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1 Voor zover van de geagendeerde stlikken ( in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. febr;--Ho
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Overgenomen uit 11i7elvaart voor AlJen" - oreaan van de 
Intern. Vereni3ine Bellamy, 14 Juni '52 jrg 19 no 12 

� .. ,,. , . � ' 1

j/4.JJA 
G R O N D S L A G E N VOOR EEN liIENSWAARDIGB SAIIENLEVING: 

1. Coöperatief beheer over alle productiemiddelen onder
leiding van deskundigen, teneinde de meeat doelmatige
opvoering der 1,roductie te verkrijgen.

2, Arbeidsplicht bij vrije beroepskeuze voor alle arbeids-
bekwame burgers van het 24e tot het 45e jaar. 

3, Bescherming van het gezinsleven door vrjjstelling van 
arbeidsplicht voor de gehuwde vrouw gedurende de op
voeding van haren!!: kinderen 

4. Kosteloos onderwijs tot het 21e jaar, gevolgd door
burgerdienstplicht tot het 24e jaar en kosteloos hoger
onderwijs voor begaafden.

5. Toekenning van een gelijk aandeel in het gezamenlijk
voortgebrachte aan alle burgers vanaf de geboorte tot
de dood.

6. Uitkering van dit aandeel op een strikt persoonlijke
girorekenine van een beperkte geldigheidsduur, welke
in de plaats treedt van het thans bestaande onpersoon
lijke geld in de vorm van munten en bankbiljetten.

7. Oprichtine van openbare warenhuizen en diensten, waar
de burgers hun eirote�oed �eheel naar vrije keuze kun
nen besteden.

8. Vorming van een federatie aller volkeren, waarvan het
beotuur de beschikking heeft over alle erondstof- en
ener�iebronnen ter wereld.

9, Invoering van een wereldgerechtshof, dat alle confJic
ten tussen de volkeren beslecht en de beschikking 
krijgt over doeltreffende middelen ter uitvoering 
van het vo�nis. 

10. Grondwettelijk erkende vrijheid van meningsuiting voor
alle burgers, op vergaderingen of in boek en krant.

ACD: Gaarne agenderen en bereen in OD 402 
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Vers.La_; vm J.e .J.iüd' �bi� ee.Z .3t ,..er L1ter.1atio
__ s,le 7erer...i�L1Z, :e1L.,L1y, -.;eLouaen ir_ '.et ·reilL1'-'0ebou·:, 
., Eloe..ie . .J.lust ' te .• t.1s.,eer-Ooöt, :... ulc. .• J.(; 14.0u uur, als 
o..:Ler.::.eel v .1 J.e ·.1_;e, .• e,1e L&..1.ddC'C Jier ·rereni""'ir�'-' op 2 Ju:.::li 
1)32 ( 2e ?in��terdai. ) te =al�mesr • 

-, :pre cers; . :r . .:.1r. :::'eerebooi .. -ToJ.2.er. ( :.·.1r,;e 1eester der Ge
meente ..... lE..eer.) �. J. '. .. .., .. it ( Lr_ïdeli� 1� secre
tè.ris 3ell::._:i.�I-) Jacq_ues ...,u·ooii.1 ( 'Toorzit·� er der 
uouve _ent pour l' .. bond ..... 1ce. ) J. 200"'�..ird uit ..,e1.

·q
-1

;(''
-t

® ,, 2._. ; .:'. Jui.. ... •1eers uit : ..... rle.:i. 
::uzi�ale eiJ.e,,er::i.'1

9 
...loor: Jeu.0 ... c.o_'ps V'.:.....'1 -�--1.;:; ..• eers 

Zaal. 

en Ui ter·.-,eGs F3.1:fare . 

0 paci tei t on0eveer 2000 personen •• �::.r-·'lezig on'-'eveer 
1400 -:ierso.-ien. 

1Tersieri...1,en: ·_a.1 ueerszi�den v n de z:aal ·,aren Je v.!..a:,uen 
VE..n e.lle landen ui t....,ei12 .• i::,en, .iet ui t;�o.1derins 
die van. C:e �oHj et - Unie • 

.De Ji � e er...:o .ns t 1..re:r·u. O? ve_ .. ,eld e C. u tur.J., o . .i. "J "'.;_ eek s 
14.üJ atcr, __,eo�e.:.1� door •. r . .LJr. ?eereboo1.s-7oller ( J".l'.�e ... e"'� 
ter <....er Ge 9e_1te ·.2.ls,i.eer. ) .. 1:.e ,illHezi.__e., 1. er_.e •• _,oor '1eq 
Vd! :mrte wel.�o, .. '-'8.:-.e ·�en L1 . et blo eu1e.1dor p ,c1L, .eer. '1ij 
aPral;: teve . ..1.s de ·, e.!s uiJc, ..i. .. t -.,e b ..... nden •.. et .. als.�e�r verste
viud zo.J.,.en ,,o� -en, 1.st, rol'-'e .... ..., he ..• , ·,:el :.on, te L,eer d r:.J.'
er ._.e.:!sen uit -=-lle d.ele.1 Vc.-:::.. eaerJ.�nd , 8..!1.'7ezi� './&.: en. _:is
-,;c"ie.1 betekena.e deze .Jij en. o _;:,t teve.1s een ui �orei3.in__, v&.r ..
ce �----del ir1 bloe .. e.1, .... làu<> .s.:_Jr. Vervo:::.uens .._,pi·2.,� :.ij de ·.,er� 
int, :-t �-et ide .al v� .. al2.e =·.Heziuen ve:..•v.'e�e •• li� .t zou 
wor_.en, en ve!'kl�2..:rde Lier .ede J.e bi� eenko.,st 2cls ..,eo11e.1d, 

Door de ::eer Zui"'\ ee.c"' uit .•• arleu rrerde 1 -... r •• a
veröc:1illen-.1.e bui teuJ..indse :,ellru,listen Yoor__,esteld • .uit ·;a

-1 ren Jfacque" .Juboin; :Jeues ( �el.::;i"é ) ; ·r •. .:.r. ( 'Je.1..'-'ië ) en.

-\L 't:[ufJch.üd ( :..,uitslc"J1d. ) " e.1oe.ude perso:Îe.a s.:_:):'a:·en ver-
Yol._:;ens ieder een p 2.r .:ü�iuten o;,'2. -::e.1 '-'roet o rer te b:.:en._;ea 
V'i1l1J.i t hun '.' a ... � er 1 .nd. 

Hier11a ·.rerd :1e
Jc •.1oord __,evoeru. ,oor ,..e . eer 0..J •.• 

Suit ( .1.JunJ.eli�.,: d8Crecc.ris Bell8 .. ::y ). :Je ·:e�1 ..1,i'.; o"celc. e 

de v:.��&..., , •• de ·.2.:i·;reziue!1 11 Y1c.: ..... rou .,:;ij� :1ij :_ie:.:.' ? ., .'el, 
zeide S'7Jr,, ,Jij ,üj11 .ilier ora ee.1 ....• li:t'e_ t.s.."cie te __,even r�.1 
o.1ze .;o ede e1: over� Ji__;ende •vil. J..el:. 3.S ..::ijn veel .. e.'lse:'1 :lier 
Vc..l .1.liet uOOr:lro.1uen. relen öt- cin te:_:e11over Je .0ella1 y eru
.::;è.eTJti"ch e .• -;;oc'1, llus s_1r., \.aru.eer ieueree ... 1 ,.,i .::,t •,e.t 
voor �;oede bedoelir. e.1 \Üj lJ.2.dè.. en ? 'ij ·;.;L:.2.e.-i, ;:;o zeile .spr.
'-' en voedselverûiet:..win'-' �1eer; ü en Jrc zili ._ .... se .:oZ..:'ie 1.-eer 
L-i .::.e .uee; ._. .;e.1 ,OHL-1-3-;;e�c'.:orten; 0-:en eco_10 ... L,c�1e Je:9res:.,ie ; 
w . e.l Opeer.\0_1in0 Tc..11 !co.pi t1 • l; w8ell •. 0.J.erenèle Ci'isis . .:Je 

.JellP .. J ,ril, lJ.U::. sgr., d::..t het .._,eJ.d verd.1i"Lt. 1,;;: ten ·:ij 
bevorderen uat :: e.1 ruil...,ysteew bevo .. :Jerd 10:2C. t, �o 3eiue s::,1. 
::.)e o •0elijk} eiC. .,oet verdrrij.1en; Je opeer1l.:.o�L�0 •• ,fü ·.et · . ...,�Ji
t 1, .... ld .s spr., is fo 1-t, Ha.�t w �· :ie� ,eeste �el� �s 1 ·-� 

oo •. c..cl.t ovs:.:> 1e .. ,e __ se'1, S;.i c...::..t �oet, zo z ei<...e s:p:::-., ru.di-
c� ::_ ver··,ïij_lfü'l, Late.i :ij ui et 7e::'.'ueten, u2.t een \!elvare .. J 
v-01.'-;: absol mt 0 "'en oorlo[., \ril • .J..18 .,er-eld li_:;t i.< .a .• 1de,1 v� 
c.e J eu0d, .lJ.J.., ..;p.:·., e:1 e:rre:1zo 1.1.e toe Ko nst. E:r1 1liervoor .ü J'"t 
·.,ij teveus vrc._.::1· c..0 in . 1 ... eer "iJ el1-..r ·1r �e ·or,.e.ri. 

b.L. 2. 
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.Je T aer Jaccpes 3:ubo1-1 , _�r':l.."! .rij.� ) sur::..r ver"ol
ue.1s i.! 1et :':::·8.11s ee:1 korte rede, '.et;1ellc era. ,,e::.·t a1.d dotir 
1e eer J. Boooc•rd Ulv �en - 'ra�. Spre.er zeide, -at er 
..... oest e� l ·."l.ler eco .o !:..se:_ ::..,teL"e.i 1 �evoerd. ·,orJen, te:;.�-
\ ij.L è.e tcc:mi : 1e ·.rol.·� ....2.�t· e ..... -:,. ____ oe'.;e._ ·re:·-, . .rler�m. ·, e�:d.00r 
woi·d. t de ..• e_ir:; '-'e:1eel 11.i t jes'"'::..a..i:elJ. � ko .!t een over.f>- o..:.ue;
�ie, ·, · ...... ·uoor ·_e�.; ' '1 �c 1 ' .. e:..•' .!e,..e:·s �C. XL�bu..re!ld ,re·:: l! ::lei•C.. 
e koou.�r�cht, aldu� spr., oet ov9r�-ls�e .e1 .�t ..... e �o-

,,,c-··ie·,.,, Ja-� , o en -'-eel ui·.,_ c 7 o ··e·1 _.,.,,_.. .,,r., <" e -- 1 -. • V '•• .,__v -':; ••U - "�"-' -•• ',J ,f_,e,_ Vcrvo -
e .. c, e.1i ue ci�fer..;:., - !J.J..ir e .de •· e - 1elJe "8

1 ."Ge:."'l 'C u"•li i.1 
..;e ereld op alL1;; __,ebie-". � teeds .eer 13r:icloze·1; ·rer L ... de
ri'l__, ::Coop-•:r�c·.t, e.zovoorts. �it ...,,.at, zo zeide s�)r., ,et 
ras8e ...:c.!reden na'.r een nie.F,e •,1erel oorJ.02;, en ·v�bben ·.1e 
d é..rvoo:c- onze '·i!.1. :eren "'�_-.:re,;en ? .:oe-;;en ie door -e.1 nien:,1e 
"orl.03 o .ze '1n .. Jeren :ood of verankt tlmis .2'ij6en, is da·� 
:ie 003et ? ,:ee11, __ et .:ci.i.l q.:C.ers, 0.ldus S:Jr., als '.tij 0.1s 
sc:.aren bij J.e .,,)el..'..c.my. 3ella..:1J _, 2.kt zoi et.., 0:::10,,eli jle. ::i'J.

:...at ·.il toe}" ieuereen ? 
_;e �eer J. Boo0aard hiela Je slotrede. -rij vroe:.; 

de c...a" wezi._,en .. et veel rle 1, om '1et -1·onJ"oeui.:sel 7Ll, de 
...,ell "l�Y ver uit te lra,�en. � .oc:.t lJ, zo zeide s:pr., noz 
aiet 0eheel v.oordron._;eü �ijn VL.H o.1ze be0L.selen, lcoop t...an 
Let boek II i ... �.et j ar 2000 '1• ',an.neer U -.:.i t boe�r zult ue
lezen .• ebben, zult U de overtui0ing .hebben, aldus s Jl'., dat 
Je :5ellan1y niets aüders ..;" .. d de 1 .• e!:se i �·ril overtui._;en, ·l2t 
opee:óo.9L1.0 van .:l.pit"'al een nielr:,e oorlog betekend. :::.Jre ·er 
ro:i.l de ·eer ::;\.l ... t.,e ... e..,ster Vê;..ll .·�1s."'eer eei.1 n kraan ', o� de 
"Loed te l1eb'c:ien ieze bi� _e:1ko �st te -.,il:'..e.1 ope.1e.1. 11- hoop, 
zo zeide sp::., ,üc'. ·cot d.e :eer .Ju.rge . .,.eE..ster ·,1e1de.1..;, .... c.t 
U éé._ van le c;,;rote pioniers o.1zer vereni__,i:10 zult 10:rde.1. 

:'us"e;:1 de toes:pra.:e.'1 der verschillende rede::� 2.rs 
in, werd afwiduelend ,_;_uziek te:: �ehore _::ebr,:,_cht door het 
Jeu'--'dcorps v=1 .2 . .1.cl •• ,eers � a1··.:.onie e!1 Uiter·.1e,3s _1cnfare. 

�e �ij�enkowst �sd een ordelijk 7erloop en zyerd 
owstreeks 1ó.Ov uur op ver .. 1elde Jatfüi be"éL.di0d . 

.. ulb ieer, 4 Juni J:J'.)2. 

Gezien en doorgezonden • 

.Amsterdam

(j

, 6 uni 1952 •

•;;..,-
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Verbinding: Ifo.12 
Doss.33A./21. 

24 Apri.L .L952. 

Gnderwerp: Openoare vergaderin& van de 
Da1,;um oni:;vangs"t berich1; :---

lni:.ernai;ionale Vereniging 11 Be.L.1.am.Y" 
( A.fd. Den Haag. 

f.1,-J.� l,7f.J-«1
']l.l.Y . .j _ t1.r.11-

Be crou.'i Daarne id Derich,:;gever: eigen waarneming. 
Waardering bericht.:---

.1J" 

'l'evens bericn,:. gezonden aan:--
Medewe.c·.kende ins 1.,ani:;1.es :--

t i 8 APR.. 1952

ftc; . A/2 f,; Ondernomen ac,:;ie:---

• 

• 

• 

• 

Op Donderdag 17 April 1952 werd in "Amice", Nieuw
straat 30 te 's-Gravenhage, een openbare bijeenkomst ge
houden door de Internationale Vereniging 11 Bellamy 11 , afd. 
Den Haag. De toegangsprijs was f.0,25. Niet draagkrachti
gen hadden vrije toegang. 

Aanwezig 60 personen, merendeels van middelbare leef
tiJd. (üaalcapaciteit 375). 

Het podium was versierd met spandoeken met de op
schriften: 
"Oorlog door winststelsel" en 
11 Vrede door Bellamy 11• 

De vergadering werd geopend door 
,1' Bastiaan Adrianus dOODZANT, geboren te Rot-cerdam 6 

Juni 1893, wonende Leeuwendaallaan 93 te Rijs-wijk (Z.H.),
oan welk adres tevens het secretariaat van de Internatio
nale Vereniging 11 Bellamy 11 is gevestigd, die mededeelde, 
dat de aangekondigde spreker, J .HORSl'iEI�R, landelijk voor
zitter van de I.V.B., door ernstige ziekte verhinderd was 

X, en dat in diens plaats de landelijk secretaris Sl'iiIT (oud 
plm. 35 jaar, nadere personalia onbekend) uit Amsterdam 
zou spreken. Verder merkte ROODZANT op, dat de I.V.B. geen 
politieke organisatie of ea� mantelorganisatie van een 
partij is. 

De heer S�IT herinnerde aan de boeken van �dward BEL
L.AMY: "Terugblik ui,:; het jaar 2000 11 en II t!)conomische gelijk
heid''· "In deze boeken vinden we een ethische lijn en daar
naast een sociaal stelsel, dat geheel afwijkt van het thans 
nog geldende Tiinstprincipe. Het systeem van Bellamy is ge
baseerd op de menselijke waardigheid: 

Vervolgens werden een aanta� punten vm Bellamy be
sproken, o.a. onderwijs voor ieder tot 21 jaar; recht op 
arbeid; man en vrouw in het productieproces gelijkgeste.Ld; 
productiemidde.Len in handen van de gemeenschap; voor ieder 
een gelijk aandeel in het productieproces en volkomen vrij
heid van poli"tiek en godsdienst. 

·De taak van de leden der vereniging is de inzichten
van Bellamy te propageren. ien Amerikaans voedseldeskundige 
heeft onlangs verklaard, dat er voldoende voedsel op de 
wereld is, doch dat de verdeling niet deugt. De tekorten 
in bepaalde gebieden zijn een gevolg van het huidige socia
le en economische stelsel, uat op winst gericht is. De op
lossing ligt in de uitschakeling vau het winststelsel. De 
drie pijlers, waar het Bellam�-stelsel op rust zijn: wereld 
economie, were.Ldvrede en wereldwelvaart: 

-Let-



-2-

Let een opwekking om propaganda voor dit systeem te 
voeren, besloot s- reker zijn rede. 

Na de pauze werden enkele vragen gesteld en door 
Smit beantwoord. 

De vergadering had een rustig verloop en werd geslo-
ten te 22.30 uur. Er was gelegenheid om lectuur van de 

�I.V.B. te kopen. (einde)
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OlJ)BRJER:P: Openbare Forumavond, georgani
seerd door de Internationale ver 
eniging Bellamy, afd. Alkmaar. 

PLéiATS: Café 11 TOM1
1 aan het .. ·aagplein ts 

Alkmaar. 
DATUM: DINSDAG 8 April 1952 te 20- uur. 
FORUM:�/. ·::.PASTOCR, s

�
cretaris van de

P.v.d.�. te uchoorl; 
� J.COLIJH, 5eb. 8.6.13, secreta

ris van de C. 1 .J.î. te Almaar; 
J'- J .LIJ.J'ES, Hoofdonderwijzer, open 

bare lagere school, te ,.lkmaar; 
�p'iv 0( Ili.H.v.d.0TIJL, voorzitter van de 
'\,16v3bconomische Raad van de l.V.B., 

wonende te 's-Gravenhage. 
\JyocRZITT

1 
:l G.J .A.SL:IT, (in,de plaats 6etre

v 'f. den van HO�i.,IT1§ IJSR) 3e ere taris 
Landelijk Bestuur I. if .B., wonen
de te .. msterdam: 

·-.�-r-ft:--&-
� t1 .J.// - : 

40 p"rsonen. 
80 personen. 

