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MINISTERIE VAN' BUITENLANDSE-ZAKEN

Directie . .

Ne. *-<£

f i- JUUl

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan .

13 ww**">— \a*^oks*-, v txJÏ. w \A 9 O^AXrt^Vv .V- ° V-"vo« t^A. f

bijlage dezes ter kennisneming aan te bieden.

's-Graverjhage, S).
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Ik heb de eer Uwer -Excellentie hiernevens afschr i f t te
doen toekomen van, éeïi b riff, welke door een comité uit Bussum,
wa£rv.'in iitevrouw H. aJjeyeri^K.fch.rör, Groot Kertoginnèl^an !?6a,
Bus.sum, sis. seoretitress'» *optree.dt, aan, vertaged^lljk verschil-
lende adressen, en blijkens een potlood aantekening op liet
exefi»i>lö~«ir dat Ii£ ontving* ook HBÜ d-e- Verenigde Naties is geaonien*

Vf-n ;4evroiiw Meyers-Sehrér, dl e zich ootc voor '3e bevordtrlng
.van' een "Wëreld-ftegerlng^ Interesseert, heb i '«s. sedert ij-: iu
lïeis York kwsm enige ma'lön brieven gekregen op hot gebied vsn
wereldorganisatie. Ditmaal gaat haar comité de kant uit vsn te
protesteren tegen Duitse herbewapening en "ag&lnst the £)lan of

.jEÈÖp.fttèg. .osU^MAt..lo^ï^.t<y^ze\i»ith the %rm^n.i?ii.lli^r:^i&^,--, ..:•..
direqted agalnst a peopl? th^t hss contpibuted so jauch to

uö fr'owi the OenJtönoppresslon'1'. Wanneer iri daae . lae ts ts
op ftualand wordt, geduid, zonöer ooit yassr een. woord «an

de .communistisch.© "oppréteión" te wijden, wöröt het wel dul.de-
lijle in welj£e rioriting dit coraiiSa wordt geloodst, al 210! de
secretaresse, die m±j uit ha.sr' brieven' 4e indruk geeft t:eri een
enigszins vaag Idealistisch* daue, dit Vt-ellicht niet eens 'be-
seffen. : .

VAN
BIJ Dg.

D.J. von Balluseek

Zijner Excellentie
De Minis te r van buitenlandse Zaken,



Araament M;

- .

Cut to t&e qulck by,tfae dotyiair l£&Hereaf in ttyi fa&al srsifcnient* rsee.
^^ msd:*fcakably *e*uXt ia a '<£«fe*r*2 **CGso»i'C«a <U*aat$r, citi

of; *!3Ê ••.*ö*1i»': «yn4 sondlt^oaa fe*Ve ̂ et v|> * cownitt««^«t-Bus^UJö'to cali
*t .fa>artf «J*

Apfil ?$tïi Ifst Utl^ ,o<MWiitt*a held m
5U» ÖIÏ#»^ÖP ^iv-t^A ̂ atatüli

a paek*d JaaÓl »r. Sttl ,̂ 1̂ 1̂ »̂  -to Hï« *\«Hën«0. who
. * .1 i . ____ d . * * M l 'ïït » j* * * •* « . * * . .. * - ftill the «n4^ the object of tha iBestlftg, 7i2, to give

' .fil ev*ry humta M/sart, irr&(|ype<}tiy» Of "
.

