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UITTREI<SEL 

Voor ...................... .9..'P. ..... 9.� .... ... ....... ... . ............... Naam ..................... NED.ERLANDSE .... BELLA.'n" .... E.ART.Lr. .................. . 

Origineel in O.D . .1.37.B ......... .................. .................. Naam ....................... C.O.X!ll:TE ... .V4.N. .... .AC.!.l!.IE ... JI.O.O.R .. DE .... .VRED.E .... . 

Volgnr ............. ............. Ag.nr ......... 6..95.7.3 ................. Aard van het stuk ... . rapp .... .:1r.;.b:esl ... v.er.g. •. Vo.or.l ... o.o.mi.te- v.d.Vrede dd.6.9.49 te R'dam 
.................... ... .... ..... .. .............. ............ ... Afz ................... ver.b •.... .1.1 .............. ., ......................................... Datum .................... 8 .•. 9 .• 4 .. 9 .... . 

• 

• 

-A1s-e-erste daad naar bui tèn-zal he t-Co:ni té een
grootse vredesdemonstratie voorbereiden, welke op 2 Oct.
a.s. �al wordën gehouden. De ze dat0�-1à noor-het Pnrijse
Congres vaàt�steld als ndP. dag van dP.-vredë", Wëlke dan
mok over-de gehële wereld door alle vredeli9Vende voLkeren 
zal worden gevierd� GP.traeht zal worden op deze dag �en
groot -aantal sprel@.rs--.be doen optre<len van Vërsnhitlend� 
poli tiëke richti.ngen·-e n zo mogélijk-ook enige kerkeli,jke
vertt:egenwoordigers het woord te latPn-vogren. Sen groot
aantal organisatiPS o�a.-Bellamy, Wereldfederalisten,-de
Organisatie van Beeldende Ku�stenaars, E.v.c., enz. hebben 
hun medewerking re�da toegezegd • 

-----------------------·-

Uitgetrokken door ............................ Vd:E··········· ······················ ........ Afd./Sectie .......... ,ACD· ··IVb········· Datum ............. 22 •.. 3-.,.50 ...... . 

Op aanwijzing van ........................ B····-III
-.

······ ........................... . 
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Voor 

UITTREKSEL 

OD 61................... ........ .... ........................ ... ..................... Naam ........................... Bellamy ............................................................................... .. 

Origineel in OD 469 
···· ·-················--························································· Naam ............ Z��.rteli.j.st ...... B ............................................................ . 

Volg nr . .... .... ........... .. Ag, nr . ........ ?.??..�.�.-..... ..... Aard van het stuk ....... Kantbrief ... met ... lij sten• ............. . 

Afz Rijkspolitie Leeuwarden
.. ......................................................... , .................................. . 

Datum .......... ?..�.!.!.9..� .. 1:?..

Leden Bellamy. 

Jan Mantel en echtgen. arts te Weidum

Pier Koopmans en echtgenote schilder te Weidum. 

Uitgetrokken door ........... P.R ................................................................. Atè:1./Sectie ....... ��?. ... � ............ Datu� ......... 11 .• 3.48 .. . 
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Opgaaf van xarc�.t.DiJó3at leden van "Bellamy" 
wonendè in de gemeente tranekeradeel. 

B�am YoornQam 

J . ,�.1 .. 'Groen ':; Daniel 

ge"boren te 

fülllum 

geboren op beroep :woonpl. 

27 Mei 1903 Afd.leider Ried. 
Z.l:'.

J 
/

kter� l!'ri ts ;j .l:"ieitersbit1t:rum 20 na.�rt 1902-oakker " 

y
rpstJ:�� }etse ,î JJrm1r jl) 2b �ept.1\)00 melkventer u 

.14.;ckha.:rtl// 'Kart I füm.lerwijk 1 .L\.pril HJQ;.5 land:;.rb. 11 

Zandbergen-Heinl liied. 11 Oct.HHni schilder ·• 

ttied 10 iei 1904 l�ndarb. ff 

eijer ..,// ( !·Jinne \ Kied. 6 J\Ug .18�b .i.�rdapp.koopm. " 

ieser ( MV �ikke tl Be:rlik:'vJn 13 ltfuart 1892-metsel�ar " 

�e Vries b'r=s 1 1 IA/ Ki;nswerd 31 riaart WOO smid • 

$.1.oo.f. · Henurikusl Ambt lfard�nberg-00 Jan.1918 suid " 

J1oots J!}f rÎ .l\ginus t ::51.-gh-. ren 30 :dept.19�6 boe:renkn. Il 

I 
J3,1n tema vf Jan 1 �weins 1ri öe:pt.1900 oa:fèhoudor 

.. ( .lJi:rlj \ Beetgum 16 Juni 1911 landa:rb. 