:)1 AM.1952 A
= � � ✓� �-v �R..., L n G. J.-

f A((f:\t'\//� 
· 

�4' i_:::_l',/���i? ' :,
Op Q April 1952 hield de afdeling �lkmaa� 

van de Internationale Vereniging Bellamy een �penbare 
forumavond, in de bovenzaal van cafè 11 ::.101,�" aan het ','faag
plein te Alkmaar. 
AarL deze avond was be}·endheid gegeven door middel van een 
advertentie in de /.,,H·..maarse Courant van 7.4.1952. In de 
zaal was de Bellamy-vlag op�ehangen, ter�ijl een spandoek 
met het opschrift "Gelijkheid voor Allen" een van de wan
den der zaal sierde. Bij de ingang van de zaal was een 
tafeltje E..an·-11ezig met "Bcl:ramy-lectuur". 
Blijkens mededeling, was de t:erder aangekondigde heer 
HO�0Tiu�LI'JR door ziekte verhinderd de avond te leiden. 
In diens plaats trad G .J. 11.. SlUT uit t.ms te.rdam, secretaris 
van het HooÏdbeotuur v&.n de I. T.B. als voorzitter op. 
Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter ..,! IT met E:en 
kort ·rnlkomst-.word de bijeenkomst. Hij zeide daarin, dat 
het niet ging om een debat maar om GFn visie op een be
paald probleem, dat aan de orde zou worden gesteld. 
Men zou daarbij hebben te zoeken nsar datgene dat bindt 
en niet naar hetgeen scheidt. 
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De eerste vrb. 9.5 die gE-s teld werd luidë..--: 11 Hoe denkt het 
forum over de gelijkheid voor allen, de afschaffing van 

hst p1:;rsoonlij'k 0cld "'n het creë:i:-t..r.. van een vorm van cre
diet voor de n..:."!;ie 11 ? 
Vrij "el 2.lle leden van hé t forum .meendewde oplo.Jsing van 

( dit probleem te moeten zoc.ken in ee.n omschakeling ven de 
\ kapitalistioche maetschappij in aen samenleving, waarin 

de productie de basis vormt van de gelijke verdelir..g van 

, het inkom;;�. 
C 0- I T - / ' "T • y ) .L ,:..,_ ,v . .., .1. zeide, dat de gehele mensheid naar ge-
li�lliéid v�rlangt en meende, dat de maatschappelijke te
�enstellingen in den kapitalistische maatschap�ij ste8ds 
scherper naar voren zouden komen. D&arom was hij voor gs
lijkheid voor allen. 
Gver de vr�ag oi het persoonlijk geld mo-�t worden afge
schaft, lie,en de 1e�ingen uitean. 
P.�.:;TOCR (P.v.d.A) m ende, dat een historisch gegroeia.
ruilmiddel als het geld, moeilijk afgeschaft kan ,.-,orden.
COLIJ� (c.r.2.) zeide, dat zolang de productiemiddelt..n
nog te klèin bl��en, het onpersoonlijk geld zijnsinziens
niet afgeschaft kon en moest .JOrden.
De vraag over het invoeren v&n eèn persoonlijk crediet
werd verschillend b�d.nt,:oord.
VhN DiR STIJL (BellaËy) meende, dat het'reeds nu uitvoer
baar was een persoo�lijk crediet voor de natie in te voe
rt:::n. Hij ve:r·111ees daarbij naar een practisc::.: voorbt..,_,ld ven
de girodi nst.
COLIJ:: (C.P.:�.) zag niet in hoe dit te verwezenl-ij�en zou
zijn. Lit probl_em zal opg�lost moeten NOrden door heL
di_, dc:.a:tvoor in clie tijd geroepen zullen worden, zo .m"ende
hij.
P ,-.:J':::OcP.. (P. v. è. .. , .. ) zei hierover: 11 Hoe lan5 sr1.llen ,ii no0

dulden het sociaal onrecht, dat ook heden nog geschiedt. 
,,ij zullen er iets :..an mo�"'.;en è.0•201. ::et is echt2r ni ,t 
�c;e1:j1r �en socialistisch ei uit te broeden in een kapi
taliati .sch nest .. , ij mo;,tsL niet dogmatisch Y.•ord,m, maar 
levende denkende mensLn tlijvE-:". ,ij zullen moet(;.n mc.e-
\ er1-en aan e<Jn oplossin0 tot afschc.lfin.; van het :pJrsoon
lijk geld. 
Door Emige andere sprt::k"t-r� werd voor de oplo...;sing van het 

probl�em te komen tot gelijke �andelLn vcor iedereen, ge-
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wezen op een vorm van verwezenliJking van deze idee zo 

als zij die za3Gn in bijvcorb-Gld de colli ctieve ar

beidsov·-rGenkomsten in de bedrijven. C p zek�re hoo0 te 

�orden bepaalde groepen van werknemers daardoor in �u.n 

belonin5 op een zelfde peil 6"'bracht. Sprekers poneerde 

de stellin6, dat 8en verdelin6 v�n het internationale 

inkomen naar de productie in de toekomst zeker zoil. kun

nen -.,orden bereikt. 

Hierna werd t:en k•:1artier gepaus-::erd. 

Na de hervatting van het gesp.eek \,erden e.üge monà.elinge 

vragen gestsld. 

Gevraa6d ,,erd hoe het forum dacht over een nation&al 

doorvoeren van het 13ell�ystelsel. 

COLIJN (C.P._:.) m�-nde, dat het nationaal doorvoeren 

van dit syst..,am niet mogelijk was. In de Sovjet Unie 

was het ir, 1917 11,l gelukt J"n bepaald economisch stel

sel door te VOE:.r-E,n, zij het ook na eerst van alle 

tegen gc�erkt t� zijn. 

Rij ·wees •�;_erbij op de z.g. interven�ie oorlog II door 

de kapi taliste.n 11 , zoals hij het uitdrukte • .::)aar v1aar 
menprobee:::>t het kapit3listische stelsel te doorbreken,

káert het kapitalisme zich tegen de vernieuwers op de 

meest felle mRnier. 

\:ann(;,er een geme1::nschap echter kan beschikken over de 

nodige grondstoffen zodat zij lak kan hebben aan de 

bui tem·rnreld, dit was in de Sovjet Unie het geval, kan 

men een nieuw economisch stelsel met succes doorvoeren. 

Over de vraag in ':·,elke maatschappij vorm de jeugd betere 

kansen zou hebben, in een kapitalistische maatschappij 

of in een Bellamystaat en wat de gevolgen d�arvan voor 

de maatschappij zouden zijn, werd geen duidelijk ant

i/Oord verkre6en. 

,.aimeer slechts 25 procGnt van de leerlingen van het 

middelba�r onderwijs goed terecht komt, zoals thans 

het geval is, TIOrdt een volslagen verkeerde weg bevan

dold zo meenden sprekers. 

LAMI1I6S ( hoofdonderwijzer) zei, dat men de jeugd met 

plezier 3n enthousiasme zou moeten laten werken in de 

maatschappij. 

Men diende volgens hem echter niet alleen �an de stof-
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felijke maar ook aan de ge�stelijke belangen van de 

jeugd te denken. 

CGI.IJH (C .P .1:.). In een nieuwe m.aa tschappij zouden vol

gens hem voor de jeugd meer kansen te benutten zijn. 

Veel belangrijker vond hij het echter eerst te zorgen 

dat zo'n nieuwe m-atschäppij gevestigd werd. Eet feit, 

dat de �Jederlandse bevolking verdeeld en geiisoleerd 

le�ft is funest voor de samenleving. De sam�nwerAing 

van de diverse partijen en groeperingen kan leiden tot 

een ver�ndering van de huidige máatschappijvorm. 

Gevraagd werd vervolgens hoe het forum het woningvraag

stuk dacht op te lossen. Cok de antwoorden hierop wareri 

niet van politiek ontbloot. 

COLIJU (C.F.l�.) meende, dat de oorzaak van het woningte

kort gelegen was in de geweldige kosten die voor de be

wapening worden uitgetrokken. lJen kan een dubbeltje nu 

eenm2.c:1l maar één maal uitgeven. De bewapeningswedloop 

houdt bovendien een groot gevaar in. Het is �odig, dat 

het Nederlandse volk daarover te hoop loopt, zo meende 

hij. Men zou aan de leiders van de diverse partijen de 

eis moeten stellen te ijveren voor vermindering van de 

oorlogsuitgaven, onverschillig hoe men politiek geori��

teerd was. 

PhSTOOR (P.v.d.A.) meende, dat het woningtekort niet in 

de bewapeningswedloop was gelegen. Hij noemde de tweede 

wereldoorlog en haar gevolgen mede oorzaak van het wo

ning tekort. 

In zijn slotwoord vergeleçk de voorzitter SMIT de dis

cussie met een trein, die hij vers�hillende haltes stopte 

waardoor de reizigers gelegenheid kregen een eindje met 

elkaar mee te rijden. Volgens hem kon moeilijk van een 

debat gesproken worden, doch de avond droeg meer het ka

rakter van verschillende en soms uiteenlopende meningen 

die de leden van het forum op de vragen naar voren 

brachten. 

Men diende moed te hebben om mee te v1erken aan de verwe

zenlijking van een nieuwe maatschappij en dsze medewer

king reeds zou een stap zijn in de goede richting. Doe 

wat, ieder op de plaats waar hij gesteld is, 1,1ant het 

ergste wat men kan doen is, niets doen, zo eindigde deze 
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Te omstreeks 23 uur werd de bijeenkomst, die een rustig 

verloop had;gesloten. De toegangsprijs voor de bijeen

komst bedroeg f.0.35. Voor zover kon worden nagegaan be

stond het aanwezige publiek voor het merendeel uit aan

hangers of leden van de I.V.B.- Van communistische zijde 

bestond buiten de spreker van de c.P.r. in het forum, 

geen belangstelling. Einde. -� 
I ..;. 1 

� 

•
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Onderwerp: Culturele avond afdeling Beverwijk 
van de Internationale Vereniging 
Bellamy, op 8 April 1952 -------

À(�/ /!6 lff.

Op Dinsdag 8 April 1952 te 20 uur werd in gebouw 
<?' 

( 
"Het Centrum" (bovenzaal), Koningstraat 40-42, Beverwijk, 

'\. "VUi , een Culturele avond gegeven door de afdeling Beverwijk 
../'- f) ) van de Internationale Vereniging Bellarriy ( IVB). 

� J �r<...I Door de heer J. Boog�..ê:rd te Den Haag, werd een lezing 
� I 13� ..J gegeven over het ona:erwerp: "Een volk dat leeft, bouwt acn r
<'.9 1,,I I zijn toekomst." Daarbij werd vertoond een film van de 

regeringsvoorlichtingsdienst "Land uit ZeP" van Rudy 
\_ Hornecker. 

& De toegangsprijs voor de lezing was gesteld op f 0.25, 
W het filmbezoek was gratis. 

De avond was toegankelijk voor personen "van alle 
gezindten vanaf 14 jaar 11• 

De avond werd gegeven voor rekening van de plaatselijke 
afdeling en de artistieke leiding was in handen van de 
secretaris van deze afdeling. 

Op 17-3-52 was door deze secretaris vergunning aange
vraagd voor het houden van bedoelde avond. 

In deze aanvraag werd door hem het plaatselijk bestuur 
, als volgt opgegeven: 

'v 11 ,yJI':> 
+ X\_yPQ.rzitter: J. van Wijngaarden, Koningstraat 188.

J.,... '? t-Y 'XI Secretaris: J. Hartog, Strick van Linschotenstraat 41.
-

( 

x.t Penningmeester: A. v.d. Wélle, Bankenlaan 75 • 
. ·�,,,.. • /.,., Bestuursleden: L. Groot, Baanstraat 52.
v· ' /, • v X1 H.O. W. � Geijtenbeek, H. Burgerstraat 19. 
t-1 '. � i'I � )Van L. Groot wordt een informatiekaart bijgevoegd; 

� ... �� , r � ., van de overige bestuursleden werden reeds informatiekaarten
'r· .,- l. ingezonden. 

� 
_JJ-•r't' · · 

De film die vertoond werd was een culturele en docu.men-
� taire film over. de Zuiderzeewerken, afsluitdijk en NO-Polder. 

Filmoperateur was de �eer J. Goudriaan, Stationsweg 89 
te Ede. 

De zaal, waarin de avond �erd gegeven, heeft een 
capaciteit voor 250 personen. 

Naar schatting werd de bijeenkomst bezocht door 
40 personen, w.o. een zestal dames. 

Daar de voorzitter eerst later ter vergaderinz kwam, 
werd de bijeenkomst geopend door een ander bestu11rslid. 

Hierna draë ide een korte sportfilm, wa�.rin de kra0ht
ontwikkeling van de mens werd äangefü,id. Aansluitend hieroi 
kreeg de spreker van de avond, de heer J. Bogaard uit Den r 
Haag het woord over het aangekondigde onderwerp. 

Een volk dat leeft, bouwt aan zj.jn toekomst, is, aldus 
spreker, een gezegde van een politicus. Het heet van Colijn 
te zijn. Hi ttler had een gezep;de dat er goed op aan sloot: 
Een volk dat niet aan zijn toekomst bouwt, r.eeft geE n t.oe
koflst. De uitdrukking van Colijn zal ik niet in politiek 
verb�nd gebruiken. Over die van Hittler wil ik slechts zeggen 
dat bij gelijk had. Hij had veel kwade dj_ngeri, maa:r wat hij 
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aan goed heeft gedaan mag gerust gezegd worden. Dit klinkt 
misschien gek voer U, omdat U vijanden erkent. Een Bellamyaan 
heeft echter geen vijanden. Dit klinkt misschien fantastisC'h. 
Lriijn patroon, een gediplomeerd ingenieur van de Techniscl-te 
Hogeschool te Delft, die zich ook nooit in Bellamy verdiept 
heeft, zei mij laatst dat ik te fantastisch was. Kijk, dat zijn 
van die prikken die zo iemand je kan geven. Zo echt laten voe
len dat hij het beter weet. Je moet echter nooit critiek 
geven op dingen wa·lr je niets van weet. Ik ben ambtenaar en 
weet dat maar al te goed. 

Spreker zett,e daarna uitvoerig uiteen het verkeerde van 
de huidige ecbnomische maatschappij, gezien van nit de gezirhts 
hoek van de Bellamyaan. Op aanscho11welj_jke wijze beschreef 
hij met een muntbiljet van f 2.50 en met een cirkel dat er 
in werkelijkheid van werkelijke cire11latie van ret geld in deze 
wereld geen sp�ake is. Het geld hoopt zich op door de winsten. 
Dit veroorzaakt inflatie, werkloosheid, crisis, hongersnood, 
oorlog, overproductie en wantoestanden. 

Aan de hand van de boekwerken van .::dward Bellamy: 11Het jaar 
"2000'' en nEconomische Gelijkheid" zette hij op de bekende 
Bellamytheorie uiteen hoe Bellamy een economisch stelsel heeft 
ontworpen dat,op basis van economische gelijkheid, in het jaar 
2000, dus over 48 jaren, verwezenlj_jkt zal zijn. Daar Bellamy 
zijn stelsel reeds in 1887 verkondigde en wij nadien de ont
wikkeling van de maatschappij he1-ben kunnen volgen, staat 
onomstotelijk vast dat Bellamy gelijk zal krijgen. Ik du.rf 
dan ook te verklaren dat Bellamy de grootste profeet is geweest. 

De I.V.B. is geen politieke partij. Wij trachten niet in 
de Tweede Kamer te komen. Als er soms een regeringsspion in 

j deze zaal zit, omdat er gevreesd wordt dat wij rare dingen 
zullen doen of zeggen, dan kan hij gerust zijn en rapporteren 
dat er niets bijzonders aan de hand is. De grote economen 
snappen onze theorie niet. Maar dat is altijd al zo geweest. 
De idealisten en de onderzoekers hebhen de t8cbniek altijd 
vooruit doen gaan, en niet zij die alles "'el goedvonden. 
Er zijn ook mensen die niet aan politiek willen doen. Laten 
zij dan weten dat als zij zich NIET met politiek bemoeien, de 
politiek zich wel met HEN bemoeit. Zij die nooit aan politiek 
gedacht hadden, stonden in 1940 verbaasd toen de moffen kwamen. 
Maar zij die in Rotterdam riepen dat zij zich nooit met politie} 
hadden bemoeid, werden door de moffen niet ontzien. Onder het 
roepen van: Ik heb niet aan polj_tiek gedaan, viel een bom van 
de moffen op hun hoofd. Zo zal ook geleidelijk de mensheid de 
Bellamygedachte aanvaarden. Hoe meer mensen zich achter ons 
ideaal stellen, des te eerder zal de econo�ische gelijkheid 
zijn verwezenlijkt. Minister Lief'tink tracht de economische 
put te dempen, maar deze is niet te dempen. Van De 1dinister-

\ President, Dr. Drees, heb ik een brief gek.regen dat hij niet 
veel van Bellamy afwist. Als staatsman gaat hij aan een groot 
belang voorbij. Als gij kennissen hebt j_n de P.v.d.A. of gij 
zijt een hoofdambtenaar propageertdan mede wat de Ballam� wil. 
Bellamy krijgt onherroepelijk gelijk. De economische ontwikke
ling is niet tegen te houden. Eet is niet de I\tî3 die deze 
brengen zal. r'fij propageren alleen en zijn pioniers. Anderen 
in de maatschappij zullen de hrug bouwen die nodif is om van 
het heden de brug naar het jaar 2000 te bonwen. Wanneer gij 
door lidmaatschap de IVB vergroot, zullen daardoor de pioniers 
toenemen. Is de economische gelijkheid eenmaa.l bereikt, dan 
zal er van een vraagstuk van lonen en prijzen, van armen en 
rijken en van minder-valide arbeidskrachten geen sprake meer 
zijn. Gij knnt de IVB ook steunen door geld. Wanpeer gij onze 
gedachte mee ui ï;draagt, dan is het doel van deze avond bereikt. 
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De rede van ï3ogaard, welke spreker op ons een arrogante 

indruk maRkte, duurde ruim 2 u1q. Rij sprak vlot en had een 
aandachtig gehoor. Hij was zich dit tè welhewust. 

In de korte pauze die op zj_jn reète volgde, maakte hij 
noe enkele losse opmerkingen tot het pu"bliel<", wa.arom hij 
het beter vond een uitvoerige uiteenzetting te gevm•1 dan ge
legenheid tot het stellen van vragen. Voorts deElde hij mede 
dat hij nu reeds 20 jaar de Bellal'llygedac'hte verkondigde, 
en operal lezingen hield. 

In de pau7e konden voorts aan een tafel v66r in de zaal, 
Bellamy-boekwerken en geschriften worden gekocht. Hiervan 
werd. slechts do0r enkelen ge1 ruik gemaaki·. Tijè.ens de pauze 
verlieten eEn tiental bezoekers de zaal. 

Na de pauze werd de aansekondigde hoofdfj_lm gedraaid., die 
35 minnten duurde. 

Te Tuim 23 uur werd de avond gesloten en verlieten de 
aanwezigen rustig de zaal. 

Aan de avond was bekendheid gegeven docr verspreiding 
van een pamflet en door het plaatsen van een advertentie 
in het plaatselijk daghlad 11Kennem.erlond 11 van 5 April 1952. 
v, 

<;lt· 
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Op ,foensdag, -::6 r�:aart 1952,, erd ir i: ... e t �ogegeoouw ov oef' ..Jte en-

schuur te Leièen,vamwge de 11Bellamy-be,•eging 1;1.fd.Leiden,een open� 
..,<:r'c vergadering gehouden • 

.n.anwezig waren ongeveer 135 pereonen,bij ten zaalruimte van 
135 zitplaatsen. 

/ .0e bijeenkomst werd te 20-20 uur geopend door Elias 1,&i-•cus LA-
/ hl.hN,geboren te Leiäen,.::.4 Juni 1889,wonende te Leiden,Hoge Rijnàijk 

39 • 
Door de eigen filrndienst werd dqarna-een filmpje vertoond over 

11 arokko en vervolgens de Zuiderzeefilm "Land uit water" .Na afloop 
daarvan hield Jan HOlbMLThR,geD. te Bloemenda,:Ü ,13-1-00, een 
ongeveer 35 minuten. 

"Het menselijk vernuft ,aldus s preker ,he_eft ongekende me gelijk
heden bereikt .ongelooflijke .i:)restaties worden verricht ,waarbij ik 
even wil verwijzen naar de zojuist vertoonde film over de .n.fslui t
dij k en het inpolderen van de Zuiderzee. ;at iedereen tot de onmoge
lijkheden rekende,kwam dJar tot stand.Het is echter oedroevend,dat 
zo 1 n klein gedeelte van de wetenschap en techniek ten gunste van 
het gehele mensdom wordt aangewend.Ten koste van de arbeiders pro
fiteert slechts een kleine groep van de vooruitgang.Daar zijn wij 
zelf eveneens schuldig aan,want ook in ons zegeviert nog de ego
isàtische mens onder de leuze 11 Ieder voor zich en God voor ons al
len11 .DAet elkaar houden wij daarmede de economische gelijkheid tegen 
,,ij moeten de wereld van een economische ondergang redden,door al
lereerst het egoisme uit te bannen en daarna gemeen schappelijk, 
dwars door landsgrenzen,politieke partijen en godsdiensten,de eco
nomie op te bouwen. 

Bellarr,y maakte jaren geleden een plan op om te komen tot een 
maatschappij waarin de maatschappelijke gelijkheid verzekerd zal 
zijn,en werkloosheïd tot de onmogelijkheden zal behoren.Na een 
plicht tot 21 jaar staan voor iedereen gelijke kansen open .Men 
dan een proe:fwerk af en wordt aan de hand daarvan ingedeeld in een 
bepaalde tak van onderwijs.Daarna brengt men in een driejarige 
gerdienst de theorie in prakrijk.Tot het 45-ste jaar neemt men dan 
deel aan het arbeidsproces,terwijl men vervolgens tot 55 jaar ter 
beschikking van het arbeidsproces blij:ft als reserve.Door dit plan 

worden 



woràen men sen gekweekt,die liefde en toewijàing voor hun vak koes

teren en wordt de egoïst veranderd in een altruist,een gemeenschaps 
mens.In deze maatschapp±j zal geen gelegenhei d  bestaan om een oor
log ,met zijn bacteriologische en andere onmenselijke wapens, te ontw 
ketenen.Ook geen stelregel"hoe kan ik ten koste van mijn buurman op 
de vlugste manier kapitalist worden'Wnze leu ze moet wordennvan allen 
voor allentt .Niet laten dienen,maar zelf dienen.Dit lijkt de hemel 
op aarde, maar- het kan en het zal worden bereikt.Binnenkort herden
ken wij het lijden van Jezus Christus aan het kruis.Zijn leven was 
ook enkel dienen,denk maar eens aan de voetwassing.Als wij Zijn 
voorbeeld voor ogen houden,dan gaam wij in de goede richting,en als 
wij dan eensgezind en gemeenschappelijk de ha_nd aan de ploeg slaan, 
zullen wij het nog eens beleven,hoe de bergen vrede zullen dragen 
en de heuvels 't heilig recht� zo besloot spreker. 

