bt f ?t 7E aU ier, z eidE-- van 
rreni L te zi�n, dat er t .:.e r.rJ.r-c ten 01 ·:-ze c1 81" Zl n,
t.w. he.. t kapitalisme en het co 1" unüime. :lij zeiue Vf el 
bewq.ndEl.·irc; voor het 1-uili[t r"' ,.)E.ru j_r, ::2.vslar.d te r1:.îJ en
:en vro,;, � &r.. Var. der Lirden, hoe d �.e zicb. tle si tu.r';ie
ir d.<0cl:t. 

\ "DIRK • A ··::î��' ee')o· en -te Vl <>rel.in; ei�, ; Jan a .. •i l � �,
ffiRChirist, v o.nt-vi.de Swucl:'...Ylckf' t r &t 266 é.l"biE;.r, zt::..c.. e 
cor .. , unj r t t( ;zijn en vol e�-s }1err.. if cilJ.een he" cor li 1,,r4isue
in st, at Olli cte \.t 1 eld te 1 E; 1 en. I- et hui i.L e ··eL ie i� 
�n:flland rocrc.ds .::..: , 1 Cv •1.·"': .• e lC'1 e,:.::.�8-·i·rc. rij 
ve=· 1 aarve c...E· - nil.l.f' van Yn;r_ J&r Lir c..en, dat wij riet de 
vereld...'E1..-��atie op de �oede \ e,._ �,ijn, :niet te elen, c dat.
hE t werelc: ·Pederalisme c..eel uitr c �' t vari b-t ka11i talis,ne.

Van aer Linden, die d e  vra'cnst�llers beanlwoo�c..le 
was met hen van n enir.g, dat hv t !.ui,;_:· E' 1 r :)i talif't:::..r,c'ie 
stelsel v1;:;rd•.1ijeri I oet. 1'ij was ec.}:'\t,,_.;. �-ict in � t at oi1 
een zu.i ve:i. beeld te f. even vr.:n hE>t eer e�� ,,el moet ' orr:en en
hij · on ae vr�f.,E.rlf"tcl� E'rs riet n'"Rl' c"'110E.{ er. r eo1 tuoo:cc..er-.
Gelu" i._ voo:..' hem, rr.oest Lij t:::..: ei" r:- • :c, om de.. t ein te
J alen, want dezerz:'..j Cts bestord e j 1 drt 1-, dat :lij zich 
t,e"leel had vost5epraat en r ie i 1 .er 1,,:'..st, � et te z-ec,Jen.

Aan de verschillende 8anv1ezigen \:erden E"'<-11 i r tal 
exeraplarer van }_et blaó. 11\Vel Y<1?rt vo,' 1· aJ ler" ter ve..rc11i ei
�i�g uit��rcikt. (�en eAe�ple&r da8rvan taar h:erbij) De b1Jee�-o�st, nel�c eeh o QElijk, Joch wat veiw��dverloop rad, w�f' te 22,30 uvr beeir.digd.-
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LANDELIJK BESTUUR. 
J. Hoismeier Jl' Voorzitter 

, � --

c. Oderkerk, Hoofdredacteur 
J. J. We!Jsmain, voorz. P.R. 
B. de Wit, Secr. P.R. 

Bos en Duinlaan 17, Bloemendaal, 
te'!. 24604. 
;Engelsestr. 35, '.îJeeuwa.rden, tel. 4995. 
:Atexanderkaide '16, Amsterd·am-C. 
Stationsweg 89, iEDE, tel. 8113. 
!Postgiro: 136123 . 
Sohlefuaanlaan 88a, R'dam, tel. 3,1849. 
Terrasweg 68, santpoort-Do1-p. 
R. Cla,as,renstr. 2'1, A'dam-W., tel. 87559. 
Van 't Hoff,weg 33, Bussum. 

GEWESTEN. 
1. Friesland·, S. Huitema d'A'Vila 520, St.-'Annapaa-ochi. 
2. Overijse1, J. v. Wijngaarden Gronausestraat 635, Enschedé. 
3. GelderlantdJ, A. v. d. La.an Ba®k.erstraat 22, Ar.!l!hem. 
4. Utrecht, A. Jacobse !Voorstraat 72 'bs, Utrecht. 
5. Noord-Holi., s. C. Bos Raa,dlhuisla.8111 29, HoofddOl'I). 
6. Zuid.JHoll., G. J. Hagendoorn Sr. OranDelaan 29 rd., Dordredht. 
PROPAGANDARAAD. 
B. de 'Wit, Seci-etaris van 't IHoffweg 33, Bussum. 
INTEltN

A

:CIA ACOSIO BELLAMY. 
J. :van Wijngaarden, Secretao:ls Konings.straat 188, Beverwijk. 
A. v. d. starre, Pennin�m. Spieg'heUaan 15, Driehuis. Giro 452481. 

!Verandering il1! de ,Besturen der afdelingen zo spoedig mogelijk op te 
\_gaven aan het Landelijk secreta.ria.at. _/ 
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Ik heb de eer U hierbij te Uwer oriëntatie te doen 

toekomen een exemplaar van een folder van de Inter

nationale Vereniging "Bellamy", een dezer dagen huis 

aan huis in bepaalde buurten in deze gemeente ver spreid. 

E i n d e .-

de Heer HOOFD VAN DE BINNENLANDSE 
VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68 

te 

's- Gr a v e nh age .-
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Wij hebben de plicht mede te wer

ken aan de bouw van een samen

leving in de zin des woords. 

Als U van mening bent, dat de 

Economie de beslissende factor is 

voor het verkrijgen van recht, dan 

wel de bestendiging van rechteloos-:

heid, dan is er slechts 

een weg 
------------. 

Bellamy brengt de oplossing 

7 

"" RELIGIE en POLITIEK zijn krachten, 

die slechts groepen binden. 

• 

* 

De Internationale Vereniging "Bellamy" 

eerbiedigt elk religieus inzicht, maar ont

houdt zich van politieke activiteit. Zij 

doet slechts een beroep op U als mens 

om te komen tot een menswaardige 

samenleving waarin allen verzekerd zijn 

van 

/ 

Vrede 
Geluk 

Welvaart 

8 

De Internationale Vereniging

,,BELLAMY" 
zoekt Uw medewerkit).g voor 

de verwezenlijking van een 

».ieuwe Maàtschappij

met als grondslag een economie, die een 

waarborg is voor de welvaart van elk individu. 

( Vraagt onze lectuur )

Inlichtingen bij : 

STICHTING CENTR. ADM. ,.BELLAMY" 

Stationsweg 89, Ede, Telefoon 8113 

of bij: 

C. HOOGLAND,

Stationsweg 110, Alkmaar

-

• • 

IEDER MENS HEEFT RECHT OP 

GOEDE HUISVESTING . . . . . 

3 

P"----------------1-

De erbarmelijke toestanden

op het gebied van huisvesting 

zijn een ontkenning van de 

menswaarde. Dit grote kwaad 

bedreigt het wezen van het 

Nederlandse volk. 

1 ,
-____ 1 

Bellamy brengt de oplossing 
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Waaw.m moet het nog 10 jaar duren 
.... ,,_ Gezinsontwikkeling ;Ï)e o.cvt-zaali 

' 
� ,.,, De handhaving van de huidige, 

voordat er voldoende woningen zullen wordt vertraagd kapitalistische economie betekent 
ligt in de omstandigheiq., 

zijn voor het Nederlandse volk? dat woningbouw wordt be- handhaving van misstanden. 

Onenigheid, verbittering, schouwd als Daarom moet gestreefd worden 

Wawtom ·moeten 
verdriet 

Winstobject. zovelen nog vele naar een economisch stelsel dat 
bederven veler bestaan 

jaren verstoken blijven van een behoor-
De huidige bouwkosten maken echter wordt gedragen door 

lijke woning ? 
Misstanden, vrijheidsbe-. winst onmogelijk_ en daarom blijft de 

Ethica en bouw achterwege. logica 
lemmering, immoraliteit 

W.aa11,om nog vele jaren voortsukke- worden in de hand gewerkt Handhaving van de 

len met een lapmiddel: de zo gehate op winst gerichte 
Democratie niet naar de schijn 

inwoning, bron. van ellende voor de economie 
Een goede woning is geen GUNST • 

betrokkenen ? • • maar een RECHT · is ook hier het struikelblok • . 
maar 1n wezen 

) 

Bellamy brengt de oplossing Bellamy brengt de oplossing Bellamy brengt de oplossing Bellamy brengt de oplossing 
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........ .............. Ag.nr ........ .. 6.95.73 ............... Aard van het stuk ..... r.app .•.. v .•. be.s.1 •.. ve.rg".Vo.or.l •.. comite 
v.d.Vrede dd.6.9.49 te R'dam

.................. Afz ........ ....... verb._ 1.1 .......................................................... Datum . . . . . .. .... 8.9 .• 4.9 .. .

Als eerste daad naar buiten zal het Comité een 
grootse vredesdemonstratie voorbereiden, welke op 2 Oct. 
a.s. zal worden gehouden. De ze datum ià door het Parijse
Congres vaàtgesteld als "de dag van de vrede'', welke dan
mok over de gehele wereld door alle vredelievende volkeren
zal worden gevierd. Getracht zal worden op deze dag een
groot aantal sprekers De doen optreden van verschillende
politieke richtingen en zo mogelijk ook enige kerkelijke
verttegenwoordigers het woord te laten voeren. Een groot
aantal organisaties o.a. Bellamy, Wereldfederalisten, de
Organisatie van Beildende Kunstenaars, E.V.c., enz. hebben
hun medewerking reeds toegezegd.

--------------------------------

Uitgetrokken door ............. . . . .  Yd.E. . .... . ....... Afd./Sectie . ...... ACD . .  IVb .......... Datum 22 •. J •. 50 ......... .

Op aanwijzing van ...................... B .... 111 .•..................................

� 5071 · '48 
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Betreft: brief van Ministerie 
van Algemene Zaken 
dd.18.8.49• no.63542. v

(f'J �.1949 

·•.,. t to 2. t, y il

Als antwoord op Uw boven aange
haalde brief deel ik U mede, dat het 
verslag van de jaarvergadering van de 
I.V.B., die gehouden is op 25 Juni 1949
te Leeuwarden,U op 27 Juni 1949 is
gezonden.

µ,eeuwarden, 20-8-1949 • 
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i.!IlïISTZRIE VAN 
ALGE::CIIB: ZAia::N 

lfo.: B. 63542 
Bi�l.': Gene 

-s.1
r

; R"J • 3 
Betr. : Rappel 

Drrsr'STGEHEI!.1 

Hierr.iede moge ik U mijn schrijven d.d. 8 Juni:-1949 
no.63,42 in herinnering brengep waarin ik U verzocht 
mij te willen doen inlichten on.frent do algenene jaar
vergadering der I.V.B. 

Gaarne zal ik zo spoedig mogelijk van U vernemen 
of U thans reeds enige nadere gegevens diencangaande 
bekend zijn geworden. 

Aan de Heer

Commissaris van Politie 
te LEEUWARDEN. 

HET HOOFD VPJ:; DE DIENST, 
5k Namens deze, 

J .G .Crabbcnd"1ll. 



MINISTE!tIE VAN ALGEMEl{E ZAKEN 

3 .,,... 

No·. : 53542. 
!s-Gravenhage, 8 Juni 1949.

Onderw.: Alg. Jaarvergadering I. V .3. 

lV. 1Z.j, 
G E H EI M. 

Blijkens een bericht in "Bellamy", het officieel ,sociaal
economisch orgaan van de Internationale Vereniging Bellamy 

• (I.V.B.) d.d. l Juri.i 1949, zal de algem�ne jaarvergadering der 
I.V.B. worden gehouden op Zaterdag 25 Juni 1949 in Leeuwarden,
gebouw de Harmonie, aanvang 17 uur. 

Ik moge U verzoeken mij-indien mogelijk - zo uitvoerig
mogelijk omtrent deze-vergadering te willen berichten. 

HET HOO ]D VAN DE DIENST, 

_.�{-voor de7,e:

r' t 

J .G .orabbendam. 
Aan de Heer 
Commissaris van Politie, 

.-.. t·e• 
.-t L E F. U W A R D E N •. 

' 
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0nderwerp: 
Bellamy-organisaties, ' ,,i, i� . AU8. t949 j

In aansluiting op onze meldingen Nr.\}, d.jcl..,�i j!ei 1949 '
en Nr. 69, d.d. 17 Mei 1949, alsmede n.a.v. onzle bes:pPeká.<R.g. J
op 2 Juni 1949 en de da arbj[J door U aan ons verstrekte toe
lichting betreffende de Beliamy-organisaties (stuk onzerzijds
genummerd 87, d.d. 2 Juni 1949), hebben wij de eer U mede te
delen dat door ons op 4 Augustus 1949 een nader onderzoek is
ingesteld omtrent de orgRIIBatie en werkwijze van de Bellamy
groeperingen in Nederland. 

De bij dit onderzoek verkregen inlichtingen werden ver
strekt door de secretaris van de Internacia Asocio Bellamy: 
Jac. van Wijngaarden, Kerkstraat 2 te Beverwijk. Zijn perso
nalia werd reeds in voorgaande meldingen opgegeven.

e 1.v • .13.: De Internationale Vereniging Bellamy werd opgericht in 
1932 in Nederland. Ondanks dat zij zich internationaal noemt
is zij een zuiver Nederlandse vereniging, die zo goed als
geen contacten heeft in het buitenland, hoewel de I.V.B.

• 

N.B"P.:
\. 

�'l-t 

wel in verschillende andere landen is gevestigd. 
In kringen van de I.V.B. in Nederland bevalt daarom de

werkwijze van de !.V.B. (Nederland) niet. 
De !.V.B. verdedigt de beginselen van het Bellamysysteem

vastgelegd in de boekwerken die reeds in ons vroeger rapport
werden vermeld. Aanvankelijk heeft de I.V.B. zich in Neder
land afzijdig gehouden van�oiitiek. In 1945 wenste een stro
ming uit de I.V.B. zich niet meer van politiek afzijdig te 
houden. Dit leidde tot een scheuring. De groepering die zich
afscheidde richtte op 30 Mei 1945 op

De Nederlandse Bellamy Partij. 
Deze partij ging actief deelnemen aan de politiek en nam

o.a. deel aan de Tweede Kamer-verkiezing die nadien werd ge
houden • 

Een andere groep1:'ing uit de I.V.B. (Nederland), die zich
niet met de organisatievorm en werkwijze van de I.V.B. kon 
verenigen, wenste een inderdaad internationaal werkende I.V.B.
Deze groepering noemde en noemt nog de r.v.B. in Nederland:

De Nederlandse Bellamy Beweging, of wel in het Esperanto:
"Nederlanda Bellamy Movado". 

Dit heeft echter geleid dat in gesprekken over de Nellamy
organisaties in Nederland de 'benamingen "Nederlandse Bellamy
Beweging"en "Nederlandse Bellamy Partij" nog al eens door
elkaar gebruikt worden, heteeen verwaErine sticht.

Bedoelde groepering bestaat uit Esperantisten. 
Om te komen tot een internationale verbreiding van de

ideeën van Bellamy werd in de I.V.B. op 25 Juli 1946 een
�VERENIGING van Bellarny-�s_pe:;-antisten opgericht, die zich 

l).i-.f·
të5t doel stelde, aoor gebruik van Ë;speranto, de international

\
contacten en propaganda te verzorgen.

Deze vereniging kreeg de naam:

I.A.B. � Internacia Asecio Bellamy.
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Organisatorisch is het thans nog zo dat de I.A.B. 
in de I.V.B. (N.B.B.) een zelfstandige VERENIGING is met 
een eigen bestuur. 

2. 

De door U opgegeven namen van de bestuursleden I.V.B. 
en I.A.B. zijn juist. 

Onder het Landelijk Be stuur I.V. B. resort eren: 
1. Economisch Bureau
2. Propaganda Raad
3. Bellamy CultuuI Centrum.
Dit zijn echter geen VERENIGI:PGEN in de I.V.B. zoals de

I .A.B. er wel e en is. 
De I.A.B. werkt er voor dat zij de eigenlijke interna

tionale vereniging Bellamy wordt, waar dan de huidige I.V.B. 
in Nederland,dan als N.B.B.,onder zal komen te ressorteren. 

In de praktijk zou dit ook al zo zijn en volgens zegsman 
was dit ook organisatorisr.h al geregeld geweest, als de 
financiële moeilijkheden, waarmee de beweging in Nederland 
en in het buitenland te kampen heeft, in de huidige tijd 
niet zo erg geweest zouden zijn. 

De I .A.B. zieti11de I. V.B. niet meer dan uitsluitend een 
Nederlandse organisatie. Zij erkent haar niet als werkzaam 
op internationale wijze. Deze werkwijze beschouwt de I.A.B. 
tot haar eigen terrein. 

Inderdaad is het juist dat zowel de I.V.B. en de N.B.P. 
hetzelfde insigne - de gehalveerde munt - hebben aanvaard.r 

De I.A.B. is echter principieel tegen dit insigne en 
raadt dan ook haar leden aan het niet te dragen./èDit blijkt 
mede uit het Bellamy-orgaan d.d. 9 Febrnari 1949 .) 

Het periodiek orgaan van de I. V.B. is geti t,:=üd "BELL.AMY". 
De I.V.B. zou in Nederland 4000 leden tellen. Behaive 

deze leden, die het orgaan ontvangen, ligt de oplage van 
het blad wat hoger, omdat verschillende eYemplaren voor 
propaganda worden verspreid. 

Het periodiek orgaan van de I.A.B. is getiteld "Ekonomia 
Egaleco". Redacteur hiervan is Jac. van Wijngaarden te 
Beverwijk. Over dit blad werden reeds gegevens gerapporteerd. 

Het blad verschijnt in een oplage van 1000 eYempl8.ren. 
Beide bladen worden gedrukt op v/h Gertenbach's Drukkerij 

te Zandvoort. Hoofd van dit bedrijf is momenteel IJ. de Jong • 
In het orgaan "Bellamy" van de I. V.B. schrijft de voor

zitter HORSMEIER, althans tot het tijdstip dat hij nog voor
zitter vàn de I.V.B. was. Als landelijk voorzitter van de 
I.V.B. werd hij op 28 Augu.stus 1948 opgevolgd door M.H.v.d.
Stijl te Den Haag.

Dezelfde Horsmeier J. sch1·eef voorheen als "president 
de Nederla."11.da Bellamy Movado" in het orgaan van de I .A.B. 
"Ekonomia Egaleco". Hier noemde hij zich dus voorzitter 
van de "Nederlandse Bellamy Beweging", wat dus in werkelijk
heid de I.V.B. was. Dit geschiedde omdat de I.A.B. de I.V.B. 
slechts als Nederlandse beweging erkent en de I.A.B. dan 
ook niet kon goedvinden dat Horsmeier tekende als voorzitter 
van de INTERNATIONALE Vereniging Bellamy. 

"Horsmeier" in het orgaan "Bellamy" en "J.Horsmeier Jr." 
in het orgaan"Ekonomia Egaleco" is dezelfde persoon. 

Exemplaren van beide bladen werden U reeds toegezonden. 

De I.A.B. werkt niet met afdelingen in Nederland, maar 
met plaatselijke contacten uit de leden. 
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3. 
Ter toelichting en aanvillling op on7e rapporten 62 en 69 

van 1949, kan thans nog het volgende medegedeeld worden: 

I .A.B.: 
In Beverwijk zijn slechts 5 personen lid van de I.A�B. 
1. Jacob van Wijngaarden, geboren te Velsen op 23 Mei

1903, van beroep winkelier en Ho0govenfunctionaris,
wonenàe te Beverwijk, Kerkstraat 2.

2. Catharina Kartman, geboren te Wijk aan Zee en Duin,
op 23 April 1914, gehuwd met Jac. van Wijngaarden,
van beroep hoofd leesbibliotheek, wonende te Beverwijk
Kerkstraat 2.

3. Theodorus Duijn, geboren te Beverwijk op 16 Augv_stus
1901, van beroep los arbeider, wonende te Beverwijk,
Munnikenweide 31. Vrij zeker lid C.P.N., evenals zijn
echtgenote:
Maartje Broerse, geboren te Assendelft op 12 Juni 1905
zonder beroep, wonende te Beverwijk, :Munnikenweide 31.

4. Johannes Everardus Meijer, geboren te Amsterdam op
18 October 1905, van beroep kantoorbediende faèriek
Van Leer Velsen, wonende te Beverwijk, Berkenlaan 19.

5. Simon Christiaan Henneman, geboren te Beverwijk op
17 November 1915, gescheiden, van ber0ep hrèeider,
voorheen wonende te Beverwijk, Kerkstraat 6.
Op 9 December 1946 vertrokken naar Bergen in Noorwegen

N.B.P. 
Hiervan bestaat in BeYerwijk geen afdeling. 

I.V.B.
Hiervan bestaat te Beverwijk wel een afdeling.
Secretaris van deze afdeling is:
Jacob Hartog, geboren te De Rijp op 30 October 1895,
van beroep mac·hinist P.E.N., wonende te Beverwijk,
Strick van Linschotenstraat 41.
Een korte biografie over hem werd reeds in onze melding
Nr. 69 verstrekt.
Als leden zijn nog bekend:
1. Antoon van der Welle, Bankenlaan 185 te Beverwijk.
2. Mathijs Otto Willem Geijtenbeek, Hendrik Bu.rgerstraet

19 te Beverwijk.
3. Th, Vonk, Stationsweg 53 IJmu.iden Oost.

Vurig Bellamyaan. Û'lld redacteur Bellamy-orgaan.
Lid geweest van de E.V.C.

Geijtt�nbeek is eveneens lid geweest van de E.V.C. ,ter
wijl A. van der Welle sinds enkele jaren lid is van de 
E.V.C. 

De I.A.B. (wat ook betekent Internationale Vereniging 
Bellamy) onderho,ïdt te Beverwijk geen enkel contact met de 
afdeling I.V.B. Volgens zegsman komt dit omdat het streven 
naar werkwijze op internationaal gebied geheel verschilt. 
De I.A.B. laat de I.V.B. zoveel mogelijk links liggen. 

De N.B.P., die samen met de Oude S.D.A.P. en de Vooruit
strevende Partij voor Wereldregering dàelgenomen heeft aan 
de laatste verkiezing van de Tweede Kamer, begaalde in 1948 
in Beverwijk o� haar gemeenschappelijke lijst 38 stemmen, 
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4. 
De benamingen van de verschillende Bellamyorganisaties, 

zoals deze ge1;ruikt zijn in onze beide voorgaande meldingen, 
welke benamingen tot onjuiste conclusies zouden kunnen leiden, 
zijn destijds inderdaad door van Wijngaarden gebezigd, 

Bij zijn thans gegege�en uiteenzetting blijkt dit dus 
te zijn voorgekomen omdat: 

a. De I.V.B. in Nederland door de I.A.B. genoemd wordt
de "Nederlandse Bellamy Beweging" of in Esperanto
"Nederlanda Bellamy Movado";

b. De N.B.P. (Partij) door de I.A.B. ook BEWEGING wordt
genoemd;

c. De I.A.B. (Internacia Asocio Bellamy) in het Neder
lands vertaald ook heet: de Internationale Vereniging
Bellamy, en door hen wordt afgekort als I.V.B.

Voor de overige ons bekend geworden gegevens over de 
Bella.my-organisaties, verwijzen wij naar on7.e beide vorige 
meldingen. 

Voor zover uit het nader ingestelde onderzoek dit thans 
noodzakelijk is geworden, worden bij deze melûing informatie
kaarten gevoegd. 

Als bijlagen worden bij deze melding gevoegd: 
Nr. 6 van "Ekonomia Egaleco", verschenen voorjaar 1949. 
Nr. 7 van "Ekonomia Egaleco", verschenen Augustii.s 1949. 
Gestencild rondschrijven van de secretaris I.A.B. te 

Beverwijk "Esperanto Bellamy", alsmeae een tweede rondschrijve 
getiteld 11Bella.my-Ekonomio? 11• Beide stukken zijn kortgeleden 
uitgegeven. 

I.D.
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Dato; ·po�tst.ampo. 
A K � ll A L A t ! ! 

ESP BRA N � 0 ----------------------- BEL LAM Y,

Kara arnik (in )o! 
Ni legis en unuel la diversaj Esperanto-organoj,ke vi interesi�as en 

diversaj aferoj kaj tial deziras ints::.'kC' :·E:c·spondi. 
Pri tio ni gojas,jam pro tio,ke vi d-.:-z3..-::�1R praktiki la lingvon lerni

tém kja êa.tatan de vi ·. Dank' al la ('t:::;.�-,. l1 :eeitajo de Zamenhof vi povas 
�enpere interrilati kun la plej m�L3bGJ<"l.."; T•C_:;)1.)loj, kun la tuta monde. Tio

ei estas ne nu r interesa-, sed ankau :..t'.:l'.T,l.R:.;;,, ,;iaj korespondantoj farigos 
amikoj viaj ;amikoj, lüuj havas alian nac�an linp:von, sed hava� saman goj
on, saman Rtomakon,êagrenon,esperon,k,t.p. kiajn vi;amikoj,kiuj same% am-
as �ia.jn infanojn au gepatro� n,lciel vi. ,,. La modernaj trafikiloj sencese pliperfektigas kaj igae la vastan mon-
den eta,La forigo de distancoj najbarigae la popolojn kaj povas grave

kontribui al: 
.UNU MONDO? UNU P0P0L0 3N BONA HAPJt0NI0, 

Timi pro malsato ni,modernaj homoj,ne plu bezonas; la vere geniaj mas
tnoj kaJ la modernaj produktmetodoj estas realaj garantioj por tio, 

�speranto,la radio,la modernaj .trafikilo.j kaj masinaro;Jen tri gravaj 
faktoroj,kiuj povas garantii al la homaro viv�don 8enzorgan kaj guplenan, 
•• , • . • . • . . . . . . . . . . p O V A !3 l ! ! , sed ......... M A N K .ti. 8 I O ! ! � 

mankas: F U N D ·A 11: '!!: N '::' 0 ! ! ! 
�ame kiel eê la plej perfekta masino bezonas taugan , oleon, tiel la hom

socio bezonas taup;an EK0TJ0MI0N, uzu netaugan oleon por mas1no·; gi funkc-
ias,sed ne p;late kaj daure bezonas �XE! ·t':tp2.::.'on,gis fine gi haltes, 

Rigardu ni la nunan homsocion. Certe, f:1. ft�r:kclas, ankorau funkcias, sed 
kelkfoje gi jam grave stagnis.(1370-19l4 J.940).Kaj pri la tamena funkci
ado kredeble ankau VI ne povas fieri. 'îC i>�i·ano povas antauvidi:DISFALON} 

Vi ne kr�das tion;vi havas an_korau e�a,1 espsron pr+ helpo el aliaj fon 

toj,Rilate al via lando,vi eble ankorau 8':if'3ras je l' konata plano: 
"iv�arsha.l 11• I)u.mnaktaj songoj ofte povas esti b elaj, sed neniel 111 forpre
nas 1� êiutagajn zorgojn kaj mankojn. 

Ni ja plene konsciu pri tio,ke la rn.rn��. ekonomia sistemo,nura profit-
, kaj konkurenc-sistemo, en kie s principa::.·o ''filantropie" es tas absurdaj o, 
ne plu kon�ruas kun la moderna homsocio. 

-qauschenbusch prave diris: "Nia èkonomiai c;istemo lo@'.as bonajn homojn 
al malbonaj faroj''· '::'utkompreneble,êar tiu êi sistemo estas: organizita 
kaj laulega klopodado superi aliulojn, 

Kiel ni Jam diris: �speranto povas multe kontribui al la interfratigo 
de 1' ho!llaro kaj la i1 internan ideon

! ' ni neniel malutilu, sed vi seridube 
konsentas kun ni,ke� 
LA IN':'1�RNA IDEO NE P0VAS ::'LOhI STTB LA NUNA AL HO;•.!.O }!J.L!�mA. pi:QJ'I':'- kaj 
J<.ONKURENC-9IS':SMO, . 

Tia konstato tarnen metas nin antau la konsekv enco: Ke ni plenenergie 
celadu al konstruo de r:-:.1'.ffGA FUNDAMENT0, sur kiu povas funkcii, glate kaj 
kontè ntige, homsocio ,kiu ebligos la efektivi ron de la 11 ï nterna idee": 
INT�RFRA'l'IC-0, 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
La honormedalo ,.kiun akiros la generacio ,kiu povas glori si n  pri: Justa 
kaj hominda socio' havas kiel êiuj medaloj,du_flankojn .Du geniaj homoj 
gin faris por ni,nome: L.L.zamenhof lca) �dw,Bellamy. 

Zamenhof pretigis la. 'lingvan.i, Bellarny la11materian" flankon,':'iuj êi 
hom0j,ne konante �nu la alian kaj laborante en tute malsamaj landoj,en

la sama tempo faris tïun''medalon tt ple j perfekte kaj detale . 
bl n1,nia generacio la tasko: AKIRT n11 !! !! ! 

------------Leg1nte êi êion,vi kredeble iom scivolas kaj deziras sciigi 
iom pri lét laboroj de bellamy; pri la Nova .;konomio; pri E:konomia Egale co. 

Nu,ne�prkragtu gis more;au,kion hodial'.1 vi povas fari kaj tuj petu in:formoJn ce: IN'I''2:Rl'JACIA ASOC:'.:0 B-:LLA�r.y. 
-3idej o: Koningstraat 138, B S V � R W Y K. �T8D�PLAND,

':::' I u J ,K I lT J M E ':' A :3 L A M A N c\ J N E N L f., '3 r�N 0 N, 
N E R A J "' 

A s K R I r"I I � � K I L P. N u N A N "ti !, 0 8 0 N . 

F A R u I 0 N kaj q, A R u N u N 
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:ljato:po�tstampo. 

K I 0 SS':'AS? K I O �: CSLAS? 

BE:LLAMY - EKO�•Tmno? 
=========�======�-= 

Kara amik(in)o! 
Kun vera plezuro ni ricevis vian peton havigi al vi 

pli da informoj pri la Bellamy-movado,Pro la multo kaj diferenco de la 
ricevitaj demandoj,ni komence vere trovigis en ioma embaraso,êar: 
Kiun demandon unue respondi? Krom tio,kvankam la Bellamy-doktrino,kiu 
bazigas sur principo,kiun infano same bone povas kom�reni kiel filozo

fo,estas tre simpla,ni tarnen ne per nur unu letero au cirkulero povas 
detale ka.J kontentige informi vin. Antau êio ni do iom informu vin pri 
la genia kreinto:Edward Bellamy. 

Ll naskip;is la 26an de marto 1850a en Chlcopee Falls, u.s.A. kaj 
studis la Juron. Dum studvojaao tra �uropo lin traf1s,spec1ale en la 
grapdaj urboj, la ekonomiaj lrnntrsstoj, la grandaj riêo kaj mizero. Li 
konatigis kun la �ranq.a senlrnrr:pateco de tiuj, kiuj per sia.j riêo kaj 
privi:egioj regis super la senhavuloj. Li konsciipiq,ke êie en la mon
do regas la sama mizero,kies kaÜ�on li opiniis la malhominda profit
kaj konkurencosistemo,kiu rezultigas kaj konservas plej grandan mal
ega.lecon en la materia vivo de la homoj kaj kiu grave kontribuas al 

dislgo kaj malamikeco inter la nomoj. 
�ininte la jurstudcn �ellRmy fariffeis advokato,sed tio ne kontentig

is lin. Car 11 pli satis literaturen li suriris alian vojon kaj farig
is jurnalisto êe 11 -:;pringfield 1Trio11 11,poste êe "New York -Svening Post 11

• 

La granda socia problemo tame:1 da =.ïre kaj tiom kapti8 lian atenton, 
ke 11 komencis verki libron en kiu 11 projektis ekonomian 9istemon,ba
zitan sur la RAJTO DS �IrrJ IOR VIVï,kaj sekve pri socio tiel organiz
ita,ke tiu êi rajto estas si.rmat,a. 

'?iu êi libro "Looking Be,ckward 11 ( Rigardante Malantauen) aperis en j-;5$1
lé387a.La historie de junulo,lciu en 1887a hipnote dormigita en subtera 
arkaJo,en la la jaro 2000a tute hazarde estas�trovita kaj sukcese revi
vigita de boston-a kuracisto.Kompreneble ambau,tiel la junulo,reprezen 
tanto de la ma lnova socio, kiel la kuracist.o, reprezentanto de nova mon
do, havas kaj donas multajn demandojn kaj klarigojn.Là leganto tiel kva
zau revue vidas la malaperon de la malnova kaj la kreskon de nova socio • 
10 jarojn poste Bellamy verkis duan libr·on, 11Equality" (Ekonomia 2gale
co'') ,en kiu li plej trafe bildigas la hodiaÜan socion,al kiu liaopinie 
la profit-ka j konkurenco-si sterna nep re DsVIS kcnduki. Kaj de tale 1 i ski
zas la sociajn cirkonstancojn,kiaj 111 estos,kiam la demokrata elemento 

estos plene trlumfinta;kiam ne plu ekzistas la materia malegaleco in
ter la homoj. 

Ne nur sur ekonomia,sed ankau sur teknikaj terenoj J.laj,kvazaü prof
etaj Gldiroj montrigis trafe gustaj.Radion kaj televidon,nun tre sim
plé:i.j uferoj, sed por la tlutempa generacio t.n. ''utopioj 11 11,profetis . 
Ankau la Internacian 11ngvon li ne forgesis� La reprezentanto de la 
nova socio kla rigis : "Vi certe komprenos, ke la internac ia 1 ingvo ne

malmul te kontribuis por efektivi(Z;i la veran interfratiron". 
�ellamy mortis en la jaro 1898a,baldau post la apero de la dua verko. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Komence la Bellamymovado havis relative multajn adeptojn;Lookine; Back
ward 11 estas traduki ta en mul taJ l ingvoj, ankau en ':speranto ,?'albona, sed 
psikologie klarigebla kaj pardonebla sato de l' homo por "batalkrioj 11 

kaj 11 devizoj II forlog1s multajn adeptojn kaj igis_ .'.lin entuziasme parto
prent la batalon kontra� la kapitalismo,la socialisman batalon.Efekt
ivè-,111 valoron de tiu batalo kaj de la tiutempaj metodoj ni neniel ce
las malgrandigi.�amen la produktaparato,la koro de l'kapitalista siste 
mo,grave êangigis ! �iu sangigo okazis pli rapide ol la nepre bezonata 
sangigo de la atakrimedoj � ! ! Kaj tio klarigas la nerefuteblan fakton, 
ke� kontraue al la Bellamy- ekonomio,êiuj socialismaj doktrinoj far+g
is pli malpli nebulaj. 

por hodiau jam sufiêe.-sn nova cirkulèro ni respondos al diversaj 
demandoj.�inu ni per koni50 de la unua punkto el la Bellamy-principaro. 

LA PR0'3PERO DE LA �OCIO E'3':·A'3 LA PROSI'ERO DE: Crn INDI\JIDUO. 
POPOLO N� 89'?}\9 pqosPSRi\N':'A ,ss N'l: Crn r'lUA'3 Lli PD03P":!:RON 8Mf.
PAR'?E1CAR ':lT'.:'0 PSRF'm':'A l'OVAS �KZJ'3':'I :,J!TR EL PERFEK'?�J PAR
TOJ. KO'RP O N'9:: �8':'A'3 SANA, '3B IA PARTO DS LA KORPO ES TAS MAL
SANA}. 

r:w:11:m-11,crA /,SCCIO BELLM!Y. 
Sidejo:Konini_straat ld8,Beverwyk. 
Nederland, �uropo. 
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Onder"erp: I.V.B. 

GEHEIM. 

1� 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierbo
ven aangehaalde schrijven, wordt U het volgende bericht. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven: 

Gerrit Johan Adam SMIT, geboren te Amsterdam, 16 October 
1919, distributie-ambtenaar,_ Nederlandse Nationaliteit, 
gehuwd met: Carolina Johanna Louisa ':7IJ1'™-AALEN, geboren te 
.Amsterdam, 26 tlaart 1924, wonende Alexanderkade 16-·J 1, te 
Amsterdam. 

In de rolitie-administratie te Amsterdam, is niets ten 
nadele van hèm bekend. Ook op politiek gebied komt hij 
niet voor. 

Sl�lIT is werkzaam geweest bij de Distributiedienst te Am
sterdam, doch wegens inkrimping van het personeel,ontsla
gen. Thans is hij kantoorbediende. Volgens door hem gedane 
mededelingen aan omwonenden, z ou hij secretaris zijn !§_Il 
de I.V.B. 'In de omgeving van het aangegeven adres wordt 
gunstig over het gezin SMIT geoordeeld. Het is een eenvou
dig werkmansgezin. SkIT is anti-communist en geabonneerd 
op het dagblad Il Het Vrije Volk". 

�rf .............. : ........................... · ... B 2 
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i AC� l bL/1,9 'J 

\ 

ve:r.'::..,�a_, va•i de jc�o.i·verf_'. derir.g van C e Int,>� !l.a u iörn,.�'-e ✓ J. -

en1, in< Lella=y, .-en.ouden op :..iat'�rd2.;, ë::, Juni 1949 1..e Lef,U
,:-i:cc..-.,n, in �,eboui1 de :rt rmonie. 

1 
) .. drn:e�ig: on ,evc-ar l:;ü. personen. 

· Zac lcu1,acite.i. t: on0evecr 250 pers
_
onen·.

...,pr-eke_$: ..... arinus ...Iuo:-:.·us van é�. .·<-.1.Jl, 3boren te 
1

.:, 1... o.V871L.a.__J'e,. d-5-... -18'.'7, 0ILl1C.e te 1
,.:, u1él.Ven...½.a e· 

c;ornelis Oder ... � k, � eoor n te I 
G 1..rre.vele.�d, 7-2-C';I: 

wonende t� ✓�l::..,en; 
, ie0c::.. u denstró., c.:eLor·t.n te ,_;tiens, 20 e:ptember 

ldS,2, i, o.nende Ent:olsestr-.at 3'.J te Leemn;rden; 
J •. o:rsmcijer E:n vele ande.Len. 

De versac .J int� .re_ d tt.. ow... tr� l:.s 17 � ur d.'•0r c1 e V';c,r
zi tter 3eoptnd. ::.;oor bepu.ulde omstandit,;ned.en w s bet niet 
mo eliJk het openin, sYroord door de voorz:i:tter, het ja .rv'J1-
slo.6 vc.n d_; secretw.:i'i:., en .;.iet <jaarve:rslal:; vLn de pe:rning
meest�r te Leluistciren. 

11.u net �voo1lezen vc.1n het jc..o.rver·slag door de penning
meester t:.ijls 1.,Ia, namen ve.,_'schillende af .. :evca:.. c.ibden enige 
punten onêi.er de loupe. InliC;h1,in0en werden gev1' :10d ov --r de 
pos"ten reiskosten en a.iverseg_J ·.Fevens kwun de v---rhouding 
1.,U;,;-,sén de Int"_:rn. V �r • ....,ellaLy en ae Humanistische Iè ealis
tische Racio-OL.u.oep te1 spr&ke. : ... 1:-.::-.'tij -,,�::d door de voor
zi tte:r 0 ,.,Zt:,;cî, dat, ...1oe. el de IIiro nog �;een uitzendingen 
Vbl zor0t, ziJ 1.,0;.;.t.L "e::.teund moet ,iorr en. an.neer de r iro -eenli.lat,l z,md·.;iJd· 1:er ueschikkin0 .�rij t, ruoet zij niet door 
.;eld:eurek v.:..n è e zendtijd moeten af-zien. De Hiro is 6een 
onderdeel van de I. ! .:o., c och het me ,ndeel v n haar aan
nc.ngers ue...,tuat uit I.,-.J. leden. fevr. lleinink, aie het 
con'to.ct met èe :�iro onac;i-.r1oudt, 6.e..;lde. ïLeèe, dat in 1948 
een oeà.rd.0 Vb..n :i:. 49G- aan èc : __ iro werd. ove1\_ emaakt. ::aar 

· ho.c r menin2; woe.:,t iec.e1' lid Vctn de I. ,,; ._._;. tevens lid van 
de __ iro zijn. 

Ve ·vol. ens \Terd bfül&Iildeld .een voorstel van è.e afdelin6 
Leeuwarden om de colportut..;e t __ jdens< de Vèl.Cam;iemaa.nden 
stop te ze1:"en. Lit voorstel werd .a e�n ko1te bespre�in� 
<-,.u.nc:;enollien. 

Daarna ,, er·c c.oor de ::,e'Cret" 1'.'is een scL:' i Jven voorge
lezen vw.n de ui", ever v&n de .?yr1:,.mide-ZLkDoeken, die mede
deE,lè e in ·oveT"\'re�,in6 tt.. -nelLten de ui t0c1.ve van .het 

�
boek II Tiet 

ja::: .. r 2000 van E. 1"ell-my-. l e varkoonp1ijs van d ze ·uitga
ve zou op f .1- J!ej stuk ko...uen. Verl..>c h illende afbe a<.1rdig
den spraken hie.. ov1;,,r hun vreugde uit. �e opmerking werd 



- . '

e'mc .c:"C, dat men in de Vérgade in�en .er ,;el steea s bi 1 de 
bel.:u.6;;:;-cellen_éJ.en. op �s.n dr�n;:_;t de boeken vt1n .oello..wy te lezen, 
doc.b. 1 •• �.m er men ren ae1· el1J, ..,oek bestelt, blijkt _ et niet 
te lJve �n te zijn . Ie c,.·�.;ev,,aro..i "den è:rin:;en er dc;.t...rom op 
á.cJl de u1t0c1ve v8.n 9-e ooeken v&n ...,ella:my zo s1-,oecli.; mogelijk 
tu nc...nd te newen. L eze b > ken zullen onni�.uw ve1 tc:..[cld moe
te!1 ,. 01·c..en:; auteursrec"1ter. ziJn er niGt" meF 1 on. 

i ij het p1;1nt :v<-:i.::,lag van de kuscoIDL.ü,sie, .. oleek.,<lat gE en 
verslag ac:.rnrezig vr1;,.s. "awel v&.n de. bestuu:r0tafel Lls van 
d.e ar._�evuu..·digden ·,.ere.:. de b.o:u.c. ing Vè.in de kascommissie ernstig 
af0ekeurd. Yoo::._;e . .,·celêl .rerd daarop een ande"f e ks.scom.micl,,ie 
té i,._iezen. I a lan6d.urige beraadsla1..,insen ,,erd du.'"rop beslo
ten, ë a ... ëe 2.f'clelin_, :n..eeuw::..rden uit hac.r leden een kascom-

-.J---!::·L,,.:.,ie Zc..l r,enoet..en. 
'il 1 '! t. t volo,n-- 1, erd. de v"-::.J..,_oudin.:=., cot èe .Jonè v. : -:!reldi'ede-

ltilis cen bes,rok�n . Ioor éln C8l u"s�u·1rders v n cie bond 
.rc,.._s aull c..e sec. l.c..2'.'is v'"n à.6 I . .' . ..:i" gevrod.gcl om de J.eaen
lij:,,ten y ..in GE' .L.; . .w. i eze waren n tui.:r lijk t..,e�. ei[:;ei�d. & 
,.;orai..,..i_;e af'__;evt.ardi._ o.,n Ia. ... n voor salil2m:erkin6 met de _,on� 
VL.n ereld:t"eae:ralistcn, ëoch &..nd.eren dachten da:...r anders over. 
iJezen '.lilden eer_st p:-ecies de 6:.·ondslaöen van de ::.. ond van 
.ei "'lclf'ederalisten weten. :., e voo:rzitte1 de, lde mede, dat 

er .reeds t.!'.ians afc•.1:;lir.."-'en van èe I. / ,u. zijn, c ie 11eé.L' pro
l pa62nda llici.ken voor de ,,ereldfederulis-i:;_,n d""n voor de ..:iellamy
ged.<--chte. versc.hillende afè:.elin ,en ,,illen ec:.1 a.eI'ini l.ieve 

uit..,prc..utC v&n d.e alt,emene ve .".'t;adl ::cinc ove ne"., vrc...d_:. tuk 
1 vo.n :C.:;-l, al 01 '.iet bamemrerken me ..; de J..lOnd van •• ereldfedera-
. list-.;n. J..., oor Oderk: rk . orc'.t dan na een lan:.:,e redevoerin� 

ec-n .u.!Otie voo:r0er ... ·l,elc.., uac.:.rin het wereldfederalisrue als 
een .Onil.c:rd8,Ü van de uellalliy-L,,eda .b.te orèt beschouwd; de

I. l .B. sta �t de.. ... om ..;yrapa 1,hîek t"�snover de .Jond van ·, ereld
:t'eu.vrûli..:,ten, ëoch laL,t 3.un ieder lid de '.:euze ove::: het al 
oi niet �ic o:. en v�n de Bond vriJ. �e bespreking vt.n deze

.L..Otie c uurd.e on, ,3ve r 2 uren; vooral ue .or.w.11le:::-iri'; 
d<-- het .. rnreldft-c eralisille een onG.e ... �è.e ::.1 v n d.s _. T ., • vorn,t-
öleek op eni�e tef$ens--cfind_ te :..;�uitèn: Jnic�e _.-r< ev c...1·diç
è.5n von

.
c..en, q,.t het wert:ldi'ec.. ,ralisme niet een onoa:rdeel a'

doch k. n zijn van de . .Ll ell�Lry-t;ed :...eb.te. �I: aand1 ang van LW 
voo zitter , "'..:·d besloten, C: t het Le.ndeliJk 3es tuur cleze 
k" e..,\:ie za.l ·bes--cud.e:cen n dé..c..rover rapport zL.l uitt:rdi_.en , 
d'""i;; in e"n vol, enöe VBrÈaèu�:,:±nt; zal l':orc ,;;Il besproken. 

< i.a de pauze werë.en door .w.evr; :J.nters-v'--:n A_spe:::. .m enibe 
eèict�en 0eèecl���erd. · 

bij de na c...e :p?,u�e., e...iouc en contr ile b:!. e ':en èe c116e-. 
Vc.. ..... :r·c4ir·ëtv:ri van ü.8 u.1c.elil.1,en H eE.t,UL8:CI.10lt:n, JJ\:,r ;1.n .. , ,.JL lJ.
ku.11, H�nsbroek, . nc...:Ic, , 01· • .:u.m 'en '"'� t.ndaw. .1 ez.1g t0 z.ijn. < ' 1 ··tl oor de Propa..._ nr.are.. d .. ordt da&.rna vo?I·(eb ... t: d 01.u c.1 
jaar o-e&n landdélc te .i:11..,0.den, och een sterrit. }J e l::oóten 
voor 'ëGn lande. o.g zijn zo sroo_t, do.t è i t ·niet meer te v""rsnt
woor.·clen is. el:i,swc..ar t.,u""t e:i. ,an e-:.:n l&ndè.ti.1:, vu·l "üOpó. ',cn
clc uit éoch de . ·l;lden voor de l",ndèat.,; ue..;itE è, h.71nnçn veel 

, ... J , b � . i'� 1 . econom.i"'che1 voo. pJ. O:'._)e . .:; .... nd_L. -✓�re.en i:;.:'_:ce...:c •• � _a G�-1.n{, , 
.r;: ...... rle. s,;1 1 t voo1 1:el e ...,n lo.no.dc. t.e J.1ouc ';Il, .id" lin. ..l.c-
lIIB. ... r voelt 1.,��:.. voor een sterrît. 'tien.;;;vlu, f,ev._ictrdio-
ë..e v&n Le ,:rnw relen, ze ·c, cl"' è e VOJ'i y lande u.1:, a..1.n de d.1'de
lin; Leeu,'f&..c.c1 en L 1500- ko,Jvte. l,it bedrc...g hc�d u�tt..r üe
stct..:è h..Unnen i'iQ.,_c'"'n;. 11ei; \,oog Y----1 m1ac...r0."':i. dun de � �-op, ._; .... n
c.:ist,i�che ,1,Lró.e cic- ' "'n e, n _lë.nufü..g uit0oc t. J. e::lote:n "ordt, 
dnt de P.".'Opu,.,&nd.drnc.d è..eze Zu.c

0

.k ::,t,l bs .... 1,:;_ lr ·n in ê'e L .• ncle-
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lljke V1:.,_ '--'á.u.,i in'-' v :r. r t: � op ... , .._ nc.v.leidt.r;:, op 2 Juli :_949 
ta :; .,r c�. t. ,en :;_ .ndc e., Zu.l e.:c l"i t j....,_ .. vc_ t::..,. .. iE t ,rorc en 

ClOUC.1:,...l. 
.. �1., • •  -c.. .... rl"'u &t ,lt voor u.lle troc_.ur..:!s te c,!l v ;r.-

L --. de 9:.i.; .:> u8 V kopen.·, o:..' de ... O_,. r1d,r" d is ecr.t•r 
e m ,1un on t. 01 .. ,-,n o_ c" e ;roe J.. vS ).. c..t '. .n ue:, n ,..·cel-
lt;_l( vll t -- ' 11( C .-l.vllen , • od.._,L, t � . · :rle1 ... �lc. r 
voo .... ��1 �nt"v.t. 

vvea .1e·c ,, 1 ·c .., c ... sv 2, :_ie�., in,.., or1·c" c one ,, , .:;c er 
l.n.. ,u.,.i_e i'c;i)�._tc-.n, cac ... :c L. v n cl-3:..• 0t:i.jl en vc'cv .1.•:� rk 
L>ic 1 nL.n. be 1:ie::.,..;...., :: ,tcld ;n. 1h n der .:tijl zeiue, dat 
hij ::::. 1}. plotselin6e aftreè'en Vun !;lorsmeijer in ;1..ni 1948 
b.et VOOJ�Zi ttc . .JCI .. .._lp u::.. .., r l !_ijk .nad ·,ic.. .... l\,enomen, c.· oc.a. 1.18t \'o.S
hem ; oor zijn vele . erkzu.c,wLec. er: on=o,,-:lijk r.o.._ lt. nuo: 
c1...,n hoo"Ctic:...,-:...1::.-;..:..&.L,'....îC..:it.: \T�;..:.. l,-J :-i, ... t:n. vol-: Oê.e. ::: ::.k v .
kl ,lde, lçt tiJ (üO� ce V v lv _J.IlCL,is .. ,i� �::..j in de 1.:.�, 
.h..:E-ft, ri.:u J.. nl..e:;: .,,_001..bc_., l.:rë:.tr ::on tlijven. C'O:'.' . �  ... 
'-''"v�l üè ::t::c_ k .e.c. "1.,t.1,..,101.,1,_- ë:.c.; oplo...,_.,in_, ,e-..roy10.en, è2.'t 
:;_,o<.., .... :..à.( ve_d :;:� .._J: __ o c.iJ.ia Ofü),�t. nê) e,r ·evl V :1 de 
",""\. -�'.:ze... L.... ,.J(1 n V �- \)c....v: � 1: � l OV �I1Jn.ten. l;f''"":_ è':: ...... :t:: elin 

i \ ._ll:1.C.�_ ... : '. o:
'7. 