, and ffom ».'«»ïtüral f^iat «f #i«w* If .«9 ar« fuli
i* feojlng on -

out oX
if

f 1-nd '* re»ona« hare and «ls«whepe, T9f049«« we
all

at ti*e filaraïwj paï$ieifieti<m of-our' c^m1 ĵy<'1& a

thö.'.b'tg'iifttionö, whléïi"S^LÏtlö^ fat do üot wanè to **»r*f
sjtly convindcd of the fakaï con&*fiv«Eef* nttendant oö

•iitio* f óf econoiaioal r^eonstruetlwu and é«eial p^6ö^
QWQ Couittry and for the rest, of thft^iroï'ld;
We protest emphatically agalfist the rcanaameöt of Oe«$$tty
agöitigt the plan of forcing OUP people to f¥Atamï*« iri-tK thé

directe^ aè&lnst 4 Ipaople, ttiat ha» contributed so
the

ccMBfflitif* waots to bti»g thl»^ t«solutlón to tiië apliicft of tïie
ds ÖOT^trmftnt, th« Chséb^p^j, 4cüd l^ae relevant;

aad internatt<S«ilï. iaatitutlona Itk^ tlse WO, . -

the »e*tlRg n*wt ciuae
. haye aïready few foftaeA tn Tfaiaée, Bölgiu», Luxdlaburg»

' D*iegates of tÖ*s« groüps wlll orj|*alz« ia" Paria ai ÏÖii
iotern»ti<^al ö<»ifer^noe diff*oxtèd'^g'aln*t the dsa'truQtioa of
by'

We do noi> floubt lisüt Mr. Ett,
öoösöiene* o| hls audieöce by

Hertogtnnelaan 3oa. ' " " ' < • the Coo«»itt»«' '
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G E H E I M

Datum: 19-1

Volgno.

22 JUU1949-

Verbinding: 19
B/2 no 747'49
Onderwerp: Mevrouw Van der Maal,

Oudenoord 73 bis te Utrecht
Uw schrijven Dis no 1513 S.dd 13-2-48
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In aansluiting op hetgeen U, naar aanleiding van Uw boven-
vermeld schrijven, werd gerapporteerd omtrent Mevrouw
EU GENIE MAHIE JOSEPHINE JU1IE VAN DES MAAI - LEDOUX,
geboren te Hoermond 23-5-03, echtgenote van

IWIIiIEM JAGOB VAN DEH MAAL, geboren te Utrecht 31-1-01,
ambtenaar N. S. ,
wonende Oudenoord 73 bis te Utrecht,
(zie rapport B/2 no 158 '48 dd 2-4-48),
kan thans nog het volgende worden bericht.

Ware het destijds niet mogelijk voldoende? inzicht te ver-
krijgen omtrent de politieke oriëntering van het echtpaar
Van der Maal, thans is met de in Juni j.l. gehouden gemeen-
teraadsverkiezingen gebleken, dat W. J. van der Maal optrad
als ojidejrteke naar van de candidatenlijst van de Bond van
We re ïdbur ge r a T. ~ "
—Uil diir-gegeven is af te leiden.dat er enig verband moet

bestaan tussen W. J. van der Maal en de leiding van deze
Bond, n.l.:
GEORGE OVERSTEEGEN, geboren te Amsterdam 31-1-02, en
Me j. CAEOIINA VAN CAUTEEEN, geb. te Antwerpen 30-5-98.
Het is mogelijk, dat het contact tussen Van der Maal en
Oversteegen dateert van beider illegale werkzaamheid in het
laatst der bezettingstijd. Ook is het aannemelijk dat dit
contact loopt via Me j. van Cauteren - Mevr. v, d. Maal-Ledoux,
welke beide sociale werksters waren,

Evenwel zijn bij een onderzoek dienaangaande geen nadere
aanwijzingen verkregen, welke deae - overigens aannemelijke -
veronderstellingen bevestigen.

Wat doel en strekking van de Bond van Wereldburgers betreft
moge worden verwezen naar het U toegezonden rapport A/14 no
666 '49 dd 5-7-49.