Na de pauze beantwoordde HORSMEIER een vijftal schriftd� 
gestelde vragen. • 

Tot slot werd nog een kort sportfilmpje vertoond ,waarna te 
2-3 .-25 uur genoemde L.ti:Mi\N de vergadering sloot.

Het geheel had een ordelijk �erloop.Er heerste een opgewekte 
stemrning,terwijl bij tussenpozen werd geapplaudisseerd. 

Militairen in uniform waren er nie"t aanwezig. 

Leiden,28 Maart 1952. 
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Ver..;,lag van en openbar·e ver13adering geor6aniseerd door de 
a.L'delin�., Leeuwurden van de Internationale 1h.reniging Bellamy 
op c3 Februari 1952 in de Harmonie te Leewrarden. 

Zaalcapaciteit: on�eveer 300 personen. 
Aanwezig: on;eveer 200 p�1conen. 

t. / e 3� 
JZ.: t>r .J. -'v

tJ.r :!!__ tJ /,/,U-:;-

t tj 8 Fa. l952 
tt �/3,.i,2�

Stemming: rustig, af en -coe eni.:::szi s enthou;:;,iast� 
J� � --------�-i�

'/ 1 0prekers: Einn� .ûi'amer, _,eb oren -ce Leen .. ara.en, 1-3-1878,
f\ WOHcnc.e .., JOorstra, t 5& te Leeuwc.rr en . 
)( t J. n oguar d, ,ronende te 's-Gravenha1:�e.

Te omstre'" ks 20 .10 uur opende ä.e vooH,i tter r:. Kra1ner 
de bij�enko�st. �iJ heette de ct,m,ezi�en en in het bijzonder 
de spreker J. DOüaard hartelijk welkom en verklau.rde enigs
zir.s tele·u.r0esteld te zijn omdat à_t.; ZélJ..l niet �;eb.eel 0n uld 
uus. Juist in èeze tijden, nu de spannin�en tussen de wereld
machten zo 0root zijn, ,; orct het noodzakelijk zovc el mo0elijk 
mensen met de bellamy-bedac.a.te bekend te à.oen c:;eraken. Een 
ze.Jr ,:,root d� �l Väll ons volk weet niets van de iè ealcn van 
de bellamyanen. Ook dege1en die ons volk voor moeten lichten 
vreten dikwijls msar heel weinig van het economische stelsel 
dat in loG7 door _,d,mrd bella1>1y werd ont'ilorpen. Kort geleden 
las spreker een door een predikant �eschreven boek, getiteld 
" V 1::.rleidende 0ee:::,ten ". I;a, rin vre _·den een aantal strominben 
beschr·even. Over de 13ellamy-be.;e..__ing schre.�f d.e::.e predikant, 
dat zij hau.r . è...�anc-;ers een .hemel op aarde beloofde en. dat 
dit in strijd was met ..:rods vroord. /erd.ar deuitee:cde hij no6 
1;;E:n a ..... ntal enormiteiten over cle lecor Vê:Ln Belluny. Leze pre
dikant zal toch zeker ïïel eens het Onze Vaàer 6c::oeden hebben, 
w<-u.rin è.e "oorden II Uw Konink1·ijk kome II voorkomen. HiJ zal 
dus niet kunnen ontkennen, dat er niets zondigs in zit om 
te verlangen natr het Koninkrijk Gods op a e uarde. f,preker 
vekte tenslo "te de a ,.ll'rezigen op hun idealen uit te J.ragen, 
opdat deze kapi talisti�che '.Tereld l::>poedig vervanuen zal hor
den door een bellamy-mdä.tscnappij. 

Vt.r·volbens sprak J • .bo6b.e1.rçl.. ...i:prel:er ue0on e8rst een 
v�rhaal te vertellen over een wesprek, dat hij 's �iêa�6s, 
reizende mei:; een der moderne dieseltreinen, mst een w"rktuig
k.u....>J.c.i0e, è.ie Dij .uem in de cou.pé zat, had geo.ad. Dit 0esprek 
liep natu..irlijk over de al�emene economische "coestand en 
ook over a.e pracntige ti•bin, wa�_·i.i.:.1 men bijna geen schok meer 
voelt. bprekende ove1· de schitterende prestaties van de tech
niek, zeide de 1ierktuiglrundi_;e, dat deze te danken war·en at1.n 
de -,etenschappelijke werkwijze en het werken met bekende fac
toren. -anneer de tekening van een locomotief de tekenkamer 
verl�at, is de locomotief al half klaar. Het komt dan slechts 
op een nam1lteur i_e ,riJ ze van ,7erk.en ac.ln en alles pdst. In de 
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Hustig. il. 1 l 8 DEC 1951 · çdhr. Bro� uit l)en Haag L ~ ' • 
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DAT: • ·ft. 
,.l,lt: Jhr. van Amstel, w0onplaats onbeken�•�ro/ / : "De Wereld is ri J'k" , 1 ;2 � ✓• 

µ,� �- ';.z- ' '/_J 
Op Dondercla�, 20 JJecem� te 20 uur werd in het 

gebouw van de Amersfoortse Gerneenscha, te Ar.iersfoort, 
Paulus Bnyslaan 1, een vergaderim; gehouden van de afde
ling ,�nersfoort van de Bellamy. De avond \Nerd ,.;eopend door 

...----de plaatselijke- voorzitter, dhr. lhjhof, wonende te Amers
foort, die allen welkom neette en mededeelde, dat de heer 
Horsr:1eier verhinderd way.t'. te spreken, doch dat in zijn plaat" 
zou spreken de heer Bro,{\kin6 uit Den Haag. 

Spreker begon zijn-rede Met d� mededeling, dat wij in 
een bezeten wereld leven, terwijl wij, Bellarnyanen, die een 
beter sociaal stelsel propa6eren, als dwazen worden be
schouwd en ui t0elacnen. !,iaar deze lach zal verdwijnen en u.e 
tjeschiedenis zal ons i;eli jk;;evsiu_. Br staan, aldus spreker, 
c;rote din6en te i;:;êî5euren en wij leven in een 1.1aatschappij, 
waarin radicale veranderingen zullen plaatsvinden en vele 
:\1,eilit;e huisjes zullen moeten verdwijnen. ûpreker toonde di 
aan door het ontHaicen van de Josterse volken, t/z China, 
Indonesië en inctia l zelfbestuur), waarbij hij memoreerde de 
hedendaa6se conflicten in �erziä en Bgypte. liet koloniale 

/ hoofdstuk in de wereld6esc11iedenis wordt radicaal af6eslo-
) ten en bedoelde landen willen ook het bestu er van hun land

in eigen hand nenen. 
Vervol6ens besprak hij het imperiale kapitalisme, dat 

internationaal is en door monopolies niet alleen economisch 
nacht uitoefent, doch ook politieke, als b.v. het verv,ekken 
van oorlogspsychose enz, waarbij het de vrede ziet als een 
Gevaar. In bepaalde bladen in .Amerika, aldus spreker, 
_spree!::t men zulks ook openlijk uit. 13ellany heeft reeds 
lane; geschreven, dat oorloç; in het hedendaat,:;s systeer.1 
economische vrede betekent en vrede economische oorlog. 
Hij le6cle zijn visie op de maatschappij, zoals die volgens 
hem behoort te zijn, neer in zijn boeken 11 In 1 t jaar 2000"
en "Gelijkheid voor allen 11

• :Piguren als B ,t>haw en Wills 
hebben, aldus spreker, de grondslag van hun werken groten
deels ontleend aan de boeken van Bellamy, terwijl grote 
staatslieden als Briand, Mac Donald en Benesj er door wer
den geinspireerd. In Rooseveldt's "New Deal" zijn zelts 
de sporen van de Bellamy-gedachte te vinden. 

Het Bellany-stelsel gaat uit van het principe: 
sa�en produceren, samen consumeren, waarbij de arbeidstijd 
kan worden verkort. Hierbij blijven de mens dan neer rno6e
lijkheden over voor culturele en t,;eestelijke ontwikkelin6, 
waar een massa mensen teGenwoordi6 door de ecoiaomische zor-
6en niet meer aan toe kunnen komen. Heeds de arbeidsver
korting tot 4d nur per week, zo besloot spreker zijn rede, 
had al meer algemene ontwikkeling ten 6evol0e, waarbij het 
alcoholverbruik aanmerkelijk verminderde. 

(zie blz. 2) 
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economie lferkt !'.!en zeer on',e venschappelijk en gel.Jrui'.ü men 
veel onbek,,nde factoren. �r wordt nil':'l''er een plan [�emaakt om 
e 0n ;,ehele nieuwe maatsch& "'ij te s ichten. '::.lee: ts een genic.le 
econoom, Edward .oellamy, is op die c.·edaci� te 0ekomen. Doch e:ven
als een \i-alileï of een f.:iemmelveisz, we.1.'d hij door andere eco
nomen, die zijn 101.:ische gedachtengu.ng niet konden volgen uit
gelác.1.wn en la1;er voor krctnkzinnig ui t<-�emaakt. Te6emrnordig 
zouden zij hem waurschijnlijk ook no6 voor co rraunist hebben 
uitçÇeacholden. Op de hoc;;escholen wordt de sGudenten zeleerd, 
dat de denkbeE:.lden van Bellamy als een utopie moeten , .. orè en 
De3chouwd. �it is onjuist; bellamy wenst slechts een desk:undi-
6e en ool'è: e lkund ige ve __ deling van de rijkdommen der ac..rde. 
De rijkdom�en der aarde zijn ons door God Geschonk n en ieder 
heeft recht op een e,;elijk gedeelte ervan. De 0:condstoffen heb
be!l wij èus gratis. Ö'll er , •oecleren van te maken is èus slechts 
arueid nodig en deze arbeid bepaalt dus alleen de wa rde van 
een arcik:el. In een Bellamy-maatsc�d.ppij is he t niet rn.ogelijk, 
d&t �rote voedselvoorraden vErnietigd worden, t�rwijl er door 
millioenen mensen honé:.,er ,.,·orèt ..,eleden. Om een woningnood, zo
als die thans .heerst,zou men lachen. Er zijn irnm<.;rs genoeg 
oouwmaterialen en 1:;r zijn 6enoeg bouwval5:arbeiders. Maar slechtE 
de h-:erschappij van de Hammon, het geld, verhindert de wonin6-

bouw. Alleen voor de bouw van kaze :·nes ,, �·dt niet op e,;eld 6e
keken. In de bellamy�mautscnappij u ehoeven geen kh�ernes te 
\;Orden 6ebouwd, w ,nt daar zal nim,·1er oorlog zijn . .r�en hemel op 
aarde oeloven wij niet, maar wel een betere en rechtvaärdige 

wel'eld. 
lifa de pauze werd de :film " Land uit Zee V "eproducet;rd in

opö.i·acht van a.e Dienst der z;uiderzeeiierken, ve� toond. 
Daarna beantwoordde J. Bo6aard eni6e ingekomen vragen.

Op de vraag, Wé.t of sp1·eicr dacht van de verhouding tussen 
Ameri�a en ��usland, antwoordde hij, dat deze slechte ve r-houding 
slechts voorkomt door de kapitalistische poli�iek, èie beide 
re5erin,;en voeren. Het Amerik:aanse, noch het l{ussisc.ne vólk 
wenst oorlog, mactr de leiders van deze volk8ren maken een 
ni euwe oorlog baast onvel'!!lijdelijk. 2ovrel het ..-tmcrikaanse als 
het ::iussische volk moet daarom doorclrongen r. orden van de denk
beelden, oie door Bellamy zijn ontwikkeld • 

Op è e vraag, op ,·elke partij de Bellamyanen moeten stem
men bij de aanstaande verkiezineen, antwoordde spreker, dat 
een ieder moest stemmen op de partij, cie zijn idealen het 
dicntst�biJkomt • .tlet maakt echter weinig uit op ,relke partij
men btemt, daar ze alle kapitalistisch zijn in6esteld. 

�en derde vraag luidde, waarom er zo ueinig predikunten 
propa6anda maken voor de Bellamy-bewe6in6. Dit komt volgens 
spreke:r, omdat de ktrk zien tot nu toe slecnts weinig met het 
m�atschappeliJke leven heeft bemoei�. Dit wordt de laa�ste 

tijd �elukkig beter. Een predikant heeft echter gestudeerd in
de theologie en men kan niet verlan6en, dat hij daardoor ook 
ve:cstand heeft van economische vraag..,tuI:u:en. 

Te omstre ks 23.00 1,mr was de bij.cnkomst geeindit;d. 

1

Lee ·..:marden, 25-2-1952. 
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Daarna volgde de vertoning van de film t1De wereld is rijk t1 , 
welke filn een schril beeld gaf van de ellende in de door oor
log verwoeste gebieden met als gevolB hongershood en allerlei 
ellende van de bevolking. 

Vervolt_;ens was het woord aan de heer Van 1mstel, vertegen
woordii..;er van de Centrale Necl.Verbruikcrs Coöperatie, die schetst 
de idealistische achtergrond van de verbruikscoöperatie, t/w de 
afschaffing van het winstprincipe, rnet als zinspreuk: tt 'iet on 't 
6ewin, maait voor 't gezin". Voorts gaf 'hij een overzicht van de 
stichtinG var1 de Coöperatie, op0ericht door 28 wevers in het 
Rochdale-district in Bn6eland en die daarna een grote vlucht had 
genomen. ln 1ederland zijn zelfs reeds 300.000 gezinnen Georga
niseerd in coöperatief verband. 

Spreker besloot �et de opmerkirlb, dat de coöperatie niet 
zo ver gaat als ilet Bellamy-stelseJ, maar haar streven is toch een 
stap in die richtinb, n.l. 6eor[;aniseerde productie. 

xl P .t,H�□nALIA: 1JIJH01'', Gerrit, t,eb. 3 J."ebrllari H378 te .Jeventer,
boekbinder, Drouwerstraat 21, .\.rnersfoort 

(bekend) 

LilillB. 
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Verslag van de grote openbare Voorlichtingsavond der lnt. 
Ver .::Sellar.iy, Doo:psge zmnde ,1 eerloo she id ·roep en de Radicaal 
?acifistiche J€rkgroe i •• 1-, .. v ..... , gehouden op .... aterdag 

l,ove er , e .�lsmee r, in dé Doopsgezinde kerk ,aunvan-
6ende 7,30 uur • 
... &i.LC.r ...... ICITJ!IT: ongeveer 500 zitplaatsen • 

• �J:f,/3:.:..IG: ongeveer 250 personen,zijnde mannen en vrou 

1 

\.en, w.o .ooK de Cor.n::Junistische re.c.dsleden 
Dirk Jacob van L.eest, wonende te �-\8.IS!:!e er, 

-� ,\' f H�n Pieter Lanser, ·,:on end te 
F.aarleY�merl'.!le er, AatsmêêrèrêrdTj k ,no. 57 9, res 
9ectiebelijk van de gn.eenten Aalsmeer en 

w t ( Haar:terime l'P.le er • 
�,..13'-, De algemene leiding berustte bij Ds.R.C. de Lange, Doops-

�ez�n� P.3:'ed_ikant te M.��mee�. l.1:. .,.,,._r.P�Boo 
?<' j,::,J: :\;'.,K.:. ... .:» lltr. H.va. , t !!aa:Hem en ""J .horsr.ieiJer Jr. 

oorzitter van de n • er.Bellar�J.J. 
-

MÁ-1,î.L....t,,,,, .D .n.ls eerste sJréker trad 0:9 voorno""r:irie :. r.vä.n ,,ijk, □e.t 
-r�. als onderwerp: 11 1:oe vdnnen \,ij de Vrede 11 1, en die in verbe.nd

daamede :a.e-t �olgeEàe naar voren bracht; 
dat hij voormeld onderwerp, graag zou willen zien veran

derd in:d .�t kunnen wij nog doen on de vrede te winnen�,om
dat indien hij over het eerste onderwerp zou !:loeten spreken, 
hij dan gauw klaar zou zijn; 

dat wij echter toch wel iets kunnen doen, en daarbij tro 
spreker een vergelijking met het geluid, dat in een gesloten 
ruimte niet ver doordringt, doch in de o ::,en ruü:ite wel; 

dat van hun zijde de kansen klein zijn, doch de voorbeel 
den van de stenmen die reeds eerder opklonken zijn vele. 

Spreker wees daarbij op de slavernij, die reeds heel lan 
geleden bestreden werd, en thans niet ,!leer bestaat. 

)e uitspraak:11 Geen zaad gaat ooit verloren", stelde hij 
voor als een prachtig voorbeeld. 1:r.van .,ijk besloot [.et de 
\To orden, dat iedere daad, iedere raad en regel in het belang 
van de vrede weerklank zal vinden. 

Vervolgens k:'€18.r.l voornoemde :�orsmeij er aan het woord, even 
eens !'.'.let het onderv,erp: 11 Hoe wlinnen v,ij de vrede 11• 

3preker wees op de gevolgen van de economische toestanden 
der kapitalistà.Bche ¼a&tscha:p:9ij, gegrond op het winststelsel 

�eze zijn aanleiding tot oorlog en geweld, tot de inter
nationale verwikkelingen, die steeds een oorlogsdreiging doen 
ontstaan. M:en heeft de oorlog gevrormen, maar niet de vrede, 
omdat de vrede gebaseerd r:10et worden o:,;i econor.'lische vrede. 

Spreker haalde daarbij aan uitspraken van :frof. �instein 
en andere grote geleerden, die de wereld waarschuïien voor de 
gevolgen van de onderlinge strijd, 

De heer Horsmeijer wees op de 1;12.atscha_p:pij-opbouw ven 
if Bellar1y ',die zoveel jaren gelteden de weg wees n&.c3i,r eén 1.1a_,.t 
schappijvorm, \laarin de vrede voor altijd gevraarbotd zal zijn 

Hoe wij de vrede kunnen winnen ligt aan ons allen, verze-
1{ erde sprekar.11 .na.n ons is het, r.iede te Y!erken D • .Jn de totstan 
koming van een betere sar.ienleving. 11 

Verder 



• 
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2. 
Verder werden de aanwezigen in de gele:enheid gesteld sè.hri

telij1te vra6en in cl:K te dieren, welke door de heren van ,ijk, 
Ds de ::..ange, en :�ors!!le ij er werden beantwoord. 

De gestelde vragen hadden in hoof0zac.k betrekking op de 
vraag, hoe kan �en iets doen en wat kan �en in de tegenwoordige 
L:aatschappij doen, zonder daarmede in botsing te komen. 

�e antwoorden op bedoelde vragen uerden in verschillende 
vom en overtuiging uitgelegd. Door tijdsgebrek konuen niet alle 
vra6en worden af6evrerkt. 

Cr::i.streeks �2,30 uur werd al"oormelde vergadering 6esloten. 
Alles had eenx ordelijk verloop. 

1-alsmeer, 4 �ecember 1951 • 

Gezien en doorgezonden. 

Amsterdam, � December 1951. 
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� ,-..,J--.,..,,~·'( Op 12 Hovernber 1951 werd in het I:otel "De Rusten-

, 

, 

de Jager" :lle Castricum een openbare versadering geho\J.den 
van de Internationale Vereniging 11Bellar.-.y 11 ,met het doel te 
Castricum een Afdeling VGn deze vereniging op te ric�ten. 

Deze vergadering v1as aengekondigd door een gepla tste 
advertentie in het Nieuwsblad voor Castric\J.m en Omstreken 
terr'ijl tevens a--11 de bezoekers V8n de filmavond op 25 Oc
tober j .l. �ïas verzocbt deze vergadering te bezoe1:eYJ.. 

Aanwezig Tia en+ 45 personen.Voor zover kon worden nE
gegaan naren hierbij-geen leden van de C.P. -�. 

In de ZE.E.l ,ï.s:ren in groe·.1-ni tte kleuren twee spandoe
ken opgehai18en met de opschriften"Levensrecht voor Allen 11

en "Do or wel vc <. rt Vrede 11 • 

Omstreeks 20.00 uur r1erd de verga 'ering geopend door 
de Heer L.Hendriks,wonende te Castricum,F.van Ginhovenstraai 
·10. '25.Deze las een kort openincswoord voor.:Tij r;af te ken
nen, dat uit de vorige vergaderingen v1a s gebleken, fü; t te 
Castricum veel bela11g2telling voor de BellamybeY•ecine; be
stond en verzocht de aannezigen zich zove,.,1 mogelijk als 
:.1.id van de op te richten ,:,fa. Ca 0tricum op te eeven. 