L, C:_ �:�J. vo: -'��u 'ld , . '.:'. i
_E,.: �· .::..� V?t r:i:t-:-. 

uC l,e kl-"' .r... _..,e c, .... t Qc. ... ec."1 - l.,(;l., .• l., V r, (..._,.._. .. rtlJ
liev 1· ir.. h_ \, i� :riet l! 1.i.t....il:.!lè. ., c.l .rn,., 1.u. �-iJ .·-,;. � 1..,:le c f-
0Jv d.i.C i r· en po _;en { ... rna v,.n üeJ -.:..:.Jl te , -/ "' ,en çeLn te 
bliJV n, coch feze blij1t o� �iJn �tu� �tL�n. � e =fde�in� 
f.-;;ll,._,e::i.o O L,vl t Qékl.'na voor Ol!l ae in Juni 19 i<. ' -t ... -:;r �'"

voo:cz:.i•�·c_ .. Or$1L. i..,er te Vv.J..ZOti.,.c:: ,, lic:. YC.L c.e I. r •.l..i.
te ,orcen en ae lei{in v�n de r. · ... c.r on 3iCP t& IlcJll. 
: OJ'.'SL ... ije:-..", cie dlS [:u.'Gt À n,,e ,iu . u:S, Zêtte ... fü .. �1"!1.L. in 
een reè:.e uic-:;en, .ü·-:e de redenen u, ren, div he:u. cot uit-
t:teden uit êe I.l . .u. e.ä.è..:n "el,iG.. :!>ez-- -"'edenen ,.i�ren:
.L0 '"t1L1_,e ent.. u i ... 0w.e van vele leècn, ,e wi:...ini�;e pro-
.._·L.�c.-.nc10. cie \' m cc v ... ri_:ni";.nl; uit0in_, ... J. re v_,r., .. 1eoreti"'e-
:cin;__ Vc.H de • ell&1uy- ed.a...:rte. V-ij ve_ tdu.u.1·de zich ten..,lotte 
o-.:ceia. veE.r lid ve.n c1e ï ... .0. te , o:i.:·c'cn en in( ien de ver
eni ,inc:.: .:..1.C�� in �aiJn <-,ee..,t ZOU "eà. ct,;en, .,e.1• VOOlZit,:;er 
te.. .. o:..·èen. ,Jt.i.•=nst:..·a v,:l'l::lé.Lrde zich èt .:.nt.. be:cLid om 
zolang Ll3 �ors�eijer no� 0e ... n voorzitter zou zijn, deze 

,t_,i_{_ \,c..ar te ncJ..:J.E::n. I'iJ_bec1 t.r�kte vc..n de:�· "Jtijl do. .... rna_Yoo1 
c e vele ·,,e-:,, kze. ml eden c 1 e .h J voor ê e I . 11 . .n. }::e.d verricht. 
:,oor net ve. vevorc..erde uur �onden een t•.Tc,ul- ·L,al '!Oorstel
J.en " .n vcr:::;chillenc:1 e ct:i:öelin6en niet meer "orden out.an
c �ld. �eze zullen op een �ol6tw e &l ·t;;:;;m0ne vci��te�ing 
�, 01 è c. 1 b ehç nè.eld . 

:Je vei't,é:l.c.e_in ·,: .. s te om.._,-L,:ceL:cs i3.45 u'\.:r af· ·lopen. 
De :steLJ..in0 was vrij entb.ou&iast. 

f �euvrarc1t;;:;;n, 27 Juni 1�.,,9.



Verslag ve.n c1e o-0enbare b"eenkomst vd�§;@,..Jn;e;nat�onaJ.e 
Vereniginr; 11 Bell&,1: ", gehouden op 18 Jutji_:,15-49, op ', t · \Groen �:-�::::�--- --------------- �-_:----��-l� -

f
�f 7 ::� =·

Op Zaterdar; 18 J'uni 19 � J. oor de inter-
nationale vereni,ç;ing nellam:v, a::é'deling rouw, een openbare 
bjj0 nko:c.1.st gehouden o-rJ 't Groen aläa1.,.r, Ha:ar als spreker 
optrad de 11eer J. Bogac.-rèl uit 3cheveningen . 

.re 20. 00 uur opende de Teer .é. Jansna, voor
zitter van de afdeling Grouw, d.e bijeenkomst. �,a een kort 
openingswoord, wa...,,rin spreker wees op het feit dat de bijeen
komst werd geh uden nadat à.e verkiezingen voor de gemeente
ra .,d reeds waren gehouden, waaruit volgens spreker duideljjk 
ble�k da-t: de Internationale vereniging uBella.my· 1 vreemd is 
E�n elke politieke gedachte, werd het woord gegeven aFn de 
J:îe r J. "Boga.rd uit ;Scheveningen, cl.ie spré...k over het onder
v;erp, 11 "t., rom nog langer el.lende en onzekerheid 11• 

Spreker begon z�n rede dorr op bevattel:ijke 
wijze de grondslagen van de Bellam.:v-gedachte ui ter:m te zetten 
Hij we s de a<;..nwezigen er op dat het huidige :s;y::s.:tRXE econo
mische syste m onher�oepel:ijk vast liep. Volgens spreker 
moest er e n verbroederi 1g onder de mensen tot stand 1rnmen 
ongeacht hun politieke of Jodsdienstige richting. ,Iij ver
zocht de ac.mvezigen nog eens goed over het gesprokene te 
willen nadenken. Aan het einde van zijn rede wekte spreker 
de a� nwezigen op om zich zo, spoedig mogelijk achter de Bella
my- gedachte te scharen teneinde tot 2en betere samenleving 
te komen. Te ruim 22.00 uur werd de bijeenkomst, die werd 
btjgewoond door een 80 tal personen, door de voorzitter R. 
Jansma, met e°"n kort woord gesloten. De b:ijeenkomst is orde
lijk verlopen. 

V.D.no.4f.Geheim. 
/ IBovenstaand verslag doorgezonder;personalia R.Jansma: R o e 1 o � -

J ANS M A ,geb.21 Februari 19U8 te 1Iarga,gem.ldaarderadeel,malcelaar
in roerende- en onroerende goederen,won.te Gr o uw 721+;

� J personalia J.Bogaard:J a c o b B O G ll. 1i R D ,geb.17-à-19Ul te , s.Gra
venhage,wonende aldaar. 

Noord- Friesland,23 -6- 1949. 
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Onde:r·\:erp: 
Afdelin::; Bever.JiJk 
�:ea.. :3ellamy Pt..2 tjj 

/ 

1
.r, 

In aonlllui tin_; op ons beric�lt d.d. 2 .. :ei 1949, : :. • 62, 
over de.. sa.ne:.. .. ste..,_liJ.:__; V'c.:Y._ het hestu1.i_r vw1 de Interm.�iori.ulE. 
Vereni i.-.., .o ellany, lcan tl1u�1s no.:; het vol._;01' c..e 1wrc,.en meè.e
gedeeld: 

De sec1·et.s.:;.:i& Vfü"-- de I.V.�. 
------------------ WIJ:. �-M1-Llll. JACO:J VJ-... .. , ----------------
geborc.h te Velsen op 23 .Lei 1903, 0e�n.mG. ,net C[,tl'.�rin�t Kart
man, E ec..0rla.11at..r, ve::. b e1·oep 1.7in.:elier en _ro0.::;oveLi'unctiom12.
ris, uone. � e t0 �even?i;jY-, 1(er_;:str. , t 2, vcr�:1. c.rde op 
11 Lei 1949, dó.t in Bev0r.;ijk ook eeL ai'c.elL .. ,., geve..;ti._;d '.-u.1.s 
V.'....n de E eaerL.'"-.c..se .D ell2.r..1.y R.rtjj -l; .}3 • .l:-. - • 

\l De secretoris van <.eze afc.elii-...; te J.Jc',t:;::'.."'..iJiC is:
b · ---------------------- L.A ... -..TOG JAC0:5 -----------------------

.:;e·Jore:..... te De Rijp op 30 October 1895, ._;e __ J.:t:ï •. uet Lei;1itj e 
Kostelijk, v;_:,._ beroep IJ.é"'.c_li� ... ist :J?. E.�T. ( Pi·ovinciaal Blectri
ci tei tsbedrij f J oord I ... ollru�c-:.) en 11one: .• e te :-i3 8V.:]1··1_. ij:;:, 
St_ ic': Vlci.1. LÜlSC; wt ;_:...;tr [.t 41. 

Als vc1orzi tte:: vc.L bec.oe.lue t.fL.el.i:1.; rn"i�, ·;. er�:zu .n se
weest KOLK uit Et ve1-,ïij:c. Over bedoelc:e _(ol�: ::or..u.ei. 1105 
0eer... nc..c.ei·e ü::.lic 1ti11...;c1: Horden ver-�r8,·cm. Zod�·n. c,e"'e ver
:tcre...;e:: zij:.1, ;.:;ullE:n o.eze '..oi·ä.i..:r.. .;e_eld. 

Ve11 .,ij:r.1.._;aLrden. ver.:l .é..rcle dat ei· i:1 :Jev .... 1,,::..j�: tus::on 
C::.e r.v.B. er. de plLc.tsE.lij�:e ë,Îc,cli: .. , v ... :1 de : .• .0.:e. 5ccn 
e�-�cel cont2.ct bestou::.. ,.el rié:.S e-::11s ,_;etracl.� tot ei•-i__, c01 -

tc..ct te koLen, doc�1 c..it H�S op nit:.;t .i• � lo:;,.v••· De I.J . ...,. 
stoi"c: e1;.,rde:i.:· a'1ti teuer.over de J.' • .t3.:t. De� .�.p. nt,u., c.ldus 
van 1iij:;.15 ë rà.e1,, een insi.;ne inc:;evocrd, ,;n" rte...,cn l.iJ per
soonlij1: al me rmë.len ccw:::.r...rsc rnr,c, hc.c... =ret i:1::.i__:ne ;>eJto1.C. 
uit eex1 0ehalveerde 11lli.1t, i"'le stc.,.l eell op0e:ooetste ce1 t,sorJs 
oolc een C:ubbeltje ( ..,e�.1."lveerc!). De bete:'..:r:.!�-is w,:n dit i .. s.:..011e

\7as: ·.1e_; m.et het ...;elè., c., •• 11et :c..pité:.L::!... Vr::...il 1.lijn��-ë;;.TL.eL. 
�/E.S vw.J. .. 1e • .:.L.J. dat .iet .;e 1 J.i.rC VWJ. e :c. l E;r_;eli� - i.1 ui�:ie 
verbo0.e:>.1. ·,1 .s. Ft:.11€ lec'".e:., t.ldu$ va11 ,.ijL._;,.;..:..·, ..... :., 1...ro.Jen 
dit i:.:J.Si0lle t·.ans, :Z.OC..i:.it ze tc:;:-stOl1G. te OiJ.l E-n;c �i6.er.. ZiJL• 

Als 00-:.'Jijs dL"t de I-Va.J• 0n c..e : .• �.1. niet Si.....rten "'.Jc.r,;:-

te:1, "t..1.· tn.,.:te v;.:,.:1 .fij _-> :.1..."'...l ec:i.1 exernpl_.,-::: v" .• 1 het Ofl-i-
cieel soci.:::u:,l-eco:;.10�,ü.v.::_e or� �:.:1 van de I.'J.-:,.,., ._;etitelci 
"Bella .. ,y 11, VL.IJ. 1 J1..mi 191�8. Op pE-t;il.1. ... 42 stao.t ve::::uelc..: 

"Het politieke duivel tj 0 nil ons pé'-rte�1 spclc:!'.1. 
Op drin0er..d vel'zoe�-:: ver.,.dL.ren y;ij no,_;nt.o.ls, dat è.e 

Hederla..'1.dse Bellamy PL.rtij, die is op._,1;.;i1.o;ne11 in àe vooruit
st:::eve:;.1è.e P;_rtij vou:.· ., er0lè.i·e.;cril.0 'Jl.. blij�;:eLs persberic:1-
ten met de OUU(:. ,j. Ûa.t-' •• .1:.. bij c..e a.s. ver . ..:ie!6i: ____ e:::1. r.iet een 
c;ernt.:: .:.sc.�1Lr,_ (;_)�i.j.;:!{ ver :::.ezi::. • ._;spro.., :r"·~ zt.1 u:L t�-.o "": , jJ_iet is 
de I·.te:c11atio1 .. ë.,le Vere1-:.iui�1.c.: DeL.é.,r.1y. 

:Je I. v .J.J. o.., t::eed.t niet 'ict pad c1er p;;,_rtijpoli tie.: en 
stelt ,,.t.r 'hr._,_i-3_ L. · opei. voor alle1-, o:.i. ,e._,cl't '-;c::..ocf of 
po::.::. t::..e .. :e :cic:�tL . .._., c..ie net eE:lJ.S is ;,not c...e econo· .ise;i'e 
ste:.liE.:_,c:;.� Vé.l .BelL., y, r.i.et econor.lisc:1t- _;eli,)::1cid van 
alle�: l:.ls basis." 
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Onè.r,nl:s >et vr..,-r c-'".iJ_ v.:--:1 .3t �dpu.: ,t ec:1te:: - zo ·11-,r -:�· .. 
,JiJ o::_:> - ·.10::c.,t het :r�noffü:.xu.:.cl i.l. :1ct.,,el.J.C:.e o::; c ._;e-
sc lJ:'8VfJ'_ (cOOr HOR.Su.::I:bill., t,;etitc.2.d 11 .3pe.nri,c.:: ... �.:. tl, t _:;_·�,i:l 
uit h_;t C:..._;,.:. .. � 11 EJ::0!10;1ia E...;aleco 11 , eve11\;.,�:r:s v ::-:-, c:E: I.V.'i:,., 
V8 .. (' .. 1948, : :r. 5, 1)J.i� :t L.D.t J . .. :o:rs.uieic1· Ji·.' DlS VC, in,;it
tc1· Vé.U, de l cderl .,.dse .. ,e::..lar.1;,' .L"'é.Gtij opt_·eeé..t, nm in. 
l�c:..tstuç; .. .L0_, ,c. 01·._, an ev �.eens :1:.,t hociîC.er-;;L.el c· _ �-� .,_ t.

:;.,eic. e o:t0u ... e ... 1 '\.OY'-tn bi� dit c· ... ri�ve • ..;evoe � k, respec
ti .;;V&lij:. bijlé.._;c 1 en 2. 

Op pé.\_;i}1& 42 vrc::.::. het or...; é.J... 11.0 c:.:..c.., .;, ·1 Vé:Ul 1 Ju:li l 9L�8, 

.,,..--bi;jL .. ue 1, ,.,orL t one er :�et :100fc 11 L.te1n2-ci& Asocio .óellanç"
eE:n a1·ti._el tj e .:;esc:i::\;., ve: ... à.oor C'-e Sé creté:.ris vL.'i... ue I.V • ...,. , 
Jac. van .lijn0• r.rcien, i(onin.;str .[ t 188 (Àer}:strL.u.t2) te 
l3 ever·,,ijk. 

Hic:tin Hordt 0eweld d. ..... t D.l.J 11ie-.;i.,;e pe · :i. l."��eester 
optreeüt: A. Vi-J.. DER STARRE, Spi��hellacm 15, Driehuis, 
Post IJ ui:e:., erot 1te Velsc::.: .... 

TeJE.ns uorc..t eemeld di. ... t _ e �Li·o ... :reyst, :iiui terne. ,er
Stil:eiJoer zic�1 oeTèid }ie�JelJ. ver :lé.::.ard cle :;,.,ro:i:x t ... J.da ter 
ht:'lè. te nE., cL in: .Al.1e:-ci �a, .uenei..1ê....::t:1.(e1 .. , . .>uit sla. ,G., ""':n...; el'" ::.1d, 
lfo, r,1e.;en en lv1E.-den. 

Vm1 Wij1 ... ;:;é' • .: rc�--ü hcc:t vl;' ,:.,..,3 verstre .. t ·:et or,;2.�n 
11Bellé...�.:y 11 v2.n de I.V • ..>•, d.C. 15 Ju ... .:.i 1948, Har.1·iï:1 een 
besclirijvL1..; '\"JOrut ;e sv r:. v;:, 0

� ·.,at bes_;i:i:o�-:·,;1 L; 0:9 de 
Lanä.das 1948. Oo ... ;: in dit nu. l;r sc: ... rij ft Horsr"eier op de 
fY0lltpu.t_;i'1.a. !iet hoo:i.'à.L.rti.,.,:'-' • ( Zie bijlé.. . ..;s 2). 

Als bijla.;G 4 1,on.t :ü3::: .,ij toeJe.,os1c :-11 een b1·:i.ef 
van Jac. vu... Uiji\_;Lé..rden, secr. r.v.D., op ·,.el2:e 'br:i..tof 
zijn ha1:..d.te.:�� ... iu'-' voor �o._t. 

Door een ZC;;CC oet:,:ou·.:oa�r o:r · .... .:.sa to:r zijn de vol[;e ... de 
5e_;evc:: ... s ovez- cle :perso0n van JAC0j) r.A:.-,,�OG, secretè,.:._ s 
vro: l,.e c..,fdeli:!._; :öev �ri.1:.:..j:� Vt"tj_l v.C i. .:J. P., veJ:stre.;:t: 

Op J2ê....p ;�arto0 is in het al.::;euc;<,L �iet '-'ezEc..'-'ue vc .. , toe
pa.:."'i: .. u: .,Een <lood pt,L.rd aD..11 een tou'\ï. 11 

Oncev er 16 j é..r �eleuen k,:é:.r.1 hij , ls hulp-mê....cl:iEist 
in diE;;nst va:..1 het P • .r::.1.. Hij ,;:\:a::i toen als 3e mc.c li::ist 
vo.:1 de Eollanà-Al,1e1•iko.lijn • 

H&rto is t:1: .i.s Insrects ,.,_y 2e 1.dasse met e::tra toela.:;e. 
Zijn ra:.. ... _; st:. ..... t 0elijk met Tec:.:i.isch .Arn"otelll.ë..r A in het 
Algeneen 3e:.:.ol, i i:�_;sreglei.:1e: ,t. 

Hartou is een sti·ever. J:{ij is, u:.t l)TO 1otie �)E-tre:... t, 
ie'- t:reen vo01·1.Ji� .;,:;ec;aan. Dit :i-:o. 1t 1.i.iet wet zij:;,1 ::Cu ... liteiten 
overee1:. .• 

Hij is sec1�etaris vc.n à.e plc.é.t, c:iJ!:e afueliH_:; vu:1 c.e 
l:ederlc. .... d.se Bellar:y Beue._;in._; en st� c.t als '.:.oc...c.nis .c:;ereui
ste rd in de Adressengids VD.."'1 3eve::.�.:i.., :cse Vere11i.;ii10cn. 

Harto0 is t.;1:.or .,unise01·è. in de neutrale Bond van Tec:1-
nisc::i ë .Al?J.btenr.re., • 

De vrom, Vd... Lurto_; stL.at miïlLE:r 5w:1sti._; be� .. Ll'"d en 
sc:üj11t vo ::cal in de e ,rste ji,�·en van hl'.:: r vcrblij f i11 
.D8"/CC' .. _;_jk de hoer .sespeelc.. te heuoen. Er ziju 0(.:;rucl.ten 
[5e5aan clat ho6e1·e functionnë).rissen Vé..L : .. et p.1,.: .• bij h"""""'r 
lcyia.men O:ï. met h,.r.r uit__;L,sen • .Je sï1elle p1·ohlotic van 1-Ic.rto5 
zou hierdoor te verklare:1- zij'" •• 

H&rto_; h"d't """-- kinderv0:.la.'-'1i.L1,., 5eledL.n. 
Harto,; sta&t in.:_;esc11reven .:.ls Doopsge:c;inf .• 
Hij sta .... t politiek ni1;,t sterk in 2.ijn GCü0èl.e�1 en is 

alle :�ru.te�" heen te _ n.:t0I:.. Bij ern:1 debat 1:.'G t ::1ij �ijn 
st�,11dp1.mt niet houdenc t0 verdedigen. Hierin is hij Z\la;:. 
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Do0:r dczeJfcle oro�1 -..n":cèe.L1 a1� . .L,o..; è_e vol5ej.,.û.e 

\
srsor,e::.1

als lid v�- a.e 1, •• ! . op,:;e ·,:-r(:; __ : 

il • .Antoo:ii vLJ:;., � ..,r "elle, .:;cuoxo1 té Bevsr\,:i.�;... p 23 Juni 
I · 1904, _;.:.·:uwe. met Co:c:_e-'-ia J. •• o.ri_;ê.-ret:11.a K11e�j es, do c' er 

6elooÏ, Vê.:..l b .1·oci:, aroeiuer Electi:ie::i. te_:_ t se:c,_ tn"le, 

2. 

r� 
@1 3.

4. 

WOllC--UG te l3ever.,.:.j .. �, .0/:....l.�er_lt....J'._ 185. 
Hij is als Ll<iCl:ir_ist 3e klasse ue:c_-;:z" bi� liet p • .l!, • .L • 

Onöcv<Jer 2 j .... ar is hij L.@l :1-:-t be0.::ci<1 "'" • .-1ij is een 
uewe�c:..1 sl.:.. E.r, af��o ... Jti_; uit Vcl;.:,en e1.L is door üemid
delil._; Vfu Jê.i.C • .L1a1·to0, voornoeL.d, op het ]?. E.� 
_;e,. .. o 1er1. 
v.d.Jelle is lic V&l de E.V.c. 
r\Iatllij s Otto 'Nillcn Geij te1J.b e :, _;e0or:::. tG Vrec:;lé... 1d 
op 9 ÏH< .rt 19Cl, ;eL.-:..'-\ld rnet ;, ... :i.ic.-. Jaq_ueline Wir.tjens, 
0odsdic. c t: :foc..... .ervo::.11è, v:..,.L ueroep tec:rr.isch nmb
tern: .. '-r, -1✓0i1d'-t...e te :UE:.v .lï ij.c, He11c.ri:: 3urucrstr�. t 19. 
Hij is c..rirna Ll c.l..; Inspcct1:.:�1r Al_;e�_e;.1e DL .. _,st a� .. h 

�1.et b..o.1 ... ,.-·oeë..1·ijf. Geor_;[..�iise "re.. i::i ilij in c.,_e_Aluer.e1.L€ 
v... ..>0 •• C.. 
VOïK, 011E..L.üe t<::.. ve:sc.:�, evs;...lCU"S \.'lff::zc.c:i.,.' u:..:n het 
:t:,.,d;.: .-beèri�f • 
HOB.S� .. 1,;I�R, 1'JE..r::z:..?Jn op et t::é.1.i.ltt er vo:L :18t P.',1.:-., 
Provi:1cir,..:l "1Eterleic.._:_,.1us-uE.u.1·iJf' l,o, .. rd .IoL.êll.c.. 
Hij is .:;c.o:r'-- 1_iseerd in de ne,ltr.:.le v ...... :::)Ond, die do r 
pe1.soneel Vé,.ll :1et l>ec..ri�Î YJOrc. t oE titelu. u::..s de z . ..,. 
11 Chocoladebond Ar,1bte:;_u.re ... t Certr._1m 11 • 

Veiwoed ws2·r.. c...:-.t AC.L:l!i.,= , J:..•:r. vo.11, ï:;-.: .. )Orer.. t- .,:Ll de' oten 
op 1 J;...1.,,J. •. ri 18S,9, nfueic..er, ' .. one" de te 3€VblïliJ::, .rlofdijk
st::ca.at 51, ook lic. vo.1� c..e : .• J. p. zou zi:n. 

Uit zeer bet1·ouY1bare br-o • ...N. is r"c •. "'.::,ede ld dat oi t � 
:iet 1;evó.l is. :iel staat op de cleurpoct vaz1 zijn rior..i115 een 
éué<.ille bordje Ic1et '_et opsc'_r::.ft "Esperai.'1.to Parolata". 

Dit bete:-cent: Esper,: .. .i.to .::,es:,J.:o�en ·,10nei-de, v1·ij vert 
11 �:icr \1ordt Esper._,_: to .::;es_ ::..·o. _e1" 11 

Hij is ._;E:en Be::.lar1y2.a1, e-.::ltcr Hl..l ,nu·i__, ESpL:rm ... tist. 

Vr.,, �,.,, • c,,;...,.__. 

Infor"u:,tj_e::&., rtcL · .. t:..rdei. reec a i:10ezo1.Lc er va:.1: 
1. Jc...c. vru.1 �!ij.u..:-;.: an.en 
2. A. v._ der .felle 
3. J. vc,L. Ac:,terer. 

GcliJ:�ti� di[; \lO::.·ae:r ... b.iE.:2 uij iLio::;.,i.:. ti.; .G.c.l" 1,e ... 1 tO<::uE-¼Ull en

J/ 1. Jac. :r.:..rl,ob 
v 2 •. r. .. o.-.:. Geijte:_rJE..c:;: -�) 

Inza'.,:e C • Oc.811:E.l': te S.:...LtIJOOl't, VOL'rZi tter r.v •.LJ •, ( z:..e
mel i::_ - l r. 62, d. c.... 2 1..ei 1949), A. v.:,u Je1· Starre te Drie
huis, pe i:1__:neestei· r.·1.:,. eil Von1

:, ·.·er...czlc' P.E.:,.-be1._::..iji', 
is se� or..Cr::.o : door'ë:.e I.I.;. v, .. 1ve:1 �e-.,c.st, 1:.lsueà.e iL�,a"e 
:10:rs1,.eie1, �:a1;.t',Jr·0eC.ie,.1..e .i:., ...... dov:.. I • .J •• loe _.:u-al, 
v,aar hoe,_\. sL•utr C'l' ?.'J.�. is ' -.c ti -· 

I • .J.-25. 
5!> 
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tm1ISTERIE VAN AI.Gfü:ElJE ZAKEN 

Nl:"l;j2orj. 
1 s-Gravenhnge, 1 Juni 1949.

Onderwerp: I.V.B. OEHEIM P-1�: /. ,; I �-
IV. ?m.).

Blijkens een bericht in "Bellam.y"� orgaan der Inter
nationale Vereniging Bellàmy (I.V.B.J van 18�5-'49 is 
thans het secretariaat der I.V.B. gevestigd Alexander-
kade 16 te Amsterdam.. ·. 

Secr�ta.ris der I.V.B. is vermoedelijk GoJ.A.Smit.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten om• 
trent de personalia, politieke oriëntering en verder van 
pelang zijnde gegevens betreffende G.J.A�Smit. 

Aan de·Heer 
Hoofclcorrr.1issaris Vàll Politie 
te 
IJ STERDAM. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
J namens deze:

J .G.Crabbondam. 
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Versl2g van de O""enbare bijeenkomst ;J\.(f}i_ afdelinJ
Vlaardingen van de Internationale VerenigïTig"- 1-BeU�, 
geho den op Woensdag 11 lvlei 1949 te 20.0C uur in het Volks
gebouw aan de Schiedamse�.eg te Vlaardincen. 

Aanwezié]'. ongeveer 25 personen, , ·2arori.d r eeen militairen 
in uniform (zaalruimte 50 personen) 

De bijeenkomst st md o,1c..er leièinf; van: 
X &MACHIEL DROP, geboren te VJ�ardirgen, 26 September 1898, 

vrnnende SHeeli c straat 78 te Vll:lardingen; voorzitter van 
,�noemde afdeling. 

� Als spre1-er trad op: 
"' \ CORNELIS ODE.-îKERK, geboren 7 Februari 18f'9 te 's-Gravel "'nd,
,, wonende te Velsen. 

N�dat Dron � ar�ezigen welkom had g�heten, enf hij 
het woord aan O�derkerk. Deze las een hoofdstuk uit de 
Bijbel voor en hield d2arna een inleiding over het 011derwE;rp 
"Christus en Bellarny11 • 

De redenering, dat de Bellam�gedachte nieuw ir., werd 
door s•�e.er �eerle�d. Vol�ens hem bestond er in het jrar 
30 na Christus rer:ds een Bellamygedachte, omdat toen de 
mensen alles gem, en hadden. Het i� volre s hem door en door 
on-christelijk, dat sommige mensen sc!1.etri�k z i�n en anderen 
str.sat�rm. God heeft volgens hem de aarde en alles '.1at 
daarin is geschapen en het is alles van hem. Wij hebben het 
slee' ts van hem eelee:1d. De aarde is in st8at veel meer 
voort te brencen dan viij mensen nadir he"':lben, doch door ge
brek aan ore;anis2tie komt het voor, dat op het ene gedeelte 
van de aarde armoede wordt [e�e�en, terwijl men op het 

I anderec.:·edeel te overvloed 'hePft. 
De wereldraad van ker'-en lil.eeft in AmsterC: am in 194 7 

een resolutie aangenor0en, welke luidde: 11 Economische 
gelijkheid voor allen is een eis van Goddelij1ce gerechtigbéid11

, 

Spreker ver'.laarde zeer verher..gc1 te zijn, toen hij deze 
uitsprrak verram. Hij betreurde het echter, dat deze Fehcel 
door de pers doodt,;' z,.eren is. -Spreker toonde zie. een vo0r
st0n� �r voor nationalisatie ven de indurtrie en hij kantte 
zich tegen het particulier initiatief, hetreen volc;ens ·hem 
er toe leidt, dat de een veel heeft en de ander armoede 
lijdt. De redenering, dat de Bellamyged r•chte slechts een 
utopie is verwierp hij. Aan de hend van de geschidenis 
tr"chtte hij de aanwezigen duidelijk te maken, dat de v,ereld 
bezig is zich te ontwik�elen in de ric�ting, �elke Bellamy 
in zijn boe'ren heeft aene;egeven. In de 14e en 15e eeuw 
kon het voor1�orr,en, a.at twee steden in I.ederlqnd met elk'· er in 
oorlog \,aren. 00 1 de verschillende gra2:fschappen \':aren meer 
dan eens met el1:f'ar in een bloediP-e '"trijd gevdk'reld. Laaj
zamerhnnd hebben d_e diverse p:e1,ePten zich verenigd en onder
lint... e twisten best6.an niet meer. Voor hen die de \,ereldfede
ratie voorstaan haalt men de schouders op, doch deze federa
tie zal er volf,;"ens s i:rc 1·er on[ etwijfeld ,·omen. Als wij doe� 
�at de Bijbel ons leert en onze n2asten lief heb�en celijk 
onszelf, zullen oorlogen tot het verleden behoren en is er 
voor ieder op deze aarde een besto8nämofelijt�eid. 

De inleidinc van Oèerkerk werd door de aanvtezicen met 
aandacht. evolEd• 

Ha de pauze, welke da::,rop volgde, werden door Oder1 er1c 
een aantal vf-agen beantv1oord. 

De bijee�romst, welke een rvstig doci1 ceanimelr� verloop 
had, was te 22.00 uur bceindir;d.-
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n LIC: i� :i,GJrn:rEJ.. ST 
B ,.)! .... {., IJl ... 

Onüerwerp: .3a..1c •• stclli110 l.>cstuur 
Ir. terLi..tionccile Ve1·eni
gL16 11Bellar1;; ". 

V;);ll c..e I�ltcrn2..tione.le Vere::. ... iui1'-� ":i.>ello.my 11 (I.V • .o.), a.ie 
in l:ed(.rland voor �eur voor -ooli tie.-. ext.Lene del :beelc..e:. ver
toont, en fü�C;..,,.OLl ,-;ere.l(e1ld ,1Ö:rc..t te bt:ohor.·n tot û.e ;ç;·oep 

A • � Co . .111.ru.:t.istiscL.e .1:ieve •• - en J.,.<.-Ltelor,; .. :t.iSé....ties, is in Bever11ijk 
1v.,.p,v,, het intcrnL.tiona<...l SecretL:ciac.t �evestic;;d. 

_.,..v.1c Als interm ... tiorn.,<--1 secret&ris is r •• 1. na de Dni tse bezet-
/ tin0 , in 1945 beuoe d: 

l),I.(.. � ------------------ J,,.co:o VR.. 1'1�.G.-...':..Hî.JEi:f' -------------------
"i'l 0eborcn te Velsen op 23 1.:ei 1903, gehunu inet CL.t�-'""i·ina iü rtmécin, 

D Nederlé..mc..t,r, var1 beroep tc:.·o .... :sr1illlc lier en Hoo__;ove.:'l.fU1:ctio1 ... '--ris 
wo:r-enae te .0evernijk, J.(er-'-�stn .. '".t 2, Zic.a'.-:do2 .a.e in het zelfde 
perceel (hoe "huis) a<..J1 de n.OLinc:str,, t 188 te Beverr.,:;..jk. 

Vcill de I. V •.D. 01.i.c.erhouden de lec..e1J. in de. verschil:::. er-ue 
L .... uden con ta.ct door mic...C.el van Espera.11 to. 

Van .djn,ga. r1. 011 is zeL:' eGH v1.Eiu .l!;sper�:J.: tist. ...�ee;d.s 26 
jé.nr be\'/t;L.0t hij zic.d op :1et ter:i.ein vLn het �spcr-L. •. ï:;L,ile. 

Va:i.1 ·.1ijn5aarC::.1;;11 is links extremistisch weorier. t� rd. 
Of 1li� lid van ä.e C • .1:" .... . is, is :·1011e��tl.el niet IJ(:;_;: .,lti, m..,,a:r.' 
1,70rdt in t\!ijfel �etro.c .E.n. Hij is vr .j al::;emecn 011t1.,i � eld. 
l:iet be:-.:enct is or hij eventueel tot er..i.:;e .::;odsdi ,uLti..;e 6roe
pe:;.:i.tu behoort. 

Van .1ijn0ac..n,en is iclein van pottv.u.r e:1 loopt Llä.L.C. 

Zijn beö.i·ij Î st:...at bij a.e Kë.c.Jer van .�oopb:.u.1dcl uJ. j';.. u1·ieker. 
te .dau.rlem als vol0t i11uesc. ... 1·E.vfü_: 

11 Hê ... ndelszt.&....c "De Bar:c 11 (ë;enoe ....... na[ r een se .lp var ... een 
relë. .. tie). Si0""'re:.. ..... k • ....,L.Ziju. Gevesti,..;a te :OevE rr1i..., .• , ""o ..... H:::;-
strb.&. t 188 e1. inc_;esc1..rev �-... o .c..,er : o. 17877. 

Tijdstip van vesti;_;in..; 1932. \.:i'e:;,111:.. d orwer :.Lfüt..!..i"1.rnvoor
i.Ja""1 ... en. 11 

In b.etzel:.Ctle perceel wo:... dt door zij:c. v:-:om: zelfst:...1.1.c ig 
een bedri�f c..·ec.rE.vea, n.l. een leesbi.oliot:.ee:_. 

Deze stç;.é..t bij de "(é:-.•• er VG.I.L "'-ocpl1<-.1.c.cl t..__ i-:.:., rlG:n i:1.0e
sc.w.rGvE::i.1 é...ls"haiJ.del.::,;za�c "La Es:·é10 11 , .;e0:esti..;d te .devcr.:ij •. , 
Ko11il�.;str.:.. t 18cl en i:J.0 esc:,rev L onc.cE.r nur .i;,er 17876. 

Als eigehé,rebse Sté.,,;.,t iE C...é OPwé.Ve verm<:üc,: 
e,.ic Cat.Lëarint.'. Ac:.rtuan, ec.1t__;cLote vt.n J. vuL .,-...._jlt..;a:.1·den, 

vJOne:.._a.e te .t3ever1"ij.c, ·" r strtë..t 2, ..;ebore11 te flijk aê.lll Duin 
23 April 1914, r.ec...erL....,,L.se, __,e-m1c... 011eier h'Lmt;lijLsvoorw, ... u1·ó.e11. 
Op 29 L.,art 1943 verleb1 .iê- àe mé:Ul llë...�r �ijn toeste .....!inb zsl1-
stm.é:.ie,; een beû_ij:,..' uit tf; oefenen, zonde:r êü.!.:.rbij be:;,;;è..lin_;en 
te heu..;e�. 6em,u.:.t. Tijd::,tip van vesti,;i11g der zc,a..i<:: :i..ovcmber 
1940." 

Voorheen ',,raren de bet.rijven vt .. 1 Vw1 .lijh[;é:.ë..lCE:L er.. z1Jn 
ecnt_;e��ote 5e·.0zesti0d in perceel Tore11str •. at 2ó te .J.3everuijk. 

Eerst V[;.11 26 J'"":,,.u;,.ri 1948 uat, ert de vesti� .L.0 in het 
h1li'eii._;e pe1·c(. el. 

Ven 1:'iij110aarc,e11 1.ané..el t tevt r s in postzege:::.s., t6 .. '\ ijl :lij 
in zij:. be r..:.j f oo,: L.O, ____ <.,_ re �-.l. ti_cel(.L :..s ;_;:.ê...L ve. �c::Oï..>E-i� o:n 
in ziJn levcasonuer ... ouc... te .1::u llE:lJ. vvorzien. Da .... rvo� r '\, er,:t 
hij tevc.1.s no.; als �<-Ltoor·uecie:nc..e op c.e .• 01 •• "eL.. :!,J ..,,;ovu1s 

_p en ;;itnc.-lfé...brie b. te IJ:mid<:1�. 
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Omd&t ven ·.1ijn0nL.ru.en zich moeilijk verplt. tsen •• u.r. ,,orüen 

a1.�.e oe::,tuursvc,1·..;aderiü�e� Vtûï.. de I. V •J.J. il� s.�jn uoniJ:\.., 8E-�1ou
de __ • 

.P. Op 22 April 1949 is een one t::.::..,oe '- in de 1:101ün5 Vu.IJ. VoJ.'!. 
' ,.,. Wijllt,"i.. ru:2. in0estt.lc.'. .• 

Alu.c.t�r YJeru .:_;e;;.iç_c c..at een acntt.:.. lifu12.:...tSChL .JS,:ë..L.rte::.1. 
Vé.L. de I.V.B. aan1rnz.i.__; uar"'�-, è.i"' 1:..0.__ sle<.;l.tt::.. üeteke�.u. wurer.. 
door de voon,itter Vê.L c..e I.V • .J..)., c. Oder-"-e:c •• .Hls secreté.,.::cis 
moest VbL Jijnol.. rL<.en ZiJL :1LJ. u.te . .:e1�i.1u nou op C. eQ.e lid.lils-< t
scha.pS.Célé .. rten plnL tsen. Een G. ... :r.:;elijlce ,.[.c.rt 1101·dt &ls bijl.:... e 
1 bij dit S<.;hrijVelJ. [;evoe.__c,. , 

✓.Y' Bij he:. t om enrn�.;: ble _;: ve:rc..er <.lat Va�1 .,ijll,SL'.Lrdor. aoo:...._e 
.,.,,-:y- \JL.S op het d:.. . .;blau. 11 De .h ... 2.rh� ic. u.

11,"-• Vo 1J:. ts blee.c hij ill- te zijn van de :;ederl�r.C.se Ve:reiü, ,ir_;; 
voor .Sexuele :Ie-rvo: .. ,L-. , t.fC.. li11..., bcver1:oij,_, evenee:üs be:1or �-

� de tot de ,';roen Co..:imtmistisc: e Leve'-"- en , .L telor._;é..�_is�.ties. 
Zijl. aL.. •. ez::. e liC:. •. c,tsc:1c...ps· �- 1·t over 194""9"Das sernz.1..1erd 
315,�9. De d.:...éü'Op vu·.1c,lde co�. tri,mtie f 2. 20 pe1· jae.r • 

t,.\C 

.De oeLt,�..1.:?.·::..lt--<::L. v�.n C:.e::;e o:ruc.. ,is<-.tie in nev ::.:1:i.J:: zijn 
allen liC. vo.:. ue C..J: .: • :Ij_e:·over volz;t ee:!1 a:._�o.rt JC;.:.:ic._t,.f 
� .,1j:1�z. ra.er... ',iL.v te . .L.s in Llet be:ü t VL. .. :1et Co � ui.is
tiscn 11.u-... c..ve:::,t in EspE.rc..--to, bevL.tte .... de c..e ideee1� Vé.1. ... liet 
C OLL .UlÜ S .e . 

In ::.ij •• "uezi t .-ms vcr1 ei net boe,-· .. ,erk .. 11 :;..et j � ar 2lA C", 
evei ... eens in Espen ..... to, oevatte:i.!de de ideeen VLY- .Je:.�_a.ny ovEc1· 
Tê."".1.. ic&le besi tsspreidi2.L.::;. Dit r:er�c is r.;eè.e do-..r V:...__ ,::.jr.L0& r
den i1. :iet Esperc::.:..1 to ve:-ctL. _:::_ë_. Het is in :· eë.ei·h.nd ,:;ed.1·u. :t. 

L.o 1el te fl Her .. t :lij neé..e èi.Cr.. de vertfalin._; in Espen ... · to
van het boekwerk "Gelijkheid vo r Allen", het tneede i;;r ... md
sla0boe,: vc.n de Bellamybm!e.:;in...,. 

Va11 1iijn..;a;:..rden is, naast zijn fm.ctie Vi.. :... j_ntsJ::..1[... tio:1L.al 
secreti...ris, teve:...Ls hoofCrec.é.cte·c.r vc.n het Inten.ationb. .1 01· ë. u: 
vwi dE. I.V.:.,. "K:::ono_Jia E�·aleco" li;conouis · i i.,,-:hc::.cl • 

i t or__;L:..11 ver;;;c:_ij!lt iL het ZS:!:'GT<...1HO en ,;1orc.t door Var . .,i.jn
�L,t.rclen srunen�estE ld en ver orca. :-Iet blé: l- ,.oi·dt op eer� c.ru.:
:':-:erij te 1L1-tpoo1·t �ec..rL�t, .... ·e�. L::�te Velse: .• 

:;_�r. 5 vw.1 uit o:::�: .E'.:.l verscl ... CEn in 1948. In c l:op is het
secret"'1ia-tadres ver:;_-1eld, tei-. i�l op pa.__i:1·,2 v::,..r ... a.i t o:r..;u .. ::1
onê.er de rubrie ... '- 11 De la rec.L:�cio" (V":.n LE-.. re�actie) cl.e 11.:::.ru..1
Jé.,..C. vac .,ijl.J.._, <.. .. l"l"t-L st1.;..·,t af._;ecru.. t. Een exernplë..i..:r VL..11 C.it
nu." er '.JOr_c...t als bijlL.___;e _g_ bij dit sc� ... rijvc1... .::;evoe, c,_.

Op pa._;ina 3 VDJ.l c...i t nWJ1. ier •.101·dt als Jr_ terr.� 1;ioné..1.al :t-resi
�t ûei.oe .. d: C. Odei·:ce:::}. en 0.6.an1L�C: st als Inte1·1-:ë.. viOD.é..al
pe. iû, :meestt..rau.res: Spie�b.el laan 15 i.J:rie�mis, Post IJr,midsn.
- Ou né-.�L:.a 1 v:..w._ :.r. 5 v:o:rC:.t als nresid"11t vu1 de l.eü.erL..:..1c.
s_ :OêlÎai:iy Vereni il.1., ., de Lederlw.da .0ellamy mov.:::.do, ..;enoeï.1c1.:
J. Horsmeier Jr.

Op pt-:0ina 4, lai.. t::,te ::olom, 01:.è.eraa:r:., st�-é. . .11 no.:; een ree.:s
inte:rm.tionLle é.,dressen, u.o. uit 1 ede:rL .. "C::.. 

Overi__;& m. EL in è.i't or..., aJ._ ·e1 ... oemc zijn: 
P. va11·Eeyst er.��- .:.,:.:.jlstra (!)L[.;illa 2, midG.en 3e kolen)

en A. van Bec:, Rij_idijk 16 te Op:J.e1.rnden (pa0inH 3, rcc�its 
Onu.eré;.[ill • 

Nr. 6 van dit or51:ttm verscl1esn in 1949. J:i:e1. exempL .... ar 
1.·10rclt als bijl.::-,.,..;e .2. bij dit sc:Lrijve_ ._;evot... __ ;c..

In de l�cc.tvte :'t-;:olorn vt..n p.: . ...,ilJ.ê..i 4 stüu1 'lJ0C rom e n aw..tê..l 
ÜJ.terr.L.tionë.Üe 2.d:ressen, ten:ijl de llé.uae:..i vé..L Vun "ijni:;é..c.rcien, 
OdE r:-:er�-: en Hors1_;_eier we r in hE-t o:t.__;c,.,U'. voor_.0111e1" 

Hr. 7 van dit orgaan \·10:rc t mome •. te 1 door Vt.J. •. ,ijnt:;t1Lrc.en 
uit i:Lternationé...le cop�, die ree(.,_s in zijn be�it y;as, same,1-
6esteld. 





INTERNACIA ASOCIO "BELLAMY" 
Sidejo: Torenstraat 26 

Beverwijk - Nederlando 

La membrokarto valoras por la 

kuranta jaro. 

Ciujare membro paginta la kotizon 

ricevas kotizmarkon kun la jarnumero. 

Tiurici oni devas glui en la loko 

indikita. 

6/ 1éP_j /.
INTERNACIA ASOCIO .

" 
BELLAMY" 

MEMBROKARTO 

No ... ......... ... . 
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K vitancmarkoj. 

\ 
La membrokarto estas samtempe 

kotizkvitanco por la jaro . .. .................. . 
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Berjcht: 
Bron 

/ 

Be trour·baa 1�. 

.t3etron1 bö.ar. In 101,0

.�ctie 
,:;oy1 ie 

: -----

Op 2� MSart 1949 vond in het gebouw van de Jongemdnren
verenig�ng te Haarlem een vergadering plaats van de Bellamy
be,J0t,.i.n6. 

Z&alcapáciteit: 60 personen. Aanwezig: 

Zaal zeer V.'listig versierd met anjers. 
met de leuzen 11Bellamy breekt baan 11 en 
Vrede" aan 3 zijden van de zaal. 

40 personAn, w.o. 18 
vrou�·en; leeftijc van
35 to�, uO jaar. 
Spandoeken aangebracht 
11 ïelvaart-Orde-Vrijheid 

Te 20.30 uur werd de vergadering, die meer liet. l,;:&.rakter 
droeg van een gezellig Si.3.i,J3Lzijn, gPopend • 
Voorzitt�r(vermoed8Jijk) wees erop, dat het de verjaardag was 
van Edward Bell��y. NaCat het BelJ�mylied gezongen was werd 
het woord gegeve� a�n de heer C. Oderkerk. 

Deze begon met het voorlezen van �dttheus 20(Vergelij
king van de arbeiders in de -�ijngaard) en vergeleek dit met 
de Bellamy-gedachte. 

Spreker bracht in herinnering de voor�itzien�e geest 
van .Oellamy en haalde als voorbeeld aan; �7ereld Feà era tie
nerel1voedselraad en Benelux. 

Spreker ging hierna verder over de 7vereld Economie en 
sprak schande uit over het feit dat in 1938 in Nederland sche
pen met tarwe werten vernietigd en in China 4.000.000 mensen 
de hongerdood stierven. In een Bellamy samenleving is dit uit
gesloten, omdat dan geer, plaats is voor het woord · 1winst 11 , 

aldus spreker. De mensen zijn te egmistisch, de zucht naar 
materie is te groot. 

Vervolgens gaf spreker voorbeelden dat de geest te 
veel beinvloed werd door de stof. 

Spreker gebruikte in zijn rede veel bijbelse spreuken 
en Psalmen(sprak ± 75 minuten). 

In de pauze werd koffie met gebcik rond gediend en werd 
ieder der a�nwezige 2 kranten à 25 cent dctnge1oden om verder 
te worden verspreid(zie bijgaande blader). 

Door de heer Juring(verdere gegevens onbekend), werd 
hierna uit het boek van G. Bomans, het sprookje voorgelezen 
"de 12e Koning". 

Hiernc.. we!:d om 4 personen verzocht, die de volgende 
dag 2 uur beschikbaar wilden stellen om propaganda-bezoeken 
af td leggen. E,n persoon gaf zich op. Plaats van samenkomst 

M. van Heemskerkstraat bij de heer Opdam.
Op 1 April 1949 zal een vergbdering worden gehouden 

bij een van de leden thuis n.l. in de Caninefatenstraat 13. 
Nadat de voorzitter de aanwezige had opgewekt om hun 

kinderen voor de Bellamybewe1_,�ing te wLir en om zodoenéle jong 
bloed in de beweging te krijgen sloot hij de bijeenkomst met 
het verzoek giften voor de Bellamybeweging te storten op post
giro no. 510792. 

-2-



Aan de: 

Medewerking verleende 'lievr. Tak, viool en J. Rosekrans, pütno. 

Personalia van in het rapport genoemde personen: 
1 x, Oderkerk, Cornelis, 's-Gravenland 7.2.1889, Velsen; 

1 Jüring, (nadere gegevens onbekend); ,-;:,,/ 
xfOpdam;Theodorus, Haarlem, 3.7.1892, Duvenvoordestr.31, q 1 1em; 
<tStillebroer, Theodoor, Rotterdam 4.1.1909, Caninefatenstr.13, 

- Mevr. Tak, qeemstede(nadere gegevens onbekend);
- fRosekrans, Johannes Antonius, r1aarl.meer 16. l. 1899, Klopper singel

H'lem. 

J 7 April 1949. 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r a v e n ha ge • 

• 
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Bericht: -----
Bron : Betrouwbaar. 
Inhoud: Be�rouwbaar • 
.Actie : -----
Copie : -----

Op 25 Maart 1949 vond in het gebouw van de Jongemannen
vereniging te Haarlem een vergadering plaats van de Bellamy-
beweging. 

Zaalcapê.c1te1ts 60 personen. Aanwezig: 40 personen, w.o. 18 
v�ouweni leeftijd van
35 tot oO ja�r. 

Zaal zeer kwistig versiert met anjers •. Spandoeken aangebracht 
met de leuzen 11Bellamy breekt baann en "Welvaart-Orde-Vrijheid 
Vrede" aan 3 zijden;van de zaäl. 

Te 20.30 uur werd de vergadering, die.meer het karakter 
droeg van een gezellig samenzijn, geopend. 
Voorzitter(vermoedelijk) wees erop, dat het de verjaardag was 

· van Edward Bellamy. Nadat het Bellamylied gezongen was werd
het woord gegeven aan de heer c. Oderkerk.

Deze begon me,t het voorlezen van Mattheus 20(Vergelij
k1ng van de árbeiders in de Wijngaárd) en vergeleek dit met
de Bellamy-gedachte.

Spreker bracht in herinnering de vooruitziende geest
van B�llamy en haalde als voorbeeld aan; Wereld Federatie-

•Wereldvoedselraad·en Benelux.
Spreker ging hierna verder over de Wereld Economie en

sprak schande uit over het fe1t dat in 1938 in Nederland sche
pen met tarwe wer.àen vernietigd en in China �.000.000 mensen·
de hongerdood stieryen. In een Bellamy samenleving is dit uit•
gesloten• omdat dan geen plaat_s is voor het woord 11w1nst",
aldus spreker. De.mensen zijn te egmistisch,·de zucht naar
materie is te groot'. · 

Vervolgens gaf spreker voorbeelden-dat de geest te 
veel beinvloed werd door de stor. 

Spreker gebruikte in zijn rede veel bijbelse spreuken 
en Psalmen(sprak % 75 minuten). 

In de pauze werd koffie met geb�k ronà gediend en werd 
ieder der aanwezige 2 kranten l 25 cent aangeboden om verder 
te worden verspreid( zie bijgàande bladen). 

Door de heer Juring(verdere gegevens onbekend), werd 
hierna uit het boek van G. Bomans, het sprookje voorgelezen 
"de 12e Koning". !

Hierna werd om 4 personen verzocht, diè de volgende 
dag 2 uur beschikbaar wilden wtellen om propaganda-bezoeken 
af te leggen. E�n persoon.gaf zich op. Plaats van samenkomst 
M. van Heemskerkstraat bij de heer Opdam •

. ' Op 1 April 1949 zal een vergadering worden gehouden 
bij een van de leden thuis n.l. in de Caninefatenstraat 13. 

Nadat de voorzitter de aanwezige,had opgewekt om hun 
kinderen voor de Bellamybeweging te winnen om zodoende jong 
,bloed,in de béweging te krijgen sloot hij de bijeenkomst met 
het verzoek giften voor de Bellamybeweging te storten op post-
giro no. 510792 .-

.. 



• 
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Aan dei 

Mede�erkinr, ver1eende Mevr. Tak, viool en J. Rosek�ans, �iano. 