�, Tjerk ll Rerb .. "jum 16 .ÎiOV .1�10 l�nd�rb. 

" 

" 

" 

Meinte ll� Boer �3 April 1907 1.-.ndarb. Boer 

• 

Hedzer, 

.u1r1c , I 

Boer 

Engelum 

26 Juli 

1t3 Mei 

1880 1'1ndarb. .. 

1�02 landbouwer ft 

uontaotpunt: 

c. 6.

1.06. 

46. 

5ó 

60. 

135. 

107. 

57. 

91. 

77. 

10. 

37. 

19. 

108. 

8:1. 

4 • 

22.



1. 

2. 

v. �
J 

1 

/ l/ 

"" l
•

r 
1 ' 
14 

HO G � R �UI S. JA N,g&borcn to· jt.Je�obipa�oohie dea 3n 
àugustus 1900pr'ijvli.elhandelaar.en electris 
installatie ureeu.(eigen zeel.,)" wonende t 
st.Anna �aron.aic no. ?17;

eeboren te .BPJet'eterzwaag den 6en. tilebruar1 
1893 P Diroctour Gemeentewerken g�meer.te 
nhet :BILD!jl'' 11 wonende te öt. Anna Ec.rochio 
no. 5205 

' K U U ,i. S Z R A. L U G Ä S r,ebÓr.on tó 1�lliUHÁER den 2:;cu Ma.art 1909 
itfeermü.kor(ei�en wi.i.lkol on zaclr}wonende 
te'SteAnna Paroci:ie no. 280. 

Bovenvel'!lleldü vJ.er personrm z\Ji>r aeti ve- leden van de B1<J:.Lf1YY-Groep. 
Zlj op ubnren dit door het aanor��cn VW'l �a�biljetten ·,an hun za
k�n on wow.neen; houden ilch bezi& not co1'.r}o:rtase e,n hui.Jbezoel=. 



1 
� !, E :n E N � 8 l 1 a m y. 

(goen afdaling in aa gemeente Weataongoradeel.) 
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Namon on voornamen. 

Visser, 21otor. Gaolas. 

• 

Oe'b. aatwn. 

14-2-1906.

Vloonplants. 

liolw&'d. Uo. 234. 

F. 11 •
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Gemeente n A U � n p g Il H :.j H. 

Leden� 1 l a  I, 

namrnrrl. J' ,1 T j c1>ko van der Sehaa:r.. 
� , ,riotinus Talsma 
t,:t piet,m· Lanc1.Inan 
V. 1 Tjitte Hospes
V ueinto venexua 
v'ï nurk Jiei<la 

Poppin5awicr. 
JI Jaco1) ,\.ndringn 

• 

no.144. 
" 36.
" 94. 
" 197. 

" 100 
" 37 
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uvv-en ons .o.oord. en er wordt reeds weer gesproken over oorlo. Ook in (;-ro-
l� Aingen zijn de ernstige verschijnseJ.en va.11 deze ontreè.dcrde rrereld. Sta

king is een teéken van ontwrichting. overal is scherpe critiek. ,ij ot�.ken.. 