Hierna \Jerd het v,oord 0egeven .s211 de Landelij k.e Voor
:-�i tter de Heer 1:.,orsmeier uit Bloemendaal. 

:Jeze begon eerst een levensbescl1riju-ing te geven van 
:Jdv:ard Ballamy. Yolgens spreker was dit een zoon vc:n een Arne 
rikaens Doopsgezind predikant. Re"'ds als kind hoorde hij zijn 
vader vertellen van de schrijnende armoede onder een froot 
gedeelte van de bevolking.Later liet hem dit niet met rust 
en hij verbaasde er zich over,dat enkele �e�sen zeer xijk 
waren en geen raEd wisten met hun geld,ter�ijl ze eeen en
kele arbeid behoefden te verrichten .:�et oversrote ge deel te 
echter van de bevolking moest dag in dag uit ploeteren or 
rond te komen.Geen wonder dan ook dat Bellamy rechten 6ing 
studeren,met de bedoeling om het onrecht in de wereld zo 
k.rachtig mogelijk te bestrijden. 

Na het volbrengen van zijn studie stak hij de Oceaen 
over en ging naar �uropa.Ook hier zag hij hetzelfde als in 
Amerika. Ondanks de verschillende regering::.wormen v,eer enke
le rijken en vele armen. 

Toen Bellamy terug was in Amerika ging hij in de jour
nalistiek.I.�et vaardige hand beschreef hij de noodtoestanden 
in de wereld.Door millioenen mensen werden zijn artikelen 
gelezen.In 1867 schreef hij zijn beroemde boek:"Terugblik 
uit het jcar 2000 11 ,hetwelk later gevolgd werd door het boek 
"Economische Gelijkheid". 

iifa het lezen van deze boeken lachten de mensen om idee
en die hierin ,7erden beschreven .maar wat zien we vandaag 
aan de dag.Verschillende van de door Bellamy geopperde 
denkbeelden zijn reeds uitgevoerd of reeds in voorbereiding 
om te norden uitgevoerd.Zelfs Roosevelt heeft meerdere malen 
bedoelde boeken geraadpleegd. 

'.!at is de bedoeling van de Bellamyanen? 
Voor een ieder leerplicht tot 21 jaar.Dan tot 24 jaar 

burgerdienst.Dit is een z.g.proeftijd voor het latere leven, 
waarbij een veelvuldig gebruik vGn de psychotechniek zal 
worden gemaakt. Van 24 tot 55 jc.rr wordt men ingeschakeld in 
het arbeiàsproces.Da2rna met pensioen of eventueel nog be
hulpz�am bij bijzondere omstandigheden zoals rampen,erote 
branden end. 
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Geen "IJrees 11 maar een behoorlijk pensioen,waar men royaal 
van kan leven. 

Er zal voor riorden gewa,c,kt dat de juiste man op de juiste 
plaDts komt .Ilan zien we niet, zoals nu zo var k het geval is, dat 
een middelmatige kantoorbediende ieder vrij ogenblik besteed om 
te lrnutselen arn r3dio' s of televisie .Deze man had technicus moe
ten worde·1.Zn geen rijke zoontjes met neinig hersens mF r de uni
ver6iteit, doch alleen zij ,die over een helder verstand beFcbik
ken. 

Ieder individu beschikt over een relteninB-courant. "Sl 1• jaar 
wordt hier zijn e:: ndeel in de gezamelij ke inkoP1ster o::_:, t;est ort. 
Hierover kan vrijelijk worden beschikt.In de grote warenhuizen 
is alles betrekkelijk. goedkoop te verkrijgen,omdat er geen win
sten behoeven te ,,orden gemaakt. 

Vervolgens noemde spreker no€; enkele getallen e;:;n mensen
levens en geld welke de beide lartste oorlogen ge�ost heb�en.Als 
deze mensen en geld naren benut om ,1erken des vredes uit te voe
ren,zou de vierels er momenteel al heel nat rooskleuriger uit zien 

Aan het slot van zijn rede verzocht spreker de lectuur die 
tijdens de pauze tekoop werd aangeboden te lezen en zich als lid 
van de "Bellamyuvereniging op te geven. 

Eierna nerd een or;enblik c:;epauz0erd,1,1a0 rin men de gelegen
heid kreeg om schriftelijk vragen in te dienen. 

� I 
Ha de pauze 1.1erden deze vra6en beantwoord door de Heer Boo-

garrd, beambte van het Gem.gasbedrijf te 1 2-Gravenhage. 
:ï3oogE'-rd begon er op te wijzen,dat men het niet vreemd 

moest vinden, dat de ingediende vr2.gen door hem werden beantwoord. 
Volgens hem maakte dit weinig verschil,omdat op de eestelde vra
gen maBr één antwoord ge6even kon vierden en viel zoals Bellamy 
het een en ander op schrift had gesteld. 

De eerst.e vraag luidde: 11Volgens Bellamy is men leerplichtig 
tot 21 jasr,doch als men nu bijv.eens op 18 jarige lseftijd wil 
trounen? 

Volgens spreker was hierteren geen enkel beznê2r,omdat elk 
mens een eigen inkomen heeft ongeacht de leeftjjd.Als tuee jonge 
mensen willen trouv1en kan dat, doch ze blijven leerplichtig. 

In vra g 2 nerd'--{;evr"cgd of men niet te laat ',7as om de 3el
lamygedachte nu nog insang te doen vinèen. 

Boogaerd gaf toe,dat men inderfü::2d lcat \1as,ma2.r nooit te 
laat.Als de Bellamygedachte eerder ingang h2.d gevonden,Haren er 
nu in Europa gaen massagraven,wa2r men k.3'ok.odillentranen huilt 
:irEom de gevallenen. Op tamelijk minacht ende toon sprak speker mver 
de gesneuvelde sold2ten, die niets meer voor h11n vaderland l,onden 
betekenen.Volgens :Soog-::rd v7as het vaderl:-nd alleen geba?t bij 
levende werkers. 

Vrc.ag 3 luidde: "Is een mens in star-t zijn egoïsme te laten 
varen? 

Boogarrd g5f toe,di::t de mens van nature egoïstisch is.Dit 
wordt door de manier waaro:9 de samenleving is gebaseerd nog c nge 
wakkerd.Is de Bellamystart is dit echter enders.Darr riordt reeds 
als kind de eerbied voor de arbeid bijgebracht .I.ïen '\'lerkt gezame
lijk om hier ook gezamelijk de vrachten vsn te kunne� plukken. 
Als iei:-12.nd niet mee doet valt hij uit de toon en wordt door zijn 
medewerkers gesc�1uvid. �odoende is hij viel gedv1onge�1 z:ijn e,;oisme 
te laten V8ren.Is hi� hiertoe niet 0enei::.;en,dat is hij niet nor
maat en hoort in e'"'n gesticht thnis. 

Vervolgens r:erd gevr2agd of het I3ellamystelsel k.s1:. norden 
ingevoerd zonder strijd of bedreicinc met geweld. 

Volgens spreker komt er een monient, dat de Hereld remise komt 
te stcan.:Dat riil ze�;6en,d2t □en niet meer voor-of achteruit l:en. 
:Jan z2.l nen ger,JOn,:-:en �1orden in de rich.tine; :,:oa�-:: J3ellan�,r èic 
hee::'t voorgcschreve11.Het kan noc -::,el enice ti�d duren,mé�r de 
tijd komt.Spreker \lilde één voorb eld noemen. Toen :'Jellarw �ijn 
boe�rnn echreef en een le"'rplj.chttijd tot 21 jaar noemde,r;cs er 
nog geen leer-plicht .Heden i� er l'-'erplicht tot 14 jcFr en volr;cns 
spreker zullen · ij het nog meema;:;:.en det dit op 18 j, ··r rJOrdt be-



, 

, 

3 
bepé.i.sld. 

:Je l' � tste vrarg luidde: "Foe st �n de "'3ellG-:.w2,1en t8f;en
over de dicnst'l'.lJ.ic11t? 11 

:Soop:.c rd ä 11twoordde Lierop, dé:it de :lellarriyc.·•1en t cre11 de l dienst}?licht zijn.IiomsnteP.l is er ecl1ter nos c1ieact·0lj_c1-it en 
h�e:.::.rn val� voorlo1/ig niet te. ontkon\en.De :3ellc:ro,vvere•1i;:·inr� 
eaviseert niet om dienst te neit=;eren • .'el heeft men re"'·"ect 
voor ien:.and die on principiële redenen clie•-rpt ':1ei:·e1,{t J:,1 àe 
Eellsrnystl:2t wordt de 1ien c:tpl::..cht echter a-f r,e::1c'1aft .:Jac rom 
het te hopen,fü::t de :Jellam.ygedachte zo snel Pïoc;elijk infTn;· 
vindt. 

Yó het be811tv1oorden v.:·1. de Vr[,ge�1 Vel""Ocbt ePn der arnwe-
/rl • X t zigen de ::eer YT. Veld!' 11isen, 1./0nende te Ca st2'.'ict1r1, rt1l1out van der 
M.,� ,vernstr1rnt no.3711et noord. 
-r. �JJ� Vela.1-,u::...sen bei:.;on te vertellen, dat r.ij jarenlang zeevarend 

t,..(A� • was geweest en schets·te de toestE:nden zoals hij di0 in verschil 
lende hsvenplaatsen h8d meegemE!a�(.t ;:a. r de bruine bevoEdng 
voor een annel en �en ei hard moest ,1erken en nog s12-g op de 

.-1,; J.: 
u koon toe kregen van hen blanke broedersn .Volgsns spreker 

moest J:iier zo spoedi� mogelijk. icien eind aan konen.D8crom uekte 
hij de aannezigen op om zich acn te sluiten bij de :Sellamyver
eniging.Volgens spreker wss dit de enise oplossing. 

Veldbuizen vertelde verder dat hij re�ds 28 jarr in die�Ft 
11as bij esn scheepv.:'rtsr,üj.te .,mste1°dam.In dit bedrijf m:s de 
directie en het per�on9el ::6J:1·1.Va11 1�oog tot laag \!F-rkte men 
net plezier en dit �1act het cehele bedri�f te goede.Spreker 
v:coec ?iel. cf mrnrom dit ovér.:.l "liet kon.Voleens hem '?.OU de 
,;1erelc1 dsn 81 een stuk verbeteren. 

De rede van de ::�er �-or2Vieier ',erd op l)csc"2c-fde toon uit
gespro:�en. 

De He"'r :3005 ["rd uas bij het be2ntr1oorden der vrc0en tame
lijk. grof in zijn uitdru'::.tinf;en .:�et e-en omh r 1 ven noorden 5af 
hij tamelijk vage antwoorden. 

Voor zover bekend he1)11en zicl1 10 °cm1ez:i..c-;e11 alf-' lid van 
de i\fd. Castricum opger;even. 

k 
:ret voorlopie bestuur is 31s volgt sameneesteld: 

] Voorzitter: 1\1..,... 1 Leo rendrik.s, .::;ebo:.·011 te Aduard, 07 i:� rt 1 �16, 
. v&n beroep technisch ambte11é.cr,r101'lcnde te Cas-

tricuF:, �T. vr.n Ginhovenstraat no. '-25; 
h Secreti:::ris:. 1f, IHendrikus r:arx,geboren te :Beveri."Ji� 1

:, '>6 Septera-
b ber 1922,v&n beroep corres1·)0ndcmt,1or.ende te 

�. Castricwn,Poelvenstract no.4Obv; 
..-Penningm9ester:_,)Joh�nnes D:hlerich Groesz,geboren te Amsterdam, 

? 22 October 19O4,v&n beroep stoffesrder,Donende 
v�...., '"'""'te Castricum,Gecüvinckstróf:t no.85; 

1 Propaganda-
V
"" 1 Cor Christü:sn Le0uHrik., gebore 1 te H"' r rleruner-

ó J, leider: meer,18 [rpril 1896,van beroep lu.rerma::er,i'!Onen-
de te Castricum,:aur__:emeester ::ooystre;::t no.1Obv 

Van Groesz is alhier bekend,dat hij geabonne"'rd is geweect 
op 11::Je - ·a2rheid 11• 

:Je overige bestuursleden sta�n alhier zoHel op politiek
als crimineel gebied gunstig bekend. 

Incidenten dede0 zich tijdens de vergadering niet voor. 
::Jén exempla rr v2n .het or3arn 11"elva,·rt voor Allen 11 en een 

tweetal strooibiljetten v1elke in de zac::l op de tafels legen 
\?orden hierbij gevoecd. 

Castric•}.m,20 Novemoer 1951. 

No.1286!'441 I 
t 
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Contact-ledenvergadering Int.Ver."Bellarny", afd. 
Amersfoort, op 20-11-51. 

!11. Palak te Amersfoort
hibboets6emeenschappen in Palestina. 
Volksgebouw, Snouckaertlaan 11, Amersfoort 
1üm. 30 personen, aanwezig waren ;lil'. personen. 

Stenming ;geanimeerd. 
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DAî: ,J. 1 .S-l 
PAR: r, 

' Op 20 îlovember 19�1 te 20. üO uur werd de vergaderin
geopen4'door de VQQ:i;:�itter van de afd. Amersfoort, 

f G. Jf:h._;jhof, die de aanweziben welkom heette en mededeelde 
dat dhr. :Polak een lezing aou houden over "De Kibboets
gemeenschappen", welke geL'.leenschappen in nauw verband 
staan met de Bellamy-gedachte. 

M. Polak 8af vervolgens een uiteenzetting over het
ontstaan van de eerste Kmbboets in Palestina, hetwelk 
een rechtstreeks gevolg zou zijn van de grote pogroms, 
die iI}i1et begin van de 20e eeuw vooral in Rusland en 
Polen plaats hadden. Vele Joden trokken destijds naar 
Amerika, o.r:i. Uew-York, terviijl ook verschillende croe
pen Joden naar J?alestina emigreerden. Deze Joden, die 
een veel grotere ontwikkeling hadden, dan de in Pales9 
tina levende bevolking, konden zich niet aanpassen aan 
het lage levenspeil van het overgrote deel van de be
volkinc;, dat zelfs in het geheel niet lezen en schrijven 
kon, en ·hebben toen werkgemeenschappen "kibboetsy" �e
naams, opgericht. Hierbij werden zij gesteund door het 
Nationale fonds, dat destijds door invloedrijke Joden 
werd op�ericht om behoeftige Joodse land6enoten te hel
pen. Thans zouden er, aldus spreker, meer dan 70 
�ibboetsgemeenscha�pen in Palestina bestaan, met een 
gezamenlijke bevolking van plm. 170.000 personen. Deze 
gemeenschappen verschillen onderlin6 van politieke op
vatting, zo bestaan er orthodoxe en socialistische ge
r..1eenschappe n. 

Eenieder kan, aläus spreker, lid van een Kibboets 
worden en is ook vrij weer weg te gaan, wanneer hij dat 
zelf wil. het leven in de Kibboets is niet overal,6e
li jk. In sor:u:ü6e mogen de leden geen, in andere wel per
soonlijk bezit hebben. De persoonlijke arbeid van de le
den in de werk�emeenschap - welke arbeid kan bestaan 
uit werkzaar.iheden in landbouw, . in gew.engd bedrijf of in 
industrie, het is maar in welke taK van arbeid de 6e
meenschap werd gesticht - geschiedt uitsluitend ten be
hoeve van de gemeenschap. De leden ontvangen daarvoor 
geen geld, doch krijgen datgene, wat zij voor hun levens 
behoeften nodig hebben, van de werlq;emeenschap. De door 
gezamenlijke arbeid verkregen goederen, die niet voor 
eigen gebruik nodig zijn, worden verkocht door een co
operatie, een overkoepelingsorgaan in dienst van de be
staande kibb�etsëemeenschappen. Bij verkoop van deze 
goederen tea bate van een gemeenschap wordt door de 
coöperatie een rekening-courant �eopend, terwijl het 
beld bij de coöperatie blijft berusten. Via de coöpe-

ratie, die tevens een inkoopcentrale beheert, betrek
ken de gemeenschappen datgene, wat zij voor de levens
behoeften van haar leden en voor de te verrichten werk
zaamhe-den nodig heeft. Het hiervoor benodigde bedrag 

( zie blz. 2) 
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wordt afe;;etrokken van het tegoed rekenin�-courant. 
In elke Kibboets is een raad, sanengesteld uit leden, die 

de interne aan6elet;enheden, zoals de te verrichten arbeid, de 
arbeidsduur, cle verzorgintS van zieken en kinderen, het onderwi Js 
en de opvoedin6, culturele verzort;ing etc. regelt. 

Voor�vertelde spreker, dat er veel in deze Kibboetsce
meenschap1)en is, dat bevredigend werkt, terwijl de mensen daar
voor cescnikt gemaakt moeten worden. Ten opzichte van de jeu6d, 
die leven in de kibboets, is de tiehele opvoedin� bebaseerd op 
het aankweken van de gemeenscnapsgedachte. In de Joodse staat 
Israäl komt het dikwijls voor, dat leden van de Kibboets voor 
belangrijke reGeringsopdrachten of functies worden aan6ewezen • 
.ur zouden in de regeriD.t, van Israël, aldus spreker, twee minis
ters zi"tting hebben, die lid zijn van een Kibboets. 11et geld, 
dat deze personen verdienen, wordt niet door hen ontvangen, doch 
wordt afgedra6en aan de Kibboets, waarvan zij deel uitnaken. 

lîadat spreker nog verschill"'nde interne aangelegenheden van 
de Kibboets had besproken, eindigde hij zijn voordracht met de 
mededeling, dat alles nog maar in een beginstadium verkeert en 
toeko�st zal moeten leren of het leven in Kibboets, zoals in 
Palestina, overal mogelijk zal zijn. 

Door spreker, die in 1950 een bezoek aan Palestina heeft ge
bracht, zijn versch�llende facetten van het da�elijks leven en 
die ligöen op het politiek en staatkundig terrein van het leven, 
in zijn lezing niet aangeroerd. 

Enkele aanwezigen stelden vragen, o.a. of de Kibboetsge
meenscnappen ook belastinG moeten betalen en of er Justitie is. 
Spreker antwoordde, dat elke Kibboetsbemeenschap onderworpen is 
aan de regelingen, die door de Hegering van Palestina zijn vast
gesteld, waaronder ook het betalen van belastinD, die zelfs in 
Palestina zeer hoog is, omdat ook de bewapening aldaar een groot 
bedrag van de jaarlijkse begrotin5 vraagt. Ook bestaat er een 
Justitie, want naast de .r'-ibboets zijn er in J?alestina nog vele 
mensen woonachtig. 

De voorzitter dank"te spreker voor zijn betoob en zeide, 
dat hij de aanwezi��n een inzicht had 6egeven over het leven in 
een hibooetsbemeenschap. Hij meende persoonlijk, dat dit alles 
zeer mruw verband hield met het streven van Bellamy. Uadat hij 
nog een kort overzicht had gegeven van net werk van Frtderik van 
Beden, dat mislukte als gevol0 van het kapitalistische stelsel, 
in het \lesten, besloot hiJ de vergadering. 

Deze vergadering had geen politiek karakter. 
)( )Spreker: POLAK, Michel, geb. 4-10-90 te Amsterdam, tech.ambte

naar le kl. gem. Amersfoort, wonende te Amers
foort, Gaslaan 5. 

x:\voorzitter: lîIJHON, Gerrit, geb. 3-2-78 te Deventer, boekbinder, 
won. Brouwerstraat 21, Amersfoort (bekend) 

EINDE. 
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Novembe-r 1951. 

V-riendr:m,
OnzP R-ropagana.a-.Avm.1à. op 15 Octobe-r in AMICI'.i:'IA is weP.'t' 

achte't' d.e 't'ug. 
Mevt·ouw v.d. LP.k-MLms wis·c hPt tamelijk tal•ri 4ke �oubliek 

blj_jvend te boeiAn, B<=>snl·�aat 2 n:i.P17.WP lP.den AU f, 14.�- boekve't'lrno:p. 
:Oe film: "Het k2.n niP ·c- u:. -i.,;1)1:�jv,')n a gaf wel:ï.cwaa·r P.8n :p-rach

tig beeld van de techn:i.sche m0g,?:t j_jkhedPn, maa�· kon o.:;... n:i.8 t a.e 
toets van gAschikthRid voo-r cnzP. drmkbe,:ild.•=m d00·rs �a;:m. 