Person�lia van in het rapport genoemde personen: 
Oderkerk, Cornelis, 's-Gravenlanq 7.2.1889, Velsen; 
J'uring,(naderl?l gegevens onbekend); 
Opdam:Theodorus, Hanrlern, 3.7.1892, Duvenvoorde�tr.31, H'leo; 
Stillebroer, Theodoor, Rotterdam 4.1. 19c9·, Canil'leftttenstr.13, 
Mevr. Tak, Heemstede(nadere gegevens onbe�end;; 
Rosekrans, Johannes hntonius, Haarl.meer 16.l.1899, Kloppersingel 

H'lem. 

fl I April 194C, • 

Centrale Veiligheidsàien�t 
Javastraat 68 
•s-G r a ven ha ge •

• 
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Ver'bi é'ing: 5 

9/4-9 Verslag van de openbDre bijeenkomst vsn de afdeling 

• 

Vl· ordinren van de ±nternr tionnle Vereniging '".B'el1..'äi'.iiy", ge
houden op Woensd�g, · 23 I\lra"rt 1949 te 20 .00 u rV Jln een der 
7&al tj es van "Het VolkPgebouw" a&>n de Schied mre'i cg te Vl3''l!-
dingen. . � 1RT 1949 Aanwezig 16 personen (geheel gevulc: zaäl Je) WS[>ronèfer 

_ geen militairen in uniform. 
De bijeenkomst stond onder leidinG van: M\..1 Só>(f) 6 /

füACHIEL DROP, geboren te Vlq2rdingen, 26 Sep em't:rn'r 1�98, 
wonende Sweelinck"'traat 78 te Vlaa.rdinren, voorzitter v:;in 
voo.rnoeinde afdeling. 

l Als spreker trad op:
j PIET-ER WILLEl1, DAN . ..ERS, geboren te HaPrle 1merlied-e en ·

oJ· Spaarnwoude, 20 N::i.art 188.6, wonende Jericholaan 6b. te 
Rotterd�m ✓ 

Dammers hield een inleidinr; over het onderwerp: "Mens 
en Bezit" Volgens spre�er i 0 het bezit ontst�an, doord�t 
verschillsnde mensen zich iets hebben toegeei�end, zonder 
dat zij da0rop enige aansprask koL&en maken. Eeuwen geleden, 
toen de wereld dun bevolkt \/8.S, beE"tond er bij de menr;,;en 
geen behoefte 011 grond te bezitten. Tu en leed een Nomrdenbe
staan en trol naPr de plaa•s waar VOPdsel voor mens en dier 
a�nwezig , ·as, om weer ·we te trek en, zodra de le"vensvoorwaar
den minder gun�tig werden. 

Later bleven de :n.enrsen ,neer op een pláats wonen en zij 
eigenden zich het ge�ied, w2rr zij v-rbleven, toe, terwijl 
het in feite zo is, è at de �"r·cle en "llés ,w2t zij voort
brengt, toebeho0rt 22n allen die dorrop wonen. 

Door de inbezitneming v2n Brond is de huidite kapit2lis
ti�che mrat�chappij.ontstaan en alle gebreken welke dner2�n 
kleven. 

Bell2my zar� reeds in de vorige eeuw, dat deze maatscho.p
" pij vast z.ou lopen e� � sc'1re f over dit onderwerp twee 
} boeJ.ren, welker lezinp; ,W 2,2n de a�nwezic'.;en :,:,�.rbeval. 

Vol -·ens spre�:er begint de m�atschap'1!i.j zich langr:amcr
hand te-bewegen in de ric"ting welke Bellamy "l"' c..e juiste 
heeft rgngeGeven. Als voorb eld �oe�de hij de gas- e� 
electricit8it�werken, de w�tcrleiding, d� .e�eentelijke 
reinigingsdiensten, de spoorr1ee;en en aer elijke, welke voor
hen door p2rticulieren werden beheerd, <'loc1: zich nu vrij
wel allen in handen van de over'ieid bevi :_:en. Naar dE. meping, • 
van spre:b"er is men op dP _:c;ede wee ,_ doch hE:t tempo zal nog 

... o p[;evoerd moet er worden, om de wereld v::-n àe o--:.derp-�ng te 
behoeden. 

V�r�chillende vra.r;en, welke nn"'r , �nleidinc., ,vr1: de 
inleidinz .•e: aen ger-teld, we relen door Dam.1ers be...,ntwoord. 

De bij eenko1.2t, nell�e eE'n ordeli,i k verlo p 112d, ,•:3-s 
te 22,.,0 uur beeindigd.-

./ 



Openbare vergadering Internationale Ver
eni.ging BELLAMY, afdeling Leiden, gehouden 
op Woensdag, 23 Maart 1949. I .D. 1136 Z. 

1...:_ 

Op Woensdag, 23 Maart 1949, werd door de Internationale 

Vereniging BELLAMY, afdeling Leiden, een openbare vergaderii:g 

gehouden in de bovenzaal van de Harmonie te Leiden. De ver

gadering werd bezocht door 50 personen (zaalruimte 120 zit

plaatsen). Ale spreker trad op J. BOGAARD uit 's-Gravenhage. 

Hij behandelde het onderwerp "Wereldeenheid in de prak

tijk". 

De bekende BELLAlllY gedachte werd besproken waarbij geen 

nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen. Van de gelegenheid 

om vragen te stellen werd door 5 personen gebruik gemaakt. 

De vergadering, welke van 20 tot 23.15 uur duurde, had 

een rustig verloop. 

Leiden, 24 Maart 1949. 



VBRBITuDING Nr. 15. 
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.Il/ \ 1 1 �v-y r r. 
1 

r'j �/\)1/

Cnder,J erp: ve'rslcg openbt.re verg�dering d r Internatiom.le Vereniging 
'Bellamy'', gehouden op 2 !�aart 1949 in het Jeugdhuis der Hervorm• 
de Gemeente te Santpoort, gemeente Velsen. 

Sprekers 

.Aan,vezig 
Z aalcapaci tei t 

Stemming 

• 

• 

-,( \ I1, .. H. van der STIJL uit t s-Gravenhage, en 
�\Cornelis ODERKERK, geb.7-8-89 te ts-Gravenha_11;..e,_wonende

ras, eg 68 Santpoort, gemeente Velsen. 1 v • 
8 mannen en 5 vrou,ven . 
ongeveer 10� personen. 

Geïnteresseerd. 

11 1. 1RT 1,J4] 

1;· L�'-_ , �7 
vrD

--------------------·----- ---------

1',adat C. Oderkerk als plaatselijk voorzitter de bij
eenkomst had geopend, 6af deze het ,voord aan Van der 
Stijl. 

Spreker begon met het uiteenzetten van de doelste� 
lingen der Bellamy-bei1eging en toonde aan de hand van 
vele voorbeelden aan, dat de Beweging niet een utopis
tisch denkbeeld, doch een te ver11erkelijken gedachte iE, 
Daarnaast vlil zij de economie, die thans door allerlei 
omstandigheden geheel ontdricht is, op een zodanig plan 
b1·engen, dat haar navolgers, na volbrenging van de noo -
zakelijk op te leggen plichten, vanzelfsprekend 
spraak hebben op rechten, bestaand uit arbeid, 
en vrede. 

Spreker toonde door voorbeelden aan, dat d 0 fouten 
die onze huidige maatscha9pij aankleven, in de Bellamy
maatschappij ond rvangen konden ,rnrden. ianneer bijvoor
beeld knaadvlillige elementen als parasieim op de mens
heid willen leven, dan zal bij het goed.villende deel der 
mensheid het oer-instinct tot zelfbehoud gaan spreken. 

Ook is het mogelijk, zo ging spreker voort, om het 
menselijk vernu:ft en alle energie, niet tot verderf, 
doch tot verbetering van de maatschappij aan te wenden. 

Hieraan mede te werken, zo besloot spreker zijn be
toog, is onze plicht, als mens en als christen. 

Nadat Mor spreker en C.Oderkerk nog enkele vragen 
,,aren beantwoord, werB. de bijeenkomst gesloten. 

Einde. 
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Verslag vun een openbare vergadering van de Inter 
ve1·e�it;ing Bellarny, u.fè • Leeum:..rdcn in de Har-on1· e· 
op 12 Februari 1949. 

" - alhier 

't-, / .Sprekers:

l ;. I .rS-<,, '-/ t9 

--..... -.....-� -

to�an:r:ies Kruize, beboren "e Leeuwarden F 
d�fr1 1892, ,70nencle ,ortelhc1.ven 91 te ' L�eu!;r-

�.H� ;an der 0tijl, landeliJk voorzitter van 
t�g�� er·n • vei . bellamy, onende te , s Graven-

..... e oms �re-1;:s 20.15 ?Ur opende VOO ... zitter J. Kruize

de b1Jc0nko�st. Eet de0d hem genoe5en, dat de zactl zo 

0oed ��zet w�s� ondanks de hed�bende griep. Vervolgens 

6af 111J het woord a�n 1.:.11. V1;J.n der 0tijl. 

J;eze be0on er op te ,:ijzen, dat wij drie Jaren na 

h�t einde .v&n de 2e wereldoorlo6, ct.lweGr in de voorberei

d1n6en voq;r e...,n 3� \lercldçior],og zitten. l, e Bel0ische 

wapenfd.brlKy-nten nebben dit Ja�r 3 maal zoveel orders 

als voor de 2e �ereldoorlog. 
Terwijl er in ons land esn gebrek hevr_t aan tex-

tiel, worden millioenen 011:l.dens 'besteed ë.l. ..... n r'lili taire 

unifor�en. Le inconse quente politiek van de regering 

mau.kt, dat wj..j hoe lu.nge1 hoe dieper in de put komen. 

J;e loonstop WO.J. dt straf toe'gepast-;· doch de prijzenstop

is vriJwel opgeheven. Terwijl de meesten ao.n hun loon 

te kort hebben, vorCt van rege:r. ingswege een spu.arca1'l1-

pagne gevoerd. 
In Ame.rika we=t »1en zich geen raad �et de produc-

. ten en dactrom geeft �en ze �aar aan Europa cadeau. 

Hierdoor en door ö.e verke�rde regeringspolitiek begint

de 111 erkloosheid in Ned.:;rland weer de kop op te steken. 

,ij hebben hier thans ongevel:,r 50.000 werklozen, C..och 

in België bedraagt dit a�rital reeds bijna 200.000. 

Hoewel wij reeds 2 maul gezien hebben, da� er na

een oorlog 6ecn overwinnaars zijn, \,ordt een nieuwe 

wereldoorlog voor·bereid, 
De oorzaak van dit alles is het verval van het

liberale econo�ische stelsel en de opkomst van een 

nieuw economisch stelsel •. 



< • 

Loordat de mensen in Europa zich, vooral in de 
19e e."'uw, me"r ontwikkelden, kre6en zij !"eer behoeften. 
�ebelijker�ijd breidde de indust�ie �ich uit, zodut aan 
de Lehoeften kon worden voldaan. Door het gebruik van 
Machines wera.en echter vele handarbeiders uitgeschakeld, 
wactrdoor de technologische werkloosheid ontstond. Later 
kregen wij daarbij de: werkloosheid door overproductie • 

. Door de oorlog is nu vel vel.l vernietigd, doch 
dit zal 5poedig ..i.angevuld zijn • .,..,e achtergrond van de 
oorlogsvoorbereidigen wordt gevor1>1d dJor de strijd Ol"l 

de warkt in Europa. 
Doordat in het ·u"ans heersende economische stelsel 

de koopkracht ongelijk is, kr�j�t een �edeelte van de 
�ensen winder dan waarop zij recht heeft� ter.rijl een 
under gedeelte teveel ontvangt. Ieder mens heeft echter 
recht op een zelfde gedeelte v�n de we_eldproductie · . .A 
Er zijn voldoende gr·onclstoffen om aan ieders behoefte,.,-
te kunnen voldoen. 

Bèllamy ,rnrdt dobr· sommigen een idealist en door 
anderen een utopist geno��d. Voor spreker is hij echter 
een profeet. heeds in �ijn tijd begre�p hij, dat er 
voor allen economische gelijkneid moest zijn . .:üs er 
2 geslachten zouüen leven onder het st�lsel Vä�_Bellamy, 
zou de vijandschap onder de t11ensen verowenen ziJn. 

In 1932 werd in opdracht van de Amerikaanse rege-
f--------------=--:-· -�.,......;i.�.-.... ........ -.--<•:J· ,_.... IJO..I. ., ..... -.,i.= .. .l.-v.l. '-"••..J.-o-,..-=ooh:t" ho,;;, e-r..a.ot de 

��re proa.uccie_�ou kunnen zijn, indien er geen beperkingen zouden ziJn door het "inststelsel. Uit dit onderzoek bl..;ek, dat reeds toen voldoende ,.·eproduceerd kon worden ow aun ieders behoefte te kunn�n voldoen De arbei�stijd zou tevens tot enkele uren per dag lru�en wora.en beperkt. 

r 

' :..�en gegint. het Bellamy-stelsel thans langzamer
h��d reeds toe Le passen. In onze sociale wetten zie� 
wiJ, da'"' de collectiviteit voelt een plicht te hebben tegenoyer het individu. Le koopkracht 1rn1·dt reeds ge� 
velleerd door_progessieve belastingheffing en kinder:• 
toesla�; het �s �us nog maar een kleine stap n�ar de 
volledi.ge economische geliJkheid. 

De economische omst�ndigheden �ullen ons dwingen 
tenslo-r,te het Bella.,,,y-st--elseJ. uit te voeren. 

tipreker wekte i.,ä.urna de aanwezigen op, lid te war
, d�n v<:1-n de in1:.e1·�ationale ve.i:eni6ing Eellamy, waarna 

hiJ ziJn rede beeindigde. 
Na de pauze beantwoordde spreker enige oinnenge

kornen vragen, die hoofdzukelijk op details van het 
Bellamy-stèlsel bet .. :ch.king hadden. 

Te o�streeks 23 uur was,de vergadering geëindigd. 
Het publiek bestond lloofdz&kelijk uit ambtenaren 

en zakenlieden. 

{
eeuwarden, 14-2-1949.
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Bericht: Openbare bijeenkomst Int. Verg. "Bellamy". 
Bron 
Inhoud : 
Actie 
Copie : 

Betrouwba.ar. 
Betrouwbaar. 

© 

Op Donderdagavond 27 Januari 1949 vond in de muziekzaal van 
Café-restaurant Brinkmann, Gr. Mankt, een Openbare bijeenkomst plaats 
van de Int. Verg. 11Bellam� afdeling Haarlem. 

Aanwezig: ± 65 mannen en vrouwen(middenstandsmilieu), 

Spreker : M.H. v.d. Stijl met als onderwerp: "Is wereldvrede 

Muzikale medewerking: ""Iet Jong Ensemble 11 ( een groep jongeren uit 
eigen kring; 10 meisjes en jongens; 14 tot 17 
jaar. 

Spreker begon met een overzicht van de problemen en conflic
ten in de wereld zoals deze zich dagelijks in de kranten aftekenen. 
Hij schetst de scherpe tegenstelling Amerika/Rusland; de situatie 
in China; het probleem Duitsland; het Palestijns conflict, dat zich 
thans uitstrekt tot Egypte; de kwestie Indonesië; stakingen; atoom
bommen en de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Hij gaf op 
deze kwesties geen commentaar, doch releveerde ze slechts. Al deze 
beroering in de wereld van heden beschouwende, komt spreker tot de 
vraag:"is dit opbouw of achteruitgang"? 

v.d. Stijl hekelt de struisvogelpolitiek van diegenen die 
menen zich nergens meer mee te moeten bemoeien; de evolutie voltrekt 
zich toch; als een rivier naar de richting van de zee wil, kan een 
dijk haar een tijdlang tegenhouden, doch eenma&l breekt de stroom 
door de dijk heen. 

Waar vinden wij, zegt spreker, de goede vriend waar wij om 
raad kunnen gaan om de wereld te verlossen van haar problemen en 
conflicten? Dat is Bellamy, zegt spreker.· Na de figuur Bellamy belich 
te hebben, geeft spreker een uitvoerig exposé van het economische 
stelsel waarvan Bellamy de geestelijke vader is. De problemen waar 
wij thans voor staan, zegt spreker, heeft Bellamy 60 jaar geleden 
reeds voorzien. Spreker acht thans de tijd gekomen om het huidig 
economisch stelsel te vervangen door een werelde�onoroie, niet omdat 
de Bellamianen dit wensen, doch omdat de nood der tijden de wereld 
in deze richting drijft. Indien de wereld-economie een feit zal zijn, 
dan is er geen reden meer om te vechten en ten strijde te trekken. 

Sprekende over de economische gelijkheid, zoals Bellamy dit 
wenste, beziet spreker dit vraagstuk van ethische zijde, vanuit het 
standpunt van een redelijk denkend mens, van sociale en van econo
mische zijde. Ons economisch stelsel draait niet meer, het begint 
hopeloos vast te lopen, volgens spreker, f{en ook het Marshallplan 
kan dit niet tegenhouden. 
aan de hand van verscheidene voorbeelden maakt spreker vervolgens 
duidelijk, dat geen mens in deze wereld buiten de hulp van de ander 
kan; wij hebben elkander alle nodig. 

Spreker juicht de idee van de Wereldfederalisten, die een we
reldregering wensen, sterk toe. Een wereldregering, zegt spreker, 
zal ons ook een wereld-economie brengen; en hebben wij een wereld
economie, dan hebben wij Bellamy. De evolutie voltrekt zich en wij 
gaan in de gang der evolutle mee. 

De Bellamyvereniging is geen �olitieke partij, doch volkomen 
neutra«l, zegt v.d. Stijl. Zij wenst geen zetel in de Kamer, wat zij 
wenst is haar idee uit te dragen tot iedereen. Het interesseert de 
Bellamybeweging niet, hoe men politiek ingesteld is en tot welke par
tij men behoort, mits men de Bellamygedachte aanvaardt en deze idee



; 

•• 
onder de massa brengt. Allen die het Bellamystelsel willen, behoren 
bij ons. 

Spreker besluit zijn re0e met een verwerping van de "verdeel 
en heers theorie". Voor ons zegt spreker, geldt niet verdeel en heers, 
doch 11de handen ineen 11 • 

Na de pauze bestond gelegenheid tot het stellen van vragen, 
waarvan door entelen gebruik werd gemaakt. 
Vragen en beantwoording brachten geen nieuwe gezichtspunten naar 
voren. 

Stemming: rustig. 

Geè.urende de pauze werd gecolporteerd met 11.et blad 11 Bellamy 11 • 

Het bestuur der afdeling Haarlem van de Int. Verg. Bellamy 
bestaat uit de navolgende personen: 

� / Voorzitter: Zuidmeer, Sc�oterweg 152 Rd.; 
, Penningm. : Th. Opdam, Duvenvoordestraat 31; 

; 1 i���: !!I�e: :�t�Îl����:t�
n

�:�1��;��:�;t�!�t 
dr3

·�n tstraa t 16, Heemstede;

Van deze personen is niet bekend, dat zij zich zouden bewegen 
op 12011 tiek gebied. 

{f 28 Januari 1949. 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst

•
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 



.. IS W[R[lDVR[D[ MOG[llJK 1 
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s c_ h. u I d i g ? Wie 
• •  

ZIJ n 
Nauwelijks heeft de wereld een zee van bloed en tran-en achter
zich, zijn er millioenen mensenlevens geofferd, milliarden aan 
productie-middelen, kapitaal- en cultuurgoederen verloren gegaan,
of .... . .  het duivelse spel gaat zich herhalen. Revoluties en
atoombommen bedreigen ons allen met totale vernietiging.
Ja. allen, ook U en allen, die U lief zijn I Hoe is dit mogelijk na 
20 eeuwer:i Westerse beschaving,waarop we zo prat gaan, nu ons
technisch kunnen tot de hoogste perfectie is opgevoerd, in een 
wereld. die van nature al schatrijk is. schatrijk aan delfstoffen en 
voortbrengselen, waar, inplaats van armoe en ellende· voor de
meesten. overvloed en levensgelu_!< binne.n ieders bereik
kunnen zijn? 
Hoe is het mogelijk, dat nu weer. 3 jaar nadat we uitgehongerd-
zijn geworden. kostelijk en met zorg geteeld voedsel in grote
massa·s wordt vernietigd, terwijl tientallen millioenen mannen,
vrouwen en kinder-en er naar snakken l 
Terwijl grote en kleine mogendheden zich zwaarder aan het be
wapenen zijn dan ooit te voren, chaos. zwendel en corruptie hoogtij
vieren. blijft U onverschillig?

( V,indt U dit at&,, �wo.cm? ) 
Dat kàn niet. Ook U zult, als ieder weldenkend mens, innerlijk in 
opstand zijn gekomen. Maar ... waf kunnen wij, eenvoudige burgers .
er tegen doen,zultU zeggen. Veel, ja alles! 

,! Laat U niet p�ssief naar de slachtbank voeren .. Ken Uw mede -
0 verantwoordelijkheid. Zet de gevaarlijke gemakzucht en onver-

� sdrilligheid van U af voor het te laat is! 

Cl) DOE IETS! 

Î Kom luisteren naar wat de
cd Internationale Vereniging BELLAMY 
-:C: U te zeggen heeft.

• · 
Breng Uw familie. vrienden.en kennissen mee naar de

Openbare Vergadering
in een der zalen van Café-Restaurant BRINKMANN, GROTE MARKT, 

, TE HAARLEM, op DONDERDAG 27 Januari 194� 

alwaar de Landelijke Voorzitter de he'er M. H. v. d. Stijl zal
spreken over het brandende vraagstuk van deze tijd:

Is Wereldvrede· mogelijk? 
Aanvang 8 uur. Entrée 25 et. (ter gedeeltelijke dekking van de kosten) 
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. 
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Bericht: Openbare b1j�enkomst Int.Verg
! 

11Bellamy 11 • 

Bron : Betrouwbaar. 
Inhoud I Betrouwbaàr. 
Actie : -----
Copie ! -----

Op Donderdagavond 27 JanuaT1 1949 vond in de muziekzaal van 
Café-restaurant Br�kmann, Gr. Mankt, een Openbare·b1jeenkomst plaats 
van de Int. Verg. "Bellamy11 afdeling Haarlem.• 

Aanwezig: = 65 mannen en vrouwen{middenstandsmiJieu). 

Spre�ttr : M.H. v.d. Stijl met als onderwerp: 11 Is wereldi.Tede 

Muzikale medewerking: "Het Jong Ensemble"(een groep jongeren uit 
eigen kring; 10 meisjes en'jongens; 14 tot l? 
j�ar. 

Spreker begon met een ov�r?.icht van de problemen en conflic
ten in de wereld zoals deze zich dagelijks in de kranten e.ftekenen. 
HiJ schetst de scherpe tegenstelling Amerika/Rusland; de situatie
in China; het probleem Duitsland; het Palestijns conflict, dat zich 
thans uitstrekt tot }t;gypte; de kwestie Indonesië; stakingenJ atoom
bommen en de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Hij gaf op 
deze kwesties geen commentaar, doe� releveerde ze slechts. Al deze_ 
.beroering in de wereld van hedGn beschouwende, komt spreker tot de 
vraag: 11 1s dit opbouw of achteruitgang"? 

v.d. Stijl-hekelt de struisvogelpolitiek van diegenen die
menen zich nergens meer mee te moeten bemoeien; de evolutie voltrekt 
zich toch; aln een rivier naar de richt1ng van ae zee wil, kan een 
dijk haar een-tijdlang tegenhouden, doch eenma&l breekt de ·stroom 
door de dijk heon. 

waar vinden wij, zegt spreker, de goede vriend waar wij om 
raad kunnen gaan om de v,ereld te verlosgcen van: haar p1·oblemen en 
conflicten? Dat 1s Bellamy, zegt spreker. Na· a·e�. figuur. Bellamy beli<Î'
te hebben, geeft spreker een uitvoerig expos4 van het economische·
stelsel waarvan Bellamy de geestelijke vader is. De problemen waar\� 
wij'thans voor· staAn, zegt spr@ker, heeft Bellamy 60 jaar geleden h
reeds voorzien. Spreker acht thans de tijd gekomen om het huidig 
economisch stelsel te vervangen door een wereldeaonom1e, niet �mdat 
de Bellamianen dit wensen, doch omdat de nood der tijden de wereld 

I in deze richting drijft. !ndien de wereld-economie een �eit zal zijn, 
dan is er geen reden meer om te vechten en ten strijde te trekken. · Sprekende over de economische gelijkheid, zoals Bellamy dit 
wenste, beziet spreker dit vraagstuk van ethische zijde, vanuit het 
standpunt van een redelijk denkend mens, -van sociale�en van econo- \1
mische zijde. On,s economisch stelsel draait niet meer, het begint \ 
hopeloos vast te lopen, volgens spreker, een ook het Marshallplan 
kan dit niet tegenhouden. 
Aan de hand van verscheidene-voorbe€lden maakt spreker vervolgens 
duidelijk, dat geen mens in d�ze wereld buiten de hulp van de ander 
kan; wij hebben elkander alle nodig. : � �-
, Spreker juicht de idee van de Wereldféderalisten, �die een w 
reldreger1ng wensen, sterk toe. Een wereldregering, zegt spr�ker, 
zal ons ook een wereld-economie brengen; en hebben wij een wereld• 
economie, dan hebben wij Bellamy. De evolutie voltrekt.zich en wij 
gaan in de gang der evolutie mee. 

De Bellamyvereniging is geen poljtieke partij, doch volkomen 
neutraal, zegt v.d. Stijl .. ·,Zij -wenst geen zetel in de Kamer, wat zij 

.wenst is haar idde u1t te dragen tot iedereen. Het interesseert de 
Bellamybeweging niet, hoe men politiek ingesteld is en tot welke par
tij men behoort, mits men de Bellamygedachte aanvaardt en deze· idee
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onder de massa brengt. Allen die het Bellamystelsel willen, behoren 
bij ons. 

Spreker besluit zijn rede met een ve·rwerping van de "verdeel 
en heers theorie". Voor ons zegt spreker, geldt niet verdeel en heers, 
doch "de handen ineen 11

• 

. 

Na de pauze bestond gelegenheid tot het stellen van vragen, 
waarvan door engelen gebruik werd gemaakt. 
Vragen en beantwoording brachten geen nieuwe gezicbtspunten naar 
voren. 

Stemming: rustig. 

Gedurende de pauze werd gecolporteerd met het blad "Bellamy". 

Aan des 

Het bestuur der afdeling Haarlem van de Int. Verg. Bellamy 
bèstaat uit de navolgende personen: 

VoQrzitter: Zuidmeer, Schoterweg 152 Rd.; 
Penningm. s Th. Opdam, Duvenvoordestraat 31; 
Secr.esse : c.M. Jungeling-Gantvoort, Jac.de W1tstraat 16,Heém�tede; 
Prop.leider:Stillebroek, Caninefatenstraat 13 • 

Van deze personen is niet bekend, dat zij zich zouden bewegen 
op politiek gebied. 

/128 Januari 1949. 

Centrale Veiligheidsdienst 
.Tavastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.
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20.12.1891.te Rotterdam, 

:Jto.al'tensdi.jk 

in. van•O�erzoese Ç-eb. delen 
26 Fobrue.ri 1949 

S754 Sl Decer:b�r 1948 

27 December 1948 

Pro!'. 'Pt1;l.lelaan 8 

• Zie bijgaand at'scl�ift pol1tie-ro.pp0.rt •
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_> Betreft: NES van Johannes,

wonende te MAARTENSDIJK, 
Prof.Pullelaan No. 8. 

30 Januari 1949. 

Antwoord op 
verzoek Dis No. 3754,d.d. 3 Januari 1949. 
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� Johannes van N E S,geboren te ROTTERDAM,20 December 

1891,gehuwd,Nerlerlander,woont alhier aan de Prof.Pullelaan No.8. 
Hij vestigde zich als �epensio8178erd technisch Ambte

naar der P. T.T.·, op 8 Februari 19�7, te UTRECHT, komende uit BAN
DOENG. Op 19 April 1937,vestigde hij zich alhier aan het ad�es 
Prof.Pullelaan No. 8. . 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek, 
naar de betrouwbaarheid van voornoemd persoon,bleek het navolgen 
de: 

J.van NES,die aanvankelijk rustende was,werd op zijn
verzoek,omstreeks 1942 tewerk gesteld als controleur bij de 
Brandstoffen-Commissie te UTRECHT.Later ging hij over als con
troleur bij de S.D.E.c. Afdeling Kolen. 

J.van NES,die gehuwd is met Barbara de LEUR,geboren
UTRECHT, 21 December 1892,zou thans weer moeite doen,om als 
technisch Ambtenaar bij de P.T.T.,in Indonesie tewerk gesteld 
te worden. 

Uit het huwelijk met B.de LEUR zijn drie dochters ge
bo:ben,die allen reeds gehuwd zijn. 

J.van NES,behoort tot de Ned.Hervormde Kerk,doch be
zoekt deze kerk niet regelmatig.Viel woont hij de diensten bij 
in de Waalse Kerk te UTRECHT. 

Hij is alhier een vooraanstaande figuur in de BELLMIY
Beweging.Zo opende hij als waarnemend voorzitter,op 16 Januari 
1947,een vergadering van deze Bewging,in de nieuwe zaal van het 
N.V.HUIS,6ude Gracht No.245•

Op 21 November. 1947,sprak ijij op een•vergadering van 
de Bellamy Beweging te BILTHOVEN. 

Hij is administrateur van de Internationale Vereniging 
BELLAMY,Afdeling UTRECHT. 

Ook is van NES bestuurder van de Kon.Oratorium-ver
eniging II KERKZANG" te UTRECHT. 

Het gezin van NES staat alhier gunstig bekend.Geduren
de zijn verblijf in deze gemeente is er niets ten nadele van 
hem bekend geworden. 

Zijn naam komt in de Politie-administratie en in de 
Kartotheek van de Politieke Recherche Afdeling niet voor. 

Verder beweegt van NES zich veel op het terrein van 
de Esperanto-taal.Blijkens in de nieuwsbladen te UTRECHT voor
komände advertentie 1 s,kunnen diegene die belangstellen in die 
taal;zich in verbinding stellen en inlichtingen bekomen aan het 
adres Prof.Pullelaan No. 8 alhier. 

Op politiek terrein moet hij volkomen betrouwbaar 
worden geacht.Gedurende de bezetting heeft van NES zich doen 
kennen als een goed Nederlander. 

Aangezien hij,voor zover hier bekend,geen lid is van 
een politieke partij,kan toch worden aangenomen,dat hij het op 
veel punten eens is met de beginselen van de Partij van de Ar
beid.Onder zijn kennissen en vrienden,zijn er vele;lid van de 
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Partij van de Arbeid. 
Bekend is, dat hij aanf:1-uis bezorgd krijgt het 11 UlRRECHTS 

NIEUWSBLAD11
• 

Van enige activiteit of belangstelling voor het connnunis
me,van de zijde van van NES of de leden van zijn gezin en 
naaste fa.milieleden,is nimmer iets gebleken.--------------------
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0nderv"erp: Verslag vt n een 0:pen-;)are Ver,;adering 1 FEB 1949
van de .Afdeling Utrecht der "Internationale Ver-_,,,__ 
eniging Bell"l.my 11

, gehouo.en op 25 Ja1w.s.ri 19
. 
49 j A T i 

in de foyer van Hotel 1 1 Figi 11 te Zeist. _ _ \. , ..s-�S-t!l:J...

Aante.l aam�ezigen: 25 pers. 
Zaalcapaciteit: plm. 100 pers.

Voor deze ver ;ade2ing \,as T,teinii;
recla111e gemaakt. ,.ls spreker trad op zekere 
�-�• van der 1tijl uit den Ha�g, zulks bij 
ontGtentenis van de aanc,ekondic;de �,reAer, 
J.Bogf.3..rd, eveneens uit Den Haag, ,,elke la"'t
ste door ziekte ,�s verain�erd. De sn�eker 
i..crd in_;eleid door de heer Dijkman, secreta:cis
van de Afdeling Gtrecht van de Internationale 
Vereni �ing .3ellé:..,ny. S:pre�er van der 3tijl be
gon zij� rede eet �et uitspreken van zijn te
leurstelling over de geringe opkomst C.och zei6:
de al blij te zijn ,net def;e11en J.ie a, .nwezig 
viaren, Dao.rna te"'on hij zijn ui teenze.,..,·Ging 
iet een schildering van de huidi6e stand van 
z keu in de ,;,,ercldpoli tiek, ,.,elke vol.sens riem
1tierd )eheerst duor de ,na011tsstrijd .\JlerD.:a -
_'lus.Land en de mogelijke onzc.lige ·evolge:r,, van
dien • .Je ac lte:c'--'ro.nd van -:'..ese strijd is vol
t:,;ens s_pr. een economische en kapit .listiscl1e.

i-iet zijn de id.eolo,'.;iën van het individu
ee� en het stc�ts�apitalisme Delke hier �ot
sen. Zolang Geze ideologiän bestaan zal een 
vrezeLlijke '.1edero1'lbouw onno "'el ijk ulij ::en, c1,l
dus sp�eker. Hij ver�ees daarom nadr het 0oek 
van Ld\1a.rd .i3ellamy 11 Looking Dackv;ard 11 , v1"'.à-rin 
deze de lijnen aan2ieeft vo::C.gens ,.elke een ide
ac:.lste.,::-t .. orcît o:93ebo1.md. �Iet zal de .)ehoefte 
moeten zijn '- elke de oepalende :,:actor is �ij 
de productie en niet, zoals in }iet huidige e
conomische. stelsel, :1.et tekort. I·et is juist 
het tekort dat de ,elege ... .il1eid sc::ept om 1iin
sten te "la.ken • .0i t te :ort ,,or0.t c.Q,n ook ·;:unt
matig bestendi;d, zulks ten nadele van J.e 
consUw.enten aan wien dan ook oruao__;elijk 1,,orctt 
·ena�kt om te profiteren van de 0oederen, ,�ar

van zij zelf de producenten zijn. r:ier lig_, 
vol�ens spreker de kern van alle internatio
nale spannini:Sen. Spreker '1e':elc' e dan ovk het 
oesta-n van internationale tol- en tarieîmurer.
, elke allen met oovenver,,1eLc ( ocl zijn op<Se
richt en een 1,;er,rnlijke voorui tgàng in de 
,>eest Vè..n Ed\:ard Bellany ..,elein. 1erei1. lJet e
ni5 optimisme meende s_preker echter te mo�en 
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constateren fü .. t op :iet ..,c ,ied van internationa
le SPJ;1em;e·2:dng in de :. q tste jc..:cen dl ve.cl is 
oereilct, _-e,.,5.en de O .,)ric'1ting v<.tn de ü.L.o. en 
aanver\, l;te vi.' �o,nis � tie3 c:..ls "ere.,.dv Jednelr�- ei· 

en der3elijke. :ieruit bli�kt �et inzicht d�t 
s.lleen é'.oor inber:ué..ti.J�- le ;a1en11e..:·1dng .;oecte
re:3-..1.l c, te.: �u.inen ,.,or len ver}:r-e�en, v..:'schoon 
1105 ver ver11ijö.erd van het ldeaa,l 11 cli��::heid 
V JOL' ÜJ..en fl ' zrAl' é:,lC<u.S GI,, . .'e�rnr ? in <J.e toekoust
toe:.-. blijken dat de _;eclac:i.ten ,:elke te c-ien n
zien door Edv:ird Eellamy zijn __;eS.'01•,.nLlee_d, tot
de eni�e en juiste oplossing zul�en leid0� • 

. .L.e,da t sp.·e._er zi ;j ••. e( e '.ad eëimtigö., .,er
d.en cle �m • .. ezi_::;en in d.e ..; ... le ;en.1e_;_d. ,esteld "w. 
sc·.l_'i ,�telijke vra en in te lev.eren, .,-, 1�v[..11 
door een vijftal a�n,�si;en ;ebruik .erQ �e
.ula<.u:t. .Jeze Vl'c ;en , ·orde11 0ij de :1ervc.1.·'-tin; vcin
de ·v -:.l'� d.L e_'in, c.oor J10er _ enuemde ',)1·c!ce1� .,e !1t

\10ord. In zijn slotwoord v.e ... :te ·hij de 2.am.ez_;_
""en noc 00 ·cot het bij•.;onen van een o_)ell ia::.·e 
ve.: _;2.v.e .. ·ing v2.n de "creld:.:eë.eralisten, ·. olKe 
bim .eru:01·t in Utre t zal v,o:t .... en __ :û ... ouä.en 0n

i 
deelde hij 1--c:.c 0.8.t nen 1"ild.c t..::·achten or:1 te
.10n tot d� o Jri?hting van c�n. a_·c. el��1c Zeist
van de In-Ger's1C .... lu� 2le Vc:.:enl ;ing _,c.:. _ru.1y. 

,�eist, .2J Jr;.111.3.ri l;!�-�-
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@verslag van de operlbare bijeenkomst van2� Dtt���gÎ 

Vlaardingen van de Internationale Vereniging wBe-1-�a�
r
"e

houden op Woensdag, 8 December 1948 te 20.ÖG uur in de 

bovenzaal van Het Volksgebouw aan de Schiedamseweg te 

�laardingen. 

-

Aanwezig 16 personen (geheel gevulde zael) 
De bijeen�omst stond onder leiding van: 

xl llilACr1IEL DRuP, geboren te V1irnrdingen, 26 September 1898, 
voorzitter- van voormelde afdeling. 

Als spreYer tr�d op: 
DE BRUIN, wonende te Rotterdam. 

Drop, die de vergidering opende, zeide, dat deze aYond 
op een andere wijze zou worc.en ingedeeld dan tot dusver het 
ge al was ge,,eE-st. Voorheen kwe, en S"Jrekers, die een inlei
ai.rg hielden en naar aanle.; '""-.· ,1;::iarvan door de aanwezigen 
vragen konden worden gtsteld. Nu zou d"or De .öruin een in
leiding worden gehouden, waarna voor dé aanwezigen gelegen
heid bestond om onder elkaar te dfilscusseren. 

De Bruin, die daarop het woord nam, hield een inleiding 
over Bellamyeconomie. Hij bracht in deze inleiding geen 
nieuwe gezichtspunten naar voren. 

Naal11aa11leiding van zijn verklaring, dat Ame'rika en Rus
land imperalist.;sche Staten zijn, werd door een der �anwezigen 
geageerd, omdat naar zijn mening Rusland geen impeT·ialis
tische Staat is. ARnde�en warerr het me� �e Bruin eens en 
meenden dat het hetzelfde was, of men nu slaaf is van het 

, groot kapitaal dan wel van de Staat. Somiigen stonden pessi
mistisch tegenover de mogeli�kheid van verwezenlijking van 
de Bellamygedechte. Anderen ver.l<arden, dat zij, ondanks 
alle tegenslagen, no� enthousiast waren. 

De bijeenYomst, welke een ordelijk verloop �ad, was te 
22.00 uur beeindigd.-
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Wij wijren er nogmaals op, dat het adres van de 
Stichting Cenumle Administratie Bellamy nu i:i.: 

Stationsweg 89, EDE. Telef. 8113. 

Bei1ichten omtren!t ,a,bàn,nementen niet aan de 
Rooe,cUe! 
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1. 
··:ij moeten daarom de maatschapnij an<l0rs opbouwen w,J.nt naasten
liefde moet er komen • .Komt 11<:i niet dan gunnen wi,j een anier
het laven niet.inrij �el1amy8.nen moeten "lan ook tonen hoe onze 
C:hristen"1Men zi,jn. De Be/Llam.y zal dan rfo rijkr1ommen omzetten. 

VeJ-v-ol�ens nam ':>s.:i{ooistra het woorrl, rl.ie becon met te 
zecgen : Ihal proberen iets te zeggen over 3�j belse "'::conomie. 

x De bijbel ]pert ons nat er niet alleen materiele e17.enrle rloch ook 
economiscbe e llenc'l.e op deze aar"le zal heersen ... ,at is rle boon
schap van "U .iJijbel? Dit. Go'5. is ei13enaar van al1es. De "1iena.ar 
is over alle go0r'l.eren 1e "er a'"'t:;>rle gesteld ':tls rentmeester. '"!ij 
mogen �aarbij een zeer sterke positie innemen. In het P�radijs 
was geen strtjr1, ·loch rloor rle val van f\.r1am en �va is rle ellenrle 
ontstaan. God heeft ons toen de aarr1e e;elaten macir, doorrlat de 
mensen zie�• toen los van Gorl maakten, ons r;rote triesthein. f!,e
laten. Hen bazin.t zic:h er thans op e�n uitweg uit rJ.ie ellende 
te vi'1"len, \naar or is e;een uitweg. ne mens is slecht geworrl.en en 
met de tnens het economisch systeem. Moete,1 wij nu ten onner 
gaan? Ne,,m. uant vrij mog0n vragen of Goàt ons rla ze:_en vril e;evan 
Yij he-�ft ons richtli_j:nen e;ee;even en v1el loer barrr,hartighe id 
te tonen tot Gori en onze naasten. Ik moet stelling n-3men tee:on 
rle 12 punten der -'-'ellamy-beweeing, w1..L1t een har, ,.oniscl geheel 
tussen mensen onrlèrlins bestaat nitit. God en mensen samen vor
men slec}·ts ûvn :harmonisch geheel. De welvaart van het inr'l.ivur'l:lil.l 
is orbestaanbaar Ln.di,m r'lit slechts "loor mensenwerk worr'lt verkre
gen. 1.lles,op"leze aA.r"l.e behoort ons niet toe, Aaq".' rî.qt alles 
alleen a<i.n Gorl. toabd1100rt en yrij, mensJn, sl")r:;ht:, :r'9'"lt'11.eester 
zijn. De J07- lam;r-beY1-JgLnc heeft 00en p1a ts v001'.' ,,e f:'.-;;}'T3enschaD 
zoJ.ls Go1 lat hueft :ml]: gew ilr'l. De OverlL, irl vert0e,cmuo0rrJ.igt 
God en hot Volk. Leven wij zoals rle 10 Geboden G<Y'ls ons leren 
rlan he·:iben wij iie Bijbelse-econoraie, want 1.an leren wij "l.8.t wij 
niet zuJ.1 en st,üen, niet beger"n h3tgeen ons naaste is. Een ie
"'er he ✓ ft "hn een bestarmsmogeli.jkheirl. '·ij :ha o,)en lan een slui
te·îr'l e:5hJel. Ghrist'J.S •.vil ons uit de allen1e v•1·1 1aze tijri hel
pen en tot een betere samenlev:i.ne; :b.3lp,:;n Immen. Geloof in Chris
tus betekent ool{ "ie kracht tot Sociale harvorming. ··et geloof 
heeft dan ook betekenis voor Overheir'l. en onrlerr'l.qsm. Jezus Chris
tus k1.n allee� O]heffen deze ellende ..;n niet riet gemeenscr,apne
lij1,<: in<'l.iviriualästne zonder God. De 3ijbel le3rt ons "lan ook dat 
d.e econo,.lie geleint moet worr'l.en ,foor het Geloof en r'l..oor Gehoor
zaaml10id, want s.a.n \,et Geloof an il.a gehoorzaamheir'l is all.een r'l.e 
zee;en verbonrî.en • 
Fieraa volgde te omllLrac;;ks 21. 30 u,J.r r'J.e pauze. 
wa de pauze, ·wel're OQ.geveer 15 1inuten e;erluurd heeft en in weVrn 
verscbi1len1e. Bellani

�
gesc:hriften werden te koop a!l.neebon.en,

werd er gelegön.heirl geven tot het stellen van schriftelijke 
vragen. Van deze gele enheic'l. is slecbts door '.'leinie;en eebruik ge 
maakt.Slechts vier vra\en werden gesteld en wel 2 aan C.Oderker. 
en 2 alln 'Js. R. Koo is :.,ra. 
Vraag 1. Is het niet beter ie verschillenrle 1Cerkstellingen opzij 
te zetten en een le'-'rstallin6 b.v. Fet ','-.'oorrl Gods" in te stelle_ 
Uitvoer ie; zette. �derkerk uiteen dat rlezo vraq_g beantwoorrl worrï. t 
door het J.\.erke�J.Jk Overleg r'J.at re;:ir'ls r'lirect na n.e bevrijding 
door de verschillende kerkelijke instqnti9s t8r hqn� is genomen. 
Vraac 2. Hoe star:tt h0t "Ie mensen, r'l.13 nor nry1it V'ln r-or:r fehoorr1 
},ebben. 
Op 'lez� vra�e; antwo�r1de Oderkerk, rta t er practisch ce0n mensen
meer zijn ,-l)_e nog �imm�r van God gehoord �ehoord ha boen., want 
zeirle sprek-Jr, er 1s niet alleen een uitwendige zenrlingsgemeen
schap r1 och er bestaat ook een inwen1.ige zenr'l.ings g-emeanschap • 
.deide zendingsgemeenschap-oen ver11.ienen door hun har1e werken
en pracbt!ee taak on�a volle be langste 1 ling. 
Vraag 3. �s de Gods1ienst geen opium voor het volk.
Daze vraae; werd �oor 'Js. J.�ooistra ui tvoerie; beantwoord en werrldoor bem ge 1ezen op geneesmidr'lelen, r'!.oor een arts aan aan pa-
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tiant V.:;rttrekt. Dat is een vern.ovingsmidn.eJ. ma<1.r rle Gorlsrl.ienst 
geeft ons iets wat V'ln veel meer waarr'!.e is rie.n ons leven. 'R"et 
geeft juist iets vat1 blijvenrle waarde en voor het hiernama':lls. 

oet ik nog rlieper op r'l.e;,,e vraae; ingaan vroeg sp:re'\rnr. 
Vr':l.ar 2. De zonde is over de wereld gekomen. '"Jaarom moet rl.e een 
wel en de anrler niet de zonde onrlergaan?. 
Ds.Kooistra beantwoorddde deze vraag door er op te wijzen dat 
Gorl swe gen v1onde rba>=t r zijn. 
Na beantwoorr!.ing van r!.eze vragen werd de vergar'l.ering besl_oten 
een kort dankwoord voor fl.e opkomst der aanwezigen en een 1ank -
woorrJ. ai:i.n cle sprekers van deze avond. Teve'1.s wekte 1e voorzitter 
op om de Over�eid bij te sta�n Ln de Centralisatie 1er �conomie 
en de naasten naasten liefde te betonen. 
Ri0rna, te omstraelrn 22.40 u:,r v0rlieten alle a ,nwezie;en deze 
ve :r: "-'ade ring. 
De verzaclering har!. een rustif verloop en v11n enie:e g·eestrlrift 
was geen snrake. 

Up 29 �fov 3moor 1948, to05ezonden aan het 
"roo:fd van de Centrale Veilie;hein.sdienst 
te s-G R l V ��VA G 1 • 

f afschrift aan:
De Procureur-ueneraal, Fc'l. T)irect.31Jr 
van Politie te � R N F �K • 

• 
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ONDERWERP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

AANWEZIG: 

ZAALCAP.: 

Openbare vergadering van de 
Internationale Ve�eniging 
"Bellamy", Afd. Alkmaar.-

De bovenzaal van café-restau
rant "Centraal" aan het 
Hofplein te Alkmaar.-

Maandag, 22 November 1948 te 
20 uur.-

C.ODERKERK, onderwijzer ener
Chr.School te Velsen,spreken
de over het 0nderwerp:
"Christendom en Bellamy".-

Ongeveer 50 personen.-

150 personen.-

V E R S L A G .-

=================-

Te omstreeks 20 uur opende de voorzitter 

van de I.V.B.,Afd. Alkmaar, de Heer H.ZINGbR, wonende Ridder

straat No.12 te Alkmaar, met een kort welkomstwoord de vergade

ring. Hierna kreeg de Heer C.ODBRKERK uit Velsen het woord. Hij 

zeide in zijn betoog de christelijke levensovertuiging te zijn 

toegedaan en gewend te zijn elke bijeenkomst met gebed te 

openen. Hij bad in stilte en verzocht de aanwezige christenen 

dit eveneens te doen. ODERKERK las hierna een gedeelte uit de 

Bijbel voor (Matthells 20), waaruit hij concludeerde, dat het 

werkelóosheidsprobleem "oud zeer" was. Er ziJn mensen die 

zeggen dat wij "nieuwlichters" zijn, maar degenen die dat zeggen 

kennen de Bijbel niet. Er is niets nieuws onder de zon, zo zeide 

s�reker. Hij vervolgde: "Ik durf te zeggen, dat wij Bellamyanen 

op evangelisch standpunt staan. De ui tspraakvan de v.ereldraad 

van Kerken te Amsterdam geeft de christenheid nieuwe richting. 

Men is in Yeidende christelijke kringen tot de ovèrtuiging ge

komen, dat wil men het Evangelie uitdragen, men eerst moet 

komen tot economische gelijkheid voor allen. Het sociaal

economische in de wereld is teveel door de christenen opzij ge

schoven. Zij hebben teveel de zijde van het kapitalisme gekozen. 

Zij beschermden de brandkast van de rijken en trokken een muur 

daarvoor op. Bij een staking koos men partij voor de kapitalist 

en men wilde de economische misstanden, die soms aanleiding 

gaven tot een w,rkstaking nietzien. Het toppunt van christelijke 

naastenliefde liet teveel toestanden zien, zoals wij die van 

1934 kennen, toen bijv. in China 8.0oO.OüO mensen verhongerden, 
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termijl men in Amerika het graan en de koffie verstookte in de 

ovens van de fabrieken. in rtotterdam bespoot men het graan dat 

in de schepen lag met vergif om het voor menselijk gebruik onge

schikt te maken. Al deze misstanden vonden en vinden nog plaats 

tkijk maar naar de kool uit Langedijk, die voor de varkens ge

gooid wordt) om dat ene vervloekte woord 11winst 11• Winst, dit 

woord wordt geschreven met het bloed van de arbeiders. wat moe

ten wij, christenen, nu doen. wij christenen en �ellamyanen 

dienen het zout der aarae te zijn. we staan op de drempel van 

een nieuwe tijd. �.ij willen een eerlijke verdeling van de ar

beid. "lJe arbeid is een zegen Gods" staat er in de Bijbel; nu 

dan mogen we deze zegen aan een bepaald gedeelte van ons volk 

(werklozen) niet onthouden; als we het wel doen dan is het on

billijk. �ellamy zegt dat elke arbeid gelijkwaardig is en elk 

vak eveneens. ue een kan niet leven zonder de ander. �iemand 

hebbe pretenties om zijn kracht of gave, want alles is ons door 
God gegeven. �elooft ge niet in een �od, het geeft niet, als 

God maar in u gelooft. ln �ngeland was laatst een kapitalist 

die zijn grond moest verkopen, zeker om dat de �abourpartij 

hem achter zijn broek zat. Op die grond waren 5 steden en 70 

dorpen gebouwd; zijn grond, maar in de Bijbel staat: "De aarde 

en alles wat daarop leeft is wettig eigendom des Heren� Men 

leest natuurlijk: "is wettig eigendom der Heren". Het is toch 

niet mogelijk dat zo?n man eerlijk aan zoveel grond komt. In 

zoo'n staat leven wij. In een Bellamystaat is zoiets niet moge-

lijk, daar is het winst-element uitgeschakeld. Verder besprak 

ODERKKl:tl{. nog het boek van de schrijver S1'ANLEY JUHNES: "Christus 

langs de Indische heirwegen". Hierna was er pauze en bestond er 

gelegenheid schriftelijk vragen in te dienen. Er waren drie 

vragen van ondergeschikt belang ingediend, wo.: "Hoe zal de 

christelijke kerk reageren op de duidelijke uitspraak van de 
Wereldraad van Kerken". ODERKERK merkte op, dat dit afgewacht 

diende te worden maar voegde er -aan toe, dat deze Raad alleen 

maar een advies kon geven.-------------------------------------

Te omstreeks 22.30 uur sloot de voorzitter op de gebruikelijke 

wijze de vergadering. In de zaal was een spandoek aangebracht, 
waarop_vermeld stond: "Levensrecht voor allen". Men kon zich 

verder in de zaal voorzien van lectuur ·over de Bellam.y-samen

leving. Er bestond na de vergadering gelegenheid tot aanmelding 

bij genoemde vereniging. Er werd geen gebruik van gemaakt. Uit 

gesprekken bleek, dat men meer abonnementen op het blad "Bellam.y 

Nieuws" moest verkrijgen, daar de financiële positie van het 

blad zeer slecht zou zijn.-Rest nog te vermelden dat de vergade-



ring een ordelijk verloop had.--------------------------------
E i nd e  .-

Alkmaar, 
l

4 �ovember 1948.-
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Verslag van een openbare vergadering georganiseerd door 
de Internationale vereniging II Bellamy ", afd. Leeuwarden. 
op olf"ovember 1948 in hOtel Amicitia te Leeuwarden • 

. ' 

Zaalca�aciteit: ongeveer 200 personere 
Aanwezi�: ongeveer 16o personen. 

' ) 

. -· � '8

Spreker: Bogaart. gemeenteamb�enaar, vermoedelijk bij de 
lichtbedrijven, te 's Gravenhage. 