V 
ook niet voor hun plci:r:ier. Het is een teekon: van nederendoli ondergang. 
De staltora worden $Cherp o.angeval�en en dezen geven de sohuld aan de werk
gevero. Ze r;erpen do schuld· ÓJ? elkaár, }.! ar beiden jlèbben g�lijk en beiden 
hebben ongelijk. De staker� worden·voroordeold o�aat zij onmaatacha�pelijk 
handelen en dàt �s ook zoo. �aar de sta.kers vragen t Vat doet de maat�ohep-
pitl VOOT OUB, 
W�j strijden voor betere levenavoorwaardan. God heeft de worold goed ge-
schapen. Er is overvloed. Op een. goea eeo�dende wij�e is alles te kr�jgèn. 
Er zijn groote groepen, die tot :maatregelen .moeten ove gaan om. zich èen be-· 
·hooxlijk bestaan tè verzekeren. Zi2 weten wel, dat het niet in orde is,-in.aa 
:zij .�en niet anders. Gezocht moet worden nàar de oorzaken. reinigen "zijn· 
op èie 'gedachte geltomen van het ,Bellamysysteem, JJe wortel van ae zaak, ae 
grond van de ,Ziekte is niet ingewikkeld.. lle omstandigheden zijn áe menscha 
'de baas. Bê'llany ging tot ä.e kerl'l; van de eaak. :Oa.n be��t het licht te 
achijnen. Je nensch is op zichzelf con .hulpeloos wezen •. 
Niemand. kali geheel voor �ich zelf zorgen. pe menech heeft �oer behoeften 
als ce.:po.ci �ei ten om in die b.Qhooftcn te voor,.ien. Ifo.a.r ieder k.e.n iets. f 
�aa het ook in oorsprong. Dt.ar nerd gez,tild. ·� werd gezaad: Jij kunt 
dingen, die ik niBt kan en ik ken din&i)n, die jij niL?t kunt. Dit lijkt 
-b:ecl no.:tm.àal. !{et is de verètienste van Tiellamy,, dat hij ae.n.Wij at, dat 1 

ruiling, · juist :fout is, wo.ut .ti.. is een mens oh en n. ie een. umnsch · 



. .. 

• 

J)e heersenèe eeest in de I.B.V • 

ll Mei j.l. nam de alg.vergadering der I.V.B. de volgende 
motie aana "De algemene vergadering der Internationale Vereniging 
BellB.ll;ly op 10 en 11 Mei 1947 te Amsterdam bijeen, gehoord de uit
ee.nzet1ïi.ng van het Landelijk Bèatu.u.r over de verhouding tot de 
Nederlandse Bellamy Partij. 

beeluit �e beslissing genomen in de algemene Vergadering 
ven 29 Dëoember 1945, ongewijzigd te handhaven en gaat over tot 
do orde van äe dag"� 

Be�lafD8-Nienwe van 20 Mei 1947 tekent hierbij aana 
tt])eze'motie houdt ina dat op generlei wijze door de I.V.B. 

met de N.B.P., zijnd& een pol�tieke partij zal worden samenge -
werkt". 

Aa.llgezien wij niet het recht hebben het Landelijk Bestuur 
·der I. V.B. te besch�ldigen van kwade trollw ·bijde.ns zijn beepre -
kingen met de N.B.P. moeten Wij aannemen dat het een smadelijke
nederlaag leed tegenover dat deel zijner lede�, dat bereid ia m&�
ieder samen te werken," behalve met Bellamyanen van ruimer begri•,
die tengevolge daarvan niet meer 1n het enge �.v.B.-hokje passen.

Het was onmachtig, de zelf opgeroepen geesten ook weer te
bezweren en deed daar, heel politiek, ook zelfs geeifefüÓeite voor.
Aldus .strafte het kwaad zich zelf.

Ieder die op de hoogte is van de ontzaglijke moeite, welke
van N.B.P.-zijde ie gedaan teneinde de steeds wijder wordende
kloof tussen geestverwanten te overbrllggen en onbewezen beweringen
e.a.n de hand van te bewijzen feiten te ontzenuwen zal dit starre
en weinig Bellaniyaanse besluit diep betreuren. Met de roerendste
betogen van goede wil, met de meeat pathetische rede•oeringen ver
gezeld van theat-rale gebaren is de slechte fndru.k niet weg te ne
men, welke dit 4ol�inni�besluit op hem za.l maken, aan wie nij.
w1llen enggereren, dat Bellamy en naastenliefde id�ntièk zijn.

Een zeer redelijk voorstel van de afd.Franeker,. dat een
oom iseie beoogde, welke zou onderzoeken waarom er tot heden .
.niets bereikt is op het ge�ied van samenwerking t�esen N.B.P. en
!.V.B. kwam zelfs niet aan bod, hoewel de N.B.P. bereid was: en
nog altijd ia - aan een zodanige oommiseie inzage te verlenen van
alle bescheiden, welke op de verhouding N.B,P.-I,V..B. betrekking
hebben.