En nu we toch ove-r d•"' film s.p't'eken •• , ...•. , • , .• , ••.•••• 
Doo't' enkele van onze 'rappe dnm0s, w<=>t·êl. in de p<1'..tze !log P.Ven 't'uim 
f. 33.-- voo't' ons Filmfonds bije-?ngegGat"cl, maat' V'l'.'ienc:en 1 hoe dank
baat we hie't'voo't' ook zijn, h�t is nog 1ü8t grmo,=,g. Kijkt U slechts
na.at' d.e 't'anglijst in nwelvo.att voor. .Allen 11 ! Den Haa.g staat nog niP.t 
bovP.naan. Van V81P v't':i.Pnden ontvin.:;en w:i.j fltn);:R ti.:i:'ten, waa't'bij o.a.
van onze Vt'iPnd H. f. 25.--. Nu kan zBkP.t' niP.t ied1-?t·Pen zoVP.81 missen.
maat' zijn A't' onde't' onz::i leden en aborrné I s nog nj 0 c enkP.lP., die doot'
hun dagelijks8 bP.slomtn,31'.'ing,m, ·cot hun spijt V81'f,8'\Ïen, hun bijd·rage
voo·r ons eigen filmap3:Ja't'e.at t8. ato·rtf'n op gi.'t'o't'r-'kf-'nina; Ng 249328?

V't'irmden, hoe t't'ots zullen we st't'aks zijn, wannee't' we onze 
eigen appa't'atuu't' en films bPzi tten, waa-rm,�de wij ov,.:,t'el in het land, 
op doo't' ons zelf gekoz,m tijden, p'ropag8ndis•ê;:i.sch vr-n·antwoo't'd.e films 
kunnen ve't'tonen •.•.•• 

Nog ca. f. 280. - moet Dr-m Haag opb't'Pngen. 

V✓ I E H E L P T ? 

BOEKEN.ACTIE. 
Van hwc LandP.lijk 3,,:::i-cuu't' ln·"'�,:.in wj_j llc->t v1')'t'Zoek, om mede 

te WP.t·ken aan de VP't'koo:p van c&. 400 bo,3kr-m II T.-n�ugblik uit h� t jaa't' 
2000 11, 11 Economisch3 G9Jjjkh,:.> j_d 11 en e,::,n flinkA :pa1.·tij bt'ochu't'es van 
V't' ! OdP't'ke't'k !i::l)en Ch't'istelijke GemP.•""nschap 11

, voÓt' h-=-t <=>inde van a.it
jaa't'. 

U kunt hie't'aan op lrrak'ci:3Ch8 wijZ•=? medi:.iw8't'lrnn, doo't' nu 
't'eeds de v't'i.enéJ. . .,,n f'n kennir-:JGP.11 uit te zopken, dj_e U, hPtzij met St. 
Nicolaas, he·i:;zij met K<➔'t'stmj.s wilt v,nblijc1.P.n m0t één of l!l88't'êl.e 't'e 
exem:pla't'en van g,.=mo-=Jmd.e bot'lkBn, fö.e wij U dad:=oJj jk uit onze eigen 
voo't''t'aad kunnen lev::i't',=Jn. Bestellingen aan het S8c't'e·i:;a't'iGat Le1?-uwen
daallaan 93, Rijswijk Z-H., onde't' ve't'm?lding von de wijze, waa't'op 
de betaling :plaats vindt • 

H8t L.B. heeft h�t gAld van dA boE?k0n d1·ing,md nodig. 
Zr:>t Uw schoude't'.3 ond<-,'t' het wP·ek ! ! 

.-.-.-.-.-.-o-•-o-•-•�•-•-•-�-o-•-•-•-�-•-•-• . ' . . 

ESPERANTO. 
------0:p 27 Octobe't' j.l. hir->ld è.P In-t,-" 't'nacia .Asocio Bellamy in 
Pomona, een gaslaagd.A Es:pe't'anto-fivonèt. 

V'ri8nd. v.d. Sta't't·e S;)'t'8l: zP0't' P.akkPnd ove't' 11 Bellamy". 
V't'iend G,A.BashiT, hi�ld, ev�nA�l� in hr->t Eepe't'anto, PPD lezing ove't' 
zijn land Pakistan. 

V0Tschillende boeken Biga·edante malantuuPn, lnanten en 
-Dtochu't'es WA't'den vet'kocht.

La_I.A.B. vokas_ !

De Haagse Sec-t;j_e ot'ga.r:d.s8<=>-r·i; .=•,�n Esp<nanto-cu't'sus voot 
9e't'stbE?ginn8ndPn, 

Zij clie zich hi81'VOO't' i.n-b�"rr-,sse1�8'n kunnen zich melden bij 
C� van Bui ten, Goevi2't'neu't'laan 622, D,rn .:Iaag. 

De ko:::d;1m zullen zeet' gr-it'in.g zijn. 

Bellamyanen 1 U beseft toch zek<�'t' vvel hAt belang van "Espe't'anto? 
Ge,9f't U dus in g't'ote getale op ! ! 
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ONDERWERP: Openbare vergadering, uitge
schreven door de Internationale
Vereniging BELLAMY, afd.Alkmaar
met medewerking van de Centrale
van Nederlandse Verbruikscoöpe
raties, met vertoning van de 
film 11 De Wereld is Rijk". 

SPREKERSV J J. Van Al\liSTEL (Coöperatie)
J.BOGAARD (Bellamy). 

PLAATS: De benedenzaal van café-restau
rant "Het Wapen van Heemskerk", 
aan de Breedstraat te Alkmaar. 

-J.. �7- DATUM: 

;�J. � 
./ ,</ 

; L // á .c: / TIJDSTIP:
• 

I 

·,5 NOV 1951 · 'r.rJ., ZAALCAP: 

Donderdag 8 November 1951. 
Aanvang 19.30 uur, einde 
Pl.m. 300 personen. 

1 Áco//;,,,;..,q - i 
AA�7EZIG : Pl.m. 100 personen • 

;/_ -�J 
�- Y E R S  L AG. 

Op Donderdag 8 November 1951, werd in de 
benedenzaal van het café-restaurant "Het Wapen van 
Heemskerk" aan de Breedstraat, alhier, door de 
Alkmaar van de Internationale Vereniging Bellamy een 
openbarebijeenkomst gehouden. 
Medewerking werd verleend door de Centrale van Neder
landse Verbruikscoöperaties door vertoning van de ge
lu:ösfilm 11De Wereld is Rijk". Deze film is tot stand 
gekomen onder auspiciën van de Verenigde Naties met me
dewerking van bijna alle landen der Wereld . 
In het plaatselijk dagblad "De Alkmaarse Courant", van 
5.11.51 was de aandacht op deze bijeenkomst gevestigd, 
alsmede door een huis aan huis verspreid pamflet, waar
van een exemplaar hierbij gaat. 
De toegangsprijs bedroeg 50 cent. 
In de zaal waren spandoeken opgehangen waarop stond 
11 Orde, wel vaart, Vrede 11, "Levensrecht voor allen 11, en 
11Bellamydag", alsmede de Bellamyvlag. 
V66r in de zaal was een boekenstalletje ingericht met 
Bellamylectuur. 

� De Heer ZTIIDMEER uit Haarlem, propagandaleider voor 
Noord-H.elland van de Internationale Vereniging Bellamy, 

opende 
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opende te omstreeks 19,40 uur de bijeenkomst met een 

kort woord en sprak de wens uit, dat het voor de bezoe

kers een leerzame avond zou mogen worden. 

Daarna werd de geluidsfilm "De ',ïereld is Rijk 11 vertoond. 

(De oorspronkelijke, waarschijnlijk Engelse tekst, werd 

in het Nederlands overgebracht). 

De film beoogde de werkelijke mens in zijn onbarmhartige 

realiteit te tonen; de mens in al zijn ellende en macht, 

waarin hij ligt gekluisterd, terwijl hij worstelt om 

daar van los te komen. Daarnaast werden de gevolgen van 

de macht, waar die werd misbruikt, uitgebeeld. In deze 

film trachtte men duidelijk te maken, dat de meeste 

mensen nog ziende blind zijn en het steeds noodzakelij

ker wordt dat zij zich aaneensluiten om een barricade 

te vormen tegen een als het wa•re gecamoufleerde verwor

ding. 

Na afloop van deze film nam J.van AI\1STEL van de Centrale 

van Nederlandse Verbruikscoöperaties, het woord. 

Spreker zeide o.a. dat deze film iedereen wat te 

had, die niet onverschillig door het leven gaat. 

_en productie worden geleid door het grofste egoïsme. 

Wij hebben toch een tijd meegemaakt, dat het voedsel 

grote schaal werd vernietigd. Dat locomotieven met 

koffie werden gestookt, graan verbrand en de melk door 

de gootsteen werd gegooid. Dit werd echter gedaan omdat 

het aanbod z.g. te groot was en inkrimping noodzakelijk 

was om de winsten veilig te stellen. Wij hebben een 

aari..klacht tegen een dergelijk winstsysteem. Er is op de 

wereld nog nooit een overschot van voedsel geweest. 

In India, een land met ,00.000 millioen mensen, verhon

geren manaen, vrouwen en kinderen. De gemiddelde leef

tijd van deze mensen is maar 27 jaar. 

De aarde is rijk aan allerlei grondstoffen. Verschil

lende vernuftige en prachtige macbines zijn uitgedacht 

om deze grondstoffen te exploiteren en zoveel mogelijk 

voort te brengen. Niettegenstaande al deze rijkdommen 

wordt honger geleden. 

De Coöperatieve verenigingen willen in deze chaos ver

betering brengen. 

Het 
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Het huidige economische stelsel heeft gefaald. In 

plaats de mensheid behulpzaam te zijn is dit systeem 

verworden, tot een uitbuiting van de ene mens jegens 

andere, onder het motto "Zaken zijn Zaken" en "Handel 

is handel". Wij moeten allen eten om te leven. 

Wij Coöperatoren zijn de mening toegedaan, dat haniel 

en industrie in dienst van de mensheid moeten komen en 

veranderen in een 11 dienst"-motief. Een slagzin van de 

Coöperatie luidt "Niet om het gewin, maar voor het 

gezin". 

De Coöperatie maakt ook wel winst. Het woord winst 

bruiken we liever niet. We zegt:,;en "Overschot", Doch 

dit komt ten goede van de leden van de coöperatie, of 

het wordt gebruikt voor de uitbreiding, doch daar be

sluit de coöperatie in zijn geheel over. De zaken van 

de coöperatie worden gedreven, zonder het winstmotief. 

300.000 gezinnen in ons land zijn hi.j de coöperatie 

georganiseerd en deze hebben het winstsysteem de rug 

toegekeerd. Wij werken onder het motto "Samen produ

ceren en samen consumeren". 

Wij beschouwen het kapitalistische stelsel als ver

keerd. Het stelsel van ons is gebaseerd _op het gemeen-

schapsbelang. Wij moeten principieel bepalen in welke 

zaak wij onze producten willen kopen. De winst, die 

door het kapitalistische stelsel wordt gemaakt, wordt 

later tègen de koper gebruikt. 

De coöperatieve beweging is geen politieke beweging • 

Er zijn vogels van diverse pluimage bij aangesloten. 

Allen die van goede wille zijn, kunnen daar aan mee 

doen. 

Wij wensen een samenleving waar Vrede en Welvaart 

ieder zal kunnen zijn". 

In de pauze werd met Bellamylectuur gecolporteerd 

waarvan de opbrengst bestemd zou zîjn voor het aan

schaffen van een filmapparaat. 

Na de pauze werd door de Heer ZUIDMEER medegedeeld, 

dat de aangekondigde spreker J,HOSTMEIJER vetl±rlder.d 

was aanwezig te zijn en dat in zijn plaats zou spreken 

"' 1 de heer J .BOGAARD uit Scheveningen.

Deze 
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Deze spreker zeide o.m. 11De Bellamy wil een betere 

maatschappij stichten. Een Bellamystaat komt niet van 

zelf. Het is niet een ding, dat zo maar aan komt rollen 

De mensen verlan6en allen naar een betere wereld. Uit

gezonderd een aantal mensen, die de wereld terug willen 

hebben van voor de oorlog, toen zij een goed salaris 

hadden, zeker waren van hun bestaan en zonder kleer

scheuren door de oorlog zijn gekomen. Deze mensen 

de werkloosheid van voor ·de oorlog, de armoede en 

honger die er geleden werd, vert.Seten. Dit zijn de 

ste egoïsten, die alleen maar aan hen zelf denken en 

voor him medemens niets over heboen • 

Wij kennen allen het gezegde van Koningin JULIANA 

"Wij moeten eendrachtig samenwerken, om tot een betere 

samenleving te komen" en dat vind ik juist. 

Wij moeten de handen ineenslaan en de Bellamygedachte 

uitdragen, om tot een betere wereld te komen. 

De Marshallhulp heeft gefaald en heeft niet voldaan 

aan hetgeen men er van verwacht had. Deze hulp moest 

ons Europeanen er van doordringen, dat wij zoveel 

goederen van Amerika kregen. Maar wat hebben wij er 

aan, wanneer milliarden aan de defensie worden uitgeT 

geven. Waar moet de wederopbouw vand&an komen? Van de 

maan? Terwijl er zoveel aan de herbewapening wordt 

steed • 

Wij moeten op economisch gebied een eenheid vormen • 

Het Bellamystelsel wordt door de mensen nog niet ge

waardeerd, doch dat is altijd zo in de geschiedenis 

geweest, 1,J.annen als ·watt , die de stoommacbine heeft 

uitgevonden, werd ook voor gek verklaard, terwijl hij 

de bewijzen op tafel had lig6en� Jules Verne 

werden allen eerst lang na hun dood geëerd. 

Het Bellamystelsel is mogelijk, dat heeft de oorlog 

bewezen, doch daarvoor is een geweldige organisatie 

nodig. Generaal Eisenhower heeft een boek.geschreven 

en daarin staat, hoe hij de geweldige legers, die van 

Zuid- tot Noordpool stonden heeft georganiseerd en dan 

nog wel onder heel moeilijker omstandigheden. 

Voor de ravitaillering van al die legers moest worden 

e;ezo:egd 
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gezorgd en nog wel onder voortdurende bombardementen 

V l's enz. Dat kon toen en waarom zou zulk een actie 
gi 

lenrng van de nood nu in Vredestijd niet kunnen, worden 

georganiseerd. Ook indien de mensheid zelf niet aan me

dewerkt, komen doet de Bellamystaat toch. De wereld 

wordt er toe gedwongen en in het jaar 2000 zal het be

slist werkelijkheid zijn. 

De U.N.O. is al een uitvloeisel van de Bellamygedachte. 

Zelfs Wysjinsky heeft bij het stemmen over het Handvest 

·van de U.N.O. niet "nee 11 gezegd, doch hij heeft duide

lijk 11 Yes" gèzegd 11 • 

Na deze rede werd een culturele film vertoond, getiteld 

11 liet leven van de diepzeevissen" . 

De heer ZUIDMEER sloot de vergadering te omstreeks 23 

uur, met een opwekke�d woord om de Bellamygedachte te 

verspreiden. 

Het gheel had een rustig verloop en er deden zich geen 

bijzonderheden voor. Einde • 
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Openbare 
Bijeenkomst 

der 

Int. Ver. "BE LLAM Y" 
Afd. Alkmaar 

* 

op DONDERDAG 8 NOVEMBER 1951 

in "Het Wapen van Heemskerk" 

Medewerking wordt verleend door de Centrale van 

Nederlandse Verbruikscoöperaties door vertoning 

van de geluidsfilm 

<De Wereld is 'Rijk 
Goedgekeurd b�ven 14 jaar 

Deze film is tot stand gekomen onder auspiciën van de 
1 Verenigde Naties, met medewerking van bijna alle landen 

der wereld 
__________________ __) 

In aansluiting hierep een toelichting over coöperatie 

Sprekers: J. VAN AMSTEL (Coöperatie) 

J. HORSMEIER (Bellamy)

* 

De titel van een 2de film zal op de avond 

der voorstelling bekend worden gemaakt 

Toegang 50 cent Aanvang 7.30 uur precies 



V 
D_i_e_n s t g e h e i m 

Verslag van een openbare vergaderin� georganise�r� door de 
afdeling Leeuwarden van de Internationale Ver�niging Bellamy
en de vereniging van Nederlandse Verbruiks Cooperaties op 
1 November 1951 in de Harmonie te Leeuwarden. 

Zaalcapaciteit: ongeveer 400 personen.
Aanwezig: ongeveer 400 personen. 

' t,' "AART 
:·AW/ 

Stemming: vrij enthousiast. 

ûi e1Ytt-'�
v 

� 0 �
- �

Sprekers4 Minne Kramer, ge1.1oren te Leeuwarden, 1-3-1878,
wonende Spoorstra�t 58 te Leeuwarden; 

tr--lJ. Horsmeijer, wonende te Bloemendaal. 

Medewerking: van .nmstel ( vej:der-e personalia onbekend) die
enige films vertoonde. 

De belangstelling was groter dan men verwacht had, zodat
er te weinig zmtplaatsen waren en men nog een aantal stoelen 
moest halen om alle aanwezigen een zitplaats te kunnen bezor-
gen. 

Te omstreeks 20.15 uur opende voorzitter Kramer de bij
eenkomst. Hij verwelkomde de heer Horsmeijer en de heer van 
Amstel en de verdere aanwezigen. Het onderwerp van deze avond
zou zijn II De wereld is rijk". De aarde geeft ons alles wat 
wij nodig hebben, doch de rijkdommen der aarde worden niet 
goed verdeeld. Spreker vertelde in dit verband een verhaal van
een man die tarwe gezaaid had. Toen hij de tarwe zou oogsten, 
kwamen er een aantal varkens, die de tarwe opvraten. Zo gaat 
het in de tegenwoordige maatschappij ook; een groot gede�lte 
van de mensheid moet hard werken en een klein aantal varkens,
n.l. het kapit�lisme, het militarisme en het egoïsme , slokt 
de resultaten van de arbeid op. 

Vervolgens hield J. Horsmeijer zijn rede in zijn gewone 
stijl, met brede gebaren en ellenlange volzinnen. De huidige 
maatschappelijke toestand in Nederland is zeer slecht, evenal
de toestand in het buitenland. De oorzaak hiervan is het gebr
aan eenheid onder de mensen. Door de radio en de pers worden 
de mensen tegen elkaar opgehitst en wanneer daar niets tegen
gedaan wordt, staat een derde iiereldoorlog voor de deur. 

Slechts de coöperatie, de samenwerking van hoofd, hart
en hand, kan de wereld gelukkig maken. 

De rijkdommen der aarde zijn onuitputtelijk. Spreker
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noemt als voorbeeld de atoomenergie, die een bron van kracht 
en warmte is, waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. 
Wanneer de atoomenergie voor vredesdoeleinden wordt aange
wend, ie een probleem als de kolennood in één slag van de 
baan. 

Slechts samenwerking kan de mensheid redden. Bpreker
herinnerde aan de woorden van minister-president Drees, die 
gezegd heeft, dat de samenwerking niet een zaak is van de 
regeringen, doch van de volkeren zelf. De hokjesgeest zal 
ons vernietigen. Ook wees spreker op de woorden die H.M. de 
Koningin had gesproken bij haar bezoek aan �ngeland, n.l. 
dat vroeger in Engeland de graafschappen en in Nederland de 
provincies tegen elkaar vochten , doch dat dergelijke oor
logen thans ondenkbaar zijn. Evenzo zullen eens de volkeren 
zo gaan samenwerken, dat oorlogen tot het verleden zullen 
behoren • 

Horsmeijer sprak daarna nog over de bekende-eisen van 
de I.V. Bellamy: leer�licht tot het 2le jaar, arbeidsplicht 
voor mannen en vrouwen, voor zover de laats�en niet in de 
huishouding "erkzaam zijn, tot 45 jaar, reserve-arbeids
plicht voor noodgevallen tot 55 jaar, en daarna pensioen 
voor iedereen. De productiemiddel)(en moeten in handen komen 
van de gemeenschap, zodat niet meer de een ten koste van de 

' I ander kan leven. Jlfl. I At Na zijn rede werden Horsmeijer bloemen aangeboden door 
Vl!l'-1' 11•• Roelof Krikke, geboren te Leeuwarden, 28-8-1933, wonende 

cx.,O\�..,.� Kwartelstraat 31 te Leeuwarden. ( Zie verslag van de bijeen
komst van het A.N.J.V. d.d. 8-9-1951). 

Na de pauze vêrtuonde de heer van Kmstel enige propaganda
films van de vereniging van Nederlandse Verbruiks Coöperaties. 

Te omstreeks 23- uur was de bijeenkomst geeindigd. 

ieeuwarden, 2-11-1951 •



INT. VERENIGING "B E L L A M Y" 
Aid. ALKMAAR 

FILMAVOND op Donderdag 25 Oct. 1951 in de zaal 
van "De Rustende Jager" Dorpsstraat 62, Castricum. 
Vertoning van de indrukwekkende geluidsfilm 

DE WERELD IS RIJK 
Deze film is tot stand gekomen onder auspiciën van de Verenigde Naties, 
met medewerking van bijna alle landen der wereld. 
Spreker: J. HORSMEIER (Voorzitter Hoofdbestuur). 
De titel van de 2de film zal op de avond der voorst. bekend worden gemaakt. 
Toegang 50 cent Toegang boven 14 jaar. Aanvang 7.30 uur precies 
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Onderwerp:Verslag vergadering Intern. 
Ver. 11Bellamy 11 op 25 October 
1951 te C�stricum. 