Verbinding: 19
'5,no. 70?'49

over de msandC^e__p1949, betreffende de algemene
pglitieke toestand in de gemeenten Ütjc^ohj^ £utphaas en
Maa^tejasdijVTïüTndo r p}. ~~ " - ~~~~ • • , "-•

3iedt de laatste ja ren de 1 Mei-viering van deze partij
"""HNi&JTtieö&t steeds %$n pover beeld, dit keer was het al niet

-iiet-feit,-dat l Mei-op. Zondag

ook

^'éin'djl|;',wl»*,op politie.^* demonstraties'op de weg door het
b-e^ttux nirt werden-toegestaan, viel er op de t punt
s waar te nemen. Wel waren er in, partij-kringen
opgegaan om tóöh. op Zondag ; t edeaons t r e ren j . maar
die meenden .aisi t tactische ave r we gingen me t,-hè t oog

-éfi-s.'"^oeenterSK'daverkiezingen dit aehtwrwege te
laten"^, bleke n de overhand te hebben. De .1 Mei-viering

,-_,r„ e Bioti ^«nook: t0t een tweetal vergaderingen, gehouden
||n de nacht van\30-4-4^ op 1-5-49 «n op 1 Mei.- Hoewel JABT

. . ijüaK b«ill%, kerea het woord voerde, wist de Martij hi«
t l Jjra^jt iti| totèstt^-aaJ-a. 58Q.'man bij elkaar te trommelen (

C/1 noy%55'4$ dd 2-5-49).
ff VL Sf" ' '

deiflinte jèn^s^ond op ".Verkspoor" toen 4e directie n»l,
ai&a,wfe«fci\J!>$i.v de Nationale Bevrijdingsdag na 1? .

%é f§kw&f 3«, .actie onder de arbeiders, ^eBteund
,f.C« en Unie-bonden, had tot-resultaat, dat het.

deel der_arbeiders op 5.Kei na 13 uur de fabriek

- ^^ --* „-,- .^@|^ daar >a;a'uit betaling .véa d«a«; ,
tijd tot op heden" nog niet"».: ;$» terecht gekpmea» • <

ntercadsverk|e.zing*te vaa 22 Jdni hadden natuür-
•"I d'e aanda'öht''..van de Partij.' üfëar. ^
pit verband eeret in Juni op. '

op-
van wa o t ivit e it bli^fc gegeven. Op

") ,&«»o«iad bedrijf werd 'wederom' een -.pémflet verapréiö
mat de reeds laiig 'Jaa&geöde kwee t i« der

^A/3 no 478 • 49- dd/ 9- 5- 49),% tnV de- Pïillipsfafefiek •
" ' ï

een toelage op het looa ven iedere arbeider,
jjjlle bi^ stofverv/ek^e.hde . machines werkt, ten .einde al»- ' tegen

malk te kunnen kó.|»|:n» "ïolgenë de directie au, behoefden
nieuwe machines srê;chts sseer weinig gepoederd te wor-d«n
öntsteet er zodoende reinig stof. Volgens eeri door "De
aal" in du fabriek: ••verspreid pamflet, heeft het weinig

pö«dereft veel z.£. uitschot ten gevolge, waardoor de sr"bei-
dbfrye pi®* ƒ 2,- per week minder tariefloon ontvpng.en* Het

&ofef beat uur van "De Metaal" heeft zich pex briaf tot de
dixecï-ie gevend, met verzoek dit s-tofgeld Wederom uit te
betalen. Het resulteat dezer actie is deser&i^ds nog niet
befce&d, "De MetFal" heeft zich door middel v-ar; een- pamflet
op "Werkspoor" no^ beijverd voor de aitbetsliag van de
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^Bevri jdingsdag, (-A/? -574 '49) . Zie hiervoor onder.
a, p. i;. • . • • . ' " ' . • : , . . . :

JSÜGD. / - V

Deze or^r.nieavie deed en doet. 'nog steeds poglftgeji
vpat te k-ii^gen op de middeltere scholen en onde:r 'de stu-
denten, Het .rondschrijven van Burgemeester en Wethouders

oudere, van, middelbare scholieren orntrant .,Jiet
J . '. ea*r^i|d#i ,.4i«t :-M reactionair e" milieu deï '.at;*

' fleze pogingen echter. nog ;st§.eii»Si: '

- , s . s
- • .