Wie recht staat, vreest een dergelijk onderzoek niet. 
1 
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De onderhandelingen tueoen d� beide hoofdbestu.JZenwolk.8

na de gecombineerde vergadering van 26 Ma.art in "l>e Kroon" te 
Den Haag,' seenaz1ns .beëindigd waren, werdon door doze domme motie 
ru.w afgal>roken. 

�ot op heden ontving het B.'B. der N .D.P. nog generlei me
d_odeli.ng ov.er á én en ander van het L .:a. der I. V .n. '\'lij pu:tten an.ze
wetenachap:uit Bell0J1W-Nieuwa van 20·Mei 1947. 

Zolang eèn gee�t, a.la boven gesignaleerd, in de I.V.B,

heorst en zolang een H.B., dat statutair pretendéert het Neder
landse volk t� zullen opvoeden tot gemoenaohapszin, nog niet in 
staat ie een Kleine doch luid.ru.chtigo ·groep van e�.gen leden op te 
,voeden tot verdraagzaamheid en ruim begrip, zolang lijkt het ons 
aewen1;5t, deze L. V.B. en he.ar. hoofdbestuur de �atale ,veg alleen ile 
ia.ten gaan. Deze weg, we1ke naar verdeeldlieid, tegenwerking en vi�
andsohap voert, is de onze niet. Waar natuurlijke eenheid behoort 
te heersen zul)<)n 'Wij atreven naar samenwerking op do ruimst moge' 
lijke basis, opdat niemand buitengesloten worde. 

Zo goed aJ.s de I.V.B. onder de druk der omstandigheden 
haar louter aoadenisoh etandpullt moest laten varen, zogoed als zij 

,· 
. 

nu <weel.", .'alwaar.?}.oodgodwoD;_gen haar houding tegenover hot experiment 
to·èa.al aan· het wij��ig� ·is, evenzeer �al zij -0ok op het laatst 
overgebleven veraohilpimt met de E.B.P. namelijk a.e -.•_politiek" 
(hoerl:î'jk-epook), het beginsel der M.B.P. moeten overnemen, ten
minste, .wanneer er ooit sprake zal kunnen zijn van varwerke1ijking 
van het idea.a.1 van een daa�, dia meer dan ;praten is • 

.(µleen over het moment waarop ook langs politieke weg 
naar het doel gaetree�d moot worden, verschilden op da geoombineer
de.a.B.-vergadering van 26 Maa:rt in Den Haag de beide besturen van 
maning" Ruetig wachten wi'j deze ontwikkeling de� I. V.B. ·af; een
ontwikkeling, welke tevens een verrlliming, een ,groei zal betekenen.' . 

�ij verzoeken onzo leden, a1a geestverwanten te blijven
omgaan met:hun I.�.B.-broeders. Mochten zij op eon vijandige hou
ding stuiten dan'aohten wij de meest juiste houding, de verblinde 
De±lamyaassebroeder te verwijzen naar de boeken va.n Bellamy. 

Wij menen het.onze gedaan te hebben om verdere scheurin
gen 1i� voorkomen. Meer tijd, meer energie besteden aan de kwes·tie
!.V.B. houdt one slechts af van positief werken in de richting van
ons doel • 

.Een eohip op het atrand,ia een baken in zee. Laat ona hot 
gebeurde· in de I.v.n. een vro.arsohuw:i.ng zijn nie� in dezelfde ÏOu
'ten: te vervallen. 



.JEivIEENTEPOLITIE ·i'oegezonden aan de .ueer hoofd van de
l! 

Centrale .fei
ll,..JJ s s u M:. /2.-. ligheidsdienst te 's Graven1+age. 4 

--·---.. VI' 
,.__wwww · � 

1 
lJU�'.§Pior}- · i · 7 ·=1 

. . 
/ �• y j Volgno. r'D.il. CO. IS'4"�!>.r•v.4: .t �. 'H'U:PO ITIE,

01,JDRR' r:•Yn V 1 �r"l1 ) RA ?��'"R' .: L.. ��, 
J.� ,!J. 16h.i:-: ers ag van� ,:l 6 MEl1941 ,, 1 -.---- ·"'1°.J?. 

j
el). op 30 April 1947 te Bussum ""' 

gehouden bijeenkomst van de 1· A(D/Ju 1/·.
t..:=_�"': i ?'.:[ 1-',., 19,7 

Nederlandse bellamy ?Rrtij, 7 e, 
�fdeling Narrden-Bussurn.--- Ingevolge Uw opdrAcht,heb ik,Johan-