Op 25 October 1951 te 19.30 uur \ï rd in het Hotel 
11 De Rustende Jager 11 te Castricum een openbare vergadering g·e
houden, belegd door de Int .Vereniging "Bellanw" ,Afdeling Alk
maar.Deze vergadering r;as aangekondigd door een geplaatste 
advertentie in het "Nieuwsblad voor Castricum en Omstreken" 
van 23 October 1951 .Een uitgeknipte advertentie 11ordt hierbij 
overgelegd. 

Aanwezig waren + 160 personen.Hieronder waren weinig lede 
van de C.P.H.Het merendeel bestond uit winkeliers en .forensen 
uit Castricum.De zaalcapaciteit bedraagt 250 personen. 

In de zBal wareri in groen-riitte kleuren twee spandoeken 
opgehangen met de opsch:ciften "Levensrecht voor allen 11 en 
"Door welvaart vrede". 

De vergadering werd geopend door de Heer Zuidmeer uit 
Hacrlem,ProEagandaleider van de I.V.B. in het Gewest Noord
Holland.Deze sprak zijn vreugde uit,dat zoveel personen aanwe
zig waren.Vervolgens gaf hij een korte toelichting op de film 
die vertoond zou worden.Hij verzocht de, cenwezigen over het 
vertoonde goed na te denken. 

Vervolgens werd de film "De '.lereld is Rijk" vertoond. 
Eerst zag msn op het doek de geweldige rijkdom.men die de 

wereld bevat.Grote velden met graan,grote kudden vee,slage
rijen vol met vlees,keukens van hotels,luxueuze hotels end. 
Daarna zag men de schrijnende armoede die er in diverse lan
den heerst.Beelden van stervende mensen en ondervoede kinde
ren uit India,Korea en andere landen werdenvertoond. 

Na het vertonen van de film kreeg de Voorzitter van het 
Hoofdbestuur de Heer J.Horsmeijer uit Bloemendaal het woord. 

In Grote trekken kwam de door hem uitgesproken rede over
een met die,welke door hem op 26 April 1951 is gehouden. 

Ook nu weer begon hij over al de door de oorlog ontstane 
ellende.Niet alleen kostten deze millioenen mensenlevens maar 
ook hoeveel geld werd hierdoor niet verspild • 

In 1918 bleek,dat 9000.000 mensen waren gedooi,21DOO.OOO 
mensen waren verminkt,terwijl 3,000.000 werden vermist.Als al 
deze mensen dienstbaar waren gem· ak.t om werken des vredes uit 
te voeren,zou er momenteel geen hongersnood in India zijn. 

Na beide wereldoorlogeh riep men: "Nooit geen oorlog meer" 
En wat is het resultaat?In alle landen worden weer milliarden 
voor de bewapening uitgegeven. 

Ons nationale volksinkomen bedroeg in 1950, 20 rnilliard 
gulden.Dit betekent 2000 gulden per persoon of ongeveer 9700 
gulden per gezin.90% echter van onze bevolking heeft een in
komen waar men amper van weet rond te komen. 

Vervolgens gaf hij een opsomming van wat "Bellamy" beoogtt 
Spreker gaf te kennen dat men door het instellen van een 

Wereldvoedselraad en een ,/ereldgezondheidsraad reeds op de 
goede weg was. 

De rede werd op beschaafde toon uitgesproken.Door de aan
wezigen werd met aandacht geluisterd. 

Hierna werd een ogenblik gepauzeerd.Door enkele dames 
werden boeken en brochures tekoop aangeboden. 

Na de pauze gaf de Heer Zuidmeer te kennen,dat op 12 
vember a.s. te Castricum weer een openbare vergadering zou 
worden gehouden speciaal met het doel om te Castricum 
Afdeling o� te richten.Tijdens deze vergadering zal er 

een· 
gele

gen 
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genheid ziJn omvragen te stellen,welke door de Heer Horsmeijer 
zullen worden beantwoord.Hij wekte alle aanwezigen op dan weer 
aanwezig te zijn. 

voor. 

Tot slot werd een culturele film over Palestina vertoond. 
De vergadering verliep rustig.Incidenten dedea zich niet 

Castricum,26 October 1951. 

No.1192/441 -1951- DIENSTGEHRIM. 

Gezien en doorgezonden met één bijlage. 

Amsteraam,�ber 1951.
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Verbinding: _o.12 20 October 1951. 
Doss.no.33A/20 

Onderwerp: Openbare vergadering van de Afd. 's-(:ravenhage van de I.V. B. 
Datum ontvangst bericht: 15 October 1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouvibaar 
.laardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--

foedewerkende instanties:--
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Op Maandag 15 October 1951 te 20.00 uur hield de 
Afd. 's�Gravenhage van de Internationale Vereniging Bel
lamy een openbare bijeenkomst in het gebouw "Amicitia" 
aan het ,/es te inde 15 te 's-Gravenhage. 

Te 20.00 uur was de gehalveerde grote zaal van ge
noemd gebom� geheel gevuld (ongeveer �personen). 

De zaal was met groene spandoeken met gouden opdruk 
versierd o.a. 11 '/ereldeenheid door Bellamy", "Vrede door 
.aellamy". 

De bijeenkomst werd geopend door de voor:::;itter van 
de �fd. 's-Gravenhage van de I.V.B.:_ 

Xl Benjamin Cornelis BROICKIHG, geboren te Vianen 9 Oc-
tober 1916, v1onende Schen};:kade 276 te 's-G-raven.ba ge. 

Lij zeide het te betreuren, dat de zaal slechts voor 
de helft bezet nas en juist op de openingsavond van het 
nieuwe wintar�eizoen. 

De Afd. s-3-ravenhage van ,de I.V. B. heeft het plan 
gedurende hat kom.ende wintarseizoen 2 maal ptlr inaand bij
een te komen. Het is nu geen tijd om thuis te zitten, 
ging spreker voort. ·.

T;ïettegenstaande ons wel e ens de beschuldiging naar 
het hoofd geslingerd wordt, dat wij een politieke partij 
zijn, hetgeen absoluut onjuist .is, hdbben wij het recht 
onze ideeën te propageren. 

Hierna gaf spreker het woord aan !:evrouw 1:. VA.N D clR 
� l L�K-l1uUHS (personalia onbekend), die zou spreken over het 

1 onderwerp: 11 /at wij willen". 
A.lvorens zij over dit onàerwerp sprak citeerde zij 

een gedicht, getiteld: 11 8en wereld waar een plan bestaat,� ti:en doel verheven boven eigen baat 11• 

/ 
Vervolgens betoogde zij, dat vó6r de omwenteling in 

�sjecho-Slo�akije, welk land zij in 1949 bezocht, de R.K. 
kark de grootste grondbezitster v:;as- Ik vraae mij af, 
ging spreekster voort, wat een kerk op christelijke grond
slag met kapitaal te maken heeft. De k�rk spreekt over 
het hiernamaals, maar nooit over de realiteit. jij spreekt, 
waar zij moet zwijgen en zwijgt, waar zij had moeten spre-
ken. 

Spreekster betoogde verder, dat de Bellamy-gedachte 
in husland het meest benaderd wordt, maar ging zij verder, 

0etitel mij nu niet als communiste. 
Te 21.30 uur werd gepauseerd. Gedurepde de pauze 

werd lectuur, de I. V .]3. betreffende, verkocht. 

-Tevens-
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..:evens werd Gratis een blad verspreid, g enaamd "De ,7apens 
Neder" (een oude uitgave van 21 Juli 1951). 

Na de pauze werd een film vertoond, getiteld "Het kan 
niet .uitblijven". 

Bedoelde film, een HA.KA propaganda-film, behandelde 
het ooöperatiewezen en werd door de HAKA-propagandadienst 
gepresente.Jrd. 

1;a het beeindigen van de filmvoorstelling werd een 
collecte gehouden teneinde een fonds te vormen, waaruit 
de Afd. 's-Gravenhage te zijner tijd zelf een filmapparaat 
wil aanschaffen, it{fe 23.15 uur werd de bijeenkomst gesloten. (einde)
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Ik heb de eer U het volgende te berichten: 
Op Dinsdag 16 October 1951 te 20.00 uUl' werd door de 

Internationale Vereniging Bellamy, afdeling Hsngelo(O) een 
openbare bijeenkomst gehouden in samenwerking met de Neder
landse Verbruiks Coöperatie, welke bijeenkomst werd gehou
den ih de grote zna.l van de lunchroom 11 COSA 11 gelegen aan de 
M§rkt No. 2 te Hengelih(O). 
De toegang tot deze bijeenkomst was 
Aanwezig waren 62 personen, wa1rvan 
Zaalcapaciteit 156 zitplaatsen. 
Stemming: aandachtig. 

geheel vrij. 
46,mannen en 16 vrouwen. 

f Sprekers: Pieter van ZANEN, geboren te Ammerstol 3 April 1883 
muziekomderwijzer, voorzitter van de International 
Vereniging Bellamy Ardeling Hen�lo(O), wonende te 
Hengelo(O), SchalkbUl'gerstraat 16. 

r ' I De heer Van AMsmt, verdere personalia onbekend. 
_,, De heer KOEDIJK, verdere personalia onbekend. 

Te omstreeks 20.15 UUl' werd de bijeenkomst door de 
heer Van ZANEN geopend, die de aanwezigen op de ge0ruikeldjk 
wijze d.ë aanwezigen een hartelijk welkom toeriep en er zijn 
leedwezen over uitsprak, dat er ma.ar zo weinigen aanwezig 
waren.Voor z'n avond als deze had de zaal moeten uitpuilen 
Verv0lgens gaf hij een beeld hoe deze avond ingedeeld zou 
worden.Ten eerste zou de film gedraaid worden.De film is ge
naamd 11 De wereld is rijk", een f'ilm die een realisbisch en 
duidelijk beald geeft van de wereldvoedselpositie.Vervolgens 
zou de eerste spreker voor deze avond, de heor Van AMSTEL 
het woordvueren, daarna een korte pauze waqrna de heer Iê68-
DIJK, voor de Bellamy zam spreken. -

Na deze korte inleiding van debàel!Van ZANEN werd de
film vertoond, genaamd "De wereld is rijk", welke ongeveer
35 minuten duurde.Na de korte filmvertoning v1erd het woord
genomen door de heer Van AMSTEL, die namens de Nederlandse 
Verbruiks Co8peratie een uiteenzetting gaf van het doel van 
caBperatie.Tot uitdrukking werd gebracht, dat de wereld 
voedsel genoeg oplevert maar, dat dit niet juist wordt ver
deeld.De CoBperatie streeft er naar dat het voedsel op een 
zo juist mogelijke wijze wordt verdeeld en op een voor de 
gebruikers voordeligste wijze.Het heginsel dat achter de 
CoBperatie staat, past in het Bellamy denken.Tot verduide
lijking van de aanwezigen wil echèer mededelen, dat de Neder 
landse Veroruiks CoBperatie in het geheel niets heeft uit te 
st.<ian met de In'.ernationale Vereniging Bellamy. 

Hierna werd een een pauze gehouden van 15 minuten. 
Na de pauze werd het woord genomen door de heer Koe

dijk, die namens de Bellamy vereniging sprak, over het onder 
werp: "De economie der toekomst". een toekomst zoals Edward 
Bellamy die beschreven heeft , n.l. uitroattng van het winst
en concurrentie stelsel en gelijke beloning voor allen. 

Als wij allen e0ns een blik nemen in de toestand 
waarin de wereld zich op het heden bevind, dan komen wij tot 
de conclusie dat er overal oorlog en oproer is.Elk lnnd is 
zich aan het bewapenen wat millioenen aan geld kost.De wtlnst 
hiervan is slechts voor de enkeling. 
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Behoort bij No. I.D.�/51. 

Op die manier wordt de wereld uitgehuit ten behoeve van de 
enkeling.Zo is het ook gesteld met de voedsel positie in de 
wereld.Het ene land heeft voedsel in overvloed, terwijl in 
het andere land mensen omkomen van honger.Wij moeten streven 
na.ar een gelijke verdeling van de wereld voedselopbrengst. 
Het is niet nodig, dat het ene land geen weg weet met het be
schikbare voedsel, terwijl in het andere landt dagelijks men
sen en kinderen van honger omkomen. 
Een gelijke economie voor allen betekent welvaart voor alàBB, 
waarop de mensheid recht heeft.Dat wil zeggen uitroeiing van 
het winst- en concurrentie stelsel, en een gelijke beloram.g 
voor allen.Een goede stap in deze richting is de nationalisa
tie van bedrijven die plaats gevonden heeft. 
Hierna werd deze bijeenkomst gesloten door de heer Van ZANEN 

die mededeelde, dat bij de uitgang een collecte werd gehouden 
die bestemd was voor dekking van de onkosten voor deze avond. 
Tijdens de pauze werd gecolpcxteerd met het Bellamy blad 
"Welvaart voor Allen". 
Te omstreeks 22.30 uur was deze bijeenkomst ten einde. 

E INDE 

Op 18 October 1951 toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te ' s-G R A V E N H A G Ei 

•
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1 PAR. éî., Ik he '"tle' eer U te berichten, dat op Dinsóag, 2 October. . � -· 
1951, aanvangende te 20 uur, in het hOtel "De Moriaan" alhier, een 
door de afdeling Deventer van de internationale vereniging "Bella
my" georganiseerde filmavond gehouden werd, welke voor een ieder 

pD vrij toegankelijk was. Te ruim 20 uur werd de bijeenkomst geopend 
1,-..,�jµ�J door Margaretha Joh�a Al"etta HEMMES, geboren te Batavia op 12.7 •

.,. _111890, echtgenote van Ir.W.P.C.Knuttel, wonende Borgele 148 te Die-
penveen, die voorzitster van voornoemde afdeling is. 

Na een korte verwelkoming gaf zij het woord aan J.Horsmeijer, 

• landelijk voorzitter van de I.�.B., wonende te Bloemendaal. Deze
schetste in een bloemrijke redevoering, welke ongeveer l¼ uur duur
de, de economische systemen, welke thans de wereld beheersen en die
door hun onvolkomenheden tegenstellingen hebben veroorzaakt, die
geleid hebben tott.vee wereldoorlogen en tot armoede, honger en el
lende enerzijds en overvloed en schandelijke verkwistingen ander
zijds. Voorts beschreef hij in grote trekken het economische we
reldsysteem, zoals dat door de leden van de "Bellamy"-beweging
wordt nagestreefd, een systeem waarbij het gebruik van geld niet
meer nodig is, aangezien het gebaseerd zal zijn op een consequent
doorgevoerde internationale ruilhandel onder supervisie van een
economische wereldraad. Vervolgens weidde de spreker uitvoerig

• 
uit over de plaats, welke het individu in de door hem geschetste
"Bellamy"-wereld zal innemen.

De spreker besloot zijn rede met de opmerking, dat het door de
"Bellamy 11-beweging nagestreefde ideaal reeds voor 80% was bereikt.
Politieke problemen werden door de spreker niet aangeroerd.

Na een korte pauze werd de in opdracht van de "wereldvoeiselraad"
(een onderafdeling van de U.N.O.) vervaardigde film "The World is
Rich" vertoond, welke op een realistische wijze een beeld trachtte
te geven van de op economisch gebied in de wereld bestaande tegen
stellingen. Deze filmvertoning geschiedde onder auspici�n van de
Nederlandse verbruiks-co�peraties.

x'I Tenslotte werd door een zekere VAN AMSTEL (wiens verdere persona
lia hier niet bekend konden worden) een korte propagandaspeech ge
houden, waarin hij de aanwezigen -en in het bijzonder de leden van 
de Bellamy-beweging- aanspoorde zich aan te sluiten bij een co�pe
ratie. 

Er werd geen gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. 



In de zaal, welke ± 60 zitplaatsen bevatte, waren ongeveer 
45 belangstellenden aanwezig. De zaal bevatte een zeer gemengd 
gezelschap; o.m. bevonden zich daar de bekende communiste Mw. 

i l H.R.E.Rijpma-Velleman en de directeur van Ankersmit' s Katoenfa
� t brmeken te Deventer, de heer H.J .Ankersmit. 

Einde. 
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verbinding:31. 
No. 

3 October 1951. 

Onderwerp:Openbare filmavond georganiseerd door de 
�fdeling Apeldoorn van de Internationale 
vereniging 11Bellamy 11 ,gehouden op 29 Sep
tember 1951 in de zaal van hotel HAYTINK 
Loolaan no.25 alhier. 

Sprekers:Een zekere BOGAARDS uit 's Gravenhage, 
Een zekere VAN AMSTEL,nadere gegevens 
onbekend. 

Zaalcapaciteit:200 personen. 
Aanwezig:30 personen• Dienstgeheim. 

Op Zaterdag,29 September 1951 werd in de zaal van hotel 
Ha ytink aan de Loolaan no.25 alhier een openbare filmavond 
gehouden,georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de 
Internationale Vereniging "Bellamy" te Apeldoorn,alwaar werd 
vertoond de film "De wereld is rijk". 

Deze bijeenkomst werd te omstreeks 20.20 uur geopend door 
de plaatselijke voorzitter van de Internationale vereniging 
11 Bellamy" (I.V. B) af deling Apeldoorn, genaamd H. G. BOTERM.ANS, wo
nende te Apeldoorn, Jachtlaan 119, die de aanwezige

.
��elkom heet

te en daarop mededeelde,dat deze avond door de I.�V.was belegd 
om meer bekendheid te geven aan het Bellamy-stelsel. 

Hierna werd het woord genomen door een zekere BOGAARDS,wo
nende te 's Gravenhage,nadere gegevens onbekend,die in zijn 
rede uiteenzette,dat de schepper aan de aarde zoveel rijkdom 
had gegeven,dat een ieder daarop van de wieg tot het graf een 
ruime bestaanszekerheid kon hebben. 

In de maatschappij,waarin wij thans leven,is zulks niet 
het geval.De productiemiddelen,dit zijn de fabrieken,bedrijfs
gronden,machines enz,aldus spreker,staan nu niet ter beschik
king van de mensheid,maar alleen ter beschikking van de kapi
talisten.Thans wordt er niet geproduceerd om de mensheid daar-
mede te helpen,maar alleen om het winstbejag. J 

Dit is in een Bellamystaat niet het geval. In de na atschap
pij die wij voorstaan zullen de productiemiddelen en de grond
stoffen het eigendom van de gemeenschap zijn.Dan zal er zoveel 
worden geproduceerd,dat er voor een ieder naar behoefte aanwe
zig is.Door de steeds voortschrijdende mechanisatie der pro
ductie-methoden,beschikt de mensheid over voldoende middelen 
om in alle levensonderhoud te voorzien.Van deze mogelijkheid 
wordt echter geen gebruik gemaakt,omdat de productie ter wille 
van de winst wordt beperkt.Men stelt de winst van enkelen boven 
de welvaart van allen.Om dit te veranderen dient het beheer ove 
alle productiemiddelen,distributie,transporteren uit-en invoer 
in handen van een door het gehele volk gekozen bestuur te wor
den gesteld. 

Het aandeel in de gezamenlijke productie wordt dan voor ee 
ieder gelijk en is gewaarborgd voor het gehele leven.Het aan
deel in de welvaart is van bepaalde geldigheidsduur en strikt 
persoonlijk,waarbij ieder vrij is,het naar eigen smaak en ver
kiezing te bejteden in door het bestuur der gemeenschap opgeric 
te warenhuizen of bij ingestelde centrale diensten.Iedere bur
ger kan daarvan gebruik maken na betaling uit zijn onvervreemd-
baar tegoed. 

Zo zal het chaotische systeem van winst en concurrentie 
plaats maken voor samenwerking van allen bij pl.anmatige voort
brenging en verdeling der goederen met gevolg:welvaart voor 
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voor allen in een zodanige mate,dat wij van welgestelde inwo
ners kunnen spreken. 

Weliswaar beweren onze tegenstanders om begrijpelijke rede 
nen,dat ae maatschappij,ingericht volgens de beginselen van 
EDWARD BELLATJIY,de eigenaresse is van alles,zodat dus de burger 
geen eigendommen meer heeft,maar zij verdraaieI\ dan onze pro
grammapu.nteh. 

BOGAARD besloot zijn rede met de opmerking,dat de welvaart 
der rnaatschappij,de welvaart is van een ieder.Een volk is niet 
welvarend,zolang niet ieder gelijkelijk in de welvaart deelt, 
aldus spreker. 