Te� omstreeks 20.20 uur ope'nde een bestuurslid, bij 
ontstentenis van de �oorzit'ter, de vergade1·ing. Hij kon
digde aan ,dat M.H. van der Stijl uit 's Gravenhage, die 
op deze vergadering het woord zou voeren, door ziekte ver
hinderd was; de heer Bo'gaart uit 's Gravenhage was echter 
bereid gevonden , van der Stijl te vervangen. 

B'ogaart begon te vertellen, dat hij enige dagen gele
den in de Koninklijke Schouwburg een toneelstuk gezien had 
getiteld " De Goede Weg". In dit toneelstuk, b�gewo-onà. door 
Z.K.H. Prins Bernhard, werd geappeleerd aan de goede ka-
rakterpunten van-de mens. Het is echter niet de le keer, 
dat een beroep wordt gedaan op het geweten van de mens; 
reeds•2000 jaar geleden was er iemand die zijn leven veil 
had voor het heil van de mensheid. Tooh zijn de mensen· 
nog niet beter g·eworden. Vroeger vocht men met knuppels en 
stenen; men noemt dat thans barbaars. Tegenwoordig is men 
veel beschaafder en tracht men hele volken uit te roeien 
met.atoombommen. Terwijl wij t�ns op een vulkaan leven, 
gaan duizenden mensen naar de bioscoop, het voetbalveld of 
een dancing, of zij luisteren naar de avonturen van Ome 
Keesje. Spreker is echter dankbaar, dat nog zovelen op 
deze vergadering aanwezig zijn. Over de Bellamy-beweging 
is•veel geschreven en gesproken, doch daarbij zijn veel 
onwaarheden.vertelt. Spreker gaf daarna een overzicht van 
het ontstaan van de �ellamy-beweging. Zijn eerste kennis
making met de wijsheid yan Bellamy bestond in het boek 
Looking bacltward, dat door F. va� der Goes in het Neder-

/ lands is vertaal& onder de titel" In het jaar 2000 11 

Dit boek moge dan volgens dr. P.R. Ritter Jr. een literair 
prul zijn, het past zich uitstekend aan bij de geringe li
teraire ontwikkeling van de massa. In dit boek tekent 
Bellamy een aantal gewone mensen, die hij echter in een 
omgeving plaatst, waar andere toestanden dan de tegenwoor
dige heersen. Wij zien in dit.boek de tegenstelling van 
de karakterontwikkeling van de mensen in het heden en in 
de toekomst, zoals Bellamy zich deze voorstelde. Bellamy 
ging uit van de gedachte: de mens is stof en geest. Wan
neer de maatschappelijke omstandigh�den veranderen, zul
ken dus ook de mensen veranderen, want de mens is nog 
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het slachtoffer van zijn milieu. Daarom moeten eerst de 
maatschappelijke toestanden veranderd worden; de mens 
verandert dan vanzelf. Bellamy bestudeerde de gehele evo
lutie van de menselijke beschaving; daardoor kon hij voor
spellen hoe de maatschappij zou veranderen. Bellamy 
begreep reeds in.zijn tijd, dat er een volkerenbond zou 
komen. Iedereen weet, dat· er tegenwoerdig spanning heerst 
tussen A1!1erika en de Sovjet-Unie. Beide landen worden 
door materialisten geregeerd en deze missen de geeste
lijke en morele bewapening om de wereld te v·erbeteren. 
Ook ons land komt onaer de invloed van het materialisme;
dit blijkt uit de spanning die er tussen de lönen en prij
zen peerst. Bellamy wilAe de inv�oed van het materialisme 
opheffen. Zijn p�an daartoe was zuiver wetenschappelijk. 
Evenals de bouwkundigen eerst een ontwerp van een bouw
werk maken, zo maakte Bellamy een ontwerp voor een betere 
wereld. Evenals Galilei, Robert Koch en Pasteur, werd o. 
Bellamy door zijn vakgenoten, de economen en sociologen 
verguisd. Hij werd een dilettant, een dromer en een fan
tast genoemd, De massa, met haar minderwaardigheidscomplex, 
l_egt zich dadelijk bij de mening van de geleerden neer. 
Doch w�nneer wij de ontwitkelqng vän de wereld zien in de 

• laatste 5.0 jaren,: dan blijkt Bellamy toch gelijk te krij
gen. Vroeger noemde men het ·idee, dat ouden van dagen ver
z .orgd zouden worden door de staat,· een utopie, doch tegen
woordig �s dit de natuurlijkste zaak van de wereld. Vol
gens de Cp.ef van de afdeling Social:� Zaken in •s Graven
hage zijn er in Nederland gee� mensen die van de honger 
sterven; dit komt ·d�or een soeiale zorg waarvan men vroe
ger niet 'durfde dromen. Bellamy w0is ervan overtuigd, dat 
de aarde goed geschapen was. De toestanden die niet goed 
zijn, zijn-door de mensen gemaakt. Materialen zijn er 
genoeg op de wereld om alle men�en geluk�ig te maken;
het gaat er maar om hoe ze verd��ld wQrden. Spreker had
aan een Amerikaanse relatie een brief�gezonden, waarin hij
de toestandenwin Nederle.nd.bescl;l.r�ef. Deze Amerikaan 

•schreef hem terug, dat hem nu ble�k, hoezeer wij reeds 
cmder-Sóvjet-invloed stonden, d{;ar de waterléiding, ·e1ec
trici tei tsvoorziéning, spoo;rwegen en v�rschillende mijnen 
door .. de staat geleid worden. Dui�enden jaren geleden 
hing de weJvaro:t v:.an een yolksstaxn' at. van de ·vruchtbaar�·
heid van de streek waarin hij woonde. Langzamerhand kwam 
er-- specialisering in.. .de arbeid. Daardoor ontstond behoefte 
aan eèn ruilmiddèl, het geld. Een �l'!!liddel heeft echter 
slechts wäarde, zolang·het algemee� als zodanig erkend 
wordt. Bellamy,ontdekt�, dat er i� de circulering van het

� geld een �fout zat. Ui tt de boeken van Bellamy kan een ie
der 1-er-en waar, deze ±'out zit. Spreker deed een beroep op 
de Bellamyanen o:rri. de massa o�l_de hoogte te brengen �an 

� . de Bella.my-gedachte. Het: 1� G1.J zul:t Uvt evennaaste lief-
- hebben gelijk U zelve11 en II Gij kun'i; n:j.et dienen God en

de Mammon 11 hebben in.deze tijd hun betekenis nog niet 
verloren. Spreker gaf daarna nog eIJ.i,ge voorbeelden hoe 
de t·o�standen in de Bellamy-staat zullen zijn. 

Nadat da spr.eker gean�woord had op enige door het 
publi�k gestelde vragen� werd de vergadering te omstreeks 

�•�5 uur gesloten. 
{- - .l 



I. D • .1-1.mersf oort. Geheim. 8 Juli 1948.

Onerwerp:Beantwoording van Uw schrijven d.d. 2 Juli 1948,No.38451,betreffen
de J.L.Smit • 

• Met betrekking tot Uw bovenvermeld schrijven,hebben wij de eer U 
mede te delen,dat in ons schrijven van 8.6. 1 48 No.8932 een kleine 
fout is geslopen,doordat de voorletters van de voornamen van de 
in dit schrijven genoemde persoon zijn doorgegeven als J.L.,mn 
plaats van J.Z •. Het vollediige personalia van bedoeld persoon luidt: 

(SMIT Johannes Zacharias,geboren 4 Maart 1892 te Leiderdorp,van 
beroep bankwerker,wonende ::;oesterweg N"o.490 te Amersfoort. 

Met de politieke oriëntering en de activiteit van deze 
persoon hebben wij U i� voorgaande rapporten reeds volledig op de 
hoogte gesteld.. 

Volgno. -1
·. 1 Q, JULI 194e• 1
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J .L. S'�T. 

!: ea!' aonletdinP► van !!,·w 'in tr.3rgine genoe'�d 
sphrijvcn heb ik.de

1
eer n te ve-rzoeken.mj in 

kennis te willen doen stellen met ae ne:rsonalia, 
politieke orienterine c.q" activ.:tteit -en verder 
vor. belang zijnde �eeevens betreffende de duarin 
genoemde J.�. S!"IT, won�ndo oesterwen 490 io 
l'110nt,. 
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Uamens deze: 
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D.G. Crabbendq�.

de rreer Conir,dssaris 
van Politie 
te 
A '!-f!:RSF00RT. 

. ' ' 



1.D.Amersfoort. r� J 8 Juni 1�48. 

1 

i. J Volono. 

Onderwerp:
�

erslag van de Bellamy-landdag g
�

h9uden in het

' t.f!a J openluchttheater te Birkhoven bi A4l�rj3"9®lffi,ol 
,, 1"�- 13 Juni 1948. 1--------

f./h 1 /j CD/ JcflY.r-/ Sprekers

l

lP.de Vrims,voorzitter Bellamy afd.Hilversum. N 
� �J.Horsmeijer Jr.Landelijke voorzitter Bellamy wonende te?"?? 

cM.H.van der Stijl,leider Economische Raad te 's-Gr
.
avenhage. �tba.t�J 

1 A.Dekker van Leeuwarden. r'Stfl�?,., \ � .-, J .Bogaard van Scheveningen. �-

j
Muzikale medewerking door het muziekensemble van L.van Coevorden,het zangkoor 

U "Bellamy"van Rotterdam o.l.v. de heer d.LGoey,terwijl Mevr.J.Linthorst decla
meerde uit " Wordende Wereld"van Bram Kwist. 

• 

• 

jAanwezig ongeveer 2000 personen. 

De heer P.de Vries dankte de aanwezigen voor de goede 
opkomst,hetgeen hij het goede aandeel noemde tot het slagen van deze 
landdag.De strijd der Bell.amyanen is geheel gericht om een goede in
zicht te brengen in ons sociaal belang,hetgeen zal leiden naar wel
vaart,vrijheid en vrede.De wil tot samenwerking met alle kerkelijke 
of politieke richtingen kenschetst ons Bellamy-gedachte,aldus be
sloot de heer de Vries zijn korte openingsrede. 

� De heer J.Horsmeijer wees op de chaotische toestand in 
là.e wereld,die-naar het inzicht van de spreker-zal leiden tot de in
eenstorting van het kapitalistische stelsel. 

Om de Bellamy-gedachte uit te dragen moeten wij weten waararuitig 
goed te zijn.Wij kunnen wel met Bellamy de klassenstrijd schuwen, 
maar hij is er en de tegenstellingen tekenen zich steeds scherper 
af.Deze komen voort uit de chaotische economische toestand.Het gaat 
om de economische gelijkstelling van blank,bruin en zwart.De grote 
nood in ons land wordt nmet opgeheven met de belachelijke loon en 
prijspolitiek.De verbeteringen op sociaal gebied zijn lapmiddelen. 
Het is het verstellen van een oude broek,die toch zal scheuren. 

Zij die in hun behoudzucht de onzalige daad begaan om vast te 
houden aan de verouderde begrippen,zijn de schuldigen.De tegenstel
ling Rusland-Amerika veroorzaakt een voortdurende dreiging van een 
nieuwe oorlog.Nog zitten zij vastgeklonken aan het ver�loekte goud, 
maar het gebouw der liberale ecomomie wan.k(lfèt,aldus spreker. 

Broederschap proclameren in de kerken tot zelfs drie keer op een 
Zondag,doch de overige zes dagen toont men meer het begrip11Egoisme11 

• 

De koopkracht,prijspolitiek,consumentencrediet en de steun aan de 
ouden van dagen,al die maatregelen brengen de allerarmsten weinig 
verbetering.Het is geen wonder dat stakingen ®ltbreken.Het is waar
achtig niet de schuld van degenen die zwart geboekt staan,maar het 
zijn degenen die zich in weelde badeb�Dat wreekt zich vrienden,dat r wreekt zich11.Is het dan zo vreemd dat de vuisten gebald worden.Lieve 
wendt men de steven nog in de verkeerde richting,nog liever gooit 
men het beginsel van Christendom en Democratie overboord,dan de ze
tels af te staan aan degenen die welvaart,vrijheid en vrede willen 

oor allen.De spanningen zowel Internationaal als Nationaal nemen 
toe.Rusland en Amerika brengen ons voortdurend de bedrmmging venr 
een derde werledoorlog.Men spreekt van vrede,maar men werkt met ver
eende krachten aan de atoomenergie voor vernietigingsdoeleinden. 

Laten we vaststellen vrienden dat deze angst niet onder ons 
heerst,doch onder het kapitalisme,omdat deze weet dat zij zal ineen
storten."Heb geen angst Be1l.amyanen,weest zeker van Uw zaak.Zet de 
strijd voort,desnoods met een ingehouden traan.De strijdbijl begra
ven,doch opnieuw gezocht.Wij staan op de rots in de branding,maar 
houdt moed,de nieuwe werled zal komen.Al zijt gij Christenen of Hu
manisten,katholiek of protestant,socialist of communist,strijdt al
len mee in onze gelederen der I.V.B.,wij hebben U nodig.De tijd is 
daar dat wij breed moeten denken.Dat er nieuwe we:rQJêd zal kommn 
staat vast als een paal boven water.Wij en onze kinderen maken de 

eboorte er van mee,aldus besloot Horsmeijer zijn,vaak door applaus 
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onderbroken rede. Vervolgens werd de grammofoomplaat "Kinderen
van één vader" gedraaid. 

De heer Van der Stijl gaf in zijn korte rede een overzicht van
de doelstelling der Bellamygedachte inzake de voortbrenging en con
sumrring der producten. Hij wees op de gebrekkige samenwerking in 
ons�and en de D!INJdi geestelijke waarde, die thans de kleur aan
geeft van het egoisme. Hij ontkende dat de koude oorzag de oorzaak
is, dat 20 millioen kinderen hongerlijden. Volgens hem waren de 
grote trusts, die rnillioenen verdienen, de schuldigen. Hij ageerde 
tegen het Marshallplan en zei dat dit Europa slechts een tijdelijke
steun brengt, die weinig voordeel zal opleveren. 

De heer A. Dekker maakte de aanwezigen erop attent, dat hij 
niet gewend was voor zoveel publiek te spreken, reden waarom hij 
enigszins nerveus was. Hij riep de aanwezigen op de Bellam�gedachte
onder het volk te brengen en de kaarten, welke op de landdag ver
kocht werden te zenden aan prediikanten en andere geestelijken, 
voor wie het zin heeft. 11 Het duidt hen de weg tot welvaart, vrede en
vrijheid. D�e het terstond en deponeer ze in de bus, die door de 
P.T.T. op het terrein is geplaatst." Nadat spreker de bewapening en 
de geleide economie had gecritiseerd - o.m. zinspelende op 1

1liever 
kanonnen dan boter11 

- besloot hij zijn toespraak. 
De laatste spreker, de heer Bogaard, riep allen op tot grotere

krachtsinspanning, opdat de Bellamyanen klaar zouden zijn als ze 
geroepen werden aan te geven op welke wijze de wereld zich uit de
chaos kan verheffen. 

OPl.'IIERKINGEN. 

Een en ander werd opgeluisterd door het muziekensemble L.v. 
Covvorden, het Zangkoor Bellamy o.l.v. de Goey en mevr. J. Lind
horst. Verder werd een landenvriendschapsrevue opgevoerd o.l.v. 

-1 H.W. Baas. 

l 
Spandoeken met opschriften als 11Van Wanorde tot V�ede" en

"Orde, Welvaart en Vrede", waren om de autobussen bevestigd. 
De afdelèngen Almelo, Delft, Franeker, Leiden en de Zaanstreek
hadden vaandels meegebracht. 

Een zekere Cornelissen uit Amsterdam deelde vanaf het �oc� 
podium mede dat de Bellamy - volgens hem ter ore gekomen berichten -
als een verkapte commmnistische organisatie werd beschouwd. Hij 
vroeg de aanwezigen door het opsteken van de rechterhand blijk te 
geven het hier niet mee eens te zijn. Allen staken hierop hun 

echterhand omhoog. 
· Als medewerker van de Bellamy, afd. Amersfoort werden de vol

v gende personen waargenomen: 
1 D. BROEKHUIZEN, won. Spaarnestraat 211, communist ( per.sonalia Uwer-

zijds bekend); 
INIJHOF, Gerrit, geb. te Deventer, 3-2-78, gep. boekbinder, won. 

Brouwerstraat 21, lid bestuur "De Dageraad" (comm.
georiënteerd)_; 

...r.
ULTZEN, Anne, gé6. 18-8-06 te Leeuwarden, verz. agent, geh. met 

--t F,roukje g.d. Meer, geb. 28-3-08 te Idaderadeel, Dollard-
straat 192; 

-1 J.L. SMIT, won. Soesterweg 490, communist, 
allen te .Amersfoort. 

-j Na afloop deed zich een klein incident voor toen Minke 
Carola Mennicke, geb. 2-8-34 te Amsterdam, dochter van prof. 

�IAugust Carl Mennmcke, geb. te Elberfeld (dld) 5-9-87, won. Dodeweg
B 20 te Leusden, zich aan de uitgang had geplaatst en de vertrek
kende Bellamyanen strooibiljetten - uitgaande van de Vocmitstrevende
partij voor wereldregering - uitreikte. Verschillenden pretesteerden
hiertegen, anderen gingen mej. Mennicke helpen met uitreiken. 
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Bij informatie bleek dat deze biljetten werden uitgedeeld mn op-
-\dracht van KUIPER, Stoffer Wubbo, geboren te Scheemda (Gr.) 

20-2-87, machinefabrikant, won. Utrechtseweg 329 te Amersfoort, 
thans leider van de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering te 
Amersfoort. 

Het is gebleken, dat Kuiper voornoemd aanvankelijk oprichter 
is geweest van de Bellamy, afd. Amersfoort. 



Vooruitstrevende Partij 
voor Wereldregering 

• 

De voornaamste punten 
van haar programma zijn: 

Hoewel oprichting ener 
nieuwe partij versnippe
ring van krachten zou 
kunnen betekenen bleef. 
gezien de volkomen ne
gatieve reactie bij de
besturen der politieke 
partijen om in hun pro
gramma de eerste doel-

• stelling (Wereldregering) 
op te nemen, geen an
dere uitv,eg over. 

Genoodzaakt door de drang der omstandigheden en gezien 
de steeds toenemende gevaren van een derde Wer e l d 
c atas t r o p h e. die de mensheid omringen. is bovengenoemde 
partij opgericht. 

r 

► 
1. Het Nederlandse volk doordringen van de

noodzakelijkheid dat de regering, eventueel
In samenwerking met andere landen, on
verwijld het initiatief neemt voor voorbe•
reidende besprekingen tot de vormin9 van
een Wereldregering met parlement, ge•
ateund door een internationale politie.

2. Wapenfabricatle uitsluitend ten behoeve van de
internationale politie, in opdracht en onder toe
zicht van de Wereldregering.

3. Internationale regeling van grondstoffen• en
voedselverdeling.

4. Internationale rechtsorde, waarbij onder anderen
ieder land de plicht heeft een geschil op vrede
lievende wijze te beslechten en het recht om bij
een dergelijk geschil een voor beide partijen
bindende regeling te verkrijgen.

5. Bevordering van het Internationaal verkeer tussen
de volken, o.a. door wettelijke invoering op de
scholen van het onderwijs in een Wereldhulptaal.

6. De drang naar levensruimte te doen verdwijnen
door arbeidsmogelijkheid voor leder mens in elk
land.

7. Democratische opbouw, ook van het economische
leven.

8. Medewerking tot ontwikkeling van het culturele
leven.

9. Waarborgen voor vrije meningsuiting op ieder
gebied.

10. De vrouw neme In de Maatschappij een vol
waardige plaats In .

De partij verwerpt elke vorm van dictatuur 11

Het landelijk secretariaat wordt waargenomen door Mevr. H. MEIJERS-KEHRER. 
Groot Hertoginnelaan 36a, Bussum. 

Penningmeester: 
Ir. C. C. J DE L'ESPINASSE, Leuvenscheweg 41 a. Scheveningen. Giro 3527 47 

Plaatselijk secretariaat: 

De contributie bedraagt een veelvoud van f 0.50 met als maximum f 3.- per jaar. 

De Heer/Mw . .......................................................................................... ............................................ .. 

............................ , ...... ................... .............. meldt zich hterbiJ aan al, !td. tegen een conlrU>utie van 

. ................... , .. welk bedrag ik gireer/opstuur. 



BELLAMY-LANDDAG 1948 
r Openluchttheater Birkhoven 13 JUNI ' 

bij Amersfoort 

Welvaart Vrij heid - Vrede· 

11.15 

11.20 

11.25 

11.15 

12.00 

12.05 

12.30 

13.15 

11.05 

11.20 

11.50 

15.00 

15.30 

15.15 

16.05 

16.20 

17.00 

17.15 

Welkomstwoord van de heer P. DE VRIES. voorzitter afdeling 
Hilversum. 
Bellamymars (samenzang}. 

Muziek-ensemble. 

Rede van de heer J. HORSMEIER Jr. Landelijk Voorzitter 
Onderwerp: Nationale eu Internationale si:i,anningen. 
Bellamylied op gramophoonplaat (.,Kinderen van ééo Vader"). 

Declamatie van Mevr. J. LINTHORST uit "Wordende Wereld"
van Bram K wist. 
PAUZE 

Zang door de Rotterdamse Gem. Zangvereniging "BELLAMY" 

Rede van de heer M. H. VAN DER STIJL. '1>-Gravenhage 
Onderwerp: Productie en Consumptie. 
Voordrac:ht van Mevi:.. J. LIN1 HORST. 

Bellamylied op gramophoonplaat (.,Voor een nieuwe Maatschappij, 
Leven, streven, werken wij") . 
PAUZE 

Rede van de heer' A. DEKKER. Leeuwarden: Onderwerp: .,Wij 
Bellamyanen". 
Muziek-ensemble. 

Rede van de heer J. BOGAARD, Scheveningen: Onderwerp: 
Wie zal de toekomst brengen? 
Landenvrie-ndschapsrevue van H. W. BAAS. 

Slotwoord van de heer J._ HORSMEIER Jr. 

Sluiting met het zingen van de Bellamymars 

ATTENTIE VOOR EXTRA�TREINVERBINDINGEN ! Aan de halte Vlasakkers, vlakbij het Openluchttheater zullen de volgende treinen stoppen: e x  t r a  t r e  i n van Amersfoort 10.52 en van Utrecht 10.14: de trein van 17 .58 uit Amersfoort naar Utrecht l d . . de trein van 18.28 uit Utrecht naar Amersfoort f voor e terugreis 

,, 

Aan de stations Utrecht en Amersfoort zal per luidsprekers omgeroepen worden aan well_c perron de ex;ra treinen vertrekken. De deelnemers met plaatskaarten tot Amersfoort kunnen zonder bijbetaling tot halte Vlasakkers doorreizen (de deelnemers uit de richting Utrecht moeten vanzelfsprekend voorzien zijn van plaatskaarten tot Amersfoort. De Spoorwegen 
\_ verzoeken de deelnemers uitsluitend �an de extra-treinen gebruik te mak�n. ' 

./ 
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ZAN:GNUMMERS BELLAMY-LANDDAG 

BELLAMY-MARS HOORT, KAMERA.AD 
Komt, ·Bellamya.rrellJ, want g.root is de Tijd, 
Tot 't edelste werk 'IJ met liefde gewijd. 
Wij onttronen -diei Mammon, die duivel van 't goud. 
Te21amen het Huis van de Menshieid gebouwd .. 

Hoor.t, ki!.m,e;raa.d, 
Mijn recht is dat vim jou, 

Het 1,echt :van je kind 
En 'het ;recht vam je Vl'0UW .. 

Dain 1·ijkidom Voor a.Ueni; en welva.a.rt voor elk, 1 Een eark,roon de-s Vnedes, dlie nlimmer ve,rwelkt I ois 
. Het 1iecht VMl elk me11JSenkind op-nrurde. 

Het recht óp je vrijheid, op arbeid en brood. 
Op alles, wa.t heel de. bes�having Je bood. 

Varäaaml'en wij allen, want ieder is Mens. Die 't voorg,es!llclit voor jou en mij bewaarde. 
'.[Ie werken, tè leven, dat is ieders wens. 
Bij ons geen pa.rtijen, elk doe wa.t hij ka.Il. Hoort, karntv:ruu:I, 
Gelijk_ z,ijn èl.e rechten V'an vrouw, en van man. 
verdwenen de mgst en nees voor elkaar: . / bis Gekomen die Vrijheid, die echt is en waar. 

Strijdt voor een maatschappij, 
Die recht doet aa:i jou 

En die recht doot aan mij, 
"Die 't erfrecht van allen ,,il aa,nvaarnen. 

Komt, Bellamyanen, houdt hoog 't Ideaal, Het ;recht op eeri aandeel voor ·allen gelijk, ,, 
St!'aks is er geèn sprake van arm en van rijk, 

Daar welvaart vQOr allen heerst op- aarde. 
Want liefde tot 't leven verbindt afilemMJ. 
:lln 't we1icleger reiken w'elkand·er de •ha.nd, 
Want Eenw'Qeht en T.rouw vormen saam onze ba,llJCl. 
Het leven een zegen voor jong en voor oud - \ bis Gelijkheid 'VOO'!" allen - -het h_uis is geb()Uwd. f 

Hoort, kame;raald, 
Sta pal met al je knacht, 

Het dloel vast in 't oog 

Vriendsohapsl ied 

Mensenkind, Komt met on.s mede, 
Volg ons waai: wij gaan U voor. 
Naar het wenkende land van vrede. 
Vriendschap ,hou:dit ons in het spoot·. 

Kee rz a n g: 
V1tmî:dschap, Band van alle tijden. 
Vm1ieIT:lsohap zal ons ook bevrijden. 
VriendlSchap -van ons allemaal 
Verenigt, lntemationaal. 

Mensenkind, waa110p gewacht nog? 
- Ziet ge niet der tijden nood?

Ook gij zijt een levend deel toch 
Vian de mensh�d toch een loot. 

Keer<l!lang. 

Mensenkind, Daar staan: Uw Vl'iellJden,
• Uitig,estrekt hun hand ,naar U. 

Hoort in s�ormgedruis der winden
De roep: Het wachten is op U. 

Keerzang. 

Mensenki:nid, Gealeel de aa.rde
iiW!.kert naar Uw liefdiedaad. 
Gêeft 1het leven toch zijn wa.ai,de.
Vormt met ons d e  Vi·rendenstaat. 

Keerzang. 

Lofzang aan de arbeid 

Axbei:l, Poort- van levemdruk 
Schenk Uw VJ·eugd orîs, Uw geluk 
Uw bevrediging en maak ons bereid 
tot onz' taak. 
Dat gestaag deze. stad herleven IUJag' 

·opgest::eld om het vert;!er va.n pw. ·
hoofdstraat: De riYier, 
Zo heiTijze loocl6 en werf 
K'.ade en s1:J.raat met huis en erf.
Zo heiirijze wijk na wijk, 
Havens tegelijk. 
Zo henrijze uit vuur en vlam
Een herboren Rotterdam.. 

Tot de taak is volbracht. 
Voor allen de rijlro.om is op aarde. 

Het staal onzer spieren, de k,racht va,n ons brein. 
Zal riiet meer ten dienste van and-eren zijn, 

Die winsten slechts voor enkele!l vergaarden. 

Hoort kame:raad 
"r De nieuwe m�tschappij 

Geeft airbe.id aan ieder 
Als de strijd is voorbij, 

En we1vaart aan allen is gegeven. 
-De plic'ht en 'het ;echt wordt voor allen gelijk.

De •arbeid van allen maa]Qt allen straks rijk. 
Sta pa,1, Wij willen 't ideaal beleven. 

In die wijde verte Bellamy�lied 

In clii.e wijde, wijd!e verte, 
Breekt de ochi>endglore door , 

Die ons door het donker voeren 
Naar een groots en liohterrd spoor. 

't Spoor, ldat voert nàar een beef;'re 
WEtrel!i, 

't Schitterend ilicht d.Oór ',t gens 
lheela,J, 

Nimmer oorlog, ni.Jnmei· tweedo:aoht, 
Doch,_ slechts liefde -geven za'l. 

Ln die wijdte, wljdse vertie, 
Gaan we 'n and're toekomst in. 

Zon'.der honger en bitter lijden, 
staan we d'Il een nieuw begin. 

Broeders trekt nu mee ten strijde 
Zonder WM.p'nen, Wiliaak of haat. 

In de naam 'Van Jesu Ohinisti 
Liefde alleen de mensen baBlt. 

. Ln die wijde, wijdse ver'be, 
Ligt voor ons het ideaal 

Van een groots waarachtig leven, 
Broedei-s zijn we allemaal. 

Bellamy, we zijn U dankbaar 
'-Voor Uw blik op christienrplioht. 
Liefldte voor ons 11wenmensen 

Recht voor allen is_ 't gericht.

In die wijde, wij1ie ve:ttte, 
Is ihet Jichtend, schoon en kl�a1·. 

Voor de b�runken, voor �e bruinen, 
Mam:1en, vrouwen, kinderschaar. 

KJOm, ga alilen met ons mede 
Naar .die nieuwe maatschappij. 

Wat wij da.ar zullen aanschouwen 
Maakt ons allen mensen vrij. 

Komt, steunt ons d� ·ren streven. 
Op voor een nieuwe maa,tschappijt 
Waár wiliruoht is verda,even, 
Waar d'armoede is voorbij. 
Daar komt een emd aan 't Jijden, 
De 'wa.ilhoop heeft gedaan. 
Daar komen betere tijden, • 
Wanneer gelij•Jmeid zal ,bestaan. 
bis 

G!sen klassen en geen stanlden. 
Geen dwinglandij of rassenhaat. 
Door smetteloze hanJden 
Verrijze de ·toekomststaat. 
Saam in gelijkheid leven, 
A1s broeders allemaal. 
De band Vllill liefde weven, 
Dat zij OllJS h-0ogste ideaal. 
bis 

Wat zult gij langer wachten. 
u dieper domp'len in ellend.
Wijd!� Bellamy Uw krachten 

. Want hem is de Zege op 't end. 
Wij ,villen werken, zwoegen 
Voor broederschap op aard. 
Wan.neer wij samen ploegen, 
Wordt samen ook de oogst vergaard. 
bis 

•
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Verslag van de op 26 Mei 1948 in een der zalè-tr van liet ge-

bouv: de Stf.!ds Doelen te Delft gehouden openbare vergadering 

van de Internationale verenigi.ng11 Be llamy". 

S;,rekers Marinus Hubertus van der Btijl,geboren te 

25 .Augustus lö97, v.,onende te s=Gravenhage lid van het lande

lijk bestuur I.V.B. 

M.L. J. Smit, v,onende 1V:e1oenstraat 122 te -s-Gravenhage

Aan�ezig 26 ?ersonen 

Zaalca9aciteit 12� personen. 

Der vergadering v.as uitgeschreven door de afdeling 

van de I.V.B. en werd gepresideerd dJor Smit,die volgens ver�rE 

gen inlichticgen secret�ri� der �fdeling s-Gr�venhage is. 

Smit opende omstreeks 20.l� uur de vergadering en bes9rak 

het feit,dat deze vergadering belegd ·was door de afdeling· 

s-Gravenhage, omJ.at Delft nog geen afedeling rijk v.as.Hij

echter dat het middels·deze bijeenkomst zover zou ko:nen.

Hij gaf daarna het v.oord aan van der Stijl.

Van der Stijl begon :net te vertellen over het ontstaan van �e

"Bellamyn gedachte.Hij wees o;, de oorlqgss_)anning en zeiden

dat de oorlog ontstond in verband met de vraag naar goederen

en grondstoffen.De historie toonde z1il.lks aan en hij/daarbij

de oorlogen van de l&atste 100 jaar de revue. ;ias8eren.Hij 

daarbij tot de slotsom,dat het allen economische oorlogen 

Hij stond uitvoerig stil bij de verhouding tussen Rusland en 

Amerika.A.merika 9roduceert zowel in vredestijd al·s in oorlogs

tijd veel meer goederen dan het nodig heeft en daarom 

afzetgebied in Euro9a.Rusland daarentegen beschikt over veel gx 

grondstoffen,maar kan deze niet ver�erken.0ok daarom zoekt het 

T 
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contact met turopa,hetgeen strijd zal blijven brengen tussen 
Amerika en Rusland. 
Volgens spreker zou alleen hier internationale ruilhandel 
redding kunnen brengen,zoals Edward Bellamy destijds had 
voorgesteld.De oplossing zou dan zijn,niet meet.goederen pro
duceren dan nodig was.Dan behoeven geen goederen te worden 
vernietigd,iedereen krijgt wat hij nodig heeît en uiteindelijk 
zal dan de arbeidsduur van de arbeiders van 6? jaar kunnen 
worden te rug gebracht tot 45 jaar. 
Volgens spreker is er daarom maar een mogelijkheid,de produc� 
tie moet in dienst worden gesteld v�n de gemeenschap.hij bes±e 
sloot zijn rede me·t de opmerking lid te worden van de I. V.B. 
Hierna werd gedurende een kwartier gepauzeerd waarna gelegen
heid wordt gegeven schriftelijk vragen te stellen. 
De ingekomen vragen werden daarna door van der Stijl beant
woord. 
Na afloop hiervan sloot Smit de bijeenkomst na dank te hebben 
gebracht aan dhr.Manger,die alhoewel de afdeling Delft van de 
I. V.B.not niet was opgericht, toch ·steeds veel werk had ver
richt voor de I. V.B. om te komen tot een Delftse ad'deling.
'l'e omstreeks 22.30 uur werd de vergadering welke een ordelijk
verloop had gesloten.
Be hiervoor gei:oemde ··�anger is genaamd,

Johan Abraham i,1arinus 1:ANGER, 
geboren te Delft, 9 ïï'ebruari lf399, apotheker-assis tent,wonende 
De Meesterstr{!,qt 7 te Delft • 
Zijn naam kwam voorheen in de alhier gehouden administratie 
niet voor. 

I.D.Delft.

Aan de Heer Hoofd van de 
C. V.D. te s-GRAVENHAGE.
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Zualoapaciteit: ongeveer 600 personen. A( 1 u r-s-a.Aanwezig: ongeveer 425 personen. tv 7v�

--1 Sprekers: Johannes Kruize, geboren te Leouvrarden, 5 l!"'ebruo.ri 

, 4�. 
1892, wonende �ortelbaven 91 te Leeuwarden, en 

· v
.J\ 1 c. Oderkerk, onderwijzer aan ecn.Clll-iatelijke sohool,

vermoedelijk wonende te Santpoort.

-}-Medevrerlters: Het Leeuwarder Yann�nkoor o.l.v. Jac. Bos te Leeu
warden. 

Te omstreeks 20.00 uur opende de voorzitter, J. Kruize, 
de vergadering. llij deelde mede, dat dit de laatste vergadering 
was in hèt winterseizoen en heette de spreker, het Leeuwarder 
Vannenk:oor en de aanwezigen hartelijl.t welkom. 

Nadat het koor enige liederen had gezongèn. nam Oderkerk 
het woord. Eerst ging hij voor in gebed, wo.arna hij zijn rede 
begon met het voorlezen van een gedeelte uit het evangelie van 
,Jattheus- n.l. de parabel over de besteding van de talenten. 
Aan de hand van ve schillende voorbeelden, spreekt Oderkerk als 
zijn overtUiging uit, det ieder mens met de heJ!l gegeven talenten 
het algemeen belang zoveel mogelijk. moet diendn. Hij zijn allen 
verantwoordelijk voor ieder kind, dat onvoldoende gevoed of ge
kleed wordt. zegt spreker. Hij geeft daorna verschillende voor
beelden van armoede� die in de omgeving van zijn woonplaats 
heerse�.Het is geen wonder, meent hij, dat zov�el onderwijzers 
lid zijn van de Bellan,y-beweging, daar juist zij zo dikwijls 
de ellende zien, die er in do gezinnen heerst. Vervolsens be
oritiseGrt spreker de lage pens6onnering van de arbeiders en 
ambtenaren, waardoor zij gedwongen worden een baantje te zoeken 
nadat zij op pensioen gesteld zijn. De �ellamy-beweging uil geen 
liefdadigheid, doch reoht. Wij willen een zekerheid van do wieg 
tot het graf, zegt spreker. De Bellamyanen achten iedere arbeid 
gelijkwaardig. God zet ons ieder op de plaats waar Hij ons no
dig acht en Hij wenst, dat wij de ons opgelegde arbeid zo goed 
mogelijk verriohton. Niemand mag zioh enig voorrecht aan�atigen 
omdat hij toevallig een goed stel hersens heeft. Wij, Christenen, 
geloven dat alle �ensen b�oeders en zusters zijn. Welk recht 
hebben wij dan, allen kinderen van êén Vader, om het voedsel 
van de zwakkere af to nenen. Vervolgens bespreekt Odorkerk het 
pogramma van de Bellaey-boweging en botoogt, onder het aWlhalen 
vun vele bijbelteksten, dat dit geheel in overeenstemming met 
de Bijbel is. Ons streven is nlet gericht op een hemel op narde, 
zegt spreker, doch wij wlllen Qods gaven zo rechtvaardig moge
lijk verdelen. De internationale vorenihing Bellaey is een zi.i
ver ecanomisohe vereniging. die haar leden vrijlaat in gods
dienstige en politieke overtuiging. De vereniging strijdt voor_ 
een maatschappelijke orde, waarin ieder mens de kans krijgt ziJn 
gaven ten volle te ontw'ikkelen. Niemand heeft echter uitsluitend 
ri�ieffi1!:ij:s�ggftzfÎjieBlf.2htad��egpvgëeHër��tff0�en



sterven, daar de toekomst van hun kinderen al�ijd verzekerd is. 
De vrouw zal precies dezelfde rechten hebben als de rnrui, zodat 
zij niet meer afhankelijk ia van het inko?ren van ha.al:' man. Be
roepswerklozen en stempelaars zullen er dun niet meer zijn, daar 
de arbeidsplicht voor een ieder geldt. Sp1·eker wees in dit ver
band op de te vcrt1achten �erkloosheid, zowel in Amerika als in 
Europa. Bij het bespreken van de concentratie van de mclkbedrij
ven in Noord-Holland, merkt hij op, dat hot later voor de rege
ring gemakkelijker zal zijn 4o grote bedrijven te nationaliseren, 
·dan 40000 kleine. De internationale goederen-on dienstenruil aal
in de Bellam�-staat door de regering gebel.11."en, zoals ook nu reeds
de in- en export dóor de regering wordt geregeld. De betalinge•
zullen alleen �eschèeden door middel van de girorekeningen. y 

, 1!et de voorden:" Eens zullen·de bergen vrede en de heuvelen recht 
dragen ", beëindigt de spreker zijn rede. 

Na de pauze beantwoordde Odcrkerk een aantal ingekomen vra
gen, ·over hot algemeen betrekking hebbende op punten· uit zijn reae. 
Op de vraag hoe de Bellaey-beweging stond ten opzichte van het 
Koningshui·s, antwoordde spreker, dat hij· vurig Oranjeg�zind was 
en dat de Koning of' Koningin ook in de Bellamy-staat i:?en grote 
taak te vervullen zou hebben. 

Te omstreeks 23.30 uur was de vergadering geëindigd. 
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r BELLAMY CULTUUR CENTRUM: , Mevr. E. F. HEIJNING-ONLAND, Schiet� 88a, Rotterdam, secreta.re.sse. 
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ua cte 1 .. v. 8. 
A G E N D A  VAN DE JAARLDKS� ALGEMENE VERGADERING DER INTERNATIONALE VERENIGING "BELLAMY" te houden op Zaterdag 22 Mei 1948 in Hotel-Restaurant Krasnapo1sky te Amsterdam. AANVANG_ 1,4.30 u. 1. Opening l:loor de· Voorzitter.2. Lngelromen stuk!k:en.3. Ve:rslagen:0,. N"oo.rziltte.r en Pr'opa,gand:a b, Sec:ootaris c. Ad�a'teur en K'llSCOmmis.sie· d. ·Economisc'h Bw:eaue. · Economli.sche Raadf. I.A.)3.g. B.C.C.4, voorsrtellen tot Wijziging 'V0lll het Huishoudellijll: IR,eglement. · a. Voorstellen Re,glemen'ts-Commissie:Hoofdstuk I.Art. 4. woro<t: ,,Wel'kende [eden zijn dde lbeilalngstJellen.de 'leden, die ,hebben verk;l.aard,bei.de ·bOelk!en 'V1aJl Bella.my te 'kennen, met de 1inhou.d daalr<V.run in tie stiem:1I1Jen, en• regel� ... amiroig actlief · deel1nemen a,wn de a,r,bsid !clie:r Verenliiging", De vierdere inhoud van d:ilt la41t. d8irl gehèiel te l'altlen vierva,llen, Hoofdstuk Il. ' Art. 3. De eerste zh_l :wordt: ,,De Bwtu.ren van Aiàléltingen, Districten, Gewesten en .. Land bestaaJn. ,uit minstens dirie en !hoog

i -�.,. 
stens negen f,unotiona.riSsen". Aki d,'erde 2Îtin .m te voegen:· ,,De propag'a,nd�ei.ders word�n 'door de ibesturen uit ihun midlden geko2len". l 

' '· 

Art. 7. wordlt 8. Nieuw art. 7.: ,,De ,propag1illrudaleiders zijn ibelast met de ;regeling van h� propagallllda,werk a:ls propa,g,runda-verg:aderinglen, col!por• ,ta:ge, recliame e.d:. Zij ·br€1ngen :regebrJ,rutig verslaig uit ov,er hun Wlerk:zaamhedien en eens .pe1· jaair aan de jiaarverg,axierinlgen IOrei ihet afgelopen llooJenderJaar en over 'hUJn ip'lrunJnen voor !het lk:omen&e Jaar. Hoofdstuk I1L Art. 2. De wOOilden "de R<aad van het �'Droklken Dlswi.ot" worden: ,,,lhogere V'!l'renl• gj,ngsïoota,Dlties". Hoofdstuk IV. Art. 1. wmdt: ,,Een District kan woroen ge'V'Ormd uit m!Jnstens drie en hoogsbens rev!en Afdelingen, in elkaw-s nabijheid gell,egen". .Hoo1'dstuk V. - . 
Art. 1. wo:rdit: ,,Een Gewest kan wol'Elen gievormd ud.t de A+delin,gen iirl een door de Lrundelijke Raad te lbepaJen gebied''. Art, 2. wordt: ,,In de Gewesten, waar een Geweste1ij\ke !R,a,a,d, aan h� !hoofd staalt, !be-·, staat ldeze uit: a. de vertegeillWOO'l·digeirs dier Afdelmgen a!-ronderlij'k of iLrl Districten verenigd, b. ihet ,gewestelijk lbèstuur". ' Art. 3. le zin, '\\'.JOl'IC!!t: ,,Heit gewestelijk 'bestuur wordt •gekozen door d•e v,e:r,tegenW'OOrdigers d'e:r Afdel:i,ngen i:i,fronlderlijk of f111 Districtlen verenigd". -Art. 6. woildlt: ,,Als g,ewestelijk 'Vle,rtegenwoordige:r in de Lamd!elijlke Raad ibreedit 'Op de 1 voorzitter v,an het gewootelij,k ,bestuur. Bil oo,tbreken van dit, wordt zij.n ,p]!a8/t.5 qenomen 'iloor een op of terstond llJl- die A.V., d!oor de Afd!elin,gen van !het Gewest jaan:lijks gelk:ozen 'l'ertegenwoordiger_ De· 'leiidillng de• •-l'leir ve-ikiezLng berust bij de grootste ·Mde·l'i!ng van het Gewest. Bij verhdnldering wijst 1de gewest. v-ertegenwoorddger een iplaa'tsver• 1vanger aan"� Hoofdstuk VIII.Art. 3, le zin, wordt: ,,Ellk:e Afdeling kanslechts een rugevaardigde a,anwijzen, d!l.e zich echter k:a.n faiten bijstaan dooc een of IIIleeT deskundige leden zijner Afdeldng, -welik.e het <rechit hebben aam. die beraaJdsls;gingen · dieel te nemen". Art. 6 wordt: ,,De A.V. wordt bijeengeroepen door het L.B. in over:Jieg met de LR, of op_ v-erooek van minstens drie gewestelijlk:e vertegenwoo;rcligel\S. De ja,rurlijkse ·A.V. vin.ldlt,p1a,a,qs mnstveeks Mei. De datum woroit door, he;t L.B. IIIrlmtïerus 2 maamlen lte 'V'Oren aamde- Afdelingen medegedeeld".Art. 8. Bij te voegen 2e rz:in: ,,Voorstellen moeten minstens vier weken 'VOOr de verg,a-

............ .,,. . ,,,.;._. 
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derlngsdatum bij ld'e Lrund. Secrel)aris schrlf. ite'lijk worden in:,,a,e,dieDJd en van roel!ichti,ng :VlQorzilen. Zij worden doo.r dJe!re :tijdi!g uer kennis v,run die Afdlllilngen gebracht". Hoofdstuk X. Art. 1. Tussen de. woorden "vera.ntwoomelij•ke" en "positie" ,te plaaitsen: ,,Of op de�VoorgTond tredende". Als 2e zin bij :te ,v,o,eigen: ,,De L.R. stelt de officiële spre'ke:ralijst voot". 
b. Voorstellen Afdelingen: Hoofdstuk I. Afdi. BUSISum stelt voor de on,d)êrsche1id'i,ng bel1angsbellende en wea-ken.de }eden te doen vervaHen. Ste1t vei-der "dooa-teU!rS" voor. 1 Hoofdstuk II. Art. 3. Afd. Grouw suel.t voor, dat de propa.g>rundia!Jei.ders <!por die �eden uit !hun midden gekozen word/en en Illiet ooocl:zaJ!relijk booturfl.rslid' zijn. - Afd. Rotte.rrla.mZ. stelt voor, idlalt slechts de VOQrzittms in f,u,notLe ,gellrozeri wonden, ma.air dait die oveTige functies :in de besturen onderlmg verdeell:l worp.en. Prae-a.dvies van de L.R. al. De Laindel'ijke Raaid adviseert die ivoorstelJen , 'V'aiU de Commissie onveminde:rd :te aarwaair-' den. b. De ,,Raad is er V'001' om het oIJidierSChedd tussen werkende en bel,a,n,gstellend•e ilied:en ;te doen vervallen. Darur diit een wijzi;glÎ!llg der staituten (.a,nt. 5) mÎe't rlli.c'h mede brengt, ad-. visee:r,t hij a,a,n, het L.B. m'-ll!ldiaat ,te verlenen om diere wij'lligin:g aan te ,J?reng1en, :rooca �em is welke wijzigmgen d!n• de statuten nodig ,zijn om de Koninklijke goooikeuring (v>el"1entng van rec'htspersoonàijlk·;heid:) ,te verlm'ijgen, -e.e.0.. ter ibesparing vrun llrosten.DEI Ra.ad 1k!an zich niet verenigen met eenvoorstel v,an de afdl. Grouw om de propagandal'eideTS uit die leden te kiiezen en ldeufunclionllris dan eventueel bestuwslid tema.ken. De propa:g,rundlaJieJidè.r ds een bes!JUUTS• ll(fü en de meest geschi:mbe ·persoon mt hetBestuUJr neemt deze !ta.aik •op zich.5. Bestu:ursverk!i'eZing.Het L.B. is gedurenide 1947 uitgebreid m:et !twee 1leder.1 (te weten Mew. E. F. HEIJ.NING-ONLAND en H. N. JONGELING); zoda.t ICl,a verkiezîng va.n 7 bestuursled.len aan de arde !is. De w. de Groot en J.ungcling stel.len zich in ,ver,bam.d met drnkke wer!k:, :za.a,miheden niet herk.i!esba.an-. De overige leden V'alll het L.B. stellen zich wel herkies--•baarCand!itlaiten kunnen tot en met 30 April a.s.•fbij Iele Landelijk � worden opgegev�n.De LR. geeft in overweging aan net L.B .toe te voegen Id.ie Seoretairis · 'V'run de Pro-- pagandar.aa.d, w. Verdonk en diaar,toe lhlet a'll!ll!ta1 •1.-bestuurrueden op ,acht ilïe brengen. 6. Benoemiln:g kascommissie.7. Bellamy Cttlituur' Centrum.De voor het B.C.C. benoemde com.mi5sie 2Jail een voorsiJEj]_ indien-én iJn verband met het opnemen van d'ilt wer'k 'Î.l1 IVB verband, mede -met het· oog op de dleelineme:rs, welke �en lid van die IVB zijn, of wfäen worden. 8. Landldag. Mededelingen over de org,anisaiti� van de op 13 Jun'i a.s .. te Bll'kh'OVlen ibe houden IJaimld.!ag der IVB. 9. Voorstellen der Afdelingen:a,,' Voorstel van de Afdeling Alkmaar. iÊvenals vóór die oorlog te !komen OO't een samenzijn, op de gebool1Ued0-g 'V·Blll iEld'W'8Jf(l, Bel• lamy en daaraan een gedenkrede te ver• hinden. b. Voorstellen van de Afdeling Amsterdam.1. Er worde · een k'lleine commissie benoemd.die een overzicht samenstelt van lde fmamciëie lt\:>esba'll!di in alle delen v,an d.1e IVB.Deoo cominissie za.1 ibestlaan 1lllt 3 personen,V1erspreid over "het Ia,nd. Amsterdam steltats lid candidaat !ha.air Voorzi.'1:iter Weysman,Het ovttzicht zal lbevaibten een I'a,m:i:ng :van·d'e ;toekomstige in'lromstlen en uitgaven. ...,,., Prae-advies van de L.R. ..De L.R. wijst erop, dait er elk jaar èen k!asoomm'issie wor-.d't · 'benoemd. Zij a:cht diere rommis.sie voldoe:nidie compeltent voor het beoogde doel. De Landelijk Aldm'indsq·aiteur be-. , , , schïkm over ai1le gegevens, te meer _a'ls iall:l,e ,a,f,d.elimlgen rege,lm0-tig hun ve:i:slagen }n • renden, 2. Een ve:rlk:01ite .mitgave van die 'beide bOeken van Eldwaird Bellamy worde same�gest'elld, Dei.e ui'tg0-ve moot in lde •lror•tst mqg,eilijke tijd -verschijnen. Indlien een ·auteur nodig is,"worde gieen •amaiteur, maar een beroepsschrijverilil die arm ,genJomen. 'De ,v,erkoopkosten zul:- ·len niet hoger mogen zijn dan 60 à 70 et. ,per d1eel. Als ui,tgevers komen narur d.!e me_n:J,ng v:an de voorstellers die firma's Cohen · en Andriés Blitz in aanmenk,iing, IJ!IBltstge!llOemde g,eeft de B.c.,reeks uit à f O,'!!O per deeJ..