---nes Martinus Hoes ,rechercheur Vé'n politie te Busr.::um, 
de in gebouw Concordia alhier gehouden openb�re bijeenkomst VEm 
de Nederlrndse Bellruny Partij, A.f'deling NaPrden-Bussum op foensa"g, 
30 April 1947 bezocht en rapnorteer ik U dienri.- ngrande als volgt: 

/j 

11Te omstre,,,ks 20.10 van die dPg opende de VO)rzitter V"'n die 
>(.i\f'deling-de heer �.Koopmpns-uit Bussum de bijeenkomst.Tot zijn 

spijt kon de n.ngekondigde muziekuitvoering gePn doorgnng vinden • 
• - Als spreekster kondigde hij a.llere0rst ar>n Mej.v"'n Aken,die

uit het boek van Bel1Pmj:,getiteld: 11Gelijkheid voor allen rt het
hoofdstuk: "Kleine oorlogen,grote O·,rlog" voorlas.

/' Daarna kwnm de spreker van die ."1Vond -de heer l:'hilipl')us-uit 
Rotterdnm arm het wonrd ,die ·zijn rede "Van Ideaal tot ·verkelijk
heid II vooraf deed gar>n,door het Bellamystelsel in het ;:,lgemeen te 
bespreken,waP.rbij hij een vergelijking ma,-kte tusRen de Bellamy
staat en de kapitalistische staten. 

S"')reker zeide o.·a.dat een mensch in de huidige b:ipit:::>listi
sche ma,tschapl)ij niet gelukkig kon zijn,omdrt deze :?iich cla"'rin 
niet volgens zijn kunnen kon ontwikkelen.De leidende functies in 
die martschPppij worden in het Plgemeen vervuld door personen,die 
da.<"rtoe allerminst de bekwaamheid hebben. 1-!il de mensch werkelijk 
gelukkig zijn,dan moet het winstbejag uitgeschRkeld worden en dat 
geschiedt in de Bellamystaat. 

Overgaande tot zijn onderwerp,zeide spreker,dat de ma�s1'1 in 
de loop der tijden met verschillende middelen is bev,erkt om een 
qepaald systeem ingang te doen vinden.De meest voorkomende midde
len die w0rd.en toe.gepast zijn: 1 o .massapsychologie en 2o. geweld. 

Volgens spreker werd het eerste middel onlangs nog gepropa
geerd door de heer Goes van der NAters.Betref�ende het tweede 
middel hebben wij reeds genoeg gezien en ondervonden,zo vervolgde 
spre�er,darrbij doelende op het nPtionarl-socialisme en communis-
me. 

Wij ,Bellamianen, geven de voorkeur aan een Einder middel,df'Ul 
de hiervoor genoemde,n.l.experimenteren. Wij willen ons stelsel 
toetsen apn de werkelijkheid.Het NPtionaal-Socialisme heeft ook 
geexperimenteerd,doch met geweld en de werkelijkheid heeft dit 
systeem verworpen.Wij experimenteren in h�t klein,hetgeen momen
teel reeds in ons land gebeurd o.a.te .AmsterdPm in een drukkers-
bedrijf,zeide spreker. 

Met de werkelijkheid moeten wij rekeqing houden,die sto0rt 
zich niet arn onze maatregelen,mapr gart �� eigen g;:mg. 

Ik zie,zo vervolgde spreker,de mensen· verdeeld in verschil
lende groepen.De eerste groep,de vooruits'trevende,is gro'1t;de 
twede,de reFctionnaireiis klein

à.
maPr vormt een eenheid.De derde

groep is de mi�nmoot,ae massa ie het wel gelooft. 
Wanneer wij de eerste groep,die hopeloos verdeeld is,onder 

onze invloed kunnen krijgen en hcurkunnen bewegen met ons te ex
perimenteren,dan zijn wij al RPrdig op weg om ons doel te berei
ken. 

Het Bellamystelsel heeft Plle kans ven slrgen,zo besloot 
spreker. 