> ;l)èae ox^anlsaïfee • .toelegde een tweetal 'besloten
féUce-dppr het &liniyezi/i '-^ijn van telrijice wgelegeniieï'df9l«fiL«nlt.
Volle' ^elea trok.' (zie ^eppoit C/14 no 472*49 dd 8-5-49^;

j3ond deels sïo\ \korte publicaties in da plaatselijk*'
stee dB dfe: 'aaad.aojat' op zich vallen. Be Bond pübliee''ëïelë-;

sl jn 'candidatenli js t vóór-/de a.s. gemeenteraadsverkiezingen,
•stichtte (opxet te l i j*c ? ) verwarring dcor de woorden "7/ereld-
burtïersw en "Wereldfsderalisten" door elkaar te gebruiken

,'eqi spysk over <fy> „komst f v a r v Garry i)avisf (Het verzoek' v#n de' -
%ó'nd tot die.Bs Ikafcè.t!'nAay ^.derland is inciiddela door de
Minister v^n Justitie afgewezen.- Verb*19) . Verder belegde
aij een conts.ctsvond, waar de spreker, GSÜËCïE OVBBSTBSGrBj?,
o.^. aeide dat de Wereldburgers an-fei-militairistea; en socia-

v/etén, '-dfircfc vê-rfiei weiaig positiefs naar-voren bre.cht»
' ' ' " ' """ 49 4d 25-5-4-9). . '. • •

B VüRENlftlNG YAH DX;POLI<I]Ipga Gffl

J&ze Verc-ni^ing .hield een con^rea hetv/elk: veel stof heeft
4öeo~. opwaaien.. Ala.jBn.i^„ |uint^^d,..j3jü^r^3^lJAi^iQJiv . •,. ..
baer verklaren van het zijn van communist en hat .''lidmaatschap
der Vereniging. Ka vele discussies werden ten slotte de com-
munisten uit de vereniging gestoten, (zie repp.ort C/4 no '
474H9 dd 23-5^49). ' '

BH. ' '

Voor „deze org&ni&a '. ie $p'rafc-JDr-. G. P. •••GÜNITINO' te, AmsterdaRi.
In ''Het Vrije Volk" von 10-5-49 korat het navolgende artikel' " '

""Geweld is geen .faacht, slechts bezieling ie «aacht!11 zo riep
,"Ds .C.Ï.- aatirir.g'.uit. in. de: vergadering v»n de: afdeling 'r v o .';'
«utïecht vai:; "Kesk.ei. Vreden, de geloofé£enieëAechap ven :• ...
"apti -militairisten» gehouden in de Doopsgezinde fceric,



iO l')'"•• . :

" Dr. Gunning * rector van het Amsterdaiaa IJyceum.»
"het personeel der Utrechtse lagere, ulo' en
"scholen. over "Kerk: en Vrede" en ,onze taafc

.B.;wi3;sü Uitdrukkelijk stelde spreker vaat, ̂ dat -he-t'
"in zi jn bedoeling lag, een oproep tot éiêns-Êweigö^iflls;' tft' ,
"doen hóisen, Wtfij moeten eerbied veor de wét 'hebben/ «%"n
*>et die ala/eeïi sieraad de -Dienstweigeringswet, b^vat** ,3)at:'
"ba tekent eea;!6tuk gewetenevri^liei.d, dat Nederland, z iófa
"eenüiicwaït eéu^f' geleden heef.t vextoivea11. s
K Beft d«rr ^oox'naams^ t&kea van'-^f le^3?kr«toht 1,0