\ 

Op 13 Juni 
allen met menden en bekenden naar die 

LA·NDDAG 

op BIRKH.fJVEN 

:._ __________ ,;___� 

De voorsten�rs tekenen hi!erbij a,an dia moedelij-k alle' ia.rJ4ere uitgaven ../Rlrl werken voor d.!it plan ?Jllllen i:noeten-wijken en wo,rden stopge,ret. Advies van de L.R. 
™ RaaJd ziet de mogelijkheid n1et a811lwerz.lg om d_it plan uit te voeren. Hij verwijst D:a&' de bmnenkor,t -v,erschijnen.de 'brochure ,Be'lla.my Economie", wellke na.ar zijn meni�g 1n :feite aain hJelt voorstel van Amsterdam be-MJJtwoordt. c. Verdere voorstellen der af·d'el'ing:en kunnen nog itot . en met . 3� Aprfl bij de l.Jandelijlt Secreta.1:is woxdlen ing,ediend, Zij l'lU.llen danop de Afgemene Ver,gadering worden oo!hia.tlldeld.10. Rondlvraag en Sluiting. De lbepil\linge� V8/ll het Huishoudelijk R'tl'glement t.a.v. de A.'j. luiden ails volgt:1. De A.V. WO!rdt gevormd door de ai:geva,a;rdligdender Afd'e1in:gen en het ;L.B. 2. De A.V. i5 de hoogstie' wetgevende J.nstantie der · Veren,igiin.g. Zij worot derhiaJve uH,sluitend bijeengei!"'Oepen Jter behande!Iîng vam. die m Hoofdstuk VII bed.oeld'e en anxl.'ere 1belangrij1ke verenig'ingsaa:ngel�nheden, ailsmede voor het nemen V0Jll principiële besluiten. 3. El<ke Afdeling :kan slechts ,een afgevaardigde a ·anwijren. Een afgevaardigde � echtw meer Atde-%ngen ventegenwoordigen.4. De iafg,evaa:rdd,gden moeten V'Oorzien zijn van een m�. 'Olll�entelkènld door voorzitter en secretaa1svalll die, Afde1ing(en), we� zij verlegenwoord1gien . Deze mach'tigiing moet itijdïg voor d:e aianva.nig ,v,a,n die A.V. ,bij de lanldelij-�e secreta,r,is worden ingeleverd. �- Elke a.fgeve.a;rmgde brengt voor ie!ke 50 en aangevangen aantal va111 50 ledlen d.er door hem v-eri;,egenwoordigde Afde).ing(en) een stem 'uit. Afdelingen kleiner d0-n 50 �e:den hebben dus .rechlt op eien stem. AM. • ,groter d,a,n 50 mia.air ik:leiner doo 100 leden, op itweestemmen. Ter bepaling van het ia.antal stemmen, waarr'Op een Afd. rechlt, !!reeft, geldt het a111nta.1 leiCllen d.lat stas-t :ing'a'leh!reven bij de land. adm.in!ist,raiteur op· de eerste der· maand voora,fgaande a,am. dlie waar.In de A.V. worolt gehouden. ·' 6. na A.V. worot ·bijeengeroepen' door heit L.B. inovierleg met de L.R.7. De ·leiding van de A.V.' berust bij de 4anidL voorzl.t!ber.8. Zowel de Afldlelingen, -a,Js de Distin.cten, die Gl?westen, lde L.R. en het L.B. zijn bevoegd, voorstel'lenvoor de A.V. i,n te d.!ienen.9. Onderwerpen, mke llliet op de ageilld0, via.n eenA.V. voor'komen, kunnen d'aartn niet woroen beha.Il· delict, illenzij de 'Vergaderimg anders ibeslist.10. De nO'til.tlen der AN. worden geacht ibe zijn g'(llad.-., ·gekeurd, naldlaJt de LR. 2iich met de inhoud, ervan a,c• coord verkla.a!rd heeft.

GEWEST, FRIESLAND.Mededeling LANDDAG.ne opgaven van de a,runtallen leden en anderen V100rbel'lpek aan de LANDDAG gelieve men UITERLIJK 30 APRIL m tè renden aan W. ALO-'.RA, d•e Ruyt�-28 :te LEEUWARDEN, met het oog op de orga,nisaltie· via.n Mt vervoer .per -bus. 
FRIESE BELLAMYANEN! Vr. Hui�ma heeft u een ckculaiTe gezonden be-treffende opgave van leldlenit;a,llen dlie de Lrundldag gaan. -bezoeken. Welik!t cbelgelijk ·en snel en laat Vr. W. ALGRA, de !R,uytexweg "28 ibe Leeuwarden uiterlijk 30 Aprilweten voor hoeveel :pers'Onen, voor Uw afdeling bus- · plaatsen moeten worden ;g,eireserveerd.. Het gewestelijk:,bestuur verzoeikt de aMeimgen niet zelf bussen teh-uren. Hielidoor zou de regeling in gevarur !romen. Aol'len a,a,n het WeT'k ! 
TE HOUDEN VERGADERINGEN Aalsmeer, op in die Walter- en Me�l=clieT aan te kml-dligen datum de }andelijk voorzitrter vervolg cursus; onderwerp: productie en distributie. Aa.lsmeeroers, komlt aJlen Sint Anna, ]tar�4-A,pril C. ODERK:l!:RK. Enschéde zal voor leden, a;IJonné's en ,belangstellellJdlen.op 24 AprlJ, 19.30 -uux in het Nico Sparitvere:ndgingsgebouw ffOGE BOTHOF ieen lrerdenildngsavondh'Ouden 'V�l afwisseling, Komt allen. Heerenveen, 27 AprlJ A, DEKR)ER. .
Hengelo, 25 April J. HÖR$MEIE'R Ji·. voor ms,nistisch Vel.'bonid. Leeuwarden, f8 -Apru C. ODERiKERK. Santpoort, 28 Aprlll. M. H. V A!N DER STIJL. Vo:,ieIJ;den, w�rk!t er aJJieru aan mede ook de2ie· avO'n�n rtot een groot sucoes te maken. .
GELD, GELD, GELD. Voor het propagan'Ci'a.fonds wel"d i,n · d'a.ll.k ontvangen: H. -te B. f 10, H. •v. d. W. te A. f 1, iJ. V. :te W.f 1, K. T. ,t,e D. f 22,50, A. K. 'te V. f 1. en A. v. M. tie A. f 7,50, WllE VOLGT? Er is veel !te dl:>en en dalt 'koot geld vie!el gelid. '· 
GOED NIBUWS. Bi.nrnen'k011t verschijnen in d:ruk:WORDENDE WERELD, Hoorspel. V'Oor·kest van Bram KW'ist. WERELDECONOMIE, overdruk V8lll de :Ln Bellamy" · ·gepubLiceerde artikelen m curS'USVerbaind " BELLAMY-ECONOMIE, een samenltrekking bei� boeken van Bellamy. !Na.diere bijoon<lerhllden volgen,
PROPAGAND.Al\1IDDELEN 'Neen, de ,pelijkenï,s -� ·de W.a,terita.n!k" wordt met -vergeten. Dl't ogensch1,i;nil1Jk simpele verhaaltje moet men itoch met.a,s;nJd.a,cht lezen. Nog·steeds 1s deze passage van ikr.ocnt zelfs al Wfil men ons ltegenwoordlgwel eens .!lJders doen !re'loven · En d� · h t ~"· · " � waa.rzeg-ge,rs g.!ngen ..aar e VWA- en Viea-lt,1-aa.rden !hun !het . e1m V'<lJ!l. Aerproctuctie en hoe het kwam dat het geh � i,dJJ"k was, dl))!; ze van dorst moesi,,;.u O noo -dia,f; er te veel- wa,ter was. Voor het vol'k ��en, om-. hiEil.d rondei· zin". as un wJJs-Ja., die "Wa,!lerta.nk" moeaen we een warih toetliragen en, hem in groten getale aa.n de ma.n, bre -lha4it 
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-:o: .. _ �_r ..:: .. JL.AG V"'-l de openb2re bijeel::onst 
111:.tior1ale vereni ·inc _ell2my 11 , ce'1ouden o) 8 
de [;rote s2al v2ll de 1

1 2Jierentuin 11 alhier. 

A( J0J t?6i 
v'ä:YJ.-.. èJe r:J:nter: 
,. pril 1948, in 

'.:e 2v. 00 uur wer, èe bij een rnmst ·eopend door de voor
zitter ve.n de 2fdelin6 :)en :2.ag va 1 voornoemde verenic;in"', 
cen2ar.1d: 

j .Jenj&rain Johan :.,:i:1v:C:L;G, ·ebo1'en te Vi2.nen, 9 vctober 
Xl1916, �cenaar .JeD2.rternent v2n uoci:?.le .,a::en, ,,�-:iende 

Scll"n:ccade 276 2lhier • 
.,_ an':!e�.is O.1 .. :eveer $00 personen (zaalc"pcciteit 12LO 

sonen), die ee _ 'ueschaafde indi·:.û: L12a.:ten. 
I 1 de zeal ·.·12re1.1. ve:.·schillende spandoeken aan5ebracht 

o.o. ,iet de leus "Trede, .. echt e.1 Jelv2art 11• 

""p het toneel \'las het -�"'"'BS ,jyra.honie v1·kest ( ••.. ...i.v.) 
op'-'esteld (75 11edeuer cers) • 

.1.·a .iet ope"1ings·:1001·d r1oor 5. J. :;_L\J: :E�G opende �1et 
_,.._,.>J.G. het p:rol-r?.;:n'.'.a Le-'c een s;r1'Jlionie vr-11 .:;eethoven., 

. j 
\'.'aart,.z ;1e u y;oorc'. ,__;evoerd ..-:erd door: 

14 Jacob 3008-.c".A:::.:J, t;;e'JOre.1 �e 's-,-r;c;ve�1ha ;e, 17 ,.Uf"Uatu.s 
19vl, 2rfö·.;e112ar Vaü :1et _-. . �,., ·:onende :arstenhoekwet:; 17
al'.ier en ve:.,·vol_;ens ooor: 

✓, � .ar..., �ret'1c, c;2tharin"' :,1,.; :3�;.13D-=:G, ·ehJ.·._1d Tc1et J�•cobus 
J ,Ai02sp2rSs 30�] = .UJC, �e0ore�1 te ,-s<rr,,ve.c.'.1' ;e, 2 Juni 19v6, 

'. o ..... e.�c.e r:r-;;-::re-ae-·.,1th�tra"t 31.
= ,a � rne. r: er, �-e 'J, •. tz e erd e :1 'ue st 0;1d e:r t e J.e "e.1.1he id 2 en 

ve1·sc '_ille!lde L. c'e z�a1 01·\ ·es·�elè.e 1) oc kenstcrnds 1
1 �Jell2::1y 11 

lectv.<ll' te :open. 
:i.·a de )f'Uze speelde ·.et ··._· .. J,v •. et eeJ?Ste ·edeclte 

/ 
va.: à.e ?ee1· ✓'.1�•n-t; s1.2.i te, r:a� 1·�119 ·1e·� , oo'•r' vrn:--..·d ;·evöerd cï 001�

)(lde voorzitte1· v2n de lnt.',"er.:)e�.l"ny, �-. :G_:3.::..L,1�, •iac::na
· ... et · •.. _,.c,. · et _:::iro ;r""mn,' nes loot.

- edoelde bijeen:o.1sL ,1a.i de eer::; J.;e sinds 1S'39 en s�conè.
in iet te�en van de herden:ing v2n de 98ste �eboortef0 r VPn 
_;dr1a1

"1d : :�L/. .. :l. 
--- .Je versch1llende s11re.cers '.)ro92i;eerden de door ..:.ellar.iy 
in zijn boe�wer�en neergelegde stellingen on tot een betere 
wereld te konen • 

over poli tie:: werd niet gesproken. 
De indruk vrnrd verkregen, dat een ·groot gedeelte van 

het aam-rezigeff 'Jubliek ge.i!nteresseerd v,as in het .• JI. S. 0., 
jaat onder auspici�n van het ::Jellamy Cultuur Centrwn 0Dtr2d. 

verzonden op 14 �pril 1948
aan: C. V.}). 



.. 

' 

• 

INT.Ji:HNJ.TION� Vi,!;;::;��:'iHGING B:1:i:LL.4.MY. 
Afdel�ng 1 s-Gravenhage. 

Secretariaat: Meloenstraat 122, 
's-Gra venhage, 

1 s-G:cavenhage, 8 j,pril 194G.

J..an de bezooke:cs van deze 
bijeenkomst. 

f 
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Vanavond zal getracht worden U een beeld te geven van 
de doe;lstellin6en van de Int.V\:Jt'.BHllo.my. 

Van,wond zal getracht worden U een inzicht te geven in de 
hedendaagse mao.tschappelijke ontwikkeling, tG lute.r:i zien dut 
de tegenwoordige chaos in de wc:i.•cld niet lo.ng zal kunnen 
duren en àr-.t daJ.rop een massale ineenstorting zol moeten 
volgen, tenzij •••••••••••.••••• tcnzij do mensheid bereid is 
een nieuwe weg in to sl1:1a.n, _ een ni.ouwc g..::mJonschap op to 
bouwon. 

U zult horen dnt do workielijke oorz::i.Gk v::1n €1110 ellende, 
van armo;:;dc, crisis, honger en oorlog, h<::t winGtsystoom is 
en dat dit systo0m, h0t huidige k�pitalistischc stolsel, tot 
de ondergqng VQn ons �llcn ZQl vooron. 

U zult ook hoi�on d;;.t er 66n m.qn is gow0cst, die deze: 
oorzaak heeft a�1ngetoond mD/',I' tovcns ..:c,n groot pl�n hooft 
gEJg0vcn voor de opbom1 van con nieuwe sruncnlcving. 

Di� mf\n wns ác .:J,iGrik:>.C>.nso oconoom Edvmrd Bcllr,my. 
Zijn werk r,ordt verkondigd door do Int.V,1r.-Bcllamy 1 

di0 
de gehele mensheid oproept om 9 met te::..,zijdcstc.Iling Vriil cllc 
godsdiemstigo on politiok.::! verschillen, S'1mOn tu tiorkon in do 
opbouw vn.n deze nieuwe S'l!Ilcnloving. 

nil.ls U de ·woorden VM d\.: sprcküri:, zult hobbL:n [lf:lllgGhoor·d, 
zult l• tot do ontdekking lcor,1on, d-'."\t U eig0nlijk hetzelfde wilt. 

lVbar .•••• , .hctze;lfde VfILLEN is niet voldoende. 
iiotzolfdo DOEN, dat is noodzakclijlc om de woreld te 

redden VM de totale ondcrgango 
Wij hopen de.t ook U zult begrijpen, dat or 0.llcen iets 

bere:!ikt k:ui worden indien U zich :i.chtor d8 r.v.B. schc:ar:t, 
d.w.z. indien U zich nog hodcnnvond rüs lid é''\11.JTlCldt op bij-
gaD.nd formulier.

SJ.Illcn kunnen wij veel bereiken, vrienden. 
Vul d�arom nu nog het formulier in, geef hot af nan de 

werkers van do r.v.B. (mot witte band) on �trijd met ons mee 
voor oen monswa,:r•dige S(lIDCnlcving. 

Do minimun1 c·ontr-ibutie Vé\n 50 cent pen· m<1nnd (d[.1t is dus 
ong_:;v0cr 12 cent per weck) wao.rvoor U twee m00.l por mc..:md 
het blad Bclla.m� gro.tis ontve.ngt, m� gGen beletsel zijn. 

VriGnden, ur is 1:'-1 te veel verloren gogn.C\n voor de mens
heid en nog dag8lijks ga�n wij Rchtcruit, 

D��ra�n moot con einde komen. 
De m0nshcid wacht op v-1rbctcring, vmcht op dRden, 

OOK OP UW DAA.D, Wc J.nu dan, 

p.s.

SLUIT U BIJ ONS il.AN l 

• 

Hot B�stuur vc..n de Internationale 
V 0:ccnigin.g B0llamy 

9 

.Afdeling I s-Gr2.vc:nhngc • 

Op ac tweede helft va.n hot formulier· kunt U zich tegelij
kertijd opgc;ven é\lS l;l.d v:tn het Bcll "DY Cultuur Ce:nt:cum, 
de orge.nisai; die wc· �} �\n.n de culturele vcrh..)ff'ing 
vrui het Nr"l � ... ïd�e V ' <. 
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'��� <J�JfJ__, 
BUR�AU B 
/ J , 1/., "tJ' 

Op Iv.dandc..e,, 5 !9ril 1948, te 20 uur, heeft de af'd. 
Leiàer:i va.n de Irt. Ver·. Bellsmy, in äe 1tHarmonie11 al
hier, een opero�r� ve1gadering gehouden, alwaar als 
sp..:·eker ovtrad J. HORS:V!EIJE:..q uit Haarlem. 

Op de bekenäe wij ze heke�p.reker het huidige 
kct�it�listische stelsel, het� er op gebaseerd is 
winst t::: maken. 

�,n en ander loopt steeds uit o� oorlog,aldus 
spreker. 

Uitvoerig 5in6 spreker vervolgens in op de Bella
my-geaachte, n.l. gelijkheid voor allen en welvaart 
voo1· ieàereen 

1tet een opwekking, om zich aan t( sluiten bij de 
Bell&wy-beweging, besloot spreker zijn rede. 

Van de geboden gelegenheid om over het gesproke-
11e/vragen te stellen, r:erd door enige personen ge
bruik �cn:aakt. 

Eln der vragenstellers vroeg, wanneer het kapita
�isti�che stelsel in elkaar zou storten, zoals de 
spreker had voorspeld, �an welke zijde dan de aan
hangers van bellamy zouden staan, aan de zijde van de 
verdrukkers, of aan de zijde van de verdrukten. 

HCRSI!EIJEq antwoordde hierop: " t:atuurlijk ..;1.an 
de zijde van de verdl·ukten", doch .hij sprak daarbij 
de wens uit, dat die omwenteling11 on-bloedig11 zou 
plaats vinden. 

Aamvezig i; aren ongeveer 60 personen. (Zactlr·uim
te on�eveer 200 zitplaatsen). 

ür.uer a, bezoekers bevonden zich KKR drie acti
ve communisten. 

Het geheel haà een ordelijk ver-loop. 

AAN het Hoofd v�n de Centr&le Veiligheiäsàienst. 
Javastraat 68 te 
1 s -G B. A V E t\ H A G E • 

10,000 - 3 4 '41 
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Vcxolea vnn de oponboro biJecn�o ot van do 
af del ·tne n · t'rd11,._ en vcm de in·iïorno ionolo v-..rcni
ainc; 11Bcllomy'1, gehouden op \,0011,.,goe;, 31 r·aa�t 1948 
te 20.00 uui' in do bovoncnvl ven het Volksgcbouw 
aan de SchiedaocOTTC.._ te Vlr:c:rdirl{;Onc, -
-------·--- -=w,c• .-----···-- ·---�---.. .. �,c:::,.. 

Acn\•;czi.e; 20 poraoncn 0 \·,00.:i:�i:mdez- gocn oili tai ren 
in u.nifom. (zoalruinto 60 po:roonon) 

Do bijocnkomat otond onder lcidi?JG van: 

J v. 
1 i:.1.-.. ,..1.J ... or 11 t;,;ebo:ron to Vl crdifll...:en, 26 ..-op.'to.1bc:r 

,,. nî§"'a, □acl:i.nc bmlL."V;crkor II r:onondc to \fl :.-à inccn P 

wwoolinolrntraat 70; 
Spreker r:aog iloHo van dor Stij1 11 \'lonende to 

iJ 'f... 1 " 12- Gravonhocc. -

De bijoon!tooot ner, ccopond door 'Drop 0 die zijn 
tclournto11ine u:'... topralt over do eer 1'l('. c opkomst. !lij 
verklocr(le, dat dcoondnnlrn de leden v�"l do oi'dclinc 
V'lnordinecn 130etoclig callon blijven door,icrken tot 
ve�brcidine vc.n de nellomy ged�chtc. 

Daarop tïm'd het r1oor c;cvoord door Van dor Sti 
die oprnlt over het onderwerp nîi'orcldoconomien 

Volccnr- oprcltor io de oordc oen l:ooco:t die r cdo 
vc:rocheidcnc duizenden jo�en recclmotir.;o l)oncn bc
ocll!'ijt't. Dit coat !'.!lGt con �o :micc rer;clmoat l) dot 
eelec:rûcn prccion lru.nncn ui teaken wnnncot' er on 
zone- of eon ccon0vexciuiotcring zol tomen. �e v1c� 
joor8o·t!jdon volecn ell:ouz- op mot de xce;clcrat van 
de l:lok. �oen de ,a�dc noc niet zo dicht bovol�t

\100 en er vooz- iodo e bot;onc:r dan�-von ru:i.moclloote 
voedocl r,:rooidee terwijl do oiacn wollrn de c0.nr"cn 

,,,,1 stolden noe; niet zo croot \,oren 0 waren de problemen 
nog niet zo :1.nce·1:;iktrnlà olo the.no hot ovol ia. Iiu 
io hot zo, dot in bopooldo ccdcoltcn von de norcld 
een overvloed ronr:ozia ic 0 ter\'1ijl rnon op andere 
gcdccl ten docrvrm ormoodo lijdt. lli"crdoor ontotnc.n 



opa"ll1ein en. JJC gco 
en • 1 01 nd, ttt 00 
ot� ' 1 he en ellen 

c · en toco1.1 ind t• con 
r1. er. �öo osiö en in clc-

ocn coono _ oho ondor ro1. Inûion 
äo to3e?'.ctri <J.::.cc bclr n en on oconoo · och ·ol)io niet 
no· don bco·coon 0 r.;oa de no ,clijl:hoid ven con o�·cntu.olo 
oorloc voel gcz-it _,<Jl' z . ·n" hot i0 o 1juict on te vcr
ondoratc11en dat AocriI;n �uropa t:i-1 helpen, ondnt het 
zo 0 n m.cdcl:i..jd(,� et or:.· L .t't. , t ir.; c.nl!ol en hl.!. on 
oc zelf niet cconor.:iocL ton onélc ... · to ·;a. r1. Rucl· nd 
io niet ::.n ot--"t or ocono'"'icch �u'.1 h� rt , / J[.Cn te 
doen 0.1 dm roe huti;i. ·11 hot · J, i t� ir voroc· • 5 n. c r· n -
otcton bozot 0 or c;.e,.,c cin zich o c , o �· T•t "1.1c naken. 

1,cu1 n1 e oz;:a.l';ánc.;on in do oorc1et .·en. con c.:. ltlc 

bronct golijlwli�l: te vor c .... cn. Cp \ cl. c v1:î.� ... c � 
hot bout l:an :.>ccchoidcn, lociit c. c .... y one in de 
boe kon t;ell:o hij ovo1· fot ondorwcz,p ochrc�f. ,tien ooct 
echter n:l.et dcnl:cn 9 dat do Bcllaoyecd c 1tc plotcolinG 
vcrocz-kolijl!t t::in \;Orden. Dit moot lonc::moorhoncl I.o·;cn 
do r cllo monocn hicrttoor te t i on. Da rom io het ac 
tee± ven do Bel orrq;tanon om pro � nnac ilOvr aic � cnc
GiDG to ookcn. pt-ohor ocd ar,ro �· horcov oJ. ollc 
oofü1cz-non or:: � :-cl to v;c:c· on con ( � -�bToidinc ven de 
DollOOY"Cdachte. 

In éÀC l)CtlZC .iel lto (.tr\[ l.'OP vol de" I;' et -;clc Cl� 
heid tot hc-'G Itot en V'"'n loc tuur en ot r; cl en v�"l 
vroecn. .1.,nkclo :lngc!.o:'!lon V'Z'G en nerclcn na <ic pau�( 
ûcor Ven dCl"' Stijl 'bcrin·i,r.001·d. De bijccnLO"'Ot \, ... l�· 

an.. nrO.QJ.:i.tlt vc:r1opl' hcd .. · np to 22n 30 u,:.r bccindi <l.-

GO r. i C n: 
D.l- C;--, Iu V lill PO 

�· 

Vlccrd�ncon, 3 April 1948 
Do hoofcloccr.1.t von politie, 



?OLITIE - ENSCHCDE. 

Inlichtingendienst. 

No. P. 248/48. G E H E I M. 

Enschede, 17 Maart 1948. 

ovc,�G� 

. 1 8 MRZ.194; -1 
Uw schrijven No. 28497, dd. 13 Febr. 1948. 

Onderwerp: Kl. Nijzingh. 

�,i1.s-� 
BUREAU t3 ·•? . 

AAN: 

lj-l-t./d' 

Naar oenleiding van U\·• terzijde vermeld schrijven, heb ik 
de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten: 

Klaas Nijzingh, geb. 4-2-1913 te Lonneker(thans gemeente 
Enschede), kantoorbediende, geen Godsdienst, wonende te Enschede, 
van Diemenstraat 105, is, volgens bekomen inlichtingen geen lid 
van een politieke partij en vertoont op dit gebied geen activi
teit. Hij zou echter wel vrij links georienteerd zijn. 

Omtrent hem is alhier in de administratie niets ten nadàle 
bekend. 

Zijn vader zat vroeger in de linkse hoek van de S.D.A.P.; 
momenteel is niet bekend, dat deze enige activiteit vertoont. 

Nijzingh zou een kundig dirigent zijn en treedt ook op als 
directeur van de gemengde zangvereniging "Geluk door Vrijheid". 
De leden van deze zangvereniging zijn voor het merendeel poli
tiek vrij links georienteerd. Vermoedelijk is een gedeelte de 
Vrije Socialisten toegedaan. Het onlangs door deze zangvereni
ging gegeven concert werd door veel Vrije 8ocialisten bijge
woond. Bovendien treedt dit gezelschap in hoofdzaak op bij bij
eenkomsten van zeer links geori�nteerden. 

De Commissaris van Politie, 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Java.straat 68, 

's-G r a v e n  h a  ge. 
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W�R�-iliico NO MI_E_ l ::;�.M:_:__u· l -·�& . l 
Niettemin, sociale wetgeving l

s 

een nood-reparatte 
,van de bro�en die het kapitalisme ononderbroken 
veroorzaakt. Dat' de socia:listen deze wetgeving hebben 
gebracht, is hun verdienste, en wel daarom, dat z\l:
het sociale denken hebben bevorderd. Doch met het 
instetlen dezer wett.en ·komt tevens het falen der so
cialisten aan het licht: zij hebben de wortel ·van !het 
l!IWaad niet aangetast. 

concrete vraag: is spa.ren een deuad of 
een on gd? ,En het antwoord: spa.ren is deugd,, óók 

e _door ons gegeven economie dooh met de
kelyke beperkingen: ' 

1. dat het woord ,,spa.ren" de positieve uitdrukking
Zij ,van het negatieve "niet verspillen";

2. dat �et sparen dient te worden toegepast o� 
enei,g1e en stof;

3. dat het spa.ren lilinmer de betekenis mag �;'�
cben van financiële ma_phtsvorming.

Het eers� �n� is duidelijk genoeg. Het. tweed�pwit houdt m: Juiste energie-aanwending en juist gebruik der a.anweZige machina.Ie outillage. Het derdepunt, het financiële spa.ren is feitelijk in de p:raktij:kvan het persoonlijke, aan beperkte looptijd ge.bonden
... geld, automatisch weggevallen.

!ina�ci�llt kapitaalvorming is overbodig omdat de ,.fmanc1enng" feitelijk niets anders is dàn a.rbeidsaanwending, of wel het op de juiste 'wijze gebruikma,ken ,van de arbeidsenergie, die in •de individuenla�n�- aan:wezig is. Het aotiveren dezei: energie is fe1telyk "fmanciermg". H� arbeiden zèlf is financi�ring. Het juiste 'begrip dezer dingen brengt Overheid en Volk naast elkaar. Zij worden ,van tegenstan
ders medestanders. iDe overheidsbelangen zijn gelijk 
aan de "gebundelde" belangen ,van het publiek. Daar
om wordt het sparen, zoals ,wij dit verstaan algemeen 
deugd ,voor zowel Overheid als publiek. 

Het gelijke aandeel van wieg tot .graf geeft de 
grens voor individuele uitgaven aan, en da.ardgor 1s 
er slechts geringe mogelijkheid tot verspilling. Aan 
de andere kant is deze zó ruim, dat ieder onbekrom
pen kan leven, zodat er geen aanleiding tot bekriln
ping, versobering of sparen in de oude betekenis ,be-
staat. • 

Het inzicht, dat het juiste gebruik van energie en 
conswnptiegoed ieder ten goede komt, richt alle in
dtviduele 'belangen op het gemeenscha,ppelijk belang: 
vervolmaking en vergroting van het maatschappelijk 
product, dienende ter vervolmaking en vergroting van 

• 

(het persoonlijke aandeel, dat ieder na.ar individueel 
inzicht, naar eigen smaak, in ,volle vrijheid kan be-
steden. 

SOCIALE WETGEVING. 
' 

Het valt niet te ontkennen, dat de mens voortgang 
heef.t gemaakt ,in !het soçiale denken. Er zijn tegen
woordig niet veel mensen, die zich veraetten tegen 
sociale wetge,ving. Men Ziet de ruïnes, die het kaipi
talistische regiem verooraaaikt, men erkent de nood
zaak, ,,da,t hiertegen iets gedaan moet worden", maar 
men is ,veelal nog niet zo ver, in de ruïnes het bewijs 
te zien, dat het· kapitalistisch regiem niet deugt. 
Daarom is de sociale wetgeving eerd·er een kapita
listisch ,verschijnsel, dan een S<l_Cialistisch, niettegen
staande het feit, dat het voorn�elijk de socla'1isten 
zijn, die deze wetgeving hebben doorgedreven._ Zij is 
ech¾r niet meer, dan wat de "make up" voor een 
wouw met een geschonden en puisllerig gelaat Js: 
een 'bedekken wan gebreken. Doch •het erkennen van 
die gebreken en de wil, a:e te verbeteren duidt op een 
groeiend inzicht, een groeiend ,verantwoordelijkheids-, 
gevoel. De vrouw is zich langzamerhand bewust ge
worden va,n haar minder aangenaam uiterlijk, z_ij :is 
zich gaan "generen". Zo Is zich de maatschappij in.
haar geheel gaan generen. De sociale wetgeving lS
een blijk van ontkiemend, ja, groeiend besef van 
rveranbwoordelijkheid ,van de gemeenschap tegenover
het individu. 

Zelfs zijn zij veelal blind voor het feit, dat de uit-
,voering dezer wetten voor het grootste deel op ka
pitalistisehe leest geschoeid is, da.aJ- deze volgens de
exploitatieve methode geschiedt. Dit lbleek onlangs
weer 'bij de behandeling der ouderdomsvoorZiening, 
iwaarbij van conservatieve �de de opmerking werd
gemaakt, dat deze voorziening een ,,Tec1;1-tsgrond"
moest hebben in de vorm van premie-betaling, daar
zij anders niet veel meer was dan "armenzorg". Een
ernstig protest werd daarbij van socialistische zijde
niet gehoord. 

In het socialistische kamp zelf is men dan ook nog
lang niet af 'Vaa:J. het fundamentale kapitalistische 
denken. :Men meent wel in socialistische zin te han-

�elen. doch men handhaaft haronekkig het explolta,
t1eve sysreem, het 1·entabiliteitsbeginsel. 

Verwonderlijk is dit niet, als men in aanmerking 
neemt, dat de "sociale vooruitgang" op politiek t,1er
rein is bevochten. De socialisten werden eenvoudig 
tot het compromis gedwongen, en del'halve faalden 
zij in de verwerkelijking ,vari Marx' lee:r. 

Daa�ee wil noch gezegd zijn, dat wij deze leer on
derschrijven, noch dat wij de sociaJisten minde1· waar_ 
deren. Doch wel willen wij zeggen, dat de socialisten 
op een dood spoor �n aangeland, en dat zij, wanneer 
zij dit niiet tijdig inzien, groot gevaar -lopen zoals de 
Duitser zegt: ,,ausrangiert" te blijven. Het gevolg 

-----· 

--· 

•
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daar.van zal zijn, dat de reactie weer veld gaat win-
nen en .... de zaken ,blij,ven, zoals ze zijn of verer
geren. 

Wat gedaan moet woroen is dit: lhet socialisme
moet zijn ideële basis terugkl'ijgen, waarbij rekening
dient te worden gehouden met de ontwikkeling, die 
het ideaal zèl'f sinds Marx lheeft ondergaan. Wij be-t
doelen hier geen reformismt doch zuiver een zich op-_
nieuw rekenschap geven ,van het reële doel van ,het 
socialisme: de afschaffing van 'het ikapitalistisohe re
giem, -hetgeen niet met kapitalistische middelen ikan 
geschieden. 

Als wij leizen, dat Baruch .het misbruik van de
atoombom wil 'bestrijden door het instellen van een
internationale politie-mac'ht, die de beschikking moet
krijgen over een qua.ntum .... atoombomm,en, dan ligt
voor ons de kinde1·lijkheid er dik' bovenop, Ziet men
dan niet, dat dit is als het uitdl·ijven van de duivel
met Beëlzebub? 

En precies hetzelfde is 'het met de bestrijding van 
het kapitalisme door en met 'kapitalistische middelen;
maar dat ontgaat zelfs .... de socialisten. 

Dat hun dit ontgaat, kan men bijvoorbeeld zien aan 
de spaar-actie, door een socialistische regering aan
geprezen. Hieruit blijkt, dat deze regering of in on
wetendheid verkeert, öf aan de leiband loopt van ka
·pitalistlsche "mannen achter de schermen". 

Het blijkt 66k uit de onmacht der · overheid, goede 
productie- en c001Sumptieverhoudingen te scheppen.
Op alle gebied wordt politiek ,bedreven: lhand'elspoll

,tfe!c, prijzen-politiek, ondenwijs-politiek en men neemt
een nogal kapita1istisch standpunt in :ten aanzien van
het militarisme. 

Al deze dingen bevatten een ongezouten cri.tiek op 
de Re.gering, ,Daarnaast past ons echter de erkenning,,
dat deze regering een Augiasstal gevonden iheellt, die
niet gemakkelijk te redderen is, en desondanks op 
velerlei gebied goed werk· heeft -ve1Ticht. Regeerder 
zijn is zeer zeker geen sinecure, en als fouten, zem; 
principiële fouten gemaakt zijn .... wie werpt onder,
deze omstandigheden de eersbe steen? 

Onze critiek wil opbouwend zijn en daarom wijst
zij op de noodzakelijkheid van beziiwing betreffende 
de te volgen gedragslijn, in de zin van de zuivere so
ciale gedachte, die zich richt op het uitroeien van de
wortel van het kwaad. 

De hier gegeven economische theorie is bedoeld als 
besct\,eiden bijdrage tot het opstellen van deze ge
dragslijn. Er worde geen politiek bedreven, doch men 
ga recht op het doel af, zonder zich door tegenwer
king of intrigues van de wijs te laten brengen. Dit
vereist een zuiver inzicht, een vaste wil, ruggegraat. 

En de macht daartoe? Wij verwijzen daarvoor naar
het volgende en, voorlopig laatste hoofdstuk.

MACHT EN GEZAG. , 

Maciht 1s een potentie van de Geest. De geest is in
iedere mens aanwezig, doch ·het merendeel :van de 
mensen is zioh daal"Van niet bewust. De meeste men
sen kennen hun geestelijke ·Ik niet, en omdat zij hun 
geestelijke individualiteit niet kennen, maakt hun ver
standelijk denken, dat geen geestelijke functie, doch 
een functie <van lhet stoffelijke lichaam is, zich onmid
dellijk meester van hetgeen men ,;machts-instinc't" 
,zou kunnen noemen. Het machts-instinct drijft de
mensen tot daden, die de grote 'botsingen 1n de we
reld te weeg brengen. 

Juist omdat de bewustwording ,van het geestelijke
]k buiten de "actieradius", het werkterrein van het

�frèlijke.' denken ligt, is het zich doen gelden van
het mn.chts-instlnct niet het kenmeiik van een 'be
paalàe graad ,van ,verstandelijke ontwikkeling: men 
treft de machtsbelustheid in alle lag,en der maa\
scha,ppij aan. Maar steeds hebben de uitingen van de • 
maclhtsdrang dit gemeen, dat eij bij hun manifestatie 
onmiddellijk tot karikatuur worden. ,.

Bestuursbaantjes in verenigingen worden Welal ge
zocht niet in de eerste ,plaats om werk, dat gedaan 
moet worden te verrichten, doch omdat zulk een
baantje de g�legenheid geeft tot een zekere machts
ontplooiing. In het verenigingsleven zijn zulke men
sen gemakkelijk te herkennen. 

Hetzelfde vindt plaats bij de bekleding van functie&
bij de landsregering, gemeentebesturen, kerkelijke ibe
sturen, politieke partijen, wetenscha,ppelijke colleges 
ew;. en steeds Weêr zien wij de karikatuur groeien 
naarmate de machtsbelustheid zich boven de plichts
vervulling verheft. Niet zonder oorzaak ligt hler een
dankbaar terrein voor onze karikaturisten, en alle t!J-
den hebben kostelij'ke staaltjes van hun scherp' on
derscheidingsvermogen en ikunst opgeleverd. 

Tenslotte on'tsnappen slechts ,weinigen aan de ge
volgen ;van de machtsd1,ang, die in embryo In iedere 
mens aanwezig is. Het vereist een goede dosls <Vaste

--wil, om op dit zeer moeilijke terrein tot zelf-anal}!se 
te 'komen. En -toch is juist dit gebiedi zo hoogst be
langirijk voor onze samenleving. 

Daar de stof de gebrekkige afspiegeling is van een 
:volmaa;kte Geest, en daardoor à priori onvolmaakt 15,
kan in de stof'de juiste maat slechts benaderd wor
d\m, en dienen wij er ons van ,bewust te zijn, dat o� 
streven hoogstens tot een dra.gelijk eveI11Wicht kan 
<voeren, hetwelk labiel '.blijft, zolang de mensheid ur ·
haar geheel, geen geestelijke rijpheid heeft bereikt 
En dat kan zij immers nooit, omdat, zodra de mens
'Volkomen vergeestelijkt zou zijn, hij ophoudt Mens 
(dat is Geest èn Stof) te zijn. 

Derhalve ,zullen wij moeten zien, tot zulk een dra
gelij,k evenwicht te komen, en, zo wij dit bereiken, er
voor te waken, dat dit niet al te zeer ,verstoord wordt.

Hoe�kunnen wij dit bel"ei:ken? Door, uitgaande van:
het bovenstaande, te komen tot een gedragslijn voor 
onszelf, en onze wil in dienst be stellen svan datgene,
wat ons gemeenschappelijk welzijn -bevordert. 

De Geest is volmaakt, en derhalve ook zijn poten.
tie: ma<:ht. ne mens, die geestelijk ontwaakt is, die
'Zijn geesbelijke individua:liteit, zijn geeste1ijke sub
stantie ontdekt heeft, zal zijn macht (de geestelijke 
potentie) niet hinderlijk voor anderen doen gelden.
Met andere woorden: hij zal zijn stoffelijk kunn:en,
'Zijn gaven ,van verstand en spieren, niet misbruiken 
tot stoffelijke tyrannie. Hij ,zal precies weten, welke
grens deze sto.Melijke gaven ,hem stellen. 

De machtsontplooiing van zulk een mens zal rum-
' mer de svorm aannemen van geweld en dictatuur.

Zijn inVloed zal een stille zijn; en deze stille invloe<t
zal automatisch, of liever: intuïtief door 'Lijn omge
JVing worden el'kend en aanvaard. <> 

Natuurlijk bedoelen wij ,hier niet enige vorm van 
magie of occulte kracht. Ook deze krachten behoren 
aan de stoffelijke wereld namelijk aan dat deel der

tl stofieJij,ke wereld; dat voÓr onze .zintuigen niet waar
neembaar is. Wij begeven ons op dit terrein niet, en 
:houden ons aan ,wat zichtbaar, !hoorbaaa-, tastbaar, te
ruiken en te proeven is, met andere woorden: w!J
blijven met onze voeten op de vaste grond- van het 
zintuigelijk waarneembare, :tonder ons te verdiepen
in de 1Vl'aag, in hoeverre dit ,werkelijk een ,vaste grond
is.

Wat is nu die stille madhtsontplooiing? Wat is haar 
wezen, en wat is de intuïtieve e:r,kennlng en aanvaar
ding daarvan? 
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Openbare vergadering der 
Internationale Vereniging 
Bellamy 1 A�d. Alkmaar.-
De bovenzaal van het 
"Wapen van Heemskerk" aan 
de Breedstraat alhier.-
Donderdag, 11 Maart 1948, 
te 20 uur .. -
J.BOGA�RD, wonende te
Scheveningen.-

V E R S L A G .-
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Aanwezig ongeveer 60 personen.Zaalcapaci

J 
teit plm.100 personen. Te omstreeks 20 uur, w8rd de vergaderi 

�,door de voorzitter der I.V.B., afdeling Alkmaar, HUBERTUS
ZINGER, wonende Ridderstraat No-12 alhier, met een kort 
welkomstwoord geopend.- Hierna nam J.BOGAARD het woord. Hij 
zeide in zijn betoog' o.m.:"Het is niet mogelijk in twee uur 
Frans te leren, zo is het ook niet mogelijk om U in twee uren 
de Bellamy-gedachte bij te brengen. .vanneer we aan het 
Bellamy-stelsen gaan denken, dan dient men zich los te maken 
van het gevoel en de bewering, dat Bellamyanen uitsluitend uit 
een stel utopisten bestaat. Onze tegenstanderterklaren ons 
soms wel voor gek, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat 
wij het ook zijn. Zij zeggen: "Wanneer het Bellamystelsel dan 
zo goed is, waarom hebben jullie dan niet meer aanhangers en 
waarom is er dan niet een regering, die het eens probeert met 
dat stelsel"?., Bet is in de geschiedenis altijd nog zo geweest 
dat nieuwe ideeën veelal tegenwerking ondervonden. Mannen 
als GALILEI, EDISON,JULES VERNES, e.a-. zijn aanvankelijk ook 
niet geëerd geworden. Nu zou men hen wel willen vereren als 
de groten der tijden. Men zou zeggen dat men tegenwoordig 
verder van het Bellamystelsel verwijderd is dan ooit te voren. 
Er wordt nog maar fluisterend gesproken over vrede, welvaart 
en orde. Voor l940 ging dat gemakkelijker, toen kon men bijv. 
ageren tegen de vrouwen-regimenten in het 11onzalige 11 Rusland. 
In Nederland hebben we tegenwoordig de "Marva's" en het 
"Vrouwenhulpcorps" De mensen in Nederland voelen niets meer 
voor een idee. Men spreekt hier alleen nog over de dreigende 
oorlog, en lauwheid heerst alom. "Het geeft allemaal toch 
niets" zo redeneert men, "want het 71'0rdt toch donderen". De 
verbroederingstheorie van GHANDI leert ons echter anders. 
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Toen GHA.NDI begon met Hindoes en Mohammedanen tot elkaar te 
brengen, versleet men hem ook voor een utopist. Iedereen in 
de wereld heeft thans de grootste bewondering voor zijn 
gevoerde strijd. .Vij levens thans in een wereld van wanorde 
en vrees. De verzekeringsmaatschappijen zijn cte spiegels van 
deze vrees en angst. Men verzekert zich tegen oorlogsgeweld, 
diefstal en voor het leven. Omdat de nood zo hoog is, zeggen 
wij dat de redding nabij is. De politiek van diverse rege
ringen heeft immers volkomen gefaald, Voor ons land spreekt 
de wederopbouw boekdelen. Het :fabeltje van materiaalgebrek 
geloven we allang niet meer, daarom hebben ze nu iets anders 
bedacht. Men spreekt tegenwoordig van deviezengebrek. We 
zullen nog rijk worden aan mooie economische woorden,doch 
we worden arm aan stof:t'elijke welvaart. Het uitrekkings
vermogen van een volk is lang uit te houden, doch eenmaa� 
zullen de uiteinden met een klap tegen elkaar slaan, zoals 
een stuk elastiek dat uitgerekt wordt en kapot Ppringt, 
waarbij jedan je handen bezeren kan. Men rekent ook al op 
de uitslag van die klap, want als je tegenwoordig het 
politie-apparaat ziet: het is tot de tanden gewapend. Zij 
beschikt over tanks, pantserwagens, machinegeweren, radio
�nstallaties enz. enz. De samenwerking tussen rijks- en 
gemeentepolitie en de rijksrecherche is perfect geregeld. 
Je zou zo zeggen dat ze grote onlusten verwachten van 
bi.jv. 't communisme of andere "ismes" .. In een Bellamy
samenleving is dat alles niet meer nodig. Er zal geen vrees 
voor het bestaan zijn en wanorde ·en oorlog zijn in zo'n 
samenleving uitgebannen. Bellamy is de man geweest, die de 
dogma's omver wierp. Hij gee:t't in zijn boek "het jaar 2000" 
weer, hoe de kennis van de rijkdommen der aarde in steeds 
stijgende lijn omhoog gegaan is en dat de algemene welvaart 
daar gelijke tred mee had moeten houden. Het is echter 
niet gebeurd omdat die welvaart niet geed beheerd werd. 
Bellamy heeft zich met zijn theor:mn de haat van de "schrift
geleerden" (economen en staatslieden) op de hals gehaald. 
Ais je iets nieuws brengt, dan dreigt men bijvoorbeat al 
met de brandstape�. Vroeger noemde men zo iemand anarchist, 
daarna misschien nationaal-sociaiist en tegenwoordig ben je 
dan communist. Het valt ook niet mee het oude vaarwel te 
zeggen, die goede oude wereld, waar je tenminste smerige 
streken uit kan halen, want in zo'n Bellamy-samenleving is 
dat niet meer mogelijk� Bellamy wordt miskend., omdat men te 



., 

\ 
weinig van hem weet en heeft gelezen en als men iets van 

leest, dan gaat men zitten�issenr of er misschien niet ie 

te vind�n is, dat riiet helemaal klopt. Nu dat verschijnsel 

van "niet kloppen", kan men ook in de Bijbel vinden. Het 

boek van Bellamy "het jaar 2000" is over bekend, maar we.ar 

leest men, dat hij ook nog het boek "Eq_uality 11 heeft geschre

ven? Het is verzwegen in alle woordenboeken en encycloped�n. 

Hetgeen Bellamy 50 jaar geleden schreef is voor een groot deel 

drommels goed uitgekomen; zouden wij dan niet geloven aan 

hetgeen hij schreef, over de toekomst. Hij maakte plannen voor 

de toekomst, maar waar zijn de economen van tegenwoordig die 

plannen uitwerken? De studenten in de economie geven zelf 

toe, dat zij \'iel economie bestuderen, doch alleen op dogma's 

voortborduren. BELLAMY bracht iets goeds en het is onze dure 

plicht deze theorie verder te verbreiden. U moet praten met 

Uw vrienden en kennissen, overal en altijd 11 .
--- -

-------------


Hierna was er pauze en werd er gelegenheid gegeven schriftelij 

vragen in te dienen. Deze vragen werden door BOOGAARD beant

woord. Zij hadden betrekking op de uitvoering van het Bellamy

s�elsel. Politieke strekking of achtergrond hadden deze vragen 

en antwoorden niet. De vragen werden door spreker overhaast 

beantwoord, aangezien hij de laatste treinverbinding met 

Den Haag nog wilde halen. Te 22.-- uur werd de vergadering 

door H.ZINGER, voornoemd, op de gebruikelijke wijze gesloten. 

In de zaal waren spandoeken aangebracht met de opschriften: 

11 0rde, Welvaart, Vrede", "Levensrecht voor allen", "Van wan

orde tot orde" en "Bellamy, de oplossing"• Bij de uitgang van 

de zaal werden de aanwezigen voorzien van het blad "Bellamy-

nieuws".-------------------------------------------------------
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lnte Yereniomu 
B[llAMY afd. Alkmaar

Ieder mens is mede verantwoordelijk voor de 
tegenwoordige ontreddering in de wereld. 
Helpt mede hierin verbetering te brengen. 
Neemt kennis van het doel en standpunt 
der Internationale Vereniging Dellamy door 
het bijwonen van de 

o�e n�are ver�a�ering
op Donderdag 11 Maart 1948 

om 8 uur in het "Wapen van Heemskerk". 

Spreker 
de Heer 

.J. Boo aar� - Sc�eveninoen 
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WERELDCRISIS IN AANTOCf4T1 
R OP OF ER ONDER!!

De .belangstelling voor wat in Ame:rika g�belll',t, is vrij groot. Da,t is te ,begrijpen\ ·want het heef•t er de 
schijn -van, dat de wederopbouw van Europa nlet mogelijk is zonder de machtige steun van de dollar. 

Amerika echter betracht geen .liefdadigheid en zegt "zaken zijn zaken". Het stelt ZIJ voorwaarden aan de le
ningen die de platgeslagen landen ·bij het rijke Amerika moeten sluiten om ÎfHlerikaanse producten ,te 
kunneri. kopen. Het gaat daaa:-bij soms vrij ver .. zo heeft stassen, de RepublikeJ.nslf candida�t .voor de Ame
rikaanse presidentsverkiezingen, onlangs vei,klaard, da,t de V.S . .,in de ,toekomst alléen hulp aan Groo.t Brlt
tannië moesten ver1'enen op voorwaarde, dat de Bri-tse regering ruet zou voortgaan met socialisatieplannen. Dat 
komt .aardig overeen met d-e mening van Marshall, die :t ijdiens een aansporing ,tot boperking t.a.v. het voed
selverbrnik, ,aan het Ameri!kaanse volk had verklaard, dat "het vöedsél een essentiële factor. is in de .buiten
landse politiek" 

Intussen pakken dTeigend-zwarte wolken zich samen boven het van .zijn overwinning ove1,bewuste irijke dol
•larland. In de leidende kringen .van 't Amerikaanse credietwezen v•erwacht men vrij spoedig een inzinking in 
het zakenleven -als gevolg van het huidige hoge prij zenpeil en.  . de zeer grove voorraden der ondernemingen. 
· Hier te land� was .het Prof. G. Brouwers, de directeur-Gener-aal van. het Prijzenbureau, die in een rede voor
de Algemene Nederl.andse Zuivelbond heeft gewezen op ,,de •bandeloze concurrentie, die spoedig over de we
reld za\ losbreken", daarbij verk!a:J:ende, .,dat wij ons slechts staande oouden kunnen houden, als wij goedkoop
zijn'\ Vele landen hebben te kampen met doll.artekor -ten ien daarom 1beperkt men de invoer. In edele veront
waardiging hebben enkele regeringen Amérika ·voorts gedreigd geen nieuwe leningen meer te zullen aangaan
en geen aankoven ,tegen te 11.oge prijzen meer te zullen do-en, als men zich in feite gaat bemoeien met de Jiin
nenlandse aangelegenhed·en. Maar Uncle Sam lacht· nog .... 

Amerika was het land der onbegrensde mogelijkheden, vrijheid, en democratie, maar het ts· verworden tot 
het land v.an de economische dictatuur, het materiali sme, de robot, de machinale mens, zonder geest of ge
voel. Alles en allen staan in dienst val). het geld-verdienen, produceren ter .v·erkrijging van winst en macht. De 
technische ontwikkeling worç.t door de oppermachtige ge!dmagnat;en ge,ciirigeerxi, door de ki:achten, die ,tevens 
de macht ui:toefenen in vrijwel alle belangrijke dag- en weekbla:den, die de .gedacl1t,en van de volksmassa zo 
ster·k !beïnvlo-eden, om van de machtsvorming in radio en film maar niet eens te spreken. Aldus worden 
de gedachten van de volksmassa in nadelige zin b�ïnvloed en kwam men tot -taylorstelsel met ,lopende band 
en stopwatch. 

Bellamy heeft er a'eeds voor gewaarschuwd, dat één der tekenen de.s tijds in de periode vóór de door hem 
verwacMe Omwienteling zou zijn, dat het privaat kapitalisme zich ter• bescherming tegen de vernietlgende uit
werking vàn de concurrentie zou verenigen tot trusts en syndicaten en dat het gevaar ener aldus verenigde 
,,plutocratie" een groter gevaar voor de toekomst van ,de wer·e!d zou zijn dan de concurrentie al was. 

In d.at gevaar ver·keren wij thans. Het grootkapitaal heeft zich almeer verenigd. Men leze er "De dictators 
in Amer·ika" van Ferdinand Lundber.g maar e•en.s op na. Het gaat er thans -0m wie de eindstrijd zal win
nen, de wereld-- van de economische democratie of die der plutocratie, de arbeid of het kaptiaal. 