In de pauze werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen,die door de spreker werden beahtwoord.Het a.�n
tal bezoekers van deze bijeP.nkomst bedroeg ongeveer 45.De bijeen-

A.N-" "JEN komst eindigde te 22. 15 uur en had een zeer rustig verloop". 

toWiiISS.ARIS v AN Waarvan door mij dit rapport. Gesloten te Bussum, 2 Mei 1 94. 7. 
GEMEENTE.t'OLITIE rapporteur, 
ll. L H I E R. � -



UITTREKSEL 

Voor ............ Q.D 5.1.... .............................................. Naam .... ,Nede;rlandse····Bel·lamypa!"t-i·J·.····· ........................... .

Origineel in .......... OD .... 4.02........ .......................................... Naam .... .Int ern.-Verenigi-ng ... -Bel-lamy...--......................... .

Volg nr .... l:.fat2i2, ... Ag, nr . .. ,14452 .................. Aard van het stuk ... .. ... Rappopt ............................................................. . 

Afz ....... .I..D .... den .... Haag....... ................... .... . ...... Datum ·-2·9/4/4'l ............ .

Intern. Vereniging Bellamy. (I.V.B.) 

Van betrouwbare zijde is medegedeeld, dat enige dagen geleden te 
Amsterdam een bespreking heeft plaats gehad tussen: 
Cornelis Martinus Philippus, geb.te Rotterdam, Xll[ll!IX <i:s: 30 Juli 1894, 
onderwijzer, wonende Zoutziederstraat 47a te Rotterdam, voor de 
Intern. Vereniging Bellamy (I.V.B.) 

Deze bespreking had tot resultaat, dat in principe tot overeenstemming 
is gekomen tot oplossing van de Bellamypartij in de I.V.B. 

Uitgetrokken door ... ........... J .... M .•. H....... .......................................... Afd./Sectie , .. AOD ..... ............ . Datum 9/5./47 .............. . 

op aanwijzing van B. 

A.L. 17249-'47 
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_ ar a nlei jnL v�� ee1 i� ekom�n uc1rijvec ven tl t 
Hoofd va� dei 0e tr ler Veili ieias i nsb te 's-Graven
hage d.d. 3 1Jece 'ie:r 1J46 1o.B.5563 1 houdenrle het verzoe'r 
een ondE:T3oek in te stellen in ver nnd rnet de oprich�in, 
v1:3n een afd::elin v·an de Jederl nd.Jci1e fü:11' v Partij te 
Gouda, heb :Je, Jen 3os�f, r�c�8rc�eu.r ven politie td 
Goud , tev�ns onbezoldigd rijk.:iveldwachter eer.. ondt::lr.:.oe: 
in0e"'t1::ld, wr;. rbij mij het navolt.:>ende bleek: 
Op 24 Cctober 1946. vond in 11 Het Schaäkbo:rd ' 1 te Gouda een 
open wre vergaderi�u pla ts uitp.a nJe va bov�nGaaoeillde 

ZV{l artij v:aar 1::1ls spreker optf'ic�.1.r.L.B.v.<loluuij�enbera
te 's-�r ve.a:8a�e. Voor �trr vvi�l V verwijs ik naar �et 

, J/ · 
:.1 dit rappo:rt gehechte verslag� overgenomen uit de

��//�t1
. sche Co1..i..rent van 25 Cctobt::r 1946. 

1 
1 l 

Bt:.;..i ten de afdeeling om i.s do or mij gein.for. eerd na&r de 

w� (L) ' leia inggev�nae _?er8onen in deze afdeelin�. Zij ijn 
n; .:ud: 

• 

• 

eboren te Gouda, 3 �ovember 
!:l.L; •on6 de te Jou d dan de Korte 

nciscus··C"'r"E:.lis van D .n, � eboren ·te Gouèa, 7 Janu ri 
1 oq, be113llb�1, �onande te Jor a, Korte Tien·eweg no.8. 
Vv.� Vla"'r in e..1 b�r10ort .J:ot de 3-erefor "eer le Kerk. Va 1 

Drm 1Jahoort tot ::le R.IC.Kerk. flut is mij n� ... t b_k nd Wwlke 
pol: ,L" ce richt_:_�.; zij hebb�n. �ij staan niet be·· ,Hlû. ls 
l:.d v ,  de C.P.N. 

re� n�da�l- van ha� is ni&�s bek�nd. 
De vere- J.girlP" h_eft i:;een 1:lt=tl u{:;stellinu te Goud • 

!eLien en doorg��o�- n a�n GvUDh, 11 Dècerubar 1946. h�t H0of' van de� C- tralbn
Veili ne1ls�ienst, J v �trei A 68
' .J-Gr v .w .::: .
D� PLV.CO�ldSAHIS VA� POL:TI�, 

�-·-

I. Beek

;;:z�van Poli'ie, 

J. �o. -::.1. 
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• 

• 

'}OUDS CHE COURA î _1 VA 

f AT DE ��LLA� IS.1:3 I.LL....,_"". 