In de pauze die hierop volgde werd gelegenheid gegeven tot 
het stellen van vragen,doch hiervan werd geen gebruik gemaakt. 
Na de pauze werd vertoond de film "De wereld is rijk".In deze 
film,die meer een journaal- dan een speelfïlm was,kwam tot uit
drukking,dat naast degenen,die alles in overvloed hadden,een 
massa mensen de aarde bevolkten,die innbittere armoede moesten
leven.Om deze tegenstelling te doen verwijnen,zou volgens de in 
houd van deze f'ilm,die in een half uur werd afgedraaid,de rijk
dommen van de aarde beter moeten worden verdeeld.Na afloop van 
de film werd door een zekere VAN Al-.iSTEL,vertegenwoordiger van d 

Verbruikscoöperatie,nadere gegevens onbekend,een korte toe
spraak gehouden,waarbij deze propaganda maakte voor de coöpera
tieve winkels.Volgens hem zouden de Bellam�anen volgens hun doe 
stellingen,alleen bij de verbruikscoöperatles moeten kopen,om
dat de coöperaties zijn;niet voor het gewin,maar voor het gezin 

Daar er geen vragen voor het beantwoorden waren binnen ge
komen,werd na de korte toespraak van VAN Al'f!STEL door BOGAARDS 
voornoemd nog een uiteenzetting gegeven van B:t;LLAr:iY's economie. 

Volgens BOGAARDS wordt EDWARD BELLAMY in de grote encyclopaedie 
van "ink.Ler Prins gekenmerkt als een utopist, dus ie,.iand die met 
onuitvoerbare droombeelden en levensschimmen rondliep.foaar wij, 
volgelingen van BELLAMlé,weten,ctat deze grote econoom de weg 
heeft aangegeven voor een gemeenscnappe.Lijke welvaart,die geen 
Utopia is,doch werkelijkheid kan worden. 

De huidige maatschappij is niet in staat om de vele vraag
stukken,die de werelaeconomie ons geeft,op te lossen.Al die 
vraagstukken zijn geen vraagstukken meer als de gedachten door 
BELLAiuY neergelegd in zijn werken,weerklank hebben gevonden • 
Dan zal er geen particuliere concurrentie en geen winstsysteem 
meer zijn,maar welvaart voor allen. 

Tot slot wekte hij de aanwezigen op om de gedachten van 
BELLAlhY uit te dragen, want bekend maakt bemind. 

hadat hierna nog een korte kleurenfilm: ''Bloemenpracht te 
Aalsmeer" werd vertoond,werd de vergadering,die een rustig ver
loop had te omstreeks 23.35 uur door BOTERiiiANS voornoemd ge
sloten. 

In de zaal was één spandoek aangebracht,waarop het woord 
EELLAll'1Y voorkwam. 
11 einde". 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
te 
's G R AVENHAGE. 
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Aard van het stuk: Verslag demonstratieve openb.vergadering v.d.CPN afd.Leiden
gehouden op 18 Sep.51 

Trad op als spreker op bvgn.vergadering en begon met te zeggen, 
dat hij sprak als voorzitter van de afdeling Leiden van de vereniging 
"Bellamy".Helaas,aldus spreker,ben ik geen redenaar en ik zal mij dan 
ook bepalen tot het voorlezen van een artikel over de vrede,dat in het 
orgaan "Beliamy" is gepubliceerd geworden.Hierna las TELJEUR een artikel 
voor uit dit blad,waarin tot uitdrukking kwam,dat de �rede eerst dan ge
waarborgd is,als er welvaart voor iedereen zal zijn. 

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: BIII 

Datum: 31-10-51



NOTA 

Van: KARA 
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Op 14.9.1951 werd aan Clipper brief CAH/51/900 
geschreven, waarin hem de inhoud van de Nota van HB 
nr. 110762, dd. 7.8.1951 betr. de Bellamy beweging 
werd medegedeeld. 

26.2.1952 
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NOTA 

Aan KA.RA 

van H.B. 

No. : B 110762 

Betr.: 

BijL: 

AV 3 

Bellamy 

Overzicht. 

In antwoord op Uw nota A/1163 betreffende boven
vermeld onderwerp, moge ik U hierbij ter beschikking 
van Clipper het gevraagde overzicht doen toekomen 

; B IV) H.B., 7 Augustus 1951.
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VERTROOWELIJK 1 

"Internationale Verenig;ing l3ellaniy:'' (I .J .B.) 
.. 

ï)oelatelling. 
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"' .

De I. V.B. werd in 1933 opgericht· op de gr,ondslag van 
de door Edward· Bellamy ontwikkelde theorieën,'welke be
schreven zijn in zijn in 1888 verschenen boeken "Lookin 
Backward" (In het jaar 2000} en 11·Gelijkheid voor Allen" 

De I.l.B. is voorstandster van een ver doorgevoerd 
stelsel van geleide economie, steunend op de navolgende 

· punten. · . 
. 

• i • • · _·
1. De welvaart d�r gemeenschap is'de welvaart van het

individu; Een-volk ie n�et welvarend, zolang niet. 
ieder eelijkelijk in ·de ,welvaar.t deelt. 

·2. De hulpmiddelen tot het scheppen van welvaart beho
ren in,handen te" zijn, van de gemeenschap.· 

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

t Geen· enkel individu heeft uitsluitend reohten • .Ieder
heeft ook plichten tegenover de gemeenschap. Arbeide 
·plicht rust op ièder; het recht op aandeel in de ar
beid of in het geproduceerde·kan niemand worden ont-
houden.· 
De vrouw heeft dezelfde rechten en.pÎicht�� als de 
man. De arbeid in het gezin strekt tot nut van de 
gemeenschap en is dus'gelijkwaardig aan iedere ande-
re arbeid... 

5. Het:ie de plicht van de meest begaafde en de sterke-•
re, betere of meerdere arbeid te verrichten dan een

, naar li'chaam en geest zwakkere. Zo hij die plicht . 
verwaarloost, is hij,in gebreke. Het aandeel in 
plicht en welvaart is dus voor ieq_er gèli,jk. _ •. 

6. De moeilijkheid•van de arbeid bepaalt niet het loon;
doch weerspiegelt zich in de arbeidsduur.�

7. Het,gelijke aandeel.in de gemeenschappelijke welva
is onvervreemdbaar eigendom van·ieder lid der natie
gedurende het. gehele leven. . i · , � • _ 

8. Ieder individu krijgt de volle gelegenheid zi.jn ga
ven te ontplooien, opdat het'gebru:i:k dier gaven de

.. gemeênschap moge ten_ goede komen; . 
9. Daar de machine een zeer'belangrijk middel is tot

productie en distributie van het nodige en nuttige,
behoort zij aan de gemeenschap. Indien de :voortschri
dende ontwikkeling der :teçhniek het produceren en di
tribuer.en v�rgBmakkelijkt,. wordt de arbeidstijd be-
kort. 

· · · 

10. Ieder is vrij zi�n·aandeel te besteden naar eigen
smaak en verkiezing. De vraag regelt de productie.
Het �nà.eel is van �,epaalde ,.geldigheidsduur, wordt
na het verstrijken· daarvan vernieuwd en is strikt
persoonlijk. , . · 

11. Internátionale goederen- en dienstenruil "wordt door
het lanü.eb·estuur geregeld� ... 

;.> 

De beweging geeft.een om de veertien dagen verschij
nend blad "Welvaart·voor .Allen" 'uit. 

Voorzitter van hei Landelijk Bestuur is: 
-•,1 • •  

t, 
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Jan Horameier, gebo;t>en Bloemendaal, 13-1-1900, ambte
naar bij -liet Prov. Waterleiding bedrijf Noord-Holland, 
wonende-Bos en Duinlaan 17 te Bloemendaal, die t-evena 
een zeer vooraanstaande.figuur is in de.(communistis�he: 
11Vredesbeweging11 • 

�• Dé Bellamy'Beweging nee�t -niet deel aa�-�ommunis
., -tische propaganda·oampagnes, hoewel� er onder de indi vi
_dueJ,..e leden"zijn, die belangstelling hebben •voor, en 

, deélnemen aan .de vr.ede'acampa.gne. Dit ia gez.ién de doe1:.. 
·atelling. v>art de 13eweging niet onbegri·jpelijk, e(?htèr
de·�eweging als zodanig hoedt zich ervoor_. in de partij�

- ' politieke sf'eer te worden getrokken. , . • ·, .. ·
· De huidige,act�viteit en.effectiviteit v�n �e·I.V.B. 

'" lç'an gering worden genoemd. · � , 
' 

·. Dezerzijds staan:· geen verdere gegevens ter beschik-
king; door haar a-poli·tiek en niet extremistisch karak
ter staat de· I�V.B� buiten de directe belarigstellings-

-afeer van de B.V.D� •. � . 1 
• 

' 
, 

· • ., Niet gebleken is, dat�de·genoemde Lauterelager, wo� 
• rtend·e Van Alphenplein 3 .te Utrecht, in de .Bellamy Bewe-
• ging� ëèn vooraanstaande rol zou spelen. , · : ( • 
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RAPPORT: 
(1/. lf/ 

5-6-51.
Van : KA-RA. - L. 
Aan : HB 
No. : A/1163 
ONDERWERP : De BELLAMY Beweging. 

l.Clipper verzoekt ons hem, indien dit mogelijk is, een rap
port te willen doen toekomen over de BELLAMY Beweging,
waarin hij zeer geinteresseerd is.

Hij zou daarin wensen een opgave van de activiteiten van
de Beweging, alsmede van de grootte, de invloed en het
programma ervan.

Zijn eigen gegevens-over deze beweging zijn zeer verouderd
en gering in aantal,

Wij hebben hem destijds medegedeeld, dat J.HORSMEIER voor
zitter van deze beweging is, en op 10/11 December 1949
een speech in .Amsterdam hield voor het Nederlandse Organi
satie Comite van het Wereld Vredes Congres.

2.Voorts zou Clipper, indien mogelijk, opgave willen hebben
van de huidige "effectiviteit" van deze groep, van de per
sonalia van zijn leiders, van de namen van zijn publicaties
(indien die er zijn) en van zijn huidige graad van deelna-

•';(J 

me aan communistische propa�anda campagnes.

Clipper heeft voorts nog vernomen, uit een onbevestigd rap
port, dat een Nederlander genaamd LAUTERSLAGER in de BEL
LAl11Y Beweging een prominente rol zou spelen. Zijn adres
zou zijn : van Alphenplein 3 te Utrecht.

Clipper zou ook gaarne verder willen worden ingelicht om
trent LAUTERSLAGER.,_



WAT WIJ WILLEN 
Kan en mag in deze tijd van de grootste internationale èn natio
nale spanningen, waarbij het wezenlijk gaat om op- of ondergang 
der mensheid, een belangrijke bevolkingsgroep zich nog uitspreken 
over haar niet meer dan menselijke en democratische verlangens? 
Wij, Bellamyanen, geloven dit, omdat de vrije meningsuiting nog 
steeds grondwettelijk wordt erkend. 
Wij wensen niet te worden aangezien voor een mantelorganisatie 
van enige politieke pa'rtij . 

• Wij wensen geen overheersing of dictatuur in welke vorm of van
welke richting ook.
Wij willen geen dwangarbeid waaronder wij ook de kapitalis-
tische economische dwangarbeid verstaan.
Wij willen geen oorlog, maar Vrede op Aarde, voor Oost en
West, blank en bruin.
Wij willen geen milliarden aan oorlogstuig zien besteed, waardoor
ons volk verpaupert en zijn cultuur ten gronde gaat.
Wij willen geen verscheurde wereld met ijzeren gordijnen, maar
één wereld, met één wereldparlemten één wereldeconomie voor
één gelukkige mensheid, een economie, die alle voorwaarden in
zich houdt voor het scheppen van WELVAART VOOR ALLEN!
Lord Leverhulme, de sticht.er van de Unilever, kwam in 1916 na
grondige studie tot de overtuiging, dat . · .. een uur . . . arbeid
per week en per persoon, mits op de juiste wijze geleid, zou kun
nen voorzien in al onze behoeften aan voeding, onderdak en kleding!
Opent dit geen grootse vergezichten? Als we bovendien daarbij
bedenken, dat de capaciteit der moderne productie-middelen nu
ruim driemaal zo groot is als in 1916.
U ziet, er kan welvaart voor allen zijn.
Eén der eerste voorwaarden daartoe' is inzicht en dan de wil 1

.._·van Uw goede wil kunt U getuigen door kennis te nemen van 
9:fe Bellamy-denkbeelden. 

Bezoekt daarom de __________________ __, 
OPENBARE VERGADERING 

INTERNATIONALE VERENIGING BELLAMY 
in gebouw Amicitia, Westeinde 15, op .15 October 1951.

Aanvang 8 uur precies. 
Spreekster Mevr. N. v. d. Lek-Muns

Onderwerp "Wat wij willen."
Na de pauze vertoning der film "Het kan niet uitblijven."

Entrée f 0.35. Minvermogenden vrij entrée. 

Kaarten verkrijgbaar aan onderstaande adressen: 
Vlierboomplein 28 - Zwetstraat 27 - Usselinxstraat 30 

Chasséstraat 7 4 - Rijswijkseweg 1572 



N C T A 

aan: DR.�s I 
van: B.9 

Betreft: Jn� Horsmeier 

Gewraukte uitlating wordt teruggcnonen. 
I .D.Den Haag zal dit schriftelijk bevost.ig en. 

B.9, 10 Mei 1951 



AAN: H.B. 
VAN: B IX. 
Onderwerp: J. Horsmeyer. 

Lettende op de vraag van DRES I, gesteld op het schutblad van 
CO 102670, kan het vole;ende worden medeuedeeld. 

De gegeven s vervat in het bericht 168/5 70 van verbinding 12, 
7-2-1951, zijn volgens het Hoo fd van deze verbinding afkomstig van eex
betrouwbare berichtgever die persoonlijk de bijeenkomst heef't bezocht. 
Genoemde verbin(çi..ng neemt aan dat Hors ey� inderdaad ui tdrukkin,g,en 
als gerelateerd heeft bebezi�d. 

Zeke rheidshalve zal echter de berichtgever nog gecon!ronteerd 
worden met de�e gegevens en he m nadrukkelijk worden gevraagd of 
Horsmeyer zich in de daarin verwerkte bewoordin,__en heeftuitf,elaten. 

Zodra het contact met de beric htgever is tot stand gebracht, zal 
het resu.l taat van de navraag in een aan vullend rapport v.orden neerge
l egd. 

d•s-Gravenhage, 19-4-1951. 
l' 

B IX b. 
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Betreft: J. Horsmeie•, 
wonen�e Bosch en Duinlaan 17 
te Bloemendaal. 

Jan Horsmeier werd op 13 Januari 1900 te 
Haarlem geboren als zoon van, 
Jan Horomeier, geboren 3 Januari 1873 te Purmerend, 

en 
Grietje Dru.

1
steen, geboren 16 Juni 1874 te Meppel.

Z jn vader was vm beroep letterzetter, 
mra� genoot de leetnte jaren een uitkering volgens de 
Noodwet Ouderdomsvoorzieninge Rij haö vroeger 
in Zuid-Afrika gewoond en deelgenomen aan de strijd 
te�en de Engelsen in de Boerenoorlog. Toen de Engelsen 
deze oorlog wonnen, wenste hij niet in Zuid-Afrika 
te blijven onder Engels bestuur en keerde terug naar 
Nederland. Hij was Kerkelijk Nederlands Hervormd 
(Orthodox). Op 19 December 1949 ie hij te Haarlem 
ove ""l eden. 

De moeder van betrokkene was vm huis uit 
Gereformeerd. Zij leeft n g en woont te Haarlem, 
Jan Gijzenskade 159. Het gezin stond als keurig netjes, 
eenvoudig en degelijk bekend. 

Jan Horsmeier Jr. is op 3 Juni 1931 te 
Haarlem gehuwd met Wilhelminn Elizabeth La.ngenberg, 
geboren 27 October 1901 te Foorn. 

Ve.n zijn eerste vrouw ,Maria Christina 
Dru.psteen, was hij reeds vrij spoedig gescheiden. 
Deze echtscheidin3 stmnd zeer ,eker niet in verband 
met een buitensporige leven!3Wi.jze van betrokkene. 
Op zijn moreel en zedelijk gedrag viel niets �an te 
mer1,çen. Zijn tweede vrouw wa,, voor hr ar huwelijk 
als steno�typiste werkzaam op hetzelfde bedrijf als 
J. Horsmeier, n.l. bij de Provi�ciale Waterleiding
Noord-Holland.

Uit dit huwelij · werden twee kindert.;ll ge
boren, te weten: 
Jenny op 15 Januari 1933 te Haarlem; 
Paula op 28 October 1934 te Bloei:ienda.al. 

Betrokkene woonde op de volgende adressen: 
Haarlem, Brakenburghstraat 30; 
13-6-1934, Bloemendaal, Bosch en Duinlaan 9b; 
26-5-1942, Bloemendaal, Bosch en Duinlaan 17.

Hij maakt ge,:n deel uit van enig kerkgenoot-
ochap. 

J. Horsmeier Jr. is geheel een aelf-made
wan. Door zelfstudie heeft hij zich op een hoger plan 
weten te brengen. Hij heeft P,een middelbaar- of 
hogeronde wijs genoten. Ve �moed wordt, dat hij wel 
de M.U.L.O. bezocht heeft. Na zijn schooltijd hee:ft 
hij aPnvonkelijk een administratieve :functie gehad 
bij "De Stadseditie" van de Oprechte Haarlemmer Courant, 
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een courant welke oevtijda te Haûrlem werd uitgegeven. 
Badien, vr.naf' omstreeks 1920, is hij werkzaam ge
weest bij de Provinciale Waterleiding voor Noord
Holland. Zijn administratieve kwaliteiten, zijn ijver 
en toewijding en zijn organisatietalent waren van 
dien aard, dat hij het tot Hoofdambtenoar bracht. 
Bij het bedrijf wordt hij gezien als een zeer goede 
kracht, die zijn werk op voortreffelijke wijze ver
richt. De gehele correspondentie berust bij hem, ook 
de correspondentie personeelszaken. Alle binnenkotiende 
en uitgaande post l1opt over hem. 

Een tijdlang was hij waarnemend secretaris 
van ûe directie. Toen hij echter bij de benoeming 
van e-n definitieve aecretRris werd gepasseerd, was 
hij in hevige m ate gedesillusioneerd. 3ij de directie 
golden hiervo r verschillende overwegingen. Deels 
het niet voldoende juridisch onderlegd zijn van 
Hor�meier, deels zijn gewichtigdoenerij en deels de 
geruchten op politiek gebied omtrent llorsmeier • 

J. Hor�meier Jr. is .een persoon, die ?.ich
ga?rne volledig voor een bepaald doel inzet. In 
hoeverre daarbij ideële overwegingen bij hem de 
voorrang hebben boven materiële, is zoer moeilijk 
te beoordelen. 

OorJpronkeUijk wasbij Christelijk Histo
risch. Voor deze partij was hij gemeenteraadslid. van 
Schoten. Later, toen de gemeente Schoten door Haarlem 
geannexeerd werd, was ·1orsmeier gemeenteraadslid af. 
Vermoedelijk was d:t een der oorzaken waarom hij zich 
van de partij afwendde. Jarenlang bemoeide hij zich 
niet meer met politiek. Wel nam bij actief seel aan 
het verenigingsleven. De aandacht viel op hem. Vooral 
zijn vrijmoedieheid tot spreken bracht hem naar voren. 
Hij werd verkozen tot Voorzitter van de Vereniging 
Provinciaal-Personeel Noord-Holland. Jarenlang was 
hij voorzitter. 

De tweede vrouw van liorsmeier was een over
tuigd aanhang�ter van de Bellamy gedachte. Van tijd 
tot tijd ging Uor-,ineier met haar naar de vergaderingen 
en begon zich er al spoedig voor te interesseren. 
Ook hier trad hij meer en meer op de voorgrond en 
kwam tenslotte in h�t bestuur, terwijl hij bovendien 
deel uitmaakte van de redactie van het blad, dat 
door de Bellamy werd uitgegeven, Na de bevrijding 
bemoeide Horsmeier zich aanvankelijk niet meer met 
de Bellamybeweging. Later werd hij echter tot Voor
zitter van de Internationale Vereniging Bellamy ver
kozen. Vanaf deze tijd gaf hij zich weer geheel voor 
de vereniging. In zijn kwalitiet van Landelijk Voor
zitter trad hij in tal v�n plaatsen als spreker op. 