Amerika staat nog sterk. Het is ook nu nog het land der onbegr>ensde mogelijkheden. Het beschikt over 
vaal'dige krachten en een perfec.te techniek. Maakt men mensen .en techniek, productie en dist.riJbutie los 
van de ,gedachte aan het verdienen van geld en het uitoefenen van macht, onttrekt men het productievroces 
aan de directiè van het kapi•taal, dan zal Amerika het platgetrapte en doodarme Europa er bovenop kun
nen he!penl en zich een goodwill verzekeren, waarover· .geslachten na ons nog-- zullen spreken. Daartoe zullen 
alle Amerikanen en alle overige wereldburgers in het midd'elpunt moeten word@ geplaaitst, als mensen, 
wiei b'ehoeften bevredigd mesten er>J kunr.en wo1-'1irn. Wij •betwijfelen echter ot h'' ��terw,u.su. _erika 

van· thans zich oot die hoogte za,1 kunnen opwerken. 
Intussen schrijdt de ontwikkeling voor,t. De verschillende volker.en vechten voor )1r bestaan en al naar 

hun ontwikkeling, !behoeften, mogelijkheden en inzichten, is het nationalisatiepr.oces ingezet e� zijn de be
moelenissen van _de Overheid omvangrijker geworden. Zo is Polen intensief aan het nationaliseren en is het 
stopzetten van Am•erikaanse �endngen voor Tsjecho�Slowakije geen verllinde.ring .geweest om voort te gaan 
op het daartoe ingeslagen pad: Ook Engeland schijnt niet van plan te zijn om zijn socialisatieplannen stop 
te zetten, terwijl Frankrijk ook wil ,trachten er desnoods zonder. hulp van Amerika te komen. En Holland? 
Wij weten vaak ni:et rwat we ·ervan moeten denken. Hevig ·verzet men zich hier ,tegen nationalisatiep1annen, 
al gewagen de economische congressen, die grote .politieke partijen als de Partij van de Arbeid en de C.'P.N. 
hebben gehouden, al' duidelijker van de noodzakelijkheid .tot het nationaliseren van altha.ns de grote bedrij
ven. -
Wij wachten af, in de zekerheid, da,t .de ontwikkeling met rasse schireden nadert en de nood dwingend zal 
voorschrijven wat moet worden gedaan: álle producUemiddelen in handen der gemeenschap. 

!Een felle strijd is in gang en iedereen is daarbij betrokken. Het ·gaat er om: er op of er oo.de.r. 
J. H. Jr. 

AMERIKAANSE ZWERVERS 

A camp of Pennsylvania migrant workers, located near North Norwich, N. Y, Each shack consists of one room
and houses an entire family. Now migrant labor is plentiful again, the problem is increa.singly grave. 

De vrachtwagen hobbelde door, mijl na mijl, dag 
en nacht, eindeloze afstanden door Texas, Oklahoma, 
.Kansas, Nebraska. Iowa, Minne.sota. Vijftienhonderd 
:mijlen. Drie dagen en drie nachten. 

Als de lading uit vee had 1bestaan, zou de wet heb
lmn vereist, dit elke 36 lll'en te laten rusten en op ver
haal te laten komen. Als de •lading uit varkens had 
bestaan, zoude.n deze gelijktijdig een frisse afspoeling 
met de tuinslang gekregen hebben. Maar het geval 
wilde, dat deze rammelige vrachtauto nergens behoef
de te stoppen. De lading bestond slechts uit mensen! 

Achtender,tig menselijke wezens warien, erin geP11lkt 
en voor het grootste deel van de tijd gedwongen 1�cht 
op ,te staan omdat er .geen plaats genoeg was om te 
zitten. Enkel vrouwen en kinderen mochten om lbeur
ten op de planken aan weerszijden zitten. 

Eindelijk ikwam men ter ·bestemming aan. In iMin
nesota om de suikerbietenoogst binnien te halen. De 
achtendertig mensen werden uitgeladen. Slechts wei
nigen konden zonder hulp uitstappen. Ander·en vielen 
eenvoudig uib de wagen. Zo stijf van kramp waren zij. 

Een armzalige houten keet met losse planken, een 
lek dak en een doorzakkende vl�r, werd hun ,tijdelij
ke -behuizing. Van comfort geen sprwke. Van sanitafre 
voorzieningen evenmin. Men toog aan het werk. De 
oogst wachtte. 

Zo loopt het droevig ver·haal in het Amerikaanse 
Collier's tijdschrift van September 1947. Het verhaal 
van .de massa dakloze zwervers in. de Verenigde Stal
ten van Amer·ika, die op het platte land de oogsten 
helpen binnen.halen. De overvloedige oogsten, waarvan 
een deel aan de rest der wereld met een breed hand-
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INHOUD: Wereldcrisis in-aantoeht? -
Amerikaanse zwervers. - 'Bont aller
lei. - :;roekomstmuziek. - Langs de 

straat. - Uit het dagelijkse leven. -
Het Bellamy-stelsel. - De bittere pil. 
- Hebzucht. - Wereldeconomie .. 

, _________________ , 

gebaar wordt aangeboden. 
'Hoe groot het aantal dezer arme zwervers in de 

Verenigde Staten is? Volgens hen, die het vraagstuk 
van het arbeids "surplus" in de landJbouw als onbe
lang:rijk voorstellen, ongeveer 600.000. Volgens hen, die 

er nadruk op !eggen ongeve·er 4 mil!ioen mensen. Vol
gens een Amerikaari.s zendingsgenootschap zullen het 
er thans Olllgeveer ,twee en een half n;lillioen zijn. Deze 
mensen arbe�den en leven in omstandigheden, di1;1 elike 
lbeschrijving tarten en die men in het hedendaagse 
Amerika ongelooflijk zou achten. 

Toch schijnt het de bittere waarheid •te zijn. De af
•bee!ding uit het tijdschrif,t, die wij hier afdrukken, 
spreekt trouwens voor zich zelf. Geeft dit alles niet 
v.eel te denken? K.Z. 

EXPORTEREN. 
Uit mt Vrije Vollt" neemt "De Water en Mero·

lander:: een aanbeveling over ·van de voorzitter van 
de Kamer van Koophandel .te New York, de heer Bes
itebreurtj es, ter stimulatie van de uitvoer, •een deel 
van de dollar-opbrengst van de iNederlandse uitvo·er 

a� (je Verenigde S· aten ,ter vrije beschikking van 
de expor.teurs te ste!Jen.� 

Onze export naaT Amerika bedraagt niet meer da,n 
3 à 4% van de impor-t uit Amérika. Het percentage 

is inderdaad niet hoog, maar onder de 'huidige om
standigheden verwondert het ons .toch, dat het in
dustrieel goed uitgeruste en vrijwel van alle grond
stoffen voorziene Amerika nog Iets van onze armoe
de gebruiken kan. De opvoering van het percentage 

zal dan ook o.i. alleen mogelijk zijn, wanneer in ons 
land de loonstandaard nog verder daalt beneden het 
Amerikaanse peil. 

EXPORTEREN EN TOCH GOED WONEN. 
Wij zijn niet van plan, aan de mogelijkheid va,n la

ger lonen hler een uitvoerige beschouwing :te wijden. 
In dit ,verba,nd wmen wij slechts iets aanha.!en uit het 
ingezondien, stuk van de heer F. Kuik in 't streek'bla,d: 

"In de raadsvergadering werd opgemerkt, dat de 

,bedongen huur.prijs van de door "Goed wonen" te
!bouwen woningen te Jhoog is .voor de arbeiders.
Een Iid van de P.v.d.A. was het hiro·mede eens, 
maar d:e oplossing zou niet zijn, da,t de Gemeente / 
.hier voorzieningen ,treft, doch dat de lonen wor
den v-erhoogd." 

Hoe denken de Aalsmeerder bloemenexporteurs hier·-
over? 
NOG TOEFT GE ..... . 

Het lblad heeft ook een rubri'ek "Geestelijk Leven":
De medewerker komt tot de conclusie, da,t hij millio
nair is! De Westeinder plassen en ander· natuurschoon 
bezit hij. Elk half uur laat hij een auto naar Amster
dam en Haar}em rijden en ·bovendien staan nog an
dere auto's voor hem ·klaar. Duizenden boeken staan 
te zijner •be.schikking }n verschillende bibliotheken. 
van honder'lien schilderijen kan hij genieten, zelfs 
van de schoongemaakte Nachtwacht. 1Enige malen per 
dag ,wordt hem het rueuws (dat toch niet altijd_pret
tig is) uit de gehele wereld gemeld. Een draai aan 
de •knop .... en muziek volop! Zeer in ',t bijoonder op 
geestelij'k gebied staan hem meerdro·e organisaties ten 
dienste. In ellt van. de kerken is hij hartelij!k welkom 
enz. enz. i!n één woord: 

. ,, .... ik ben zó rijk, dat ik mijn eigen 1·ijkdom
niet weet .. .. ien dat zonder de zorg· en ergernis,
die gewoonlijk: hier·aan verbonden wordt geacht". 

Gê .ziet deze schrijver woont in het ,1h·erwonnen pa
radijs" ' en onwillekeurig komt ons het naschrift in 
gedachten van een vroegere uitgave van Bellamy's
werken: Ge slaat uw ogen op van het boek. Nog
toeft ge .... 
GEEN BLOEMENTAAL, 

ov 19 Augustus wer-d te Amste1-dam _een grote p�o
testvergadering •belegd door de Veremgmg van Klem
handelaren in bloemen en .planten "Nieuw Leven" te
gen de verhoging van de omzetbelasting .van 2 op 3%.

,, Zegt het met bloemen" zelfs bij het einde van ee? 
bestaan; maar nu men niet meer het volle prn�1Jt 
van hoge prijzen heeft, schietien kleur en .gelll' bl1Jk
baar te kort om de ontevredenheid te bedekken en
ging men in de leer •bij bakkers en kruideniers. 

van wie is de volgende protestvergadering te ver-
wachten? , Voorlopig ,nog niet van de wapenhandelaars. 

(Zie vervolg op pag. 4 laatste kolom.) 



BELLAMY-Nl>EUWS 

· Het clowneske in zijn kunst heeft hem vanzelf tot 
de symboliek gebracht. 

Men zou h·et symbool kUillien omschrijven als: een 
plaa,tsvervangende handeling voor een bepaaLd be
grip. 

Bijv. iemand vlucht uit de gevangenis. Die vlucht 
is dan het symbool voor het begrip "vrijheid". 

Een ,topprestatie bereikt o.i. Charli€ in zijn film 
"De Dictator". Als hij uit zijn kapperswinkeltje loopt 
naar rechts en daar op Jodenvervolgers stuit, om dt
rect in malle sprongen naar links uit te wijken om 
ook daa1- in de aa·men van ,zijn vervolgers ,te vallen, 

samenleving. Hij deed dlrt op z'n eigen, zogen-aamd grap
pige, eigenlijk weemoedige, maar i:n i�der geva,l mfl_es
terlijke wijze. Wij, Bella,myanen, d_ie zo graag een. film 
zouden willen sa.mens-tellen, waann onze economJSche 
structuur op een nieit saaie en droge. manier vertoond 
zou worden met als tegenstelling de belachelijke; 
cha,otische, tot verde,rf der mensh�id ,eid_end€ kapi
talistische maatscha,ppij als k'Yasi-gr!j,ppige achter
grond zouden gerust deze Charlie-Chaplin-film als 
mo-ctei kunnen nemen. 

Maar waar is het g,eld m· voor? en waar is Cha:rlie? 
stel eens dat Charlie een vurig Bellamyaan :was! 

Dr. •v.d. St. 
-0--

Juist toen de oorlog uitbra,k hoorden we van een 
nieuwe f.ilm "de Dictator" geschreven en gespeeld 
door Charlie Chaplin. We waren allemaal dol nieuws
gierig deze film rte gaan zien en verheugden ons op 
de malle •glossen die Charlie ons zou voortoveren, 
op de caricaturale voorstelling van een dictator in 't 
algemeen en Hitler en Mussolini in ',t •bijzondei·. 

Maa,r helaas, de oorlog kwam tussenbeide en wij 
hoorden e.r niets meei· :Van. De oorlog schreed vo01,t. 
We ondervonden allen de grote ellende van onze vi·ij
heidsbeperking en de vr€Selijke ellende van de jod•en
vervolging, de executies van onze land.genoten,· de 
,razzia'§ en rtenslotte de hongersnood. We waren niet 
meer in staat humor te waarderen. We vervielen in 

is dlit; niet an,d:ers -dan het symbool van de ,benauwe
nis van de ao:me Joden, die nergens heen !konden om 
hun noodlot te ontvluchten. Als Göbbels, de slechte 
genius 'Van Charlie-o.ictator hem de wereldheerschap
pij voorspiegelt, is het Jdimmen van Charlie in de 
gordijnen en .!ater het spelen met de _wereldbol het 
symb9ol van zijn ·grootheidswaanzin. 

�Langs de straat

Als Charlie, het· Joodse kappertje op aansporin� 
van zijn noge Duitse vriend schultze, die bij Httter 
1n ongenade is gevallen · een .samenzwerini op ;touw 
zet milt 'Vijf andere Joodse vrienden, waarbij één van 
hen een· 1€vensgevaarlijk€ daad moet verrichten, 
wm·dt daartoe een loting gehouden, 

Dat zou ze met lange ,rokken niet •lappen", zei de 
m�n dié een dame op :haar mans fiets za.g ll'ijden. 
Todh sportief, die mod<e van te.g,enwoordig", 

�en volslagen apa,thie. · 
We hoopten toen de bev,rijding na,derde op een -tot 

inkeer komende mensheid, een planma,tige economie, 
een waarachtige vrijheid, een eei:lijke verdeling van 
onze armoede, ja, ,wat niet al. 

nachten we nog eens aan di:e grappige film 'Van 
Charlie, ook al kenden we dié nog niet, ,d{l.n deden 
we dat met een weemoedig lachje, denkend aan een 
grapje uit een verloren en •bijna vergeten tijdperk 
met een gevoel van: we hebben te veel ernstige beest
achrtigheden van de dicta,tuur gezien en ondervondoen 

om nu nog grapjes te waardei·en van Charlie Chap-

De samenzweerders krijgei� ieder een lekker taar
tj€. In één van die taar,tj€S is een muntstuk gebak
ken. Wie het munrtstuk 1n zijn tarurtje krijgt, zal de
zeke:r tot de dood ,leidende aanslag mo�ten pl!egen. 
Weinu, deze scène waarin Charlie natuw·Jijk in het 
muntstuk bijt en dit nu tracht in te slikken €Il ,waar
·bij blijkt,....dat in ied€r .taartje een muntstuk is gebak
ken, zodat ieder tracht zijn muntstuk op het ,bord 
van zijn buw·man ,te schuiven; deze scène dient als 
symbool voor de zeer menselijke ma.air onheld.hafitige 
neiging van 1edereen om de vera,ntwoordelijkhei<d 
van zijn da,den op een and·er af te schuiven. Er zijn
onte1baa·€ symbolen waarmee CharJie de zo vreselij-ke 
werkelijkheid laat zien. Wie de symbolen herkent ge
niet van de film en begi;iJp_t da.t de film j u.i.st zó is 
in elkaar ,g.ezet om met een reusachtige lange, .sma
kelijke, diep-ernstige aanloop te komen rtot de apo-

" Nou ze denken -er juist over, de rokken weer wat 
l�ger 'te maken: Nieuwe mode! Niet van gelezen?" 
• Zijn ze nou hel€maal g,ek!" zei de eerste veront
w;ardigd, ,,h<ebben we soms textiel te ve_el? Zeker 
weer werk van een of andere dame, die eens wil opschep
pen. Nou ja, eigenlij,k is dat de ,bedoeling van �lk� mo
de: ,laten zien, da.t de een .de ander wa;t 'VÓor lS in 
geldelijke staat. Maar nu krijgen we allemaal het
zelfde aantal punten. Opschepperij niet mogelijk, ten
zij zwa.1:,t! E:'n dán loop j€ pas goed voor g�k!'.' 

Al die mode is een gevolg 'Van het atap�talistische 
st;lsel", boomde de tweede zwaar door, ,,Als Je ' ,t ge
lijke aandeel invoer,t .voor all,e ,mensen, nou, dan zeg
gen ze hoogstens van zo'n pronkepunt, dat ze zeker 
haar hele aandeél aan haar kleren besteedt! En .ze 
wordt eerder uitgelachen · dan !bewonderd ... : ! ! lin. 

Toen na de •bevrijding de film in ons land in beslo
ten kring werd• ventoond, yoe}den wij en met ons . 
duizenden ernstig a'angelegd� mensen er niets vom· 
èen plaatsje voor !(Ie film ,te gaan veroveren. 

De kritiek, die ons ter ore kwam, ,bevestigde vol
komen ons vermoeden. To•en echter later de film in 

tientallen ,bioscopen tegelijk te zien was, zijn wij twee 
Jaar na de bevrijding toch eens een kijkje gaan ne
men; deels uiJt nieuwsgierigheid deels om zelf een 
oordeel te kunnen vellen. 

theose. · 
Charlie het gevangengenomen kappertje met zijn 

oorlogsvriend Schultze Uit de gevangenis gevlucht op 
weg naar de Oostem-ijkse grens, ,wordt voor Hitlflr 
aangezien en met grote eer door de nazi-Oosbenrij
kers ontvangen. Hij begrijpt niets van die sit.uatie. 
Göbbels houdt voor de duizendkoppige nazibende een 
van nationaal-socialisme druipende a·edevoer,ing. 
Chaa·lie zal, om zijn hoofd en dat • van Schultze te 
redden ná Göbbels eveneens moeten spreken. Hij. 1 

wankel;t naar het podium en begint weifelend, hor
tend en stollend ,te spreken, maar plotseling krijgt ,hij 
de geest. Hij ziet in zijn gedachte de ellende h:et 
.Joodse ·volk ,toegebracht, ,hij ziet. het beestachtige :van 
die hele Duits-nationaal-socialistische en militaris
tische opgezette actie en gaat nu spreken, steeds vlot
ter, steeds sneller, steeds vuriger, steeds lhartstoch
:telijker, waar-bij hij (!e mensheid, precies , tegenover
gesteld aan de redevoering van Gö!Ybels de weg wijst, 
'hoe er wel geluk, wel vrede, wel humanitett, wel 
liefd€ op de aai:de mogelijk is . 

Maar verschil van smaak zal er altijd ,zijn", ze! 
w��r de eerste. ,,De een is een harmonie van mooie 
kleuren, de and1er·een boeirenkermis! Maar Ja, als a,1-
le vi·ouwen dezelfde ·kansen krijgen, dan pas zullen we 
zien wie smaa,k heeft en wie niet. Bellamy •brengt 
voor' de vrouw eoen ·eerlijke kans, wat ihaar kleding be
treft en het tonen van haar 'sIIl;aak. Langere rok
ken .... hoe krijg.en ze het in hun hoofd ..... " 

"Bepaald uitgedacht door een vi·ouw met kromme 
benen die di:k in de duiten zit", lachte de ander. 

Bortl{! zei de klep. e.o. iMaàr hoe heel anders is ons oordeel uitgevallen! ! 
Wat een meesterlijke film, wa,t een "de mensheid 
sterkend:e film!!" Wij hebben ijverig gezocht naar de 
oorzaak, waarom zo weinig mensen de strek•king van 
deze film he!Yben begrepen. Wij_ vermoeden, ((lat zij 
de grootheid van Charlie niet he!Yben d·oorzien. Laat 
men in zijn herinnering de rij van films waarin· hij 
optreedt, de revue passeren, dan bespeurt men een 

'Pr:loPAGANDA KOST C:,E.LD/ 

stijgende ontwikkeling van zijn talent. _ 
Laten zijn eerste films vol zitten met flauwe grap

jes, ,telkens terugkerende malle sttuat!es zonder die
pi,re achtergrond, langzamerhand gaan die ga·apjes 
een, betekenis. krijgen, 

..---

Wie h:erinnerrt zieh niet die zielige scène uit de 
"Gold Rush", die ·gouddelversfilm, waarin Charlie met 
een paar broodjes op een vork gepriM eei1 dans uit-· 
voert om filjn itelemstelling baas te worden over het 
niet verschijnen van het meisj€ waarop hij verliefd 
is. Denk eens aan zijn film "The Kid" waarin hij Ms 
werkloze glazenmaker wat tracht ite vei·di�nen door 
een afgehuurd straatschooi€rtj€ telkens eerst een 
ruit te laten ingooien, om iets later aan het bescha
digde huis aan , te bellen en zich aan ,te •bieden als 
glazenmaker! Wie herinnert zich niet: Charlie als 
arbeider in een fabriek met Taylorsysteem, waar,bij 
de a.rbeider telkens dezelfod.e handbiiweging moet uit
voeren, telkens dezelfde schroef moet aandraaien 
waardoor hij zó bezeten word!t, dat hij op .straat ko
mend met dezelfde handbeweging €en toevállig voor
bijkomenicte juffrouw haar hoe<;ije van het hoofd 
draait? 

Hoe ha,d hij 'beter ihet mensonwaardige Taylorsy-· 
steem -kunnen hekelen? 

. Toen wij �ens in de jaren plm .. 1935 in Duitsland 
waren en. ""r de oe.r'!),o verschijnselen van de ko
mende b·eestachtigheJJ,ef aan.schouwd1en, kreg_en wc 
een bijna oRbedwingpare lust naar Hitler :te gaan en 

hem te spreken OVtlJ.1 liet Bellamy-sy�teem, om hem 
de wel,daden van die eepnomie. uit ite leggen en we 
drnomden van de moge�kheid van zijn grote macht 
gebruik te ma:ken om Duitsland met één sla,g te bren
gen itot de Bellamy-eco omie, zodat het als voor
beeld ie-ri' model. had ku en dienen voor. de hele W€
reki. 

Natuur.Jijk was dit ee11- onmogelijkheid, gezien d-e 
mentaliteit van de leide s en de onontwikkelde geest 
van Hi:tler zelf, Charlie Chaplin heeft met zijn film 
op eoen ireë1e wijZe ons de grote tegenstelling 1aten 
zieh tussen de verdwazing 'Van lhe,t nationaal-socialis
me en de mogelijkheid Yan een humàne, vreedza�e 
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)t Was _de hele avond doodstil geweest 
m de kamer: op de divan zat tante ver
diept in een boek, aan tafel oom en 
neef, gespannea op het geruit€ bord 
starend. 'En net rtoen .oom ,zijn koning 
zag vastgezet in een onontkoombare si
tuatie en hij neef de hand reikte, sloeg. 
tante met een klap haar ,boek dicht. 
,;En", vroeg zij, ,,wie heeft er gewon-
nen?" . 

,,Allebei", verklaarde oom. ,,O.ns ver
nuft is door oefening verscherpt." 

,,Dan heb jij het afgelegd!" verklaar
de tante. 

"Was het boek I1110oi, tante?" vroeg 
neef. ,,Wat is het?" 

"Griffioen. van een zekere mijnheer 
Pauwels, Mooi. . . . . . ja het is goed ge
schreven. En het is echt een roman. uit 
deze lamme maatschappij-. Geen levens-
zekerheid voor de hoofdpersoon ... . ... . 
Als onze kindskinderen het later lezen, 
snappen ze niet, hoe wij 'het in zo'n 
zoodje konden uithouden! 't Gaat over 
een jongen, die om 'te beginnen al geen 
'Vader had. Onbekend, snap je! Die ha,d 
het slachtoffer van z'n streken maar 
aan haar lot overgelaten en haar laten 

opdraaien voor de gevolgen. Nou, ze 
heeft hem goed opgevoed, haar jongen. 
Later werd ie advocaat. Eerst geen werk 
en zowat geen eten. Dan bezwijkt die 
man voor de ·vei·1eiding en komt door 
een oneerlijke streek aan geld van een 
'Vies zaakje. Komt er een beetje ,boven
op, omdat hij door dat geld natuurlijk 
meer kansen kreeg, een mooi kantoor 
en goede kleren . ... Dan trouwt hij met 
de dochter van een rijke zwendelaar, 
€en soort millionnah·, wordt geëerd en 
geacht en benijd. Maar 't huwelijk loopt 
fout, zijn schoonvader wordt w,egens zijn 

afzetterij bijna gearresteero en schiet· 

zich dood. En die Griffi:oen ontloopt zijn 
straf door zijn hele boeltje te verkopen 
om de slachtoffers van zijn schoonpap

� scha,delods te stellen. W'el een fidel 
streek van hem, niet waar. Maar ja, h" 

· liep gevaar en redde zijn huid. Dan
wordt ie geschorst, want natuurUJk 
deugt hij niet meer in de kring van al 
d�e nette advocaten. Laat :me niet 
lachen! !' Enfin, hij komt aan lager wal. 
en sterft als een oude stumper, airm >el), 
verlaten door de lui, die hem eerden 
toen hij rijk en jong was ... ... Nou, ge 
loven jullie, dat zo'n geschiedenis tê 
schrijven zal zijn in de nieuwe gemeen
schap?" 

"Nou ... . ", n1'eend,e oom , na.tuurlijk 
wel als histm·ische roman hè.:.· 

"Och jij! Ik bedoel,. of zo iets nou zo 
kunnen geoeuren, zo'n· leven". 

"Geen sprake v:icn!" viel neef uit Te 
eerste hebben we dan geen adv:ocaten 
nodig, want ze zullen die onleesbar 
wetten heus wel veranct,e1·en. Ten twee 
de is . fina!1ciële nood onbestaanbaai, 
door invoermg van het ·gelijke aandeeF 
En een zwendelaar in aandelen is on� 
bestaanbaar, CJmdat er geen aandelel,l 
mee1· zullen z]Jn: alle •bedrijven zijn i:iJ. 
e�ge11:dom van de Gemeenschap En lil 
dE_! meuwe_ maatschappij zullen we heu,s 
met een Jo�geman opvoeden in een of 
andere "".etenschap om hem later zon
d,er aa:beid te •laten zitten! Stel je de 
waanzm voor! ! [)at kan alleen in het 
tegenwoordl�_e gekkennuis, · dat me 
maatschappJJ noemt." 

,,En __ lJ! armoede sterven !s even on
moge�]Jk, want het aallldeel geldt va 
de wieg tot het graf!" deed oom ee 
duit in 't za,kje, , 

\'En nou snappen .Jullie, dat ik me aan 
zo n boek. als Bella_myaan toch wel ee 
erger! Niet, dat ik het die mljnhel 
Pamvels kwalijk neem, dat hij het _ 
schl·JJft, hoor; maar da,t het zou kun��n 
gebeuren. •begrijp je." 

"Och," dacht oom, ,,zo is het toch 
k�r met de helft van onze tegenwo�: 
d1ge �CJekoen ! Onze lkl€inkinderen zulle 
n:iogel]Jk wel eens lachen om al de O P 
zm. die tegenwoordig maar heel gewog/; 
wordt gevonden. Ze zullen weinig · 
•bied voor hun voorvaderen hebben,1t 

zo iets maar gewoonweg duldden, die 
zich zo weinig inspanden om het rom
me!otje te veranderen. ·want om·ecfüt 
dulden is even erg als onrecht doen." 

Tante stond• op om thee -te schenken. 
En terwijl ze de suiker -in de kopjes 
schep.te zei ze: ,,Nou ja, maar ,we zij4 
toch bezig! Ik hoop, dat ze doe ledenlijst 
van onze afdeling 1n 'het archief bew� 

. ren, dan kunil'eil' .ónze ,kleinkinderen 
tenminste zien, · dat w ij wel gewerkt 
hebben! 't Is zo'n soort ver.ontschu1d!
ging tegenover het nageslacht, snap je." 

De -beide mannen knikten begrijpend 
en lachten· even. ,.Er zijn veel mensen, 
die tegenwoordig hun schouders opha
len over onze "Malligheden" en ons be
schouwen als ·goedwillige idioten, die 
naar het onbe�:eikbare streven. zi,e je", 
ging · tante voort. ,,Ik zou het aardig 
vinden, als ik later !n ere werd hersteld 
door het na.geslacht!" 

"Nou, over honderd jaar zullen die 
lui, die ons nu in blad en boek aanval
len en twijfelen aan ons tdeaal 'heus 
geen gioede bem,t maken", meende oom. 
,,Wat zullen ze lachen om die z.g. argu
menten!!" _ 

"Dan lezen ze immers die dingen niet 
meer". zei tante. ,,Lees jij wel eens een 
boek van hond,erd jaar geleden? Hoog
stens zetten ze die dingen bij wijze van 

gi·ap in de geschiedenisboeken, om ze 
minder droog te maken, weet je." 

.,Hebben' jullie g,elezen. dat men in En
geland de a1,beidsplicht heêft inge
voerd?" vroeg oom . .. Een stapje in de 
goede richting! Moesten ze hier ook 
doen. 'De SJrbeidskracht van een volk is 
de rijk,dom der natie, het voornaa.mste 
middel tot .welvaaa·t. En daarmee kun 

je niet laten sollen. Luilakk!en verspillen 
de gemeenschappelijke wervaart. Een 
werkvolk, een sterk vork, zei Het Parool 
viX>eger wel flens. Van 18 tot 50 moeten 
-ze in Engeland a.an de slag!" 

"Als Amerika dat nou maar goed
vindt," spotte tante. ,,want anders zet
ten die lui leningen of voedsellevei·an
ties stop! Je ,bent tegenwoordig je eigen 
baas niet, al heb je voor de vrijheid 
gestreden, hoor!" 

,,Pa·aa,t me niet van vrlj hel:d", mop
perde oom. .,Als je daar aan de over-

kant zwart bent. mogen ze in sommige 
streken je gratis ophangen. En als je 
nie.t va.n de gewi1de politieke kleur ·JYent, 
ben je ook nog niet gelukkig. Vreemae
lingen over de grens en landgenoten uit 
h€t bedrijf .... " 

,,Hoor eens," kalmfler.de neef, ,,alle vrij
')l.eLd is 'betrekkelijk. In Engeland zullen 
sommigen ook wel mopperen, dat je op 
die manier niet kunt doen wat je wilt . 
Of hebt u nog nooit dat argument 'ho
ren gebruiken tegen het Bella,my-stel
sel? Wij willen ook arbeidsplic·nt en 
kunnen geen lieden gebruiken, di,e me
nen, dat het fortuin van hun pa recht 
geeft op een werkloos bestaan. Niemand 
heeft de vi·ijheid ,tegen de belangen 'Van 

de Gemeenschap in te gaan. Wat lk 
overigens zo mooi vind in het Britse be
sluit is, da,t mannen en vrouwen belden 
onder d,e wet vallen, al mogen dan de 
dam€S van 40 jaar gaan rusten en de
mannen pas op S-0-jarige leeftijd Het is
een verheugend feit, da;t vxoeger ·,bestre
den beginselen nu erkenning vinden in 
vele landen. De wereld ;wil niet naaa· Bel
lamy, doch ziet zich genoqctzaakt stap
pen in de juiste ;ichting te doen. Och, 
natuurlijk zagen wij liever het redelijke 
'Vlersta:nct als drijfv·eer maar de nood 
schijnt een sterker argument te zijn J.n 
deze wereld. Doch de richting der ont
wikkeliqg staat vast! Men zal tenslotte 
tot een maatschappij moeten komen met 
recht voor allen. arbeid voor ieder oen 
levenszeke:rheid .van de wieg itot het . 
graf. Tegenspartelen verlengt alleen het 
lijden en werkt niets uit Het va1t me 
overigens op, dat mensen: die helemaal 
geen Bellamyaan heten, toch zo ·vaak 
onze beginselen 'belijden. Het eigen den
k>en bracht hen in de .goede richting. 
Onze ·beweging staat veel stèrker dan 
wij zelf menen op :te maken uit ons le
dental, 'Er is trouwens· verschil tussen 
I.V.B. en de Bellamy-gedach-te. -De een 
is een ,propaganda-instituut, het andere 
is een gevolg van die propaganda." 

"Het ei·f van de boer is altijd kleiner 
dan zijn landerijen, die hij heeft be
zaaid", verge,leek tante .. ,Maar het zaad 
'komt op, dait denk ik ook." 

e.o. 

,. 
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Op het �erste gezicht schijnt het zeker onbegrijpe
lijk, dat h�t zo lang duurt voordat de wereld over 
het algemeen en_ het Amerikaans_e volk in het ,bijoon
der, beseft, dat democratre logisch betekent, dat de 
regering 'Van het :volk de heerschappij van de a·ijken 
verva.ng,t in de 1·egeling van productie en distributie 
der goederen. Niet alleen omdat het zulk een een
voudige verklaring is van h&t; begrip van hèt - regeren 
van het volk, maar ook omdat het een a·egeling is, 
waru·bij de -vo1'ksmassa eo �·echtstreeks bela.ng heeft, 
dat zij -ten uitvoer g,ebracht wordt. 

Maar als wij goed na,denken, dan zien wij, dat d'e 
tijd, die de wereld in het algemeen en het Amer!
'kaanse volk in het 'Jiijzonder nodig heeft, om er 
achter Jte komen, w.at de democratie eigenlijk bet•e
kent, niet langer is dan verwacht kan worden, als 
men de ontza.glijke gevolgen, die het zal hel:1ben, in 
aanmerking neemt. De gedachte moet haar ;tijd h·eb
ben om te groeien. De gehele nieuwe orde :Van econo
mische democratie is logisch opgesloten in de eerste 
volledig,e verklaring der democratische gedachte. Zo 
ongeveer a� de uitgegroeide boom in het zaad, In 
bei<i'e gevallen is tijd het enig nodige •voor de ontwik-
keling, tot het resultaa)f; bereikt is. Bella.my.

Echte menselijke gemeenschap ,))egint eerst da,n, 
wanneer ik anderen niet ,tot louter werktuig van mijn 
wil ver.n:eder, maar integendeel ieder ander als een 
gelijkberechtig,de pernoonlijk'.heid tegem'bet tree:(i. Dan 
moet ·er slechts een verstandhouding plaats vinden 
tussen twee gelijkwaardige wilvermogens en eerst dan 
wanneer dat geschiedt, ontstaat in de eigenlijke z.m 
menselijke gemeenschap, Het niet-ik wordt als wer
kelijkheid erkend. 

Zo ontstaat · de democratische gedachte met al haar 
vertg,kkingen. In de eerste plaats als e<en onafwijs
baar ·gevolg ui:t de moderne arl:1eidsgemeensch.ap ,tus
sen evenwaardige a:rb'eid1Sfacto1·en, die hun bes�e 
ener.gie slechts 'V·erlenen in de mwte, dat hun persoon
lijke en gemeenschappelijke waarde volledig wordt 
·erkend en dat hun wil zonde:r dwang, zonder verne
dering, en //:onder geld wordt behandeld en geleld . 

. In de kringen de:r huidige machthebbers heerst· nog
altijd d'e vi'ees, dat de ethische of democratische els 
alle' rangorde onder ,ct,e menselijke ar.bJe�dsverdeling
zal verstoren. Het omgekeerde is juis-t het geval lblj 
de ,ware democratie. Niet arbeidsverdeling als zo
danig wordt aangevallen. Deze is economisch nood
zakelijk en 'V!óeit 'Voort uit de ontwikkeling der ,tech
niek. Aa,ngevallen wordt echter de onge2londe morele
atmosfeer, die de huidige menselijke arbeidsverde
ling beheerst. . 

Het ·stelsel ·der a:rbe.idsverdeling met zijn rangorde
van mèns boven mens is op de duur alleen dan le
•ve.nsmogeÎijk� wanneer' de ibeste zedelijke- kern ,van de 
democratische gedachte wordt aangenomen met geheel
het hart en geheel ·11et geweten. Wanneer de hoogste 
a!'beidswaarde ook tevens de hoogste levenswaruxle ,Is. 

Slechts dat stelsel van arbeidsverdeling zal duur
zaám kunnen standhouden, waarin de economische 
natuurwet en .de ·ethische . of democ:rati:sche zeden
wet elk op eigen ,terrein, maar in_ nauw samenwer
kend verband, geheel tot hun :recht komen. Gezonde
econom.ie moet :tevens gezonde democra.itie zijn. 

Vele mensen schijnen nog niet ,te •begrijpen, da,t er
niet alleen een ,techniek of economie der arbeidsver
deling is, maar ook een ethiek, of democratie ervan. 
Dat .zonder deze nieuwe ethiek, die he-t kwaad van 
de persoonlijke heerschappij van mens boven mens in 
�e ·wor,tel aantast, de opstand der onderste Jagen 'Van 
'het 'Volk een steeds meer dreigend en onhandelbaar
karakter zal aannemen. De democratische stroming
is nu eenmaal niet meer •te keren. Wor·dt zij nie,t op 
tijd geleid en gericht, dan treedt zij buiten 'haar bed
ding eri breek!t de weerstanden, die ,haar gezond2
gi:oei tegenhouden. K.Z. 

De bittere pil 
Er -komt te veel wol! En het str�ven naar uitmei

ding der 'Voedselproductie zal .leiden ;tot onverkoop
baxe overschotten .... De Ui:tkij,k zegt, dat deskundi

, gen· er voor ,waarschuwen ....' 
Nou ja, •t' zal wel. Vroeger haidden we ook rfle veel 

·van alles en daarom leed een g:root deel van de men
sen gebrek. Dat is ons voorland! nu eenmaal. Logisch 
als de - ,techniek gedirigee1xl •blijft door het Inter
nationaal kapitalisme. Daardoor wordt de persoonlij
ke arbeidskrach,t uitgeschakeld, de •koopkracht ver
minde1xl en worden de meI1S>en vertrapt.

Er zal altijd gebrek ond1er het kapitalistisch stelsel
blijven de ene kee1· omda,t er teveel is, de andere
keer o�dat er .te kort is, na een fris oorlogje.

Ja ja laten we dit stelsel van teugel102ie produc-
tie �n �ngelijke distributie 'Vooral handhaven ..... .
't Is zo erg onnozel om ,te denken, da,t een georden
de productie en dist:rlbutie 2iou kunnen voorzien • in 
de •behoeften van allen .... ' N·een, dan maax liever 
chaos en oorlog en gebrek.... OOR. 

' 

HEBZUCHT 
Wanneer de Geest nog sluimert, voert het mensdier

volle heerschappij_ Het mensdier heeft met het dier
instincten gemeen, maar wat de mens zijn plaats bo
ven de dieren V'.!lJ'SChaft, zijn verstand, wordt hem tot
een zwaar te dragen palt, veelal tot ongeluk. ·wel
heef.t hij in zijn verstand het middel om met voort
durend geringer lichamelijke inspanning van een 
voortdurend gro.ter deel der stof te genieten,' maaT 
di:,t sluit tevens het gevaar van ontaarding van het 
dierlijk instinct tot zelfbe·houd in zich. _ . 

Door 'h,et ,ins,tinct gedreiven, verschaffen de dier,
ren zich, wat zij nodig hebben voo:r hun 'bestaan hun 
2lelfüehoud. De mens gaat ve11der: zijn ·instinct' ont
aa'!'dt tot h'ebzucht. Slechits uit honger doodt het dier.
Is zijn honger gestild, dan· dood,t het niet meer. Het
dier doodt niet om te doden. De mens evenwel ve;r
ander,t doden in moorden,

Zijn 'Verstand doet htm, als hij verzadigd !s, den
ken aan het ogenqlik, waarop h\j wederom honger zal
gevoelen, en wekt bij hem dre beg,eer�e. reeds bij
voorbaat ite verzamel<eI_l, wat hij in de ,toekomst zal 
nodig hebben voor zijn stoffelijk bes•taan, en me-er.
·want het verstand fantaseel't er behoef,ten bij en legt
zich geen rém op, Uit deze hoedanigheid 'Vloei,t voort,
wat wij ,;vooruitgang " noemen. Het ongeluk is echter,
dat deze stoffelijke 'V'Qoruitgang volkomen egocentrisch
!s, en dat de mensen onder déze vooruitgang derhalve
slechts oog hebben voor de begeerten van hun stof
felijke J;k. Het Gij, Hij .en Zij liggen ver buiten hun
gezichtskring. 'Zij hebben . het op dit ogenblik hoog
stens gel:1racht tot het W\l, waarmede zij het ind-iv!
duele egolsme ,tot het groeps-egoisme hebben uitge
breid. Dat betekent, dat in het internationale leven 
de ene mensengroep de andere bev·echt. De Wij va,n 
het ene land werpt zich vol bloeddorst op de Wij van 
het and•ere. Dit is in het groot, wat zich in het dage
lijkse leven in het klein afspeelt. Daar bevindt zich 
heit 5toffelijke Ik In voor,tdurende strijd met het an
dere stoffelijke Ik. 

Geeft ons orgaan na 

lezing aan anderen door 

Nuchter redenerend zou men kunnen zeggen· heb 
versitand zelf zal toch -tot de slotsom moeten ko�en, 
da.it h·et op de duur zo niet gaat, omdat wij mensen, 
als w\j .niet .. .., , , ,vers-tandiger woroen, elkaar zulloen 
blijven verscheuren. Deze redenering is op zichzelf 
wel juist, maar ·blijkbaar is deze verstandelijke con
clusie onvoldoende om het gedachte in de daa,d om 

' te zetten. Want als ·2jj voldoende ware, dan zou de 
oplossing wel zeer eenvoudig zijn. Z\j zou lu.iden: laat 
ons onze gezamenlijke wei-kkracht aanwenden -t�t de 
productie van ·alles, wat nodig is voor de gezamen
lijke •behoeften; daarna alles onder elkaar naru· ed,ers

"individuele behoeften verdelen, want dan heeft de
hebzucht de ontaaroing van het instinct tot zelf
behoud · geen reden van besta!l,n meer, en wordt ze 
teruggedrongen tot haar oorspronkel\jke vorm, welke,
a,ls van de na,tuur gegeven, even noocwakelijk als
nuttig 1s voor 's mensen vool'tbestaan." 

WERFT ABONNEES 

Doe wat! Nog is het tijd! 
In d11 praktijk komt men •r lllet ·deze rQdenering 
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niet omda,t de belemmeringen sterker zijn dan de 
wens, tot een dergelijke oplossing te komen. 

In de vele duizenden jaren, gedurende welke de_meni
sen de aarde hebben bevolkt, zijn traditie, opvattin
gen denkfouten ontstaan die machtiger ·blijken dan 
de _koele redenering van het verstand. Bovendien zijn 
niet alle mensen in gelijke mate begiftig,d met gezond 
V/erstand. Eln tenslotte zij)n er velen, die dtoor. de 
gunstige omstandigheden, waru·in zij ver-keren, niet 
eens de wens · koeste:ren zich bij deze ;redenering aan 
te sluiten laat staan érnaar te hande�en. 

Wat st:i.at ons dan te doen? Waar zullen wij de 
kracht vandaan halen onze weg te vervolgen? Het 
is de Gees·t die ons tehulp komt, waar wij ons ook 
bevinden, e� 'hoe de verhoudingen, waarin wij ver
keren, ook mogen zijn. 

Indien w\j ons rekenschap geven -va!! de kracht van 
ons geestelijke Ik, en van de geestelijke •band, die ons 
aan onze medemensen bindt, indien w\j ons stoffe
lijke denken aan de -Geest ondergeschikt maken, dan 
kan daaru.it datgene ontstaan, waarnaar de mens, 
thans nog rovende en moordende, blijft haken: Vrede. 

Het ,yerstand alléén is onmachtig .gebleken, de.heb
zucht te overwinnen. Slechts onder de leiding 'Van 
de · Geest kan van werkelijke vooruitgang sprake zijn. 
Slechts met de Geest als leider wordt .tlet verstand 
tot een !heerlijke gave. Wie zich van zijn geestelijil:e 
macht is 'bewust geworden, kan zijn ve:rsta.nd tot een 
zeer vaa'!'dige en nuttige dienaar maken, een dien.aar, 
die op zijn •beurt zijn •kracht zal aanwende_n tot het 
vestigen. van de oppei·macht van .:i'e Geest, daar, waar 
deze · nog niet gevestigd schijnt. 

ons 9enken doet ons wel zien, dat de hebzucht ons 
tegen elkaar doet 'Opsitaa.n, zodat wij deze fout heb� 
ben te overwinnen, doch de angst voor de toekomst 
;serlamt onze •kracht tot handelen volgens de ver
standelijk :bereikte erkenning_ 

An"st is de pralciijk der !belemmeringen van tradi
tie, ;ositie, denkfouten, laksheid, Angst 1s ook het 
beginpunt van haat. Angst is een fout van het stof
felijk denken. Laat ons de�en, doch onder de leiding 
va.n ons geestelijke Ik. Alléen dàn is ons d<enken on
v-ersaagd en kan over de hebzucht zegevieren. 

.P.d.W. 

Brochures-
Bij de centra.ie Administra,tie Bellamy - Post
bus 249 Haarlem - postrekening 136123, zijn 
verk:rijgbaru· de brochures: 

1, WELVAART VOOR ALLEN / 0,15 
2. DE GRONDSLAGEN VAN DE

BELLAMY-ECONOMIE ... , .. , . / 0,25
3. HET BELLA.MY-STELSEL . . . . / 0,25 
f, ORDENING .................. / 0,20 
5. DE GELIJKENIS VAN DE 

WATERTANK ................. / 0,15

Sluitzegels, 3 kleuren 1 cent. 
Ansichtkaart, 2 kleuren 3 cent. 
Propa&'andakaart, ? kleuren 3 oent. 
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WERELD-ECONOMIE 
(Vervolg: Hoofdstuk X, Wereld en Naties (A.).) 

l\lle maatregelen in verband met de arbeidsbemid
deling wo.rden 11:onde:r dlwaing genomen. Ieder _land 
oorg.t voor goede huisvest�ng �n }evensomst�n<l:1ghe
den (ontspanning en ontw1kkelmg enz.l_. Voo1 � eem
de arbeidskrach:ten onder het devies: ,.Welk9m 
vreemdeling". 

Daardoor wordt het tijdelijk elders vertoeven tot 
een begeerlijke afwisseling voor �edereen. Speciaal zul
len de jongere al'beidsk1rachten voor tewe1,kstelling iri 
het Buitenland .in aanme:rktng -komen, omd.a,t primo 
deze ·een groter aanpassingsvermogan hebben, secun
do voor hen itewerkstelling in het ,buitenland een zeer 
belangrijke factor voor hun vorming als gemeenschaps
mens is. 

Op deze wijze dragen de naities naar de mate :hun
ner mogelijkheden, hoe langer 'hoe meex harmonisch 
in de wereldarbeid bij, verkrijgen op de duw· even
wicht tussen hun bevolkingsdichrtheid en de mogelijk
heden hunner gebieden, een ,en .ander z-0nder boven 
elkaar bevoordeeld .te wo1xien. _ . · 

Een dusdantge organisatie zal allereerst voor de
belangrijkste priinaire grondstoffen worden ingesteld. 

N aarmaite deze organisatie VO!'d-er,t, ontstaat ook 
evenwicht in de industrialisatie der ,yer.ichillende lan
den. Bepaalde fabrieken zûllen hoe langer ho,e meer 
dáar gebouwd worden, waar ze hun ,belangrijkste 
grondstoffen in hun onmiddellijke nabijheid vinden 

.en zo zal·in vele gevallen naast de grondstoffenvoor
ziening, de voorziening met gefabriceerde producten
en consumptiegoederen, groeien, 

Op dit moment is het zó, dat verschillende landen 
geforceerd gaan industrialiseren, hetzij: uit vrees; an
ders afhankelijk van het ·buitenland ite wo;rdeh, hetzij 
ter delging en/of voorkoming van schulden aan het 
buitenland (het in evenwicht brengen hu.nne1· ·beta
lingsbalansen). Dit is -feitelijk werkverschaffing_ Een· 
te grote bevolking mm�t werk hebben om aan de we
reldproductie naar evenredigheid bfj te <kagen; dus 
word>eru industrieën opgericht daar, waar geen grond
stoffen zijn, !hetgeen ,betekent: dat de . grondstoffen 
naa,r tie mensen gebracht worden, Dit is tegennatuur
lijk, Natuurlijk is, dat de mensen itot de grondsto.ffen 
gaan. iDit ,te organiseren is de ta,ak der wereld-a,r-
beidsbemiddellng, , 

genomen, Alleen het landelijk karakter word,t uit
gedrukt in- de lengte van de arbeidsdag voor elke 
soort arbeid, en de:ze lengte kan, onder de invloed van 
de verschillende klimaten en liggingen der landen, an-
ders zijn. _ · 

Is dit geschied, dan woixi�n internationaal de ver
houdingen- tussen de vers�h!ll'ende valuta's aangeno
men, hetgeen he.tekent: de vaststelling van v.erhou
dingscijf.e;rs tuss�n de· inter-nationale valuta's en de
wereldvaluta, welke laatste alléén voor internationale 
verrekeningen ·gebruikt wordt Dit geschiedt geldloos, 
dus door middel van een intêrnationale boekhouding, 
gevoe1xi door de wereldbank. 

De verhoudingen dienen voor •een bepaalde tijd vast
gesteld ,te wo1xien, zodat geen "koersschommeiingen" 
ontstaa,n. Periodiek zullen zij moeten worden herzien, 
in de eer1>te plaats omdat uit de praktijk moet blij' 
ken, of de verhoudingscijfers juist zijn vastgesteld or 
niet, en of de o.mstandigheden per land aan dusda
ntge veranderingen onderhevig zijn, dat daardoor ae 
duur rvan de arbeidsdag dient te worden gewijzigd. 

-Dit aHes is thans nog niet mèt zekerheid vast te 
stellen. Daa1·toe ontbreekt ons op dit moment .nog •Uê 
noodzakelijke kennis. De mogelijkheid is niet mtge
slo,ten, ,da,t er een punt bereikt wordt, waarop men 
zou kunnen zeggen, dat alles "tot rust gekomen" is. 
Indien dit he·t geval zou zijn, wo1xien de verhoudin-
gen volkomen automatisch ver1kregen. 

Zolang dit rustpunt echl-,e.r niet bereikt is, dienen 
wij op wijzigingen bedacht te zijn, doch dH mo;et 
worden in het oog gehouden: de :bepaling geschied,t 
door inter.nationaal overleg, en voor een zeke:re peTio
de, gedurende welke niet mag w01xien .afgeweken van 
d•e· vastgest_elde v,erhoudingen, 

De, i,nrichting der landelijke arbeMsbemiddelings
bureaux geschiedt eveneens volgens richtlijnan, die 
internationaal worden ,vastgeste1d. 

Het zal duidelijk zijn, dat de Wereld-economie 

slechts ingesteld kan worden, wanneer aan ,twee· kan
ten gewerkt wordt: nationaal en internationaal. Al
léén dàn kan verw.acht wo1xien, dat ,beter omstandig
heden over de gehele wereld geschapen worden, wan
neer niet elk land op eigen houtje zijn belangen na-

, jaagt, doc'h internationaal over}eg wordt gepleegd. 
Alleen dàn kunnen betel· nationale omstandigheden

w01·den verkregen, wanneer niet iedere mens intdivi
dueel !.ilijn belangen ,najaag,t doch binnen de lands
grenzen tussen· de ve:rschilleide bevo�kingsdelen over-
legd wordt gepleegd. 

Derhalve: internationaal, overueg ,tussen de naties, 
nationaal, ·overleg ,tussen de •individuen. 

,lliermede is zowel de internaitionale als de na,tio
nale gedragslijn gegeven en kan ove1·gegaan w01,cten 
tot een meer ,gedetailleerde behandel1ng der stof, -

Opmerking: 
Een der ·v •ele definities van Economie is: verwerke

lijking der kosmische wet ivan het evenwicht in de 
stof. De hoogst 1bereU�b.,., vorm .is:• economische ge-
1ijkheid voor alle individuen, Economische gelijk'hei:d 
is één: aspect van het kosmische evenwicht. 

Dit oetekent: het wegnemen van de stoffelijke nooj 
en het scheppen van een behoorlijke levensb.asis voor 
alle mensen. 

Afwezigheid van stoffelijke nood .b�tekent nog niet 
a.�nwezigheid van .geluk, Het •betekent slechlts: een
gezonde, na,tuurlijke stoffelijke basis. Dit is het uit·e:i�
ste, waa11toe de ·economie kan gaan.

De vrees voor afha.nk:elijkheid is de grootste inter
nationale ;,waanzin, omdat 'Cleze afhankelijkheid reeds 
bestaat en, J:iij de huidige stand van aardbevolking en 
technologische ontwikkehng niet .ongedaan gemaakt 
kan worden. 'Men aanvaarde het feit der afhankelijk
heid en overwinne op deze wijze de verlammende en .,, 
tot oorlog voerende internationale vrees. 

Het individuele geluk bestaat niet alleen uit stoffe
lijke zaken. Het geluk moet de mens zich zelf ver
schaf.fen, Het is niet ,te ,vinden ,buiten de mens,, doch 
alleen in zijn eigen innerlijk, In 't eigen ,innerlijk is het 
andere aspect .van het kosmische evenwicht te bele
ven, en dat is iets, wat geen enkel economisch sy
steem ,kan 'bewerken. Aan •economie stelle men dus 
geen om-edelijke eis, doch men aanvaarde met vreug
de, wat zij uiteindeliJk geven kan: Evenwicht in de 
stof. HOOFDSTUK XI, WERELD EN NA'rIES. (B.). 