I::.r. v. à. THUIJZ..!i 3ERG l1.w;t 

25 OC.i:ODEH 1946. 

1J ds laatot�eLouden ��weade Ka"D.erverki.ezingen trad als nieuwe 
partij de _ ederlandsche Bella.ny Pdrti.j op. :)e 13ella'lly-gedachte v1as
echter niet ei "UV/, iie leef de r •eds geruime tijd voor de oorlog. 
De .SellaLli.steri. van toen bewo::en zich evenwel niet op het terrein 
vau ue practische politiek; pas na de bevrijding ziin ze daartoe 
overg�Ga�n, altha�s voor een deel, want er is ook nog een deel, 
dat die weg naar het door hen beoogde doel niet de juiste vi_dt 
en aan de oude methode vasthoudt. Het �,el ac 1 cle poli tie' e 
strijd deelLewe1de deel presenteerde zich 0isteravond i1 e�A 
o:peJ.bare vere,e1deri"G in 11Ilet .:ichaakbord 11 � voor het eerst aan hvt 
uoadsche publiek. 
�e belanJitelling was slechts matig. Spreker Wati kr.L.B.v • •  
uuij zenberg, te Den Haaf,, hoofdredacte1..u va '1 b.et parti;jblud " iel
vaart voor :Allen 11. Hij noe ade de ederlandsç_he Bell�P.arti_j 
�en radjcaJe, a.oor en door vooruitstreveqde �;n1;r;tjj. d.ie geep e�:i,_ 
1cele �odsdienstige stroming van zich afstoot en er ook niet naar 
streeft een eenheidspartij te worden. 
Hij bestreed de opvatting, dat het streven van zijn partij naar 
een maatschappij van vrede, vrijheid en welvaart voor allen een 
utopie zou zijn. Als eerste verlangen van de Bellamisten noemde 
hij de vernietiging van het kapitalistische winstsysteem, dat 
door zijn streven ndar winst de �iaatschappelijke welvaart belem
lliert. 
De volgende v,er.schen zijn: het stellen van de productiemiddelen 
in ;1L . .1.deu van de gemeenschap, door algeheele socialisatie, waiJ 
naar spr/ekers meening een vrije ontplooiing van de :productie 
zal bewerkstelligen e11 economische gelij1cheid voor alle1 , die 
geleidelijk zal moeten \',orden gt:=bracht met als eerste stap naar 
het c oel een. systeem van mi:ni.nu.ru eil waximum i . .1.ko.ne1�s. 
Daarnevens wil de _ .B.P., vervol.::;de sprel:er, het onde1'Wijs zoo
danig Ytij !2.igen, dat cle jon{;e 'Il.er-scheu bij het ver la-1.;er... van de 
school niet uitsluitend volgepropt zijn .met theoretische ke1:riis, 
.ia""r op avoed tot p::c.;cti.sc:.e staatsbnrgers raet gc::nee11schapszi.u • 

De . •  P. streeft voorts naar verbooging van het beschavi�speil, 
L1 wel\:: verband zij o.m. tegen (1e doodstraf is. 
Boven.dien is zij voQ.r.a:tJ;zr..d�ter y�n een yolled-ï r;e o 1afhanl:elijk
h.eid voor _alle LuQ..Q.neî?isiChe YOJ.�n er. tenslotte, verklaarde :Mr. 
v.d.IIt,i �zenb&rg, ha:1.dllaaft zij nog steeds :iet anti militarisme.
Bij i::.ijn èiiscussie, deeldè de heer v • .:1.1.tüj zenoerg mede, da·t
binnen lj.e·t; kader van de • .3.P. een commissie is samen6esteld, 
die opdr�cht heeft te ouderzo�k�n of het mogeiijk is een Bella
mistische gemeenschap i!l klein verband te stichten. 
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