' van 'niet .geweteji <lèr ^ittd* M* J
e^;;f aa

öioet, treohten, ;het geweten iö' ' ' ' '' ' y t*

gezichtspunt van de ^aststf- f4 jd
"dat de staat ook zo 'n gewetepi blijkt t* .
"herhaald* 11 j; k wordt geklopt, o.av door d* ITÏTO feitjigaaölie
"de lüdoftesischfe kwestie, 'ïteae- aJLeaswijz»' afekaat "èus af
"de souvereiniteitsidee' van de, : st&at, -*•
" Qofc Kerk en -Var-ede- |i0|He4 «JU fijjrv ta^ite, ^aan hét
"van de eteat :t« ,ö.ppil|«f el^/fef fiaoiikéflfert fwffde Keifc ia
"dit .opziöh^teetV let hlë"ifi;o% geioèpctf -** -? * * , "' •
" Bl'3 Klgft taak, .to-et geweten der' "Jeugd te vormen, mpet tó
"leerkracht ••Q^S. da ^?edef ^ed.achte ̂ ontwikkelen.» juiat d^aï"
wde' jonge maft, zo |r«^ef b|h*«|ia,t fèrfllt ^eJr aifaarfht nöaï s"
"macht en, ge*«ad * •
" En geweld la
"hebben, ;e£n

"

en msoht, slechts bezieling
wap«ns: de V

en-d«-"de V .2 :v"anT het

i:h
-.plaats/de' etötklag

120
eöijge maaï-

' '
van e«j -%ictra per maand j

••"•'' Deze
In de

de
meisjes irj
regelen
a-, niet
b. niet mee ̂ r ,

op de kinderen Va iï'we/k|.nde vrouwen.' ,,
' ^ ' ' *en

reaulbeat. toen de
beheer

bsjnoeiea, bij
verworvea

leiding hadden'., aanv«ïte'lif jk ,
eigenaar Heïberholdfj^ieJI^l^
stond, en-.ziöh' dus riï^lTJIet. de
het Centrasl'.BelwfralnBflttt'u
om te mogen ingrijpen, werd op 19 Mei de staking volledig
opgeheven; op 17 en 18 Kei waren velen iftl wee^'-aaü. h,ei
w«rk gega;ariv He k&ff ie- en theeveï'stx«icfelttgi alsmede' 4s
.orèche weidea gehandhaafd, de uitbetaling v&p. ?*h week

.loon per: raaan'd is, eóhter tot nader; „order ttltgeateld», .
.. .• De' S>V.G. had dööï-Biiddel vaa 'eeïi oj^xoep tof het

om op haar (S.y.C^)kantoor dtè; k?»estis te lc&ffl«
aldaar plm; 30" personen weten te verzameleó* '
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Dooi de directie ia echter geweigerd om met de E . V . C , te
onderhandelen» Y/el wenste Men te spreken met de verteÊsn-
?/oordi£;er3 vsn .he t personeel . Zowel van directie- als van
peraoneelazl jde is hier "enig water in de wi^n gedaan".
De stalcingsdag^n werden uitbetaald, öieax moestea bij af bc-
teling worden terugbetaald* iien vanwege • de . Ê . V . C , verspreid
pamflet alsof de steking was gewonnen, is dis sterk tenden-

.._ t ieus.
S ' ' • • • • ' '' Verder werd alhier van 11 tot 24 Jüei. geetaökt .:dpor ongeveer
een 100-tal .^t,uc^do.ors, -sljB uitvloeisel••¥*.&;6.iLdei'S

: ,v;;j^^%^e.,.^Ufi^üSt»aa.-t§.k:ifl^en. 2e z'e
spoedig en aonder incidenten of

\
Van overige ter zeke dienende organisaties,, groeperingen

of acties valt dese maand niets te vermelden.
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Volgno.
Verbinding: 19 Datum: 5-
A/14 no 666'49 div.
Onder we r p: Bp nd va n̂  Wê r e Idbur ̂e r ŝ

•TJTJCIi

Ter voldoening aan de inhoud van Uw schrijven no.65020
d.d. 25-6-49, betreffende de Bond van Wereldburgers, ,wordt
als volgt gerapporteerd:

Voor zover dezerz i jds bekend is, bestaat de "Bond van
Wereldburgers - Sectie Holland " alleen uit de afdeling
Utrecht.