Het volgen van de in ihet vorig hoofdstuk aan
gegeven geda:agslijn eist intei:nationaal overleg en
vaswtellihg van de grondprincipes.

De uitwerking zal per land moeten geschieden, in
de eerste plaats omdat de a1·beidsvoorwaa1xien in ctè 
verschillende landen afhankelijk zijn van klimaa,t en 
ligging en deze wel!r de vaststelling der prijsbereke
ning met de daa1,mede samenhangende instelling van 
he.t verdeel- en ·betaalmiddel 1be1nvloedien. Doch de 

- richtlijnen <ilienen voor elk la.nd gelijk ,te zijn. 
Indien de nationale grenzen met de nationale kli

maten, ligigingen en mogelijkheden samenvielen, zou 
een algemene vaststelling van .vormen ge111a.1<kelijker 
zijn; doch ,we hebben met het feit 1·ekening te hou
den, dat de delen van een land veelal, verschillende 

klimaten en mogelij,kheden hebben. En, waar de natio
nale ,grenzen van het ogenblik nu eenmaal aanv;a.à,1·d 
worden is het de afzonderlijke naties opgel-egd, ge
middelden voor hun landen te bepalen, .vanzelfspre
kend op basis van de algemene richtlljnen, door in
ternationaal overleg vastgesteld.

,Deze richtlijnen komen hierop - neer: alle :u·,beid
wordt uitged1·uk:t in ene11gie-eenheden. Per persoon en 
per dag wordt eenzelfde aantal energie-·eenheden aan-

HOOFDSTUK XII, 
INTERNATIONALE GOEDEREN- EN 1DIENSTEN
VERDELING. 

Hetgeen in de beide vorige hoofdstukken is behan
deld, dient nu na,cter te worden uitgewerkt. 

Het ds geen willekeur, da,t de- hoofdstukken x· en XL 
beide tot titel dragen "Wei·eld en Nati�s" en dat 
hoofdstuk X bovendien met de letter A en hoofdstuk 

XI met de letter B is gemei·kt, Hoewel de stof der 
beide !hoofdstukken één geheel yormt, en ze beide als 
het wa,re in ·elkaar over,gàan, toont deze. stof de .twee 
kanten va.n één zaak. In 'beide wordrt gesproken over 
"wei·eld" en "naties" in één adem, waarmede om zo
te zeggen de wereldeenheid de eienheid · der naties ge
demonstl·eerd wor,dt: Wer� d == Naties. 

Maai· toch is er een ver chil na.mP.liik: versc:u1 ,in 
aspect. Hoofdstuk X rtoontl het inten1a'tionale hoofd-
stuk XI het nationale aspect. · 

Alles heeft .twee polen, tegenheden zo men wH. Doch 
tegenheden, die in hun werking zich van elkaar 1be
wust wol'den, en daa1xioor tot de grote synthese, tot
eenheid komen. 

Steeds weer moet daarop gewezen worden, ook al 
wordt over het internationale en het nationale aspect
veelal afzonderlijk gesproken. En hier moeten wij af
zonderlijk spreken. Allereerst over het [nternationale 

aspect. 
Wij moeten in dit hoofdstuk de grote olijn van de 

internationale goederen- (en diensten-)verd-eling aan-

./ 

(Vervolg van pag. 1.) 

OOK SOKKEN SPREKEN EEN TAÀL! 

En dan staat er nog •een ingezondf;)n stuk met een 
opro,ep om steun aan de slachtoffers van principieel 
en daadwerkelijk anti-militarisme. Geld, fruit, siga
retten, snoepbonnen, goede boeken zijn welkom. De 
Jongens in voora,rrest ontvangen geen distributie-bon
nen dus ook geert tex:tiel, Hierdoor is een g-root ge
brek ontstaan aan kleding, 21owel onder- als boven: 
kleding ën vooral: sokken, 

Dwaze wereld, waarin zii. diP. <lP. m"P.il 'heb'ben ,te 
weigeren om op ,bevel ,te moorden, gestraft worden 
met het ,gevang en gebrek . ... 

WINKELS MET ZELFBEDIENINGS-SYSTEEM IN 
ZWEDEN. 

Handelscontact -van 1 Augustus geeft he .t volgende 
bericht: 

,.Konsum, een ·grote Zweedse v,erbruiks-coöperatie, 
heeft te Stockholm een levensmiddelenbedrijf ge
opend, waar het zelf•bedieningssysteem wordt toe
gepast, -niet ·alleen voor de zgn. ckoge waren, maar 
ook voor vlees, groenten, fruit, brood enz. Men 

, rekent op deze ,wijze 40 pct minder personeel no
dig te hebben eri het wachten der kla,nten ,te be
perken". 

Onze kin.deren zuUen deze inrichtingen wellicht ook 
in de Bellamy-maa,tschappij aantreffen, Maar daar 
zal men zich niet behoeven af te vragen; waar het 
overbodig geworden personeel van moet leven. 

geven. Deze verdeling bevat drie hoofd-elementen: 
1. de goedei·en, • 

2. het ,transport
3. de verr-ekening ('handhaving van evenwich.,.

Derhalve wordt de g oe,derenverdellng ook in drie 
schema's ged·emonstree1·d. Erk .van deze schema's 
geef,t de speciale visie vanuit het standpunt der af
zonderlijke elementen. 

Schema la en lb gaan uit ,van het Goed. als centraal 
punt, .. 

Schema 2 heeft het transport als kern. 
Schema 3 plaatst de verrekening, het evenwicht in 

het brandpunt. 
Maar alle drie vormen zij één geheel. 
Er moet intussen nog op, twee dingen gewezen wor-

den, alvorens deze schema's afzonderlijk te bekijken. 
Ten eerste daarop, dat wij in het eerste schema 

over graan he'bben gesproken, omdat de gedachten 
zich ,beter laten concentreren, wanneer een ;bepaald 
goed genoémd wordt, dan wanneer in het algemeen 
over goederen en diensten wordt gesproken, Wanneer 
wij dus graan noemen, verschuilen zich .achter dit 
woord alle obJecten, die voor -internationale ve:ixiellng · 
in aanmerking komen, zowel stoffelijke (goederen) als 
onstoffelijke (diensten). Het spreeM vanzelf, dat deze 
schema's de �rondvorm bevatten, de hoofdlijnen, doch 
dat elke stoffelijke of onstoffelijke zaak haar eigen 
eisen steLt en haar eigen co,mplicaties medeoriengt, 

Ten tweede dien ik te verklaren, waarom schema 1 
een dubbel-schema is, namelijk la e'n lb. Elk ,land is 
ten aanzien van bepaalde artikelen een exportland 
óf een importland, N� houdt schema lb zich met deze 
ind·eUng niet bezig, en geeft alleen de algemene lijn, 
onverschillig of er sprake is va.n een •export- of im
portland. Echter, bij vele :u'tikelen is het zó, dat e�n 
importland tóch een gedeelte van het betreffende goed 
zélf produceert. En bij ane expor,tlanden is het zó, da-t 
zij het .betrnffen,de goed óók voor een zeker ,gedeelte 
zélf v·erbruiken, Welnu, schema la geeft de indeling 
in export- én importlanden. 

Schema la en lb demqnstreren dus precies hetzelf
de: schema la het geheel, schema 1'b het geheel plus 
een indeling J.n exportlanden en tmportlanden. 

Hiermede meen ik de dil:ie volgende hoofdstukken, 
waarvan elk schema een onde1xi·eel vormt, voldoende 
te hebben voorbeTeid, 

Daai·mede zijn de hoofd-elementen der internatio
nale goederen- en dienstenverdeling, ·vanuit het we
reld-standpunt gezien gegeven. De hoofdelementen!
Meer ·niet, ma:u· ook ;iet minder, Want de goederen
en diensteriverdeling is het enige niet: zij steunt op 
a,ndere ·belangi·ijke onderde�en der wereld-eco.nomie. 
waa,rvan wij slechts één noemen: arbeidsveixieling, 

Er is nog veel, dat onze aandacht zal vragen. Dit 
alles komt in afzonderlijke hoofdstukken, ,ter .bestem
der ,plaatse aan de orde. 

r-----..:-�--------------,
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maar een land: DE WERELD 

Er 
. 
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maar een volk: DE MENSHEID 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 

BUREAU, 

No. 

Onderwerp, 

Bijlage(n) , 

• 

\ 

• 

Kabinet 
V 10/47 Geheim 
Int • Verenig i ngMen wordt verzocht bij de aanhallng van tl schrijven, 
"Be llamy" Aldee!lng. Bureou. dagteekenlng en nummer te verme[den. 

BUREAU B 
t ' � . i../6' 

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGe
strenge te berichten dat mij ten dienste 
van een justitieel onderzoek om b�richt 
is verzocht of de tn:ternationale Veren.ig:L 
Bell.�my een politieke vereniging is en of 
zjj iets heeft uit te staan met het ComMu
nisme. 

Verder werd om bericht vereocht of deze 
vereniging tijdens de Duitse-bezetting in 
Nederland was verboden en mogelijk op een 
lijn werd gesteld met de Communistische 
Partij Holland. 

Gaarne zal ik t�neinde de nij gestelde 
vragen te kunnen beantwoorden van U de 
doelstellingen e.d. van de genoemde ver
eniging vernemen. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

Het Hoofd van de Afdeling 
Politie, 

De Directeur-Generaal, 

o/· 

Aan: Jhr.�r.Dr.L.H.K.C.van Asch van Wijckt,:) 
de Heer 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
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Intern.Verenig� 
ffBolle..my". 3 x. 

G E HE I l'r. 

Haar a(nleiding van het ecstelde in Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer lmer E:tcellentie hot volg_onde te berichten. 

Do Internutionnle Vero�1ging Bellnmy is• voorsto..nàstor van een ver 
doorgevoerd ,stelsel ve.n. eelcida economie, volgens do à.oor de /,merikaan &l.Tre.rd 
Bollamy in zijn in 1888 geschl'even boeken "In het joc.r 2000" .en· "Gelijkheid 
voor Allen" ont"l"likJrolàe richtlijnen •. 

De voornnrunste _punten, wr�rop de door Bella.r;y uitgenerkte.cconomische 
plannen stoun�n zijn de vclgonee: 

" 1. De welvaart der gemeenache.p is fo welv.:i.e.rt �an het individu. Een volle is 
· niet v1elvarand, �olons •ni'ot icde:r gelijkelijk in de welvai.u't êi.eelt.

2. De hulprn.iddele:.;. tot hot scheppen van i•1elvaurt behoren in honden to zijn van
de gemeenschap.

3. Rot voon:i.eru:isto middel tot welvaa..""t "is de arbeid • ..De gei:iceIJScbap heef.'t recht
o_p de arboidskrucht van al ha.-.r leden. Hot bestutir der gemeensclw.p noet al

, ' le srbeidslo:'acht or8nniseren tot ,'rtelvaart Vl;ln all.on. 
4. Geen enkel individu heêft uitsluitend .rechten. Ieder heeft ook plichten te

genover de gemeenschap. iArbeidsplicht rust op ieder; hot !'echt op aandeel il'.l.
cle arbeid of in 'het geproduceerde kan niemrid .worden onthouc1en.
De vrouw heeft dezelfde rechten on ;plichten als de mn. Do arbeid • :!.n h.et
gezin st:::-ekt tot nut ven de gemee�chap en ia dus gelijkWaaroig aan ieö.ere
andere arbeid.

5. Het is do plicht v-....n do L1eest begacfde on dó, storkere, betere of mae::.'dore
arpeid te venichtoÎl d,:.n een naer lichm:l!l en geest zwJ&e:t'e. Zo hij. die
_plicht verwaarloost, ii:i hij in ,gebreke. ïlot •Oil.llc1eel ia r,licht en welvaart is
èua voor ieder gelijk.

6. De moeilijkheid v.:in do a.rbi;:.id bopnolt niet het loon, doch weerspiegelt :,,;ieh.
in de arbe1c1sduur.

7. Het gelijke anndcel in do gemoenschaJ_)peli jke t1olvaart is önvE:;rvreemdbac.r ei-
gendon vc.n ieder lid der natie gedurende het gehele levan.

8. lede:.:- individu krijgt do volle gelegènheid zijn ga.ven te ontplooien, opdat
hot .gebruik dier gaven de gemeenschap :moge ton goede komen.

9. Daar de :mechine eon zeer bolnnp7ijk rniddel:iEtot productie en distributie van 
het nodige en n uttige, bahco� zij .aan de gemeenschap. Indien do voortachrij 
dende ·ontwikkeling der techniek het ·produceren en distribuoren vergemakke-
lijkt, 1·1ordt de .crboidstijd bekort. ' 

10. led.er is v.::ij zijn aendeel te besteden nsar ei8Cll smak en verkiezing.·De
vraag regelt de producti9 .- Het aandeel is v�n bep3.ald·e eeldigheic1sdü.ur,
wordt no het verstrijken d�u:rvan vernieuwd on is strikt _porsoonl.ijk.

ll. Intornationsle goederen- en dionstenruil wordt door het landsbestuur gere-
geld.

A9n z.�. de !.1inister ven Juntitio 
t.a.v. do JJcer Hoofd der Afd. Politie

Bureau Kabinet, 
te 

's-GRAVE?mAn:;. 
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I 12. ·me godadienstigo on ethische riohtin3 vindt volkomen vrijheid van uitiDg. 

Iieza twncl!' ptmten gelden voor do InternntiQ[lSle VeronigiDB Dellomy 
ola gromslagen. voor oen door hu:..:r vooreostono nieuwo matoclnppij. 

r, Roawol in bestu1ll'akr.ill6nn dor a.tornE1tionalo VorcniBin.,; BollGF.tY t10::tlt 
erkend, dr.t do Bellomy-uoom::hto ovoroonkOilbt vol'toont r.iet het co!:l.'!lunicmo als 
zuiver idoalistischo �erelc1beschou i;ne, ,.-:ordt oor:1onearn r.mt hot politiok cor:i.-nu.:. 
niema onvoorm.c:ro.elijk atgowozon, do,or dit aonzot tot klassoatl'ijd on de I.V.B. 
moont, &t allo .moeilijkhoäon zonder (;0\7eld, doch door ovorlog moeten an kunnen 
�ol'dcn o.ix:;olost. 

Oo� ovc:?."ieons is do I .,. .... �. alo voreniginr• cterlt gekant ·;;ogon iodero 
vorm von partijpol�tiok, hoewel vole harer ledon v.oeèJ:a zijn ven divorao poli-
tioto plu:liunge.

r-- Goduronde dn bezetting i1orc1 de I.v.n. d.oor élo Duitaoro vorbodon on 
r1oroon h�or bezittingen 1n bosl .. g ccnomon. ln hoovor1•0 do Duitoërs in vc:•l;>end 

� mot cli t verbod echter oen parullol gotrokl:on hcbbon tuoson do I. V.B. en do 
Comnunistisoho Pu..---tij Nederland ken dezorzijCs niet \1ordon vuatcostold. 

IT�J.' HOOFD VM1 DE CEt::TRAJ.1' 
WILlGIIEIDL'DlWSI', 

t1);1anano d ozo, 

J .o. Crabbondom. 
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WERÊÎ:D-ËCONOMIE 
n 

Hier moet worden opgemerkt, dat onz.e wereld-eco

ti
omie wel degelijk aan de persoonlijke waruxleschat-
tgen recht .doet wedervaren, doch op de juiste 

P a_ats, namelijk ,bij de ,vasl:.5tell!ng van de arbeidsduur 
Pei dag voor elk •beroep, Daal1door wordt de reken
ee�eid zelf niet aangetast, noch het systeem van 
prijsbepaling,_ De uibwerking van deze persoonlijke 
waard�c�attmgen komt te juister plaat..s tot uiting, 
na1!1eluk m _arbeidsproduct, dat is gelijk aan ter ver
deh�g beschikbare koopkracht, waardoor men onmld
�ellijk kan bepalen, of en waar het arbeidsproces ge
iemd, resp. gestimuleerd moet worden. Dit syst,eem 
wa.s ';!Oeger, on�er de betrekkelijke schaan;te, niet 
mogeluk, thans wel, omdat men thans over een gewél
dig machinaal productiepotentieel én over een over
vloed van menselijke arbeidskrachten beschikt. 

Het d.irect.e nut van de bestudering der menselijke 
waru·deschattlngen is dan ook bij de hier onbwikkelde 
wereld-economie voor de theorie zelf niet groot. Doch 
het indirecte nut ligt daarin, dat deze studie een zeer 
belangrijke bijdrage vormt tot -de wetenschap der psy
chologie. 

Onz.e economie geeft de oplossing ·van het door Marx 
aangesneden arbeidswaa1'Cieprobleem. V-ermoedelijk zou 
Marx deze oplossing �lf gevonden heJ:>ben wanneer 
hij de ruil volkomen had losgelaten en z!�h zonder 
meer met de verdeling had beziggehouden. 

Intussen, onze oplossing is, kortweg gezegd. het iden
tificeren van waarde en prijs, Wie onz.e uiteenzet
tingen goed gevolgd heeft, zal begrijpen, ictat wij deze 
woorden, in samenhang met de hier gegeven wereld
economie gerust door el:k:aar kunnen gebruiken als 
we rriaar weten, dat wij met beide iets concl'�� be
doelen. Natuurlijk spreken we hier niet over de alge
mene bebekenis van het woord "waarde", ln zinnen 
zoals "het is mij veel waa1'1d, dat .. .... " of: .,d'e g,rote 
waaroe van -dit of dat ligt in ..... .  '', maar dan is het 
woo;d ook niet in zijn economische bete�nis ge
óruikt. 

LOON. 

In de .vorige .bladzijden is reeds zó duidelijk uit
eengezet, dat de daarin beschreven wereld-economie 
göibaseerd is op verdeling van het maatschappelijk 
product, dat het haast ·overbodig lijkt, er afzondel'lijk 
de nadruk op te leggen dat deze economie geen loon
kent. 

Toch wil 'ik ,hieraan een korte beschouwing wijden,
omdat In de praktijk maar al te dikwijls bl!Jkt, hoe
moeil!Jk het is, van de oude gedachtensleur lo-s te
komen. 

Onder het huidige .stelsel wordt men beloond. Het
loonbegrip :s syn iniem aan het ruil-begrip. Want men
ruilt zijn ar.beidskracht tegen koopkracht, geld. !De
hoogte van het Joon is onderworpen aan de werking
der wet van vraag en aanbod, en al zijn hiervan som
miae scherpe kanben door de actie der vakbeweging 

en" de sociale wetgeving afgehaalrl, in principe is de 
Joonhoogte nog steeds afhankelijk ,van de meerdere 
of mindere ruimte van aanbod van arbeidskrachten. 

De mens is ,kracht- of energiebron. De kracht en 

de bron zijn zó nauw met elkaar ,verweven, dat ze
feltellj'k als één kunnen worden beschouwd, evenals

een batterij, die men !in -de winkels koopt en die men
weggooit, wanneer de energie, die zij bevat, is wer
bruikt. Die uitgewe1•kte batterij heeft geen waa1xle
meer voor de ge·bruiker. En de mens, die niet kan
werken, •heeft geen waarde voor de exploitant. Door 
h"t begrip "loon" is de mens als levend wezen bij-

zaak geworden en heeft slechts nut, voor zover ene;::::
gie aan hen) kan wo1xlen ontleend. De mens is mét 
z\jn energie tot koopwaar gewo1xien. En daarbij komt 
nog dit: fabrieken kunnen in hun tegenwoordige 
stM;t van mechanisatie veelal ·volstaan met "jongens". 
oi::aere, geschlCJolà,e aiib'eiidskrachten zijn "te duw·•·. 
Zij worden opzij geschoven. 

Oorspronkelijk lag de arbeidsbeloning in de a.rbeirl 
besl�ten. De op de natuur gerichte arbe.fdsenergie gaf 
at•be1dsresultaat, dat direct ter beschikking · stond van, 
en geconsumeerd werd door de arbeidende mens Met 
de �,rbeidsverdeling werd het geld ingevoegd ti'issen 
arbeidsresultaat en at··beideruie-consume1'ende mens: 
het loonbeB;·ip deed zijn intrede en er kwam afstand 
tussen_ arbeid en product. Hoe subtieler de arbeids
vel'delmg werd, hoe verder raakte het ru;beldsresul
taat verwijde1'Ci van de ru·beld zelf, zodat tenslotte de 
arbei�eruie mens zijn resultaat ,niet meer kon zien. 
verdU1Sterd als •het werd door het loon. Dit nam d.e 
plaats van het reële resultaat hoe langer hoe meer 
m, en <l��rmede was de schakel: ru·beid - productie. 
weg, schunbaar althans. Want die schakel is er wel· 
nog steeds . schept arbeid, gelijk oorsp1·onkelijk, haa;. 
�1_gen belonmg, nog steeds is de beloning het natuur
l1Jke .gevolg van de arbeid, doch het •loon is zó be
Jangruk. geworden, dat men 'het oorspronkelijke ver
band n!et meer filet, en het lijkt, alsof kapitaal loon 
voorschiet, hetg�en l)ertinent niet het geval is, zoals 
Henry George m zun wer'k "Progres.s and Poverty" 
(Vooruitgang en Armoede), onlooc,henbaar aantoont. 

Een der gevolgen van de 'klove tussen ai•,beid en 
eindproduct is, dat de arbeider (dit woord is hier in 
de ruimste ,bebekenis genomen), die tegenw·oo1'Ciig • 
slechts een klein onderdeel van het productie-proc?s 
als ,taak uitvoert, de zm van de arbeid niet meer voelt 
Dit heeH de arbeidsvreugd zeer· sterk aangetast e� 
de arbeid tot een "offer" gemaakt de prikkel sterk· 
verzwakt, de natuurlijke ru1beldsdrang ondermijnd. 
Tevergeefs tracht men aan te tonen, dat in het Joon 
een pr�el gez1�n _moet worden, die de oorspronkelijke 
natuurl!JJs.e n:·be1dsdrang -vervangt_ Het Joon zou mis
schien emgszms de natuurlijke oorspronkelijke prikkel 
kunnen vervangen, indien het op één lijn gesteld tkon 1
wo1xlen met ·het oorspronkelijke ru·beidsresultaat ,en 

�r, om zo te zeggen: gelijkwaardig aan zou zijn, Zelfs
aán nog blijft het een surrogaat. Maar bovendien: 
het loon 1s aan het oorspronkelijke arbeidsresultaat
mférieur. 

Arbeidsverdeling heeft allereerst een splitsing op
geroepen tussen mentale en musculaire arbeid <ner
sen- . e� spierarbeid), en vervolgens deze beide weer
gesplltst m ontelbare soorten van arbeid met hun 
apa!·te waardering. Hier komen wij wederom in aan
raking met het waardebegrip, Maar uiet alleen is die 
"'.aardeschatting van elke soort arbei<l zeer wiUe!reu
ng, (wet van vraag en aanbod), en mist zij elke ge
zonde basis, ook -het feit van de schommelende waar
de van het geld spreekt een woordje mede, ofschoon 
dom· de massa daaraan slecht,s weinig aandacht ge
schonken W_Qrdt. 

' 



En bovenal het tweede gevolg- der arbeidsverdeling, 
de rationalisatie, gesteund door mechanisatie en 
automatisatie, roept werkloosheid op, waardoor het 
loon geheel als rempla,çant voor de verdwenen na
tuurlijke arbeidsdrang waardeloos gemaakt wordt. 

De arbeidsprestatie is van ouds voorwaarde 'Voor 
het consumeren. Daarop is gegroeid de mOJ·aal wan 
het "wie niet werkt, zal ook niet �ten". De technische 
ontwilQl:eling echter neemt de werkgelegenheià weg 
en maakt daardoor deze moraal tot een val.se, een 
pseudo-moraal. Of, om de schijn te- redden, wordt 
naar bezigheid ·gezocht: werkverschaffing_ Deze is 
niets anders dan krachtverspilling: het weggooien 
van energie.

In de onderhavige wereld--economie, die wij be
schr�ven, wordt volslagen met het loonbegrip gebrn
ken. Het kan geen dienst meer -doen. 

Maar doelbewust ,wordt de arbeid weer met het
arbeidsresultaat verbonden; door 1. de '.lrbeidsplicht
voor iedere mens, 2. het gelijke aandeel, zodat lang
zamerhand de maatschappij doordrongen wordt van 
de -oerwaa1'heid, dat alleen behool"lijke plichtsvervul
ling tot ,behoorlijke consumptiemogelijkh-eid voert; 
dat, hoe nauwgeretter de plicht:;vervulling is, hoe 
groter net aandeel zal zijn, voor ieder. iDe· mens wordt 
weer in contact gebracht met het· geheel. 

Arbeidsloos inkomen als rente en pacht, dus kapi
taal-Joon en grong-loon komen mét arbeids-loon te 
vervallen. 

De mens gaat, niet het geheel voor ogen, weer de 
zin van de arbeid begrijpen, ook al zal hij Zich mèt 
steeds ,kl\fmler onderdelen van het productie-l)l'Oces 
gaan ibezighouden. Want in die onderdelen zal hij ·het 
geheel leren onderscheiden. 

Het gelijke aa.ndeel van de w_ieg tot het graf geeft 
de mens zijn oorspronkelijk;· nilit in een cijfer uit te 
drukken waarde terug. De men,s zal geen koopwaar 
meer zijn. 

. 
.. 
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SPAREN. 

Nu de Overheid met alle macht •het spa.ren gaat 
stimuleren, IS het gewenst, aan het sp'Qren enige aan-
dacht te schenken. ::i 

Spaarzaamheid ls een deugd zegt men. Is dit waar? 
De moraal, die wij zo in het' dagelijk.se leven tegen-
komen, is niet 'Veel meer dan "gelegenheidsmoraal".
Met andere woorden, een moraal, die bij bepaald� 
omstandigheden past. 

�n een lan_d, waar water schaars is, moet men er 
zuinig _mee 201;._ �e inboorlingen worden van jongs af
aan e! van doordJ ongen, dat het een onvergeeflijke 
fout 1s, ,water te verspillen. Zuinigheid met water 
wordt tot een deugd, _en ars zodamg in de la.ndsmoraal 
opgenomen. Het begrip zindelijkheid heeft in zulk een 
land als moraal niet veel ·kans 

_Konfuclus was de wijze, die de verstandsmoraal pi-e
d1kte. Maar Lao Tse vertegenwoordigde de Moraal 
u!et een hoofd,letter, de moraal als oer-gegeven die 
?iep in -�edere mens verborgen ligt en onafhankelijk 
is_ van t�d, plaats en omstandigheden. Goethe tekent 
dit b_egnp in de korte uitspraak: ,,Der gute Mensch 
in semem dun�eln Drange ist sich des rechten Weges 
wohl ,bewusst". (De goede mens is 'Zich in ,zijn duistere 
drang toch w-el bewust van de rechte weg). 

Al beschoutWen wij datgene, wat Goethe bedoelt en 
wat Lao Tse leert als behorend tot de hoogste levens
waarden, toch weten wij zeer goed, dat de moraal die 
aan de hier besproken wereld-<economie kan wo'rden 
ontleend, gedeeltelijk e-veneens verstandsmoraal is 
een moraal dus, die bij deze economie past, door d� 
omstandigheáen onder d� economie wordt ingege
ven. Het �aat er dus niet OJD, ons op de borst te 
slaan en te zeggen: ,,Ziet wat wij verkondig>en is 
de Moi-aal". Wij willen sle�hts emp wijzén da.t :Wat 
men over het algemeen voor de moraal aa'nziet' niet 
veel mee-r is dan een gewoonte, uit praktische 'over
wegin�en uit de bestaande omstandigheden gegroeid. 

Zo . IS het met ·het spa.ren. In een maatschappij,
waa�m g_een bestaallSIZek!erheid is, waarin bejaarden 
en mvallden mln· of meei- als onnutte, waardeloze 
:,ding,en" worden beschouwd, -die tenlaste van c,ver
heids- eh particuliere liefdadigheid komen. Waar het 
"leder voor zich, en de duivel ha.Ie de achterste" als 
hoogste wijsheid_ geldt, waarin de verantwoordelijkheid 
lÎeperkt woo,dt �t een sbtikt persoonlijke en in de 
praktijk niemand zijn broeders· hoeder is kortom in 
de kapitalistische maatschappij, daar is' het spa'.ren 
eell; zeer prakhsche d6Ugd. Want -daar geldt het: 
wrg voor je oude dag, maak, <iat je niet te kort komt 
en zie je geen kans, een vermogen bijeen te gra,bbelen, 
tracht dan altha,ns door kromliggen een -bescheiden 
appeltje voor de dorst uit te sparen opdat je larer 
je medemensen niet tot last b'enrt. Höe roerend die 
·zorg voor je medemensen! En hoe schoon de 'eer·· 
die Je erin moet stellen, je eigen boontjes 'te k��ne� 
deppen! In. die maatschappij wordt hij, die ,zijn we
d�we en w�n in weelde acbterla.at, geroemd als een 
Caesar, gepre�n a-ls de ,Deugd 2'Jelve. 
t En deze mora.al blijft nog •l__ange tijd bestaan, als 
de grondslagen ervan -hoe langer •hoe\ mee1· verà-wi.f·
nen, en feitelijk d,e deugd in ha.ar tegendeel omslaat. 
HaTdnekkig Is zo'n moraal, en ze ,blijft :1Jelfs rnnd
spoken in de -hersens van -veJ.en, die wel degelijk de 
veranderingen in de omstandigheden zien en door
zien. Dat kunnen we in de praktijk constateren b)J on
ze ·huidige regering, die, op socialistische grondslag 
het ka_pltalisme veroordeelt, doch blijf� regeren met
kapitalistische middelen en kapitalistische "deugden··. 

Dat de meeste m,ensen onder de tegenwoordige om
standighed•en niet . sparen kunnen omdat -ze op de 
rand 'Varr het .bestaansminimum of daaronder leven, 
dat de ,propàganda voor het sparen, feitelijk propa
ganda vodr de kapitalistische leerste11!ngen Inhoudt, 
dat enigén, die wèl sparen kunnen nógeens een extra 
aansporing tot de :veroordeelde excessen Jo.•�en, dit 
alles legt getuigenis af, of van niet w:illen zien, è)f 
van volslagen onmacht, nieuwe wegen te ·bewandelen. 

P. d.W. 

•
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VERSLAG OPENBARE VEl.G.ADERING OP 25 FEBRUARI l9il-8� /�(lti 1 ._
DOOR DE L�T. VER. DEI,I,At"î IN ZALE!f SCHAAF TE L'E tITT dIDEl,. j(} l 7-t 
Zaalca�.::.citeit: ongeveer 600 personen. BUREAU B 
Aanwezig: ongeveer 350 personen. �. ;ttf�Z-1/8 

-;,. / 1 Sprekers: Johannes lfruize, geboren te Leemmi�en, 5 Februari 1892 
winkelier, wonende wortel.haven 91 te Leeuuaràen, on 

1 J. Horsmeijer ( �terdere pe1:sono.lia onbekend) hoof'dbe
stuurslid van do Int. Ver. Bcllarry.

/ \ l."edewerkers: Het Leeuwarder Kanerkoor o .1. v. M. IJaborncn. 

Te omstreeks 20.00 uur opent de voorzitter van de afdeling 

�:a4r.d.el!a_J_. 
Krttj.ze" de vergadering -�reen woord van welkom · . o spreker, liêt"'tccuuru:der Kamerkoor en de aanwezigen. Hij

uekt alle niet-leden van Bellomy op, zich bij dozo vereniGing aen 
to sluiten. Hij hoopt, dnt allen zich ook zullen opgeven als lid 
van de n.1.a.o •• zodat de stem ven Be11Wl!Y" ook door de radio zal 
lt:linkcn. 

Hierna voert J. Ilorsrneijer het woord. �ij vindt. dat do o�
stundigheden, waarin wij ons thans bevinden. zoveel op een nood
toestand beginnen to lijken. dat de Bellar:wo;.1en zouden uensen. 
dat het economisch stelsel van E. nellamy uu reeds op de '.'rereld 
zou zijn ingevoerd. Wanneer uij zieng dat in Tt;jecho-Slovntkijfl 
een comcrunistische sta�tsgreep plaats heeft. �nnneer wij verder 
zien de toespitsing van de belangentegcnstelli!,gcn, het opleven 
ven de klassestrijd en het verderfelij�e �pel om de volkeren te 
verdolen en te behecroen. is het dan een uonder, dat umj ons af
vragen" o, God, hoc lang nog?", roept spreke� uit� Vervolgens 
doet spreker een aanval op de reachtsco.ncem;ratie van het bankwe
zen en de trusts. Hij haalt deo.:rbij o.a.. o.t'\ll het kopen van de 
V .A.-•.I. te .Amstordao door Albert Heijn. die dnardoor de r1elk
voorziening van Amsterdar:i grotendeels zal beheersen. Spreker 
meent, dat de plutocraten geen middel zul.len schromen te baat te 

�emcn, om de mensen tot olaven to !'.la.ken. Ili.j acht do mensen ech
ter wel in staat om een werkelijke se.menleving te vormen, daar
bij denkende a� de tijd van de bezetting, toen allen dicht naast 
elka.�der-stonden en de onderlinge geschillen vergeten waren. Pu 
staan �ij we�r onder een dictatuur, n.l. die van het goud en vau 
de gespletenl1eid. Wij leven in een bezeten rrereld, zegt spreker, 
daarbij een woord van professor Huizinga. aanhalend. De eni,.;,e

weg om uit dit krankzinnieengesticht te konen, is het stolsel 
von Bellamy. Vervolgens bcsprJek.t Hors�eijer de enorme technische 
vooruitgang van de lo_.atste eeUVT. waurdoor echter ook s-rote armoe
de, "erkloosheid, zedenverwildering en concernvorming ontstonden. 
Rij acht de politiete democratie niet sterk g�noeg �o 1:1,t het 
moeras te komen, daru.� de mensen slechts negatief ziJn ingesteld 
en niet tot daden komen. Hij haalde daarbij het voorbeeld a� !an 
onze gezanten in Duitsland. die zagen dat het nationaal-soc1al1s-
1.2e zich tot de oorlog gereedmaakte. doch niet in stant viaren er 
i�ta tegen te doen. tij hadden in die tijd de Ox:f.'ord-beueging 
en E.n.n. in ons lend. uae.r wel veel �esproken \1erd, doch waarbij 
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het nimmer tot daden Ltwa.m. Zoals echter de plannen van Hitler 
schipbreuk hebben geleden. zo zul.len ook de plutocraten van 
Amerika. hun eigen graf' graven·door hlm imperialistische dol
larpolitiek • .Alle intellectuelen zijn daar. in dienst vo.n de 
vern1etiging1 voor oorlogvoeriDg om de vrede te krijgen. 
·SP,reker geeft daa..""?la oen beschrijving van .de stoombomaanval
op Biroslj.ima1 die werd uitgevoerd door blanken# die zeggen de

t
besclla.ving te korncn brengen aan de Z\'/arte en brtdne mensen.
Spreker becritiseert dao.::-na het Nederlandse opt�oden in•1na.o
nesië. vrelk co...�flict zijns inzioos op vredelievende wijze had

�oot-on ,worden opgelost. .Het Oosten is :ontwaakt en zal tenslot
te toch ba�& 1n eigen huis woz·den. Vervolgens onde:t"l7erpt hij
de ficanciele politiek van de Nederlandse Regering aan criti,.
Hij stelt daartegenover het economische stelsel van Bellamz._ 
Het geld zal dno.rbij �orden afgeschaft •. tel.'\7ijl een gróot deel
van cle tussenlulnd�l zal moeten vercl\7ijnen. Ook hot winststelsel 
uo:-edt dan tli tgeroeid. Het volk zul dan vcrtrour:en hebben in 
zijn leiders en zo zal over de geb,ele wereld een vertroU\1en in 
elkander ontstaan. zodat er geen oorlog.meer gevoerd zal uorden. 
Spreker richt zicb. dan speciaal tot zijn Christelijke hoorders.
die hij opwekte te handelen zo&ls de Bijbel dat aangeeft en 
die tot ta'"'k hebben Gods Koninkrijk op e.arë..e te stichten. 
In het steloel vanBellamy zullen alle goederen genationali
..see:rd trord.cn, zc,st ::;prcL:cr. Dr zul dan. gacn klassost:::ijd neei"' 
heersen. Ten slotte wekt hij de .a.mwezigen op lid te worden 
van de ,Int. Ver. Bellaey. 

Zowel voor als na de rede van Horsmeijer bracht het Leeu
warder Kamerkoor een aantal liederen ten gehore. 

Na de pauze besprak Horsmeijer een aantal ingekomen vra
gen0 waa.xbij hij de gelegenheid te ba.at ,nam de voordelon van 
.het Bellamy-stelsel breed uit te meten. 

Te omstreok.s 23.45 uur was de vergadering geëindigd •• 
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In verband met Uw neven vermeld schrij-
lven, bericht ik U, dat Cornelis Oderkerk, gebo

x ren te 's-Graveland, 7•2•1889, wonende Terras
weg 68 te Santpoort, gemeente Vel sen, als on
derwijzer werkzaam is aan een Christelijke 
school te Velsen. 

Betrokkene is belijdend lid der Ned. 
Hervormde kerk. Reeds gedurende vele jaren is
hij aanhanger van de beginselen, welke worden 
voorgestaan door de I•V• "Bellamy" en een ijve
rig propagandist dezer vereniging. 

Overigens beweegt hij zich niet op po
litiek gebied. 

Aan 

De Commissaris van Politie,

; �· 
�- J•P•Weyburg .

.,-7 ti,ü
l--.... 

0 .\ 
' 

den Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge.
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Hierbij doe ik U een verslag toekomen 
van een te Utrecht gehouden vergadering van
de Internationale Vereniging Bellamy,dd.6 
Februari 1948,naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen • 

• 
Î 

' Îe Hoofdcommissaris van Politie, 

\�v\�\: 
J 

-

Aar1 de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, 
's GRAVENHAGE •
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INLICHTINGENDIENST. 
UTRECHT. 

C/1-113'48. 

GEHEIM. 

w· � . ï-:..-u .... _ ... z1cntï·• 

p,..! · _,H datu.1.u ·•• ,u� 19i8

R A P P O R T. 

Verslag van een openbare vergadering ,georgl
niseerd door de afdeling Utrecht van de Internationale vereni
ging "Bellamy".op VEijdag 6 Februari 1948 in de nieuwe zaal 
van het N.V.HUIS aan de Oude Gracht te UtFecht. 

Aanvang 19.30 uur,toegangsprijs F.0.50. 
t · Als sprekers waren aangekomdigd ir.Gunnar Knös,wonende 
,r Suriname laan no. 11 te Hilversum over he:b onderwerp "De Wereld

v 
1
staat - een noodzakelijkheid" en J .Horsmeyer jr. ,wonende Bos

"" en Duinlaan no. 17 te Bloemendaal over het onderwerp "Oorlog 
of vrede". 

Aanwezig waren ongeveer 55 mannen en 20 vrouwen.(zaal
ruimte ongeveer 300).In de zaal waren geen versieringen of 
sp�ndoeken aangebracht.Achter de bestuurstafel hadden een viel'

tal personen plaats genomen,waaronder de beide sprekers van 
deze avond.Achter in de zaal was een stand met Bellamy-lectuur 
ingericht. 

Na een kort woord van welkom door een onbekend gebleven 
manspersoon,gaf deze het woord aan ir.Knös,die een uiteenzet
ting gaf over de atoomgeheimen. 
"Het is volkomen nutteloos te spreken over atoomgeheimen.De 
ontwikkeling is geleidelijk gekomen.Over enige jaren hebben V8!
schillende landen het atoomwapen.Het laatste nummer van "Atoom" 
is zeer lezenswaardig.Daarin staat dat 1 Januari 1953 A dag is. 
President Truman zegt in het Congres:in 1952 zullen verschillen
de grote landen atoombommen in grote getale ter beschikking 
hebben.Nu alleen nog maar Amerika.We denken dan speciaal aan 
Rusland.In de Amerikaanse litteratuur staat dat Amerika niet 
van plan is om zich nog één keer te laten verrasse·n.Amerika 
is van plan tijdig voldoende maatregelen te nemen om een aan
val te voorkomen.Dit kan met vliegtuigen.Maar dergelijke vlieg
tuigen kunnen neergeschoten worden.Als ze voortgedreven worden 
door raketten is het mogelijk om ieder punt te bombarderen 
zonder enig afweerwapen.De V 2 wapens stegen tot 150 KM. 
Straks in het volkomen luchtledige op 200 KM. hoogte.Bij de 
daling bereiken ze door hun stroomlijn een enorme snelheid, 
groter dan van een meteoo�r.Op een radarscherm is het niet te 
ontdekken. 

De Amerikanen vrezen niet alleen de Russische atoomraket
ten,maar ook de sluipmoordbommen.In iedere stad kan een bom ge
legd worden en men kan ze in oorlogstijd laten ontploffen,waar
door steden en belangrijke projecten worden vernield. Dit alles 
is niet tegen te gaan.Als er geen andere ontwikkeling plaats 
heeft zullen wij voor 1952 een atoomaanval moeten verwachten 
van Amerika op Rusland.Amerika heeft 1000 bommen nodig om-Rus
land voldoende te verhielen.De eerste atoombommen op Hirosjima 
en Nagasaki worden nu speelgoedbommen genoemd.Toen zijn er 
20.000 mensen gedood door radiumstralen.De hitte van deze 
bommen was al zo groo� dat granietsteen er door verpoeierde.De 
atoombommen van nu zijn al 600 a 700 maal sterker dan die op 
Hirosjima. 

Dit zijn de sombere vooruitzichten,de zekere ontwikke+ing 
in de wereld.Omdat de situatie zo ernstig is hebben de geleerden 
samen "One world or none" uitgegeven.In dit boek wordt het jaar 

1952 
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1952 aangewezen als het gevaarlijke jaar.Welke mogelijkheid is 
er om aan deze gevaren te ontsnappen? Deze:een internationale 
controle op de atoomenergie,steunend op een internationale poli
tiemacht.Alle landen moeten onderzocht worden op de fabricage 
van atoombommen.Deze controle is het eerste geraamte van de toe
komstige wereldregering.Dan kan voorkomen worden dat de mensen 
� uitgemoord worden.De komende oorlog gaat met atoombommen,
de dan volgende met stenen.

Dit is het eerste probleem wat ons te wachten staat.Wij 
moeten ons allemaal ir-spannen.Een federale wereldregering is de 
oplossing.Churchill ziet,tot mijn spijt,alleen heil in een Euro
pese samenwerking.Wij hebben een organisatie gesticht waarbij 
ook de Bellamyvereniging aangesloten is. 

Ieder lid en iedereen moet op de hoogte gebracht worden van 
de enige mogelijke oplossing.Er moet een einde gemaakt worden 
aan de sombere voorspellingen.Ik wil straks gaarne vragen hier
over beantwoorden" • 

Hierna wordt het woord verleend aan Horsmeyer.Hij spreekt 
ongeveer als volgt: 
"Toen ik zojuist de uiteenzetting van KnHs hoorde,dacht ik aan 
de woorden van de grote Huizinga: berieten wereld.Ik denk aan het 
bezeten land,bezeten volk en bezeten regering.Het is een utopie 
dat men het behoud van de volkomen vrijheid van de onderneme� 
wil. 

Oorlog of vrede.Natuurlijk is vrede het daverend antwoord. 
Na de oorlog 1914-1918 hoorden we in Holland de leuze:nooit 
meer oorlog.We zagen het embleem van het gebroken geweertje,op
tochten van moeders en jonge vrouwen die met een witte tulp 
uiting gaven aan hun vurig verlangen : vrede,vrijheid. 

Amerika heeft altijd doorgewerkt tijdens de oorlog.Nu wor
den er leningen gegeven,maar er moet betaald worden.De schulden 
stapelen zich op,er zijn steeds meer tekorten.Zo gaat het overal 
en er komen steeds meer belastingen.Wat is er overgebleven van 
het grote gebed van Rooseveld,die naar onze mening veel te vroeg 
gestorven is? Truman zeg� : als Amerika niet slaagt zal er tot 
een bewapeningsprogram moeten worden overgegaan.Er is nu 79 % 
uitgetrokken voor directe of indirecte oorlogvoering. 

Marshaà1 wil Europa helpen,Staesen wil stopzetting van de 
nationalisatieplannen in Engeland.Het zit àllemaal vast aan een 
winststelsel waaronder de wereld gebukt gaat. 

We moeten gezamenlijk optrekken in verenigd verband ter 
verrijking van de geest.En daarheen gaan we,alleen is het de 
vraag : hoe î Een Pan-Europa met een continentaal bestuur als 
onderdeel van een wereldbestuur.Eén land,één volk,daarheen moet 
het gaan. 

In Utrecht is in December iets moois gebeurd.Verschillende 
stromingen �ijn daar samengekomen.om een positieve daad te ver
richten.Er ai gesticht de Internationale Beweging voor Vrede 
en Veiligheid.De Koningin heeft ook een mooi woord voor de radi, 
gesproken ;nieuwe samenwerking op de grondslag van gelijkheid 
en wederzijds vertrouwen.En zij is geen Bcllamiane.Maar het is 
te� beschouwen als een uiting van wat leeft in volk en regering. 
Het mag bij dat woord niet blijven. 

Eenheid van de volkeren is nodig voor één doel : vrede. 
De strijdbijl,die het volk tegen elkaar in het harnas jaagt, 
moet worden geslecht.Wij zijn het hoogst ontwikkelde wezen in 
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de natuur met rede begiftigd.Het gaat niet om de productiemoge
lijkheden,dat kan in no time vervaardigd worden.Maar we hebben 
één belang: brood,dekens,kleren,huizen enz.Dat is het belang dat 
Katholieken,Christenen,Dageraad en communisten nodig hebben. 
Het doet er niet toe of de schoenen door een communist gemaakt 
worden of een pak door ean socialist.Er moet voorzien worden in 
aller behoefte en daarna de propagering van de eigen gedachte. 
We moeten gezamenlijk ook het gezamenlijke doel dienen.Plammati
ge arbeid,psycho-technisch onderzoek opdat ieder op de juiste 
plaats is. 

Wat wil Bellamy? Verplicht onderwijs tot 21 jaar.Elk talen� 
je moet tot ontwikkeling gebracht worden voor zijn wezenlijke 
bestemming.Arbeidsdienst �aarna tot 24 jaar.Niet met een schop, 
krijgsliederen en uniform.Maar practische toepassing van de 
theorie van school.Er moet kunnen worden beoordeeld welke arbeid 
je-ligt.De tewerkstelling moet selectief zijn.Op 55 jarige leef
tijd in een reservearbeidsleger om bij te springen als er eens 
rampen zijn.Verder een planmatige vaststelling van wat er eens 
nodig is.De arbeidseenheden moeten woraen vastgesteld,de waarde 
ook.Economische gelijkheid.Koopkracht toegekend aan persoonlijk 
crediet.Qp de gulden hoeft niet mee� te staan : God met ons, 
want Die is met ons.Dan is ook mogelijk een vredelievende ont
wikkeling van de atoomenergie en bevrijding van de mens van veel 
gezwoeg." 

21.30 uur pauze. 

In de pauze was er gelegenheid tot het schriftelijk indienen van 
vragen. 
Enkele personen hadden hiarvan gebruik% gemaakt.De vragen werden 
beantwoord door de beide sprekers • .
De vergadering ging te 22�20 uur rustig uiteen. 

Utrecht,10 Februari 1948 • 
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wo�!nis ;;oog tijd, dat <le ogen der mensen geopend
gegeve� kan zal aan het goud zijn ware bestemming
wetens =�_n Worden. H,et zal voor industriële en
zal d �happel�ke doeleinden worden aangewend •het
no e unst dienen en• • . . <le opschik, zolang de inens
se 

g de . behoefte blijft gevoelen, zijn lichamelijke
vo�oon�eid. te accen�ueren, of zijn lichamelijke on-

E'!1;ak�heid onder sieraden te verbergen. 
d. l �iste �vaard·emeter ligt besloten in een economie ie gericht IS op de behoeftenbevredig!ng der mensen, en op het _tenvolle partij trekken van de in de llllen�en aanwezige !lillbei&skracht. En die ald'us de
f��erildJJ __ 

k
en d

1 
e 

t
goederen op de juiste, d,w.z.: hun na-e P aa s stelt. 

-0-
GELD, ALLEEN VERDEELMIDDEL. 

wizkk
elfs zij,. di� de grondbeginselen <van de hier ont:
elde distr1but1eve- evenwichts- en wereld-econo

mie aanhangen, �ebruiken, óók als zij In :het kader 
van deze �conom1e beschouwingen houden veelal het woord "rwlmiddel". Dit is principiëel fout'. 

In deze distributieve economie wordt alleen verdeeld __ en niet geruild. Het persoonlijke, aan beperkte 
loopt�d gebonden geld in deze economie is de uit- ·,
?rukking van a1,?eids- of energie-eenheden; dit geld 
1?. slechts het middel, om de stoffelijke en onstoffe
lJJke consumptiegoederen rechtvaardig onder de men
�en te ver<lelen. De ve1'<ieling der consumpt�goede-
1 en, dat wil zeggen: 1) de vastlegging der -prijzen en 
vervolgens 2) _ de vaststelling van het totaal daar;van 
daar11a_ 3) de vaststelling van ieders <lee! en 4) d� 
t?ew1Jzing daa_r-van, is de laatste productieve hande
bng, die verricht wordt, omdat zij de grens vormt .,
tussen de productieve en de consumptieve sfeer. 
. Aan de ,verdeling, (die dus zelf productieve hande

ling is, omdat zij aan de consumptiegoederen hun 
verdeelbaarheid schenkt, welke er nog aan ontbrak) 
gaan de andere productieve handelingen :vooraf, en 
daaraan parallel, en er onver.biddelijk mede verbon
den_, loopt de prijsvorming -in energie-l)enheden. 
_Die energie-eenheden zijn evenmin ruilmiddel. Zij 

z1Jn slechts de administ;ratieve vastlegging van menselijke ar.beidsenergie, welke in de loop van het pro
ductie-proces in de goederen en diensten vonn aan
·neemt. Deze vastlegging is niet ruil, doch accumu
latie, opstelling, additie. 

Een goed wordt dus vanaf het ·eerste begin van zijn
winning tot aan de laatste bewerking, inclusief �n
disfa·ibutie, welke ook productieve handeling is, be
geleid door een aantekening -van het aantal energie
eenheden, dat er aan gegeven is. Daarbij kan uit de
aai'<i der zaak nimmer sprake zijn van een an<lere
rekenkundige bewerk-ing dan optelling, Want iedere
productieve instantie, die aan een goed arbeid. ,verricht in de loop van het productie-proces, geeft h!lar 
energie, voegt haar energie bij het quantum energie,
dat er reeds in is opgegaan.

De consumptie daarentegen is. steeds een .aftrek
king, immers bij aankoop van consumptiegoed door 
de individuen wo1'<it de prijs van het door hen ge
kochte goed van hun aandeel afgetrokken. Nimmer 
wordt deze prijs overgeschreven. 

Zo zou men !hret maat.5chappelijke leven kunnen 
verdelen in de additionele zijde en de abstraherende 
zijde, ofwel de optellende en de aftrekkende zijde. 

De additionele, of opt�llende zijde is die der pro
ductie, waarbij de enërgie-eenheid .als eenheid geldt, 
in welke -de rekenkundige bewerking (het optellen) 
wordt uitgevoerd. 

De abstraherende of aftrekkende zijde is die der 
consumptie, waarbij de geld-eenheid (de benaming 
voor e.e.) als eenheid geldt, in welke de rekenkun
dige bewerking (het aftre-kken) wordt uitgevoerd. 