Aks ��ndelijk Voorzitter heeft J. Horsmeier 
Jr. ongetwijfeld grote invloed gehad op net lioord
bestu.ur van de Bellamy, toen deze er toe besloot de 
vredeeoptoep van Stockholm te steunen. 

llorsmeier vindt, dat verdeeldheid 6én der 
voornaamste oorzaken is welke tot oorloe leidt. 
Indien men dus werkelijk voor de vrede ia, dient men 
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in de eerste plaats het uiterste te doen om die 
verdeeldheid weg te krijgen. Als er van communistische 
zijde een actie voor de vrede O.l) touw i;ezet wordt, 
mogen de andersdenkenden zich niet van die actie ont
houden alleen om het feit, dat die actie van com
munistische zijde komt. �en stoot dan deze mensen 
van zich af en werkt zodoende weer mee aan een scher
pere verdeeldheid, dus uiteindelijk a&n oorlog. 
Het wordt als vrij vaststrand aangenomen, dat J. 
Horü�eier Jr. in zijn Rctiviteit voor de vredesactie 
eorlijk is, dat zijn áoel werkelijk is het vredes
ideaal en niet propaganda voor de communistische par
tij. Hoewel er tal van aunwijzingen zijn, dat Hors
meier zich in communiatiach vaarwater bevindt, willen 
velen die hem zeor goed kennen, hem niet als commu
nist brandmerken, althans niet in die zin, dat hij lid 
zou zljn van de C.P.N. Jlen ziet in hem niet een figuur, 
die als infiltrant van d e  O.P.N. het voorzitterschap 
van de Bellarny bekleedt. In geen 3eval ziet men in 
hem een persoon, die doelbewust gegevens, die hem.uit 
de aard van zijn betrekking bekend zijn, zal uit
leveren e�n do C.P.N. en dus aan Moskou. Hij is niet 
het type van de verrader. Stiel-:um en achterbaks gedoe 
ligt hem ala percoon niet. Hij is een man, die graag 
op da vo rgrond treedt in open verband. Hij spreekt· 
vrij goed en geeft van dit talent ga:rne blijk. 
Hoew�l men in hem dan ook niet een persoon wil zien 
die doelbewuot de verradersrol zu� spelen, ia men er 
nie� geheel zeker van, dat hij zich niet onbewust 
door communisten laat gebruiken. Zijn ijdelheid, zijn 
atreven om op de voorgrond te treden, zijn gewichtig
doenerij zouden mi-schien door een zeer tactvol iemand 
uitgespeeld kv.nnen worden. 

Op de vraag of men J. Horsmeier Jr. al 
dan niet als communist moet zien, kan goen recht
streeks ant\foord gegeven worden. De volgende puntm 
wijzen echter oterk in die richting: 
1. Betrokkene is geabonneerd op "De Waarheid";
2. Betrokkene i� geabonneerd op het maandblad

11WU11 van de Vereniging Nederland-tr.s.s.R.;
3. Be�rokkene ondertekende 1n 1949 de oandidaten

lijst der C.P.N. vo0r de gemeenteraadsverkiezing
voor Bloemendaal;

4. Betrokkene heeft alo huisvriend Pieter Sytzes
!!,ijdam, geboren 17 Juni 1899 te Schoonhoven,
wonende te Haarlem. �tuyvesantstraat 78, amb
te11r ar van de Provinciale V!a terstaat. Deze is
overtuigd co�.munist en was gemeenteraadslid voor
de C .P .N. te ::Jloemendaal;

5. Betrolckene gaf, toen een persoon die hem go�d
kende hem vroeg of hij al dan niet communist
was, als antwoord: "Ik ben communist in algemene
vrijheidszin".

Bij de vorenöt�ande punten dient echter 
rekening te worden gehouden net hot feit, dat zowel 
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Horsmeier als NiJdam zich �ctief inzetten vo r de 
vredesacties. '.Beiden markten deel uit van het bestuur.
Het herhaaldelijk bij elkaar a1cn huis vertoeven hield.
dus ook verband met het plegen van zakelijk over
leg. De col'.!llllUnist Nijdam moet als mens een zeer 
sympathiek iemand zijn. Niet uitgesloten wordt eeaoht, 
füt llor1;,meier de vandidatenlijat der c.P.N. onder-t
tekend heeft om de hem sympathieke Nijdam ter �ille 
te zijn. Nijdam woonde voorheen n.l. in Bloemendaal. 

Wat betrof't het lezen van "De WnL rheid"
en 11et maandblad ''h"'U" dient er op gew·ezen te worden,
dat Hors�eier zeer veel leest. Juist door het vele 
lezen op allerlei gebied heeft hij zich zover weten
te ontwikkelen, dat volen in hem "de intellectueel" 
zien. Hij leest bij voorkeur zware lectuur met cultu
rele wuarde, maar neemt ook kennis van andere lec
tuur vooral als hij draru.it geöevens kan putten, die 
voor hem van belang zijn, zoals b.v. voor de opbouw 
van een redevoering. Hot Financiële Nieuwsblad en 
het Economische 8tatiotieke Bericht worden b.v. ook 
dcor hem onder deloupe genomen. In een gesprek of 
in een redevoering cito�rt hij met het grootste ge� 
malr het door hem gelezene. Hor :l!lleier schijnt over 
een buitengewoon scherp geheugen te beschikken. 
Behal�e de eerder genoemde vijf concrete punten, zijn 
er nog enkele a�nwijzingen die het vermelden wnard 
zijn. 
1. Door een _enkelin� wordt beweerd, dat Horsmeier

geheim of°sympat iserend lid van de O.P.N. is. 
Een en ander zou op �en districtsY..antoor van de 
C.?.N. naar voren gebracht zijn. 

2. J. Hor,lllleier Jr. iu lid van de Kennemer :i;,ose
der Odd Fellows. Een aantal personen, die
sympatliiàeerden ·met de figuur van llorsmoiar,
drongen or op aan om hem tot voorzitter te
benoemen or althans in het Bestuur op te nemen.
In verbsnd me·t; de gerucbten omtrent Borsmeiers
politieke inzichten, kwam te&en dit voorstel
verzet. De ballotagecommissie wist tenslotte
te verijdelen, dat bij ill lle·t Bestuur opgenomen
werd. \iel verkreeg betrokkene een hogere graad
bij de Loge. De commissie die zijn opname in
het bestu.ar verijdelde, stelde hem op de man
af de vraag of hij communist was. Horsmeier
vroeg tocm oi' bij het antwoord op deze vraag
mocht schuldig blijven en verklaarde verder
dat hij vrijwilliv af,tand de-0d van deelname aan
hot Bestuur. Blijkbaa1• had het hem gekwetst,dat
er op zronè van zijn politieke inzichten be
zwaren te�en zijn benoeming waren. Hij gaf ten
minste te kennen, öat h.:.j zich geheel wilde teru.g
t1·ekken uit de Loge. Een ander lid wist hem
echter over t'3 hal e:n vnn a1 t plan ai.' te zien.

De k�eatie bet:t•�ifunde <le al of niet opname
van Horsmeier in hot Beatu.ur droeg een vrij fel
karakter. Een der leden dreigde zelfs zijn

- 5 -



• 

• 

- 5 -

f'unotie neer te leggen als Horsmeier benoemd 
werd. Hoewel er he,·haaldelijk op was gewezen, de.t 
het niet in de bedoeling lag om op vergaderin
gen der Odd Fellows politieke problemen op te 
werpen, kon Horsmeier niet nalaten van tijd tot 
tijd een lezing te houden waarin hij scherp de 
bestaande maat�chappelijke verhouding veroordeel
de. Zijn betosen droegen soms een ietwat com
ministisoh tintje. Daar �chter ook Bellamy de 
beu-taande machtsverhoudingen veroordeelt, is 
het vaak zeer moeilijk te beoordelen, vooral voor 
hen die èe Bellamy gedachte niet kennen, of 
bier communistische dan wel Bellamyaanae 
theorieën worden verkondigd. 

De indruk bestaat, dat Horomeier zich on
der de Odd Fellows niet geheel op zijn gemak 
gevoelt. De werkwijze van dev.e gemeenschap, n.l. 
het op uiterst discrete en geru.isloze �ijze 
verschaffen van hulp e.d. ligt hem niet. Hij 
werkt van nature -liever op opvallende wijze. 

Daa ·· het volkomen in strijd is met de 
gewoonte der Odd Fellows om kwesties, welke zich 
in hun kringen hebben voorgedaan naar buiten 
te doen uitlekken, is er van deze aijde sterk 
op aangedrongen om waar het betreft de verhou
ding van Horsmeier met de Odd Fellows, de 
uiterste discretie in acht te nemen. 

Als Landelijk Voorzitter van de Internatio
nale Vereniging Bollamy en als lid van de Vredesraad, 
treedt Horsmeier in tal van vergaderingen en bijeen
komsten als spreker op. 

Niet alleen op rechtstreekse vergaderingen 
van de Bellamy en de Vredoabeweging, maar ook in 
andere 0roeperingen. Zo sprak hij b.v. in Hengelo 
voor het Humanistisch Verbond en in BeverniJk voor
de Doopsgezinde Gemeen�e. In deze laatste plaats 
ging het initiatief tot uitnod:ging vermoedelijk uit 
van Dr. Albert Vis, de Doopsgezinde Predikant aldaar. 
Deze is n.l. bestüurslid van de Werkgroep van de Anti 
Militairistische Vereniging Kerk en Vrede, afdeling 
Beverwijk. 

Uit hoofde van zijn werk voor de Vredesbewe
ging heeft Horsmeier uit de aard der zaak organisa
torisch contact met meerdere communisten. In dit 
verband moge verwezen worden naar zijn dossier, waar
in tal van namen van communisten naar voren komen. 

Op de vraag of Horsmeier met communistisch 
georiënteerde Bellamyanen of met de anti-communistische 
Bellamyanen omgaat, ken gezegd worden, dat Rorameier 
voornamelijk omgaot met hen, wearmede hij uit hoofde 
vau zijn bestuursfunctie te maken heeft. Van een be
paalde voorliefde is daarbij niet gebleken. 

In Bloemandaal heeft hij b.v. nogal omgang 
met Theodoor Hendrik de Vries, geboren 19 Januari 1901 
te Amsterdam, procuratiehouder, wonende te Bloemen
daal, Bosch en Duinplein 4. 
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Deze is voorzitter van de Internationale 
Vereniging Bellamy, afdeling Haarlem. Bedoelde de 
Vries is geenszins communistisch. 

Te Beverwijk heeft hij wel organisatmrisch 
contact met Jacob van WiJngaarden, geboren 23 Mei 
1903 te Velzen, winkelier, wonende te Beverwijk, 
Kerkstraat 2. Deze is communistisch georiënteerd. 
In Bellamykringen is Horsmeier een populaire figuur. 
Van enige oppositie tegen zijn leiderschap is tot 
heden niets gebleken. 

Als persoon wordt Horsmeier over het alge
meen gunstig beoordeeld. Op zijn levenswijze valt 
niets aan te merken. In'zijn optreden is hij ietwat 
autoritair, hetgeen tegen zijn ondergeschikten wel 
eens het karakter van onhebbelijkheid aanneemt. 
Hij is veeleisend en daardoor niet bepaald geliefd. 
Toch is de verhouding niet zo, dat men bepaaldelijk 
een antipathie tegen hem heeft. Men vergeeft hem zijn 
veeleisendheid, omdat hij aan de andere kant weer 
erg sociaalvoelend is. Voor de belngen van zijn 
ondergeschikten springt hij gaarne in d e  bres. Men 
doet niet gauw een vergeefs beroep op hem. In de 
behandeling van personeelsaangelegenheden is hij zeer 
eerlijk en objectief. Tegenover superieuren is hij 
correct en beleefd, maar niet kruiperig. Hij durft 
stelling-te nemen. Zijn persoonlijkheid maakt indruk. 
Hij is idealist. Zijn idealisme wordt echter sterk 
gevoed door zijn ijdelheid. Hij wil opvallen en op 
de voorgrond treden. Bij discussies laat hij zich 
vaak gaan. Hij uit zich Vllrig, ook wel melodramatisch. 
Gedurende de Duitse bezetting was zijn houding goed. 
Aan zijn betrouwbaarheid destijds is nimmer getwij
feld. Toen in 1940 van hogerhand in het bedrijf enige 
pressie op hem werd uitgeoefend teneinde hem Nationaal 
Socialist te maken, weigerde hij dat. To�n in Mei 
1943 tengevolge van de terugroeping van de Nederlandse 
militairen in krijgsgevangenschap vrijwel overal 
stakingen uitbraken, was Rorsmeier één der mensen, 
die voorstelde de Prov. Waterleiding te doen meestaken. 
Voor de argumentatie van anderen zwichtte hij echter. 
Overigens was zijn houding tijdens de bezetting die 
van de gemiddelde Nederlander. Niet voor het Natio
naal Socialisme, maar ook niet al te veel risico's. 

Als Bellamyaan was �ij uit de aard der 
zaak trouwens ook tegen geweldéaiig verzet. 

J. Horsmeier en zijn echtgeno�e zijn rauw
kosteters. Zijn vrouw wordt eeL entliousiasterBellamyaan 
genoemd. dan hij. Als persoon wordt �ij lief, aardig, 
b@§Chaafd, bescheiden en zeer zachtzifulig genoemd. 
Gezien haer zachtzinnig karakter wordt van haar niet 
ve��acht, èat zij de harde doctrinaire theorie van 
het communisme zou kunnen aanvaarden. 

De persoon, die J. Horsmeier Jr. ja�enl�g 
van zeer nabij heeft meegemaakt zegt van hem, dat 
hij niet gelooN:,dat betrokkene communist ia. Volgens 
deze zegsman zou Horsmeier nooit het systeem van 
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0l!ct docJ. heiligt de n1 dd0 len" amno:u httldigc·n. 
i;en ander, à.ic 1cm ev0n �ons r;oed kt.:n-ti • zegt van 

hem� 0J.k gr;J.oof nog nic-t dat hij co!Wtuniot i.G, al!::1 hij hê·c;
toc:1 :ts moe-(; het eon suloncom.munist zt;}n° • 

. De ocrotgc:nocmd.o pcr.soon noomt aan. dat Horsmei.er
vo...11af. ,ie ·ttjc1 dat hi;j bij <10 r�J.la.my-be·,,,�ging is, e.lti�id 
blan.co gout:omd. ·"lc�ft, Horsme:t.E-r zou niet tot de pai•lemen
tair"' P(•,J J.u!ny�ncn behoJ:>en. 

Behalve voor g0!locr.ide crga."'lim1ti."1"1h�oft J. 1!01·s
mci c"I'.:' .,,�LnS. 0: t:i.jd vooi-. lio:fhe1.>bcrijen. Beu onkole i-.:ee:c.
gaTt �i;j m0t zi;j:n. vrom, uit. Het ri1oct- Q.un ech·�r een 
hoo�i;ot;a.èll'.td -.;uJ tu1.-.'1el OV{JnGmcmt zl.�]n" 
voo·r.• �ocdkooT> ·:..mueo�cnt int-:?r0ssoert hij zich :o.1c i:. • 
.. ,01 :it?..akt hi.j zic�'1 nog zeer vo't'dion.:1telijk itls sect>ctaris
van fü; Gonwls.:;io ~.roJr onl•-:!iding van '"/atorf'i tt-·:rs. 

In conrmunisti:.;cho leringen i;o lfa,u:.:>lmn werd go
lclao.f;d. 9 da;t de ,l.•�ti·-:itelt �,au :ï,n.�5m11�:r1: ,mor de· Yrodr:s
bew,:gin , ac':i.l-er·uH; girig. Ook de communist ITijdam we :-d 
bo::te1:ru.1digd va'1 omr1ldoondc act:lvitelt. 
Op do è.osbe-:;,:,.�ffeYJà.e 1,ret•�él.e:::-ing beb:mde Nijd.nm schuld an
nam tcvc11:3 du :1chuld op z i.<fl van clû onV'Oldot;.1de u.c t;:t v-t-
tnH; Yart ffol'sriclc::-. Hij hud t!,)r..:;:ncier n-lGt voldr:>endn ge...,.
stt .• r..1lce1:'d. 

13ij e,�U bcp,'l..!').ldc geleg-J.nheid bûWûOI'dG il(')J}ö!Ti<; ier,
dat h:t;j zich e1� van bevmet was do.t ,wannceI' er stru1/be
l11.1G;n · ... 1.-:v:m, hi.j ongepal:t zou 11ordcn. 

i;at de vi tali tcit v:.in do posl•tie van JIOl'8Iaeie:i:> 
betreft, dcz:) �1oeft. a1lcon archi.af"rt[1rdo c11 pr.:i..etlsch 
gec11. ';::::c�m.isci.L 1 't'la.U.r<le • 

Ie·t hü�"l'.'bov·�::1 gcrelc.tec;:•dc is voo:t- hYè grool;s-!;e 
gcdcnl te afkomst:i.g van pa!"ticuliorm.1, terwijl het overJ.ge
we� vt.:ir'-:r<�gen v:J.n do �ijcb dol' politie. 

\ .i s-Grn.van·,.:.go, 18 April
-.., 28 � �'°" en •

1951. 
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NOTA 

Aan: B.9 
Van: DRES I, 

naar: 
Verzoeke een uitgebreid A. onderzoek te willen instellen 

Jan HORSMEIER, Jr. 
13-1-1900, Bloemendaal,
wonende te Bloemendaal.
Zie PD 3800,

Horsmeyer zou blijkens de stukken voorkomend in PD iemand 
zijn die lonkoogt naar het communisme. Aan de andere kant moet, 
volgens het bedrijf, in niet geringe mate rekening worden gehou
den met het feit dat Horsmeyer zichzelf graag hoort praten. 
Horsmeyer is ijdel. Hij is op zijn manier een byzondere voor
vechter voor de vrede. 
H. zou (vermoedelijk in 1949) de candidatenlijst cm gemeente
raadsverkiezing hebben ondertekend. Hiervan is bij ACD geen
originele melding (gedateerd 1949) te vinden.

Het is voor het bedrijf (Prov.Waterleiding N.Holland) 
wel noodzakelijk �recies te weten of nen R. als communist moet 
zien. Bovenfien zal B.V hiervoor ook wel belangstelling hebben. 

Wellicht kan vastgesteld met welk type Bellamyanen H. 
omgaat, de communistisch georienteerden of de meer anti's. 

DRES I, 22 Februari 1951, 



INTERNATIONALE VEREENIGING BELLAMY 
' 

GRONDSLAGEN 
V O O R  E E N  N I EUWE MA ATSCHAPP IJ 

TWAALF PUNTEN UIT BELLAMY'S ECONOMIE. 

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

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

3. Het VQornaamste middel tot welvaart is de arbeid. De gemeenschap
heeft recht op de• arbeidskracht van al hare leden. Het bestuur der
gemeenschap moet alle arb.eidskracht organiseren tot welvaart voor
ill�

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

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



� 

6. De moeilijkheid van de arbeid bepaalt niet het loon, doch weer
spiegelt zich in de arbeidsduur.7. Het gelijke aandeel in de gemeenschappelijke welvaart is onver- 1 
vreemdbaar eigendom van ieder lid der natie gedurende het ge
hele leven.

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

ll. Daar de machin'e een zeer belangrijk middel is tot productie en dis
tributie van het nodige en nuttige, behoort zij aan de gemeenschap.
Indien de voortschrijdende ontwikkeling der techniek het produ
ceren en distribueren vergemakkelijkt, �ordt de arbeidstijd ver
kort.

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

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

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

Abonneert U op het sociaal • economisch orgaan "B E L LA M Y • N I EU W s:• 
Prijs f 2.50 per jaar • Stichting Centr. Adm. Bellamy, Ede • Postgiro 136123 

Inlichtingen verkrijgbaar: 

Internationale Vereniging "BELLAMY" 

H�� hoge beschavingspeil van ons volk is niet het werk van · 
lev, �,d oersoon:. doch een erfenis van ons aller voorgeslacht, w�:�� op "•I a_llen gcloike rechten hebben. Maai ook op allen rust de p'îcht tot a, b 1d ten bate van onze Volksaem�•-ischap. Het best ,; r.·--w·ns ·I b h d b h k - uur , ezer ·· • • c ,ap e oort e esc , king te hebt-en over alle middel tot �elv�c.t "an ons Vulk, over prod11clie, distributie, uitvoer :: invoer. 'J. zullen samen produceren om samen te consumeren 1 Het aandeel m de welvaart is voor iccicr gelijk en gewaarborgd vor r hrt gehele leven. De moeilijkheid van de arbeid bepaalt de a b 'd <luur De voortschrijdende ontwikkeling der techniek zal het a�ne�c!Ïver?roten, de a;beidsduur verkcrten. leder is vrij zijn �ande�l te hes.eden �aar eigen smaak. De vraag regelt de proauctie. 

det chaot1�che systeem van winst en concurrentie zal plaats makenvo.�r �r1elii�e . productie.en welvaart voor allen!Wij zullen zo waarli'k vr11 Z1Jn. D,t 1s, wat de Bellamyar.en willen. Sluit U bij ons a� ! 
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