In deze distributi�e economie is noch bij de pro
ductieve, noch bij de consumptieve zijde sprake ,van 
ruiling. , . Evenmin in het internatwpale verkeer. Dit inter
nationale verkeer is ondeidl!el ,van het maat.schap
pelijk leven. In dit internationale verkeer spelen 
productie en consumptie beide hun rol. Ware de 
wereld "één land", dan zou. het woord "internatio
naal" geen betekenis hebben, en dan zou het 'Vooraf
gaande duidelijk genoeg zijn, Maar we houden juist 
de naties aan, respecteren de grenzen, zoa<Js ze zijn, 
en daaixioor dreigt iVe.rwatT!ng te ontstaan, want we 

'komen door het bestaan van de aparte naties licht 
in de v-e1·!eiding om -van een "internationale ruil" te 
sp!·eken. Er heeft geen internationale ruil plaats, doch ,vel een goederen- en dienstenbeweging van plaat
sen van productie naar p!aa,tsen van consumpt!-e of 
verdere productie. Dit is een kwestie van arbeidsver
deling, niet vàn ruil. Echter omdat nu eenmaal de 
historisch ontstane grenzen ' worden aangehomlen 
lijkt het of er geruild moet woroen om evenwicht � 
,verkrijgen. In werkelijkheid wordt niet geruild, doch 
eenvoudig goed ge,transporteerd -diensten verricht 
en saldi zijn slechts onevelllWichtigheclen, In de ar: 
'beldsbezetting, welke herstel<! worden door overplaatsing van arbeidskrncht: immigratie-emigratie. 

Hiermede hbop ik duidelijk en klaar te hebben aan 
getoond, dat in de onderhavige economie nooit of 
te nimmer -van ruiling of ruilmiddel sprake kan zijn. 

Daarentegen, indien wij in het vigerende stelsel van 
geld spreken, dan is het woord "ruil-middel" wél 
op zijn plaats. Want ons hedendaagse geld heeft ver
schillen-de functies, waarvan vergemakkelijking ,bij 
de goederen- en dienstenruil er één Is. ons geld 'helpt ons 'bij de ruil, bij het spa.ren, bij 1let verde
len ( !) , het meten van de waarde. . . . Het is een 
manusjé van alles, en geen enkele functie ,verricht 
het naar .behoren, én omdat het te vele en te tegen
strijdige functies heeft, én omdat het ze!! geëxploi
teerd wordt. 

Wat wij in dit •betoog hebbeR willen aantonen is niet.s anders, dan dat wij ons in het kader d€r dis
tri-butieve economie volkomen moeten losmaken van 
het begrip "ruil", daar dit daarin niet bestaat, noch nationaal, noch internationaal; niet In de produc
ti-eve en niet in de consumptieve sfeer. In de distri
butieve economie kennen •Wij slechts: 
aan de consumptieve zijde: het persoonlijke, aan be

perkte looptijd gebonden geld als ve1'<ieelmiddel, 
aan de productieve zijde: de ene11gie-eenheid als waar

de-meter (waar,bij "waai·de" moet opgevat wor
den als "prijs") 



WAARDE. 

Het woord "waarde" is een der moeilijkst ,verstaan
bare in de economie. Enerzijds Is het een zó vaag be
grip, dat inen het bij geen enkele concrete ,beschrij
ving kan gebruiken anderzijds kunnen we dit woord 
veelal niet missen e� dringt het :haast automatisch in 
de verhandelingen over de economie door. Ook in de 
onderhavige. 

Het is derhalve noodzakelijk, dat wij aan dit begrip 
enige woorden wijden. 

Laat Ik dan beginnen, er de aandacht op te vesti
gen, dat in de klassieke economie ontzaglijk veel aan
dacht aan dit ,begrip is geschonken. En een<l-eels te
recht. Men heeft begrepen, dat hier een •kernvraag
stuk aan de orde was, en waarom? Omdat met de 
waarde de prijsvorming samenhangt en daarmede we
der het inkomstenvraag.stuk en de opbouw van welk 
economisch systeem ook. Men zocht naar een vaste 
basis. 

Adam Smith, die de "ivader der economische weten
schap wordt genoemd, zegt: ,. ... . daarom is alleen de 
arbeid, welke in haar eigen waarde nooit schoorunelt, 
de uiteindelijkè en werkelijke standaard, door welke 
de waarde van alle zaken, op elke tijd en i,laats rkan 
worden beoordeeld (geschat) en ,vergeleken." ( .... la
bour alone, therefore, never vaa:ying in its own value,
is alone the ultimate and real standaro by which t,he 
value of all commodities can at all times and places 
be estimated and compared.") 

En Prof. Quack .spreekt in zijn werk ,De Socialis
ten" (deel I ,blz. 464) de mening uit, d;t Smi�h met 
deze uitspraak 'Vrijwel de hand reikt aan de socialis
ten. 

Maar. . . . al voert Smith alles op de arbeidswaarde 
terug, zijn uitspraak is vrij problematiek, omdat hij 
spreekt van.... arbelos-waarde, daarmede juist het 
woord gebruikende, dat hij verklaren wil. En ook al 
zegt hij van deze "arbeidswaàrde" , dat zij niet schom
melt,. dan hebb�n wij daaraan niet veel, omdat hij
verzlllmt, die met-scl).ommelende waarde te fixeren. 
Maar <13:t kan hij ook niet doen, omdat in de praktijk 
de arbeidswaarde allerminst vast is, en niet alleen 
voor de verschillende soorten van arbeid anders Is ·doc:h 
zelfs dezelfde soort arbeid steeds .anders gewaa�eer:I 
wor<lt, afhankelijk van het aanbod tegenover de vraag. 
Bovendien zegt hij, dat op grond van die zogenaamde 
vaste ai1beidswaarde, ·de- waarde ,van alle zaken op el
ke tijd en_ elke plaats kan worden beoordeeld of ge
schat ( estunated). Daarmede brengt hij wederom een 
zwevend begrip in het geding, want beoordelen of 
schatten houdt geen vastheid, geen onrverandrerlijke 
normen in. Hoe Prof. Quack kan zeggen, dat Smith 
de hand reikt aan de socialisten, is dan ook een rnad
sel. . . . . . tenzij men aanneemt, dat de socialisten zélf 

zweven. 
Het enige nut, dat Smith's uitspraak heeft is dat

hij wijst op de ai·beld als gron(!slag voor de waard:e
·bepaling; waarmede hij dus wel de richting aangeeft,
waai·ln gezocht m.oet worden, doch zelf het vraagstUk 
niet oplost.

De socialistlsohe waardetheorie is'�e arbeidswaarde
leer. Zij wil de waarde gelijkstellen met de hoeveel
heid arbeid, nodig om een goed voort te ,brengen, en 
bèdient zich van de gemiddelde maatschappelijke ar
beid die verricht •kan worden door een gemiddeldle 
8/rbelder bij een gemiddeld gunstig arbeidsproces. De 
aldus vierJo,egen eenheid is dan de al.gemene waarde
maat waarnaar alle goederen bij hun ruil kunnen 
word�n gemeten. " 

Hiertegenover staaî de grenswaardetheorie, opge
steld door William Stanley Jevons (Final Utility) in 
Engeland Karl Menger (Grenznutzen) 1n Oostenrijk 
en Walr� (L'lntensité du demter besoin satisfait) in 
Zwitserl�d; alle drie in de jarnn 1871-1874. 

De uitwerking g�hiedde door de Oostenrijkers Von 
Böhm-Bàwerk, Von Wieser, Sax en zuckerkandt. 'Men 
noemde deze theorie, de "Oostem-i.ikse ,waardetheorie".
Zij wo1idt echter door de Engelse economen Man·shall 
en Shadrwell, de ..Amerikaan Patren, de, Fransman 
Oharles Glde, en door het · merendeel der Nederlandse 
economen aangehangen. 

· De theorie gaat uit van de menselijke ,behoefte en 
ziet in de waarde de 1betekenis, die een bepaalde hoe
veelheid van een goed heeft voor de 'bevi-ediging van 
die behoefte. Naarmate de beschikbare hoeveelheid 
groter is, neemt de betekenis af. 

Het moet zonder meer duidelijk zijn, dat, de studie 
van <ie grenswaarde onafscheidelijk verbonden Is aan 
de kapitalistische maatschappij-inrichting, omdat dit 
systeem (20, er al van een systeem gesproken kan wor
den) steunt op de wet van ,vraag en aanbod. En deze 
wet van vraag en aanbod Is feitelijk niets anders dan 
een formule.ring van h:et fdt, dat in een individualis
tische maatschappij de prijzen van goederen en dien
sten afhankelijk zijn van de op elkaar Inwerkende 
kracht der persoonlijke behoefte en de mogelijkheid 
tot bevrediging daarvan. In een maatschappij, waarin 
à priori geen zekerheid bestaa,t, tracht men een zeker
heidselement te on�kken In de opstelling van een 
theorie die aangeeft, hoe de individuele reactie der 
mensen'. Is, om <laarult gemid<l.elden af te leiden. An
dei·s ge�: men tracht door de individuele reacties 
in formules vast te leggen, te weten te komen, hoe 
de persoonlijke waai·deschattingen Zijn. 

In feite is de wet ,van vraag en aanbod niets an
ders dan de vage aanduiding, dat, losgelaten op alles 
en nog wat, de mensen individueel waarden bepalen 
of schatten, en dat die waai·deschattingen hoger zijn 
naarmate het gezochte in geringer hoeveelheid be
schikbaar, en lager, naai· mate er overvloed rvan aan
wezig is .Het blijft bij deze vage aanduiding. Doch de 
bestudering .van de individuele waardeschattingen 
voert tot de grenswaardetheorie, die echter hoogstens 
tot enige algemene formul-es aangaande de mense
lijke reacties ,voert, ronder de verlangde zekerheid te 
brengen. 

Nu kan men zich afvi·agen: welk nut heeft die.stu
die feitelijk? Het antwoord op deze vraag moet lt11-
den: voor een economische theorie a:ls de onderhavige 
is de grenswaardetheorie ovan zeer geringe betekenis, 
omdat onze economie van vaste normen uitgaat. -De 
eerste vaste norm is: de verdeling van het maatschap
pelijk product, en de tweede: het aannemen van een 
vaste, onveranderlijke rekeneenheid_- :Daardoor wordt 
een calculatiebasis geschapen, die de nodige zekerheid 
brengt, zodat organisatie mogelijk wordt. 

-
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f We_lnu, waar wij ophouden, begint het werk der des

kw:1d�gen op elk gebied. Statistici, psychologen, me
d1c1, mgemeurs, organisatoren, onderwijsexpert.s, land
bouwkundigen, vaklieden op elk terrein .... HJ1n allen 
stl'ekke d_it werkje tot uitgangspur,t. Wij nodigen hen
gaarne mt, hun woord te spreken en idit aan het on
derha,vige geschrütje toe te voegen. Op deze wijze 
zou onze studie een besctleid.en begin va.n een Interes
sante bibliotheek kunnen worden. 
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Met dit beroep op de medeweriking der •technici on
der onze lezers besluit ik deze studie en beveel het 
hierna volgende aanhangsel in hun aan<tacht aan. 

TER INLEIDING VAN HET AANHANGSEL, 

Naldat in de vorige hoofdstukken de grondslagen en 
de :hoofdlijnen ener wereld-economie, gericht op een, 
rechtvaaxdige ive.rdeling en op evenwicht, zijn gegev-an, 
zullen in dit aanhangsel onderwerpen worden behan� 
deld, die hiei-voor geen plaats konden ,vinden, om
dat beoogd werd, reoht op •het doel a,f te gaan, zonder 
ons op zijpaden te begeven. 

Deze zijpaden zijn echter ook interessant, al zullen 
wij daarop veel tegenkomen, .dat wormstekig is en 
vermolmd. 

Soms zullen de dingen, die wij ontmoeten, ons aan
doen als de uitdragerij van Aäron Wassertrum, be
schreven in Gustav Meyrink's interessante boek "De 
Golem". Een ,verzameling van oude, roestige romme1,
waar nooit iemand naar vraagt, waarvan ncloit iemand 
iets koopt. Toch liggen in d,e lçelderachti,ge ruimte en 
hangen in een krans om de dem·opening dezelfde 

�estige voorwerpen jaar in jaar uit, bewaa-kt door de 
�tie, af,zioht,elijke en smerige Wassertrum, die op

vliegt, wanneer een toevallige voorbijganger eens blijft 
staan. En niemand ,weet, waru·van die man leef-t, wat' 
hij eigenlijk ,bewaakt en ver,bergt; -niemand heeft er 
een ,vermoeden van, dat achter zijn armzalige gesta'1te 
·en zijn afschuwelijke ·uiterlijke omstandig,hooen, rijk
dommen schuilgaan, die, uit duistere bronnen bijeen
gegaard, �n het verborgene hun misdadige invloeden 
doen gelden. 

Maar soms ook zullen wij ons gevoelen, als in een 
museum waar wij onder de indruk komen van de 
eerbiedw'aru·digheid der oudé, vergane dingen, j(iie ons 
leren dat alles in zijn tijd reden en recht ;van be
staan'. had dat alles zijn opkomst, zijn glorie, maar 
ook zijn teruggang en iverval kent. 

wassert.rwn en museum beide zullen ons, als •Wij 

sche1,p opmerken, de aspecten van !het leven doen aan
,voelen en ons bewust maken van de eeuwige perio
diciteit niet in de voii:n van de vicieuse cirkel, ,waarin
opkom;t, via glorie op ,v,ewal aansl�it en erin_ ever
gaat maar in de yorm van een spn·aal, waarm het
verv�l, hoewel afdaling zijnde, doch boven het von5
punt van opkomst k'oi:nt te liggen, zodat ook v_erval
ons steeds op een verder punt brengt In de 1·u1mte: 

,. op hoger niv,eau.

-------� 

Ook het verval is deel der Schepping, die zich 
eeuwig voltrekt. 
GOUD. (Reeds in Bellamy--Nieuws No. 11 van 3 Juni 
1947 verschenen). 

In deze tljtl,en van ve1·,broken evenwicht heeft vrij
wel iedereen met de funeste gevolgen va,n een on
standvastig ruil- en verdeelmiddel kennisgemaakt, 
maar er zijn weinig mensen, die zich werkelijk reken� 
schap geven van wat er eigenlijk plaatsvindt. 

Sinds lang ·kennen wij onze maat-eenheid, de meter, 
en wij weten, dat deze onveranderlijk is. De onveran
de1-lijkheid wordt gewaarborgd door een regelmatige 
contröle van staatswege op maten en gewichten, voor� 
g�schreven door de ijkwet. Daarmede is de zekerheid 
bereikt, dat men bij aankoop -van goeder.en steeds de 
juiste hoeveelheid kr�gt, gevallen van bedrog daar
gelaten. Daar, waar de meter niet al!> maatstaf ge
hrnikt. wordt. zi.in toch �te verhoudingsciifers hP.
.kend, waaraan men voldoende z,kerheid ontleent. 
Men denke bijv. aan <de Engelse maten en gewichten, 
waarvan de equivalenten in centimeters en grammen 
met de nodige -decimalen vaststaan. 

Zonder deze vasbheid Is onze samenleving haast on
denkbaar. Het tegenstrijdige is echter, dat men deze 
stancivastig-heïd bij ruil- en ve1,deelmiddel mist en 
dit is toch óók een eenheid, waarmede men een m�!ing 
verri<:ht, namelijk de meting van de waarde van goe
deren en diensten. (Zie verderop -ve1,handeling over 
"waarde"). Deze meting levert als resultaat de prlJs
op, evenals iele meting met de lengte-eenheid, de maat 
der dingen oplevert. 

Welke lengte- en inhoudsma,ten ook ter wereld ge
·bruikt worden, ze zijn onv<eranderlljk en tussen hen
bestaat een onveranderlijke verhouding. De waarde
maten echter (geld�eenhèc!-en, ,va.luta's) der wer•eld 
schommelen ten opzichte van elkaar. 

Hoe komt ldat? Dat komt omdat men het goud als 
uitgangspunt van de waardemaat gekozen heeft. 

Alleen dán is een meet-een•heid juist en onverander
lijk, wanneer zij geen waarde inzichzelf heeft, dus 
wanneer zij volkomen neutraal· is. Voldoen de meter, 
de liter aan de eis van neutraliteit? Ja, want ze eijn 
•begrippen, onstoffelijke dingen. Men moge de mater
verstoffelijken, het begrip "meter" vastleggen In een
staaf platina; die sta.ai! platina moge de begeerte der
mensen opwekken en dus niet neutraal zijn het be
grip "meter"Zélf wekt geen begeerte, is dus �olkomen
neutraal, evena.Js ·het begrip "liter", dat de inhoud
van een -vat aangeeft, lhetwelk .binnenwerks 0,1 x 0,1 x 
0,1 meter meet. Men moge "standaard-va.ten" maken,
rond, ovaal, zeshoekig, -van zilver of goud; al zijn deze
vaten door vorm, uitvoering .of materiaal begerens
waardige objecten, !het begrip, dat eraan ten g:rollid
slag ligt, is en blijft neutraal.

Noch onze lengte- noch onze inhoudsmaat hebben 
waarde in zioh,zelf; doch de meet-eenheid voor de 
waarde ,van goederen en diensten, het goud, is niet 
neutraal, omdat goud in zichzelf een uitermate be
geerd artikel Is. 



Men heeft dit 'bezwaar trachten te ondervangen, 
door pe "gouG!ptijsl' wettelijk __ vast te !_eggen, in �e
derlamd · nameJijk oorsprnnkel1,Jk: f 16513,44 per kilo. 
Het gouden tientje bevat op deze basis 1 kilo : 165,344 

is 6,048 gram goud. Men moge de goudprljs met nóg 
zoveel wetten vastleg-gen als men wil, men moge

! 
zo

als is geschied, de goudprijs ;verallJdere�. de ma,gische 
aanbrekkingskracht van het goud •bliJft bestaa.n en 
breekt iedere wet. 

Elk land dat !lijn geldwezen op de gouden stan
daard gebiseerd heeft, regelt wetlielijk de goud-l�
houd van zijn standaaromunt, daarmede de !lioud12riJs 
wettelijk vasUeggende, evenals Nederland dit heeft 
gedaan. Maar geen wetten, _van welk land ook, kun
nen de magische aantrekkings'kraeht van het goud
beheersen. 

Daarmede is het goud als •basis voor het geldwooen, 
als rekeneenheid, ten enen male veroordeeld. 

Goud is een goed als ieder ander goed. Het moet 
aan de aarde onttrokken worden en ook daar, rwaar 
het in zuivere toestand gevonden wordt, kost zijn 
winning en transport arbeidsenergie. 

Elk goed is in meerdere of mindere mate begeerd. 
Geen enkel ,goed kan dus als waardemaat dienen. 
Welke stof men ook neemt, als waardemaat is zij on
geschikt, ook al bepaalt men de •hoeveelheid, die de 
standaardmunt er,van bevatten moet, en tracht men 
daarmede een abstractie in te voeren. Men .bl!Jft ge
dachtelijk aan de stof hangen, en dit is wel zeer 
sterk het geval bij het goud. 

De wonderlijke aantrek.kingskJ.·acht van het goud 
is moeilijk te verklaren, wanneer men bedenkt, dat 
srechts een uitei-st gering gedeelte van zijn wereld
productie tot ,werkelijk .nuttige dingen dient. __ Beoor
deeld naar de wetenschappelijke en mdustnele nut
tigheid is er meer dan voldoende goud op de wereld. 
Goud is niet zo zeldzaam, als van oudsher wordt ibe
weerd. Maar niet zodra gaat men oordelen <vanu.!t 
het standpunt der begerenswaardigheid of men 
stuit op rhet feit, dat een ontzaglijk groot aantal men
sen alleen al doo1· de gedachte aan het -gele metaa1l 
betorerd wordt, en bij •hen de bezitshartstocht_ ont
waakt vanuit de gezichtshoek der onverzadigbare 
bezitscÎrnng zou inderdaad het goud reldzaam zijn. 

Onder deze betovering staat de gehele wereld. 
Ieder land, ook al ·heeft het de gouden standaard 
v,erlaten tracht zoveel mogelijk goud te bemachti
gen. He�ft een land goud in zijn bodem, dan wendt 
het een groot deel va,n zijn arbeidsln·achten aan, het 
te winnen (Afi:ika, Rusland). Heeft een land geen 
goud in zijn bodem, dan tracht het dit metaal te ver
werven door ruiling tegen werkelijk nuttige producten, 
dus uiteindelijk eveneens ai•beidskracht. 

Men beleeft dus •het bespottelijke <verschijnsel, dat 
het goud aan de ene kant van de aarde met ontzag
lijke moeite uit de bodem gehaald wo1'<l.t, om het aan 
de andere kant van de aarde met even ontzaglijke 
moeite 1Weer onder de grond te stoppen, want het 
vreilige" opbergen v,ereist de bouw van onaeraardse 

kluizen. Welk quantum aan arbeidsenergie aan trans
port en bewaking verloren gaat, ls niet te schatten. 

Voor cred!teurlanden is het .toevloeien van het 
goud een -waar probleem geworden. Men denke slechts 
aan Amerika, dat tijden gekend heeft, waarin het de 
,.bezitter" van het grootste deel van de w,ereldgoud
voorraad was. Een dergelijke periode beleeft Amerika 
thans wederom en het zou ons niet verwonderen, wan
neer binnenkort, evenals vóór de oorlog, maatregelen 
tot "hei-waardering" genomen zullen woraen, m.a.w., 
dat de "wettelijke" goudprijs veranderd wordt.

Ook heeft men reeds stemmen vernomen, die zich 
uitspreken over een •he1werdeling van het goud :van 
Amerika over de andere landen (debitew·lan.den) ten
einde stabilisatie der valuta's dier landen te verkrij
gen en een goud-crisis in Am1fü•ika te voorkomen. 
Doch het is duidelijk, dat, daar die debiteurlanden 
geen retourgoederen hebben, die Amerika accepteer& 
v-0or zijn leveringen aan hen, het goud onmiddellijk 
weer naa1· Amerika zou terug,vloeien. De situatie zou 
dan precies weer zijn zoals te voren, met dit resul
tr.at, dat de goudschenking, die Amerika had gedaan 
bij de "hervei'<l.eling;•, was omge�et in een schenking 
van andere goederen. Wij kunnen over dit onderwerp 
nog verder f!losofä;ren, d-0ch zullen het hierbij laten, 
om de draad van ons betoog weer op ·te nemen. 

Men meent nog steeds, dat juist het heftig-.begeerd
zijn van het goud dit tot de beste basis voor de meet-, 
ruil- en verdeel-eenheid maakt. Het tegendeel 1s Wa!lr. 
Juist door de aantrek!kingskracht van het goud is 
dit het allerslechtste verdeelmLddel en de onbetrouw
baarste waardemeter, die men zich denken kan. Bo
vendien kost 2ijn winning, transport en bewaking de 
mensen een niet te berekenen hoeveelheid energie, die_ 
beter voor zaken van werk�Jijk nut kon worden aan
gewend. Men dient zich van de fictie Jos te maken. 
De moeilijkheid hie1,blj echter is, dat er een groep 

-van mensen is, die er belang bij heeft, de zaken te 
laten, zoals 2ij zijn. Het is die groep, welke de waai-
demeber ·het ruil- en verdeelmiddel als ·handelsobje<lc
g,�bruikt, m.a.,w. de groep, die zeer wèl vaart bij de
onstabiliteit van het geld, en die de goudbegeerte der
mensen exploiteert, daarmede gelijk een vampyr de 
samenleving uitzuigende. Ik bedo�l de geldhandel.

De geldmagnaten doen hun uiterste best, om de
goudbegeerte aan te wakkeren, en de dagbladen,
wei,ktuigen van de geldhandel, laten niet na, van elke 
goudvondst met grote ophef melding te maken, en
daardoor de gouddorst .van de massa te prikkelen. 
Men herinnert zich ongetwijfeld de sensationele •kran
tenberichten over het goud van de "Lutine" van <Vóór

de oorlog de berging ;van het tijdens de laatlste oor
log in de' Maas gezonken goud, de •berichten over de 
Afrikaanse goud-pi·oductle. 

•• 
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P,eorge· La van 'ecl forth highly creditable displays two years over 150 Nationalist Clubs i1 of feeling 011 th.e top of the coách. , were in existence, mostly in th.! 
1

Julian West of Boston lay At sucl• times the passengers would West. In the 1892 Presldential elec
in a state of suspended animá- call down encouragingly_ to the toil-,ftion, they joil1ed ·forces with the
tion from: 1887 till the ye�r 

ers. of the roi_,c, e:hort.ing them t� j Popullsts and had an important in-
. pat111nce, anil hohhng out ho11�s 01 , f.luence on the farmers' movement2000. _When. lus

. 
subterranean possible compensation in another 

�
and the ·western trade unións. 1 

cha-;nber ,•rns d1scovered and he Wl!S world "for tlie hardnèss of their lot, - - 1 
brought out of his trance. he found I while others conthuutecl to buy, 
himself in a Socialist A1ne1•ica. s.-.tves and lintrnents for o,e crip-

He compared the happy Hfe of �1� pied and înjured." 
cconomy of plenty with the capital- , This was the opening passage of 
ist \\'Ol1d of 1887. in the following , t)Je utopian sociallst noveJ, Lookinir 
parable of the coach: · Backward by Edward Bellamy. . 1

" . . .  I oannot do IJelter lhan to I During the 90's. a mill!pn copies-
1 i·om,parc socict�- as it thcn was lo 'of thls book wel'e in circulation. lts . 

!l prodigiol!s coach which the m:.sses !ïnfluence and popularity can be 
of. humani(y wcrc hnrnessed to ,.-n<l, compai:ed only to that of Unclc. 
drngged tofo:omely along a ,·ery hilly' I'on,•s Cabin in the perlod of, anti-· 
end sandy road .... The top was: slavery agitatlon. 

. . , co1•erecl w!tl, 1Jas�cniern who_ 11ever I What led· Bellamy to wnte th1s, 
got ctown. even to the steepest as- , book and why drd it achieve sucil 1cents. These seats on top were ve,·y. grimt. popularity? . l 
breezy and ,comfortable. Well up CAPITALISl\'l OISCltEDITEn 
O\lt of the ctusL. theh· occupants îJ1e yeal'S. follQwing- the è!v!l W'êll' 1 
tould enjoy tJ·,c sc,1ncr, at the!r had seen a tremenctous industria.J 

1

, 
leisurc. 01· Cl'iticallv dist;uss the expansion. The. capltalist class 
inerits or Uit' straining team. No- plu,ndereci and looted the 11atio>1. 
lumlly such p!acci, WE-re in g.-ea. Politica!' democracy, corrupted and l 
ctemancl r nd the <:ompeli tlon for , pe1"•ei'ted by Big Business, was be. j 
t.hem was koen . .. But. did they c0mlng discredited. LonJ? hours and
thînk en!.\' of U:cmr.:,!�es? .,·o.i itsl-. low wages macte; the wagc system a 
Was not föci:· 1 r1_\· iuxnry rcnderccl new form of sl.:.very. Pa.nies and 
intolerable w t11em by compari$OQ tlepressions b,·ought suffering to 
with the lot of the1r broth�rs and Am,èrica on a scale hltherto un-'· 
sisters in the harness. and the· know'n. Armles o! unempolyed roam-

1 knoi·lcdgc that their own weigl1t ed the counb·y. St,rikes against wage 
oddecl to t)1eir teil? Had the�• ,,o slashes were brutally $uppressed. 
compassion for fellow l,lein;i-s frorn To these e'l:l)loited ·masses, the 
whom fortune only ciistinguisI:wd · fr�e · and plentiful life d,eseribecl in 1 
them? Oh, yes; co1i1miseratJ0n w:is T,cokini;- 8aokw:Hd secmcd worth 
rrequently t'l\Pres�ed b_v tho:;e who fig-htini:· for. A n,ovemeut sprang 
rode for thoae wl,o had t-0 pull the 'up to attàin the socialism p01·trayed 
coach. especially when the vehichl l by Bellamy, l1aving as its pm·pose 1 
carne to a bt1d .place ir. the roi1ä. as 1 "to ,r:\'.tion:dizc the funètions of pro-

1 iL wns constanUy doing, or to !\ duclion and �listribution." For this 
partic,ulnrly :;.terp hili. At SU('h reason the movcment adopt.cd the 
time:,. the cl;,spcrl'IIC str:1ining' oi J),'lme. Nationalist. lt pro110se1l bring
thc team. their Hgoni�c'I l<>apin� ing "lhe entire business system ·of 
a11d pJunging um,c•r (hr 1-;itilei;s tlte country under the s:<me popular 
lashing of htwger .. the m�r;• who, government which now extends ani�· 
fainted at the rope iwd were tràm- ton few Mfl'lpar:itively trifling .ftmc
pied In the mire . made n ·ver;- dis• tions called p�liticar." 
u-essing spect.aclc, wlüch often call- The movement spread rapidly. In 



NO PROGRAM'. 

The Natlomilists looked to Bel!-' 
amy for leadership. But this Bell�• 
amy coulçl not provide. He was·. a 1 
shy, sickly persou, and-what ïs' 

I more decisive-he had no program 
to achieve the socialist world he,had so alluringly described. Bellamy 
had no unrlerstanding of the social 
forces of l1is time. Re disassociated 
himself from the militant. labor cur
rents of the 1lay. He denounce<l 
strike viol�nce. His hostility towarà' 
the Uaymarket frame-lip victims is 
the key to his poliUcal role. Es
sentially a middle class relormcr 
preaching utopian sociallsm, lle 
hope,l to convincc a large enough 
s.ection of the ruling class tltat
capitalism was not only unjust ,but 
incfficient. In t.his way he t.hought 
socialism could be introduced in 
easy 1mges. 

1 To further this end and refute 
hls critics in the universitjes. Bell-j 
amy wrote a sequel to Looking
Backwarcl entitled Equality. This 1 
book went into the inef'ficiency :, 11<! 
undemocratic natm·e of capitalism. i 
U also described in greater detail ' 
the working of �he· new society and 
how it could gradualt' come abo;.1t 
throu�h nationalizat,ion of key in-1 
dustries. 

Equa lity appeared in 189'7. By 1 
this time, the swelling tide of 1 agrarian and 'proletarian unrest had , 
been stoppecl by McKil1ley's defeat,

! of Bryau the previpus year. Tllc '
Populist movement began to w:u1e, 

1 
and with it the Nationalist move- · 
ment. The capitnlist.s. with a firm 
grip on the state machinery, inan-

1 gureteà a ne\v, heet.ic perioel of il1-
dustrial expansion. � .

Bellamy is still rememberecl to
day because he played an important, 
parL in popularizing the idea of so
cialism in · America. He rejected , 
Marxism, however. Hls own sociat- ' 

• ism was of a hmnanitarian varlet.1•, 1con.iured up in l1is study, and tih-
connectecl with the struggles of, the 1
working people. 1

Although Looking Backward was 
not as important as the effe!,':t it, ' 
produccd. i.t retains. its slg;niflcance 
today as lbe first purely native &O
ciallsl product in American, Jihira- ' 

'ture. The sensation produced hy 
1 the book disprove.5 the spurio1rs 
claim that' Americans are basicaHy 

, , hostile to the Socialist idea ancl 
1 have a!ways plunked in .favor <>i ,

"free ente1'))1·ise" and "rugged h1di
vidm1üsm.'· As a matter of fr,ct., 
Bellamy·s work and the movement 
it inspired are but a single example ' 
of the thread running through 1 
American history of the eflorts vf 1 : the working masses to shake off 1 

1 the shackles of enslaving capitalism 1 
and create a new socialist society o: 
cooperatlon and plenty. / 

., 
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Dl= 1(011�1\îl)� �Tl2IJI) 

In het vorige mededelingenblad hebt U kunnen lezen dat 
Uw afdelingsbestt1ur voor het jaar 1948 grote plannen heeft. 

Het is echter niet alleen nodig dat U die plannen kent, 
maar U ·dient ook te weten, wat er aan de hand is, waarom 
dit alles geschiedt. 

Wil men de organisatie vergroten, omdat men dan eerder 
iets kan bereiken? Wordt men ongeduldig en wil men het 
einddoel een jaar dichterbij brengen? 

Neen, dit alles heeft een diepere oorzaak. 

De alarmklok luidt weer in de wereld. 

Een nieuwe oorlog, oneindig veel verschrikkelijker dan de 
vorige, wordt open en bloot voorbereid. Een oorlog tussen 
twee colossale machten, Amerika en Rusland, die gevoerd 
zal worden met de nieuwste wapenen. 

Waarom? 
Voor een Bell.imyaan fs de 09rzaak duidelijk. De laatst 

fase van de economische zelfmoord van het winstsysteem i-;c
begonnen. Amerika is bevreesq in een verschrikkelijke eco
nomische crisis ten onder te gaan. Het winstsysteem veroor
zaakt enorme overschotten die afgevoerd moeten worden. Dit 
jaar nog moet het Marshall-plan, het links en rechts weg
geven van producten, de dreigende crfsis voorkomen. Maar 
dat .,links en rechts" wordt terdege uitgezocht, want deze 
giften moeten vrienden maken, vrienden ( ondergeschikten) 
die in de komende strijd mee zullen v�chten aan de zijde 
van Amerika. 

Die strijd zal uitbreken als na de· uitvoering van het plan
Marshall de Amerikaanse economïe definitief vastloopt en 

1 Februari ?948 

Dan kent het kapitalisme nog maar één uitweg. Oorlog! 
Daarom wordt alles militair en economisch op de komende 

oorlog ingesteld. 
Het grootste deel van de mensheid kijkt gelaten toe. 
Maar ... een klein deel is paraat. Dat kleine deel weet délt 

het mogelijk is, de ramp af te wenden. 
Er is echter maar één uitweg. 
Er moet een muur worden opgebouwd die het aanstor

mende gevaar kan tegenhouden. Er moet een wig worden 
gedreven tussen de 2 machten, Amerika en Rusland. 

Ee11 grote, economische, niet-politieke, internationale orga
nisatie, gesteund door iedere weldenkende man en vrouw van 
welke godsdienstige of politieke overtuiging dan ook, zal die 
onoverkomenlijke muur tussen beide partijen moeten op
trekken. 

Er is maar één organisatie, die de mensen tot een werke
lijke eenheid kan smeden. 

Er is maar één organisatie, die de mensen, Protestant en 
Katholiek, socialist en communist, kan overtuigen dat zij eigen......-lijk allen hetzelfde willen, een menswaardige samenleving.

Er is -ook maar één organisatie die in staat zal zijn een 
nieuwe maatschappij te bouwen, waarin onrecht en geweld 
geen plaats kunnen vinden. 

Er is immers maar één organisatie die niet alleen weet wat de 
hoofdoorzaak is van oorlog, armoede en ellende, het winst�

systeem, dat mens tegen mens, volk tegen volk en werelddeel 
tegen werelddeel opzet, een systeem dat alleen maar tegen
werking kent en geen samenwerking.maar ook die oorzaak 
bestrijd en tegenover dat winstsysteem stelt het enig juiste 
economische systeem van Edward Bellamy. 

• zo'n tweede plan geen oplossing meer brengt.
Die ene organisatie is de I. V.B. Die zal nu een definitieve 

aanvang maken met haar grote strijd om alle mensen samen 



te brengen voor het bouwen van een nieuwe gemeenschap. 
Maar . . .  haar eerste, haar grootste werk zal zijn alle mensen 

in één groot vredesfront te samen te brengen en de komende 
oorlog een halt toe te roepen. 

Dat is onze grote taak, vrienden, een taak die het waard 
maakt om Bellamyaan te zijn. 

De !.V.B. trekt ten strijde. 
Zij zàl overwinnen! 

I 
• 

T o o n  t U w  e e nsgezin dhe id 1 

En die strijd begint, U kent de datum reeds. op 8 April a.s. 
Dan trekt geheel vredelievend Den Haag naar de Die

rentuin. 
Dan zullen wij gezamenlijk de grote stap doen op de weg 

naar een blijvende vrede. 
Bellamyanen, kent Uw plicht, in het belang van de mens

heid, van Uw volk, van Uw gezin, van Uzelf. 
Z. HET BESTUUR. 

Stort Uw bijdrage op gironummer 249328t met vermelding 
uDierentuin April 1948" ! Tekent in op de lijstent die de 
werkers U aanbieden 1 

MELDT U ALS EXTRA�MEDEWERKER(STER) VOOR DE DIERENTUIN�ACTIE 
(schriftelijk en mondeling Witte de Withstraat 31) 

::=: BRENG EEN OFFER, MAAR DOE HET NU! 

Vrienden. 

Al hoewel U nog niet bij onze organisatie is aangesloten. 
ontvangt U deze maal ook het mededelingen'blad onzer af� 
deling. 

Waarom? 
Als U het hoofdartikel goed gelezen hebt, kunt U die 

vraag zelf beantwoorden. 
Het is immers dringend noodzakelijk dat ook U zich aan

sluit bij de LV .B .• dat alle krachten worden samengebundeld 
tot één hechte organisatie, die in staat zal zijn het naderende 
gevaar áf te wenden. 

Ook U is verantwoordelijk voor het wereldgebeuren! 
Besef dan Uw verantwoordelijkheid en meldt U aan als 

lid van onze vereniging. 
.U leunt rekenen op de I.V.B., maar de I.V.B. rekent ook 

op U. 

Knip het onderstaande formulier uît, vul het in en zend 
het omgaand aan het daarop vermelde adres. 

Vf erk mee in de strijd 
tegen oorlog en geweld, 

vóór een nieuwe, menswaardige samenleving. 

maar nu!! 

De afdeling Den Haag heeft haar grenzen uitgebreid door 
naast Wassehaar nu ook Delft als wijk op te nemen. 

Met succes, want Delft is reeds met volle vaart van stapel 
gelopen. 

In vriend Manger, De Meesterstraat 7 aldaar, hebben wij 
een ijverig en nauwgezet propagandist gevonden, die het 
werk in zijn stad i'n vaste hand heeft genomen. Tot nog toe 
werden in zeer· korte tijd verras�ende resultaten · geboekt. 
Nieuwe leden en abonné's stromen binnen. 

ZENDEN NAAR WITTE DE WITHSTRAAT 31, DEN HAAG 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Internationale Vereniging Bellamy. 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................. ...

Voor letters : ···-·········-... -............ · ............................................................................................................. _ .............................................. -.
Geboortedatum : .................... _._ ................ _ ........................................................................................................... _ ..................................... . 
Woonplaats : ......................... _ ...... _ ........................................................................................................................................................... . 
Adres: 
Beroep : .... -.............. _ ...................... _ ............................................................................................................. ..................................................... . 
Contributie per maand: f ........................... (minimum f 0.50) 

Handtekening. 

-

• 

• 

-

• 

• 

Wij vertrouwen erop dat in Delft, waar vóór de oorlog 
een sterke afdeling was, op de ingeslagen weg zal worden 
voortgegaan. 

Ook Delft komt op 8 April naar de Dierentuin. 
De I.V.B. groeit! 

Verantwoording gelden Dierentuin-actie 

Het begint te druppelen. Geen water. maar geld deze keer. 
De stortingen voor de grote Dierentuin-actie komen in steeds 
sneller tempo binnen . 

De giro-rekening (nr. 249328) wordt goed ·bedacht, tot 
grote vreugde van de administrateur. 

En zelfs wordt het in de Witte de Withstraat 31 aan huis 
bezorg·d. 

Hiero11der vfadt U de verantwoording van de druppeltjes. 

A. L. de V. f 10.-; N. S. f 1.-; M. C. C. H.�J. f 1.-; 
P. A. A. v. D. f 3.-; P. de W. f 2.-; W.G. S. f 2.-; 
T. v. d. V. f 10.-; L. T. f 2.50; W. D. f 1.-: R. K. f 2.50;
C. H. f 0.50; M. E. A. B.-F. f 3.-; J. A. v. d. L. f 10 . ..-;

A. H. f 1.-; J. M. G. f 1.-; R. J. Z. f 25.-.

Onze dank, vrienden! 

Wij hopen U in het volgende mededelingenblad verslag 
uit te brengen van een vreselij_ke stortbui. 

Van VROUW tot VROUW 

Tijdens de bijeenkomst in het gebouw De Ruyterstraat op 
22 Januari j.l. werd er een beroep gedaan op de offerzin van 
de Bellamyanen in het algemeen, op die der vrouwen echter 
in het 1bijzonder. 

Dit laatste was dringend nodig, daar juist de vrouw zich
zelf meer zal moeten geven aan het propagandawerk onzer 
vereniging. 

Het aantal vrouwelijke leden onzer afdeling is groot, .dat 
der vaste medewerksters echter zeer klein. 

Dit moet veranderen. mede ter. wille van diegen.ep, welk'L 
al hun energie geven aan het verenigingswerk. in de vaak 
spaarzame uren dîe tot hun beschikking staan. 

Waarom trekt ge er niet mede op uit. en zo gè· dit niet 
kunt omdat b.v. de kinderen Uw aandacht vragen, waarom 
geeft ge dan niet op andere wijze blijk van Uw belangstelling? 

Voor alles. doe mee! 
Uw directe medewerking is werkelijk dringend nodig! 
8 April a.s. trekken wij in honderdtallen op naar de Die

rentui'n. Gij zult er bij zijn. dat weten we, maar beter is dat 
ge er zelf een werkzaam aandeel in hebt, op welke wijze 
dan ook. 

Zelfs Uw kinderen kunnen delen in de vreu11de een steen-
tje bij te dragen. 

Voor zo'n grote demonstratie moeten bergen werk worden 
verzet, maar dan ook gezamenlijk. 

Wij moeten slagen! 

Maar daarvoor zijn nodig: 

Vrouwen met offervaardigheidszin. 
Jongens en meisjes van 10 tot en met 15 jaar, die bereid 

en geschikt zijn om mede te werken vóór en op de avond 
van de 8e April. 
Geld voor de grote propaganda�actie. 
Geld voor de aanschaffing van materialen voor zaalversie

ring. als vlaggen en spandoeken. 
· Maar ook punten.

Dit laatste is een moeilijk geval. wij weten het allen. De 
distributiedienst kon ons echter geen punten verschaffen, 
zodat wij met Uw hulp dit probleem zelf moeten oplossen. De 
grote zaal van de Dierentuin moet een pass-ende versiering 
hebben. Als allen bijdragen, al is het op bescheiden .wiL¼Zf:..----' 
kan het geheel toch goed zijn. Zelfs 2 of 3 punten zijn zeer 
de moeite waard, immers vele kleintjes maken één grote. 

Laat ons niet tevergeefs een beroep op U doen. 
Allen hebben allen nodig. 
Indien ge van gedachten wilt wisselen, hoe te werken en 

wat ge zult kunnen doen om mede te bouwen aan de I.V.B. 
in het belang van de gehele gemeenschap, kom dan op de 

CONTACTAVOND VOOR VROUWEN 

op Dinsdagavond- to Februari a.s. om 8 uur aan het Centrale 
adres: Witte de W�thstraat 31. 

Correspondentie en bijdragen ook aan genoemd adres te 
richten onder vermelding "Dierentuin-actie".

Mevr. M. C. BOEKHOUT. 

Aan de Ylellanuj-j,et,uJd 
van de afd. Den Haag 

Hallo jongens en meisjes! 

Hebben Vader en Moeder jullie al verteld, dat we op 
8 April • s avonds naar de grote zaal van de Dierentuin gaan? 
Jullie hoort er ook bij. en dan. we hebben jullie nodig. 

Wie heeft er lust om mee te helpen, die avond tot een 
onvergetelijke te maken? 

Het is mede de herdenkingsbijeenkomst voor de geboorte
dag van Edward Bellamy, waarvan jullie ouders je natuurlijk 
al vaak hebben verteld. 

Een grote bijeenkomst kan pas goed slagen, als alles in de 
puntjes wordt verzorgd. 

Enkele jongens en meisjes werken al regelmatig mee in 
onze afdeling, maar er zijn er meer nodig. 

Vraag aan je ouders of je het mag doen en zo ja, kom dan 



op WOENSDAGMIDDAG 11 FEBRUARI A.S. om 3 uur 

naar het I.V.B.-adres: Witte de Withstraat 31. 

Bellamy-jeugdvrienden zullen jullie hartelijk welkom heten. 

Doe mee en laat jullie werk de basis vormen, waarop een 

nieuwe Bellamy-jeugdbeweging kan worden gebouwd. 

Jonge Bouwers werken mee 
aan de groei der I.V.B. 

Vrienden, Uw medewerking wordt gevraagd 
in het volgende geval: 

Een mede-Bellamyaan uit het Oosten van 
ons land is door mobilisatie van zijn werk
gever zonder werk gekomen. Hij heeft per 
1 Febr. in Den Haag een nieuwe werkkring 
aanvaard, doch dient hier nog onderdak te 
vinden. Doordat hij zijn achterblijvende vrouw 
en kinderen moet onderhouden, kan hij max. 
slechts f 50. - p. maand voor onderdak en 
verzorging uittrekken. 
Wie heeft voor 'hem een slaapkamertje, eten 
en huiselijk verkeer tegen dit bedrag, tot hij 
zijn eigen woning heeft kunnen ruilen tegen 
één alhier. 

Stuur spoedig bericht naar de Witte de Withs\r. 31 

Bellamyanen, helpt elkaar 1 

Commissie voor Sociale Zaken• 

lBES'fUUR 
Wegens gezondheidsredenen heeft onze afdelingsvoorzit

ter, vriend B. C. Brokking, zijn functie neergelegd. 

Bestuur, werkers en leden zeggen hem dank voor de vele 

en uitstekende diensten, die hij aan de afdeling 's-Gravenhage 

heeft bewezen en wensen hem van harte beterschap toe. 

Op de werkersvergadering d.d. 26 Januari 1948 werd onze 

propagandaleider, vriend R. J. Zee, tot tijdelijk voorzitter 

gekozen. 

7 Maart a.s. des morgens om 10 uur zal in het Capitol

theater een bijzonder mooie filmvoorstelling zijn. 

De reeds eerder door ons aangekondigde film, die helaas 

op 18 Januari niet te onzer beschikking was, 

.,Geef ons het recht om te leven" 

zal die morgen worden vertoond. 

Voorziet U tijdig van kaarten, want de genoemde film is 

bij uitnemendheid geschikt, voor ieder die zich bezint op het 

recht van allen menswaardig te kunnen leven. 

Wie het filmbeeld ziet uit ander dan alleen amusements

oogpunt, zal op 7 Maart niet verzuimen naar het Capitol

theater te gaan en z'n vrfenden en kennissen mee te brengen. 

Vanaf 6 Februari kaarten tegen de prijs van 60 cent ver

krijgbaar aan de bekende adressen. 

Enige tijd geleden hebt U in het mededelingenblad een 

oproep kunnen lezen voor medewerking . aan de oprichting 

van een Bellamy-orkest in onze afdeling. 

Tot nu toe hebben zich echter te weinig medewerkers aan

gemeld. 

U begrijpt hoe mooi het zou zijn in Den Haag over een 

eigen orkest te ,beschikken ter opluistering van onze bijeen

komsten en voorstellingen van het B.C.C. 

Welnu, vrienden, de eerste bespreking ov�r de oprichting 

zal worden gehouden op 

VRIJDAGAVOND 13 FEBRUARI a.s. om 8 uur 
aan het centrale adres: Witte de Withstraat 31. 

Wij nodigen hierbij allen, die in dit Bellamy-orkest willen 

medewerken uit, bij deze bespreking aanwezig te willen zijn, 

ook zij, die zich reeds eerder schriftelijk of mondeling had

den aangemeld. 

-

•



Inlichtingehdienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 

GEHEIM. 

UTRECHT 

Lr
A/1 Nr 

1'fT""48

�ijlagen: 1 

UTRECfIT, den 6 Februari.�, - 19 48 

Bericht op schrijven No. 

6-1-48
van ... . 

Onderwerp: Joh. Van Nes 

�-/ 

1 • ,.. _I\ r 1 r.3 •, ..

'- J.f..·Z,il 
Hierbij doe ik U toekomen een rapport over 

Johannes van Nes, over wie door U bij bovenaan
gehaald schrijven inlichtingen werden gevr agd • 

• 

Aan 

• 

De 

de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G r a v e n h age • 



" 

• 

.. 

Inlichtingendienst 
Utrecht. 

A/1 No. 17 Int. Ver. Bellamy. 

R a p p o r t • 

GEHEIM. 

\ (, 
\ 

Naar�aanleiding van een schrijven van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 's Gravenhage d.d. 6 Januari 1948, No. 
25487 betreffende J. Van Nes te Utrecht, kan het navolgende wor
den gerapporteerd. 

De juiste personalia luiden alsvolgt: 

1 
JOHANNES VAN NES, geboren te Rotterdam 20-12-1891, controleur, 

'f... bij de afdeling brandstoffen van de 11 Cedec" te Utrecht, wonende 

� � te Maartensdijk, Prof. Pullelaan No. 8. 

In 1937 kwam hij uit Bandoeng, alwaar hij technisch ambtenaar 
is geweest bij de P.T.T. Hij is deswege gepensionneerd. 

Hij bezoekt onregelmatig de Ned. Hervormde kerk te Maartens
dijk en is bestuurslid van de Koninklijke Auditoriumvereniging 
"Kerkzang" te Utrecht. 

Als bijverdienste is hij administrateur van de afdeling 
Utrecht van de Internationale Vere�iging Bellamy.. Aan hetzelfde 
adres kan men zich opgeven tot gratis volgen van les in Esperanto 

Op politiek terrein wordt aangenomen, dat Van Nes weinig 
interesse heeft, behoudens dan zijn werkzaamheden voor de Int. 
Vereniging "Bellamy". Wel heeft hij onder zijn vrienden ver
schillende leden van de Partij van de Arbeid. Het staat echter 
vast, dat ·hij niet uiterst links georienteerd is • 

Utrecht 6 Februari 1948. 



UITTREKSEL 

Voor ...... .. o.�.P � .. i.O.? ................... ................ Naam .................. Inter .. atioi1al.e .... ve.r.:Jell.a:n.,- .................. . 

Origineel- in ........... . . . ..... �JI?. ......... ........ ......................... . 

Volg nr . .. .... .............. .. . Ag, nr, .. .. �.':1 . .9:$.? ............ ..... Aard van het stuk .... . ...... . ... E'."1-?:t?:<1:Y..�.r:3):,':l..6_ .. ?.13-1� .. '.�§ ... . 

............ ...... ............................................................ Afz . .......... P.oliti.e. ... Ylfü1r.dix4'];en .. . .. Datum U ... 4 .•. 4.8. .... ......... . 

In het bestuur van cle nlaatseli Le ald.rJ. er  Interhationale 
Ver.irBellamy" is enie;e-Yri�ziging ,�el;:o:..ïen.Het is thans als 
volgt sonengesteld: 
Voo rzi"Gter :?.:ACHI:'ï;T. DROP , eeboren t e  V1aardinc er., 26 be"'Jt. 

1898,rnachineoankwerker, ,·,onenà.e te V-l·;arèinr-en 
Swee linckstraat 70. 

Secretaris :PI::T.BR iü''I'HONIE VAN AKIG;;R, geboren te Breskens 
14 Iw.ei 1898, kleermaker, .,onende te Vlaard;i,.n,,..en
Hoogstrast 156 

Penningmeester :-.;TL!_,EI,.: JOH.Al:l·JES SCHELLEBE�.:.a:,::, eeboren te 
Vlaardingen, lDece .. ·.-ber 1919, ti::.:1r..err.ïan, ,,onende 
te V1aflrdinron,Prins Hendriklaan 12. 

8e secretaris :PLEUY I.::.ARL US l.Ji.AT, geboren te V1 arë.inç:en 
13 April 1927, looc'::icte1·, ·,,onende te V1n�r
<lir'i:-�en Burgermeester Pruissi.r;,�·el 9.8 

vu de houdin,"' van d.e politieke de linouenten viel ir: e 
af'relo,;e, m ar1.d iets aan te r_erken. 

Uitgetrokken door ................ 9:.�.:r:I..� ............................ Afd./Sectie ACD 4 . ....... Datum .�.1 �-� .�.�.8

A.L. 17249-'47 


	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0027full
	0026full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0517-deel2f.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full

	0517-deel2e.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0021full
	0020full

	0517-deel2d.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0021full
	0020full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0037full
	0038full
	0039full

	0517-deel2c.pdf
	0001full
	0002full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0021full
	0020full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full

	0517-deel2b.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0021full
	0020full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full

	0517-deel2a.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0022full
	0021full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full