Als stichter hiervan moet men, de bekende GEOEGE OVEB-
STEEGEÏT, geb. te Amsterdam 31-1-02, beschouwen. Deze
richtte omstreeks October 1948 de PaJLiL^ÊAdeklei t ie
M§nü. op, waarin vooral de kleine neringdoenden waren op-
genomen. Aanvankelijk zou deze partij aan de verkiezingen
voor de gemeenteraad te Utrecht deel. nemen (zie maand-
overzicht October 1948, no. E/5-818'48 van Verb. 19).
Kenmerkend voor de richting, waarin deze partij zich be-
woog was, dat zij zich bij monde van George Oversteegen
op een vergadering uitsprak vóór een candidatuur van de

ybommunist HENDRIKUS JOHANNES BASTIAANSE, geb. te Utrecht
tl5-10-96, die bij de laatst gehouden verkiezingen voor
de gemeenteraad van Utrecht lijstaanvoerder was van de
3o c iaal Demoorat ische Par t jj[^. (Zie ook maandoverzicht
November 'f9487 no. E/5-945'48). Van de "Partij van de
kleine Man" werd nadien niets meer vernomen, doch -gelet
op de namen van de ondertekenaars van de candidatenlijst
van de Bond van Wereldburgers - zou men kunnen opmaken,
dat laatstgenoemde Bond een voortzetting is van de Partij
van de kleine Man. Vermoofelijk is de tot een uitgebreider
publiek sprekende naam "Bond van Wereldburgers" gekozen
om de aanhang te vergroten. Bij de laatst gehouden ge-
meenteraadsverkiezingen wist de Bond 966 stemmen (ruim
1/3 van de kiesdeler; op zich te verenigen, welk aantal
te gering was om een zetel in de Raad te verwerven.

Het aanwezig z i jn van een vertegenwoordiger van de Bond
van Wereldburgers op een vergadering in het CPN-gebouw
te Utrecht (zie hiervoor rapport C/1-559'49 dd 30-5-49)
zou eveneens op een samenwerking met de CPN wi jzen . In
deze vergadering werd van C.P.N.-zi jde de Bond van Wereld-
burgers beschouwd als behorende tot een bloc waarbinnen
de C .P .K . een dominerende positie inneemt.

Omtrent doel en strekking van de Bond van Wereldburgers
kan nog verwezen worden naar de daaromtremt gegeven uiteen-

Vlzetting door Drs. PIETEE JOHANNES MATTIJSEN BOS (zie rap-
port C/14-249'49 div. dd 10-3-49). Naar buiten tracht men
wel de indruk te wekken, dat de Bond van Wereldburgers
nauw verwant is aan de Wereld Federalisten Beweging. Op
een vergadering van de Bond van Wereldburgers beweerde de

-)C|bekende CAEOLINA V1ÖT CAUTEEEN, dat zij in Parijs Carry
*Davis had gesproken en dat deze haar had beloofd naar
Nederland te komen om voor de B.v .W. te spreken.

-2-
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Dit laatste werd echter in een vergadering van de Wereld-
federalisten door een der bestuursleden met de meeste na-
druk tegengesproken. De indruk wordt gewekt dat het leunen
van de Bond van Wereldburgers tegen de Wereld Federalisten
Beweging geschiedt met het oogmerk profijt te trekken uit
de opgang van die Beweging en daarmede eigen gelederen te-,,
versterken.
Betreffende meergenoemde Drs Bos kan nog worden vermeld,

dat hij in December 1945 leider was van een nieuwe poli-
tieke groepering "Nederlandse Herziene Democratie", een
zeer onduidelijke organisatie die in Juli 1946 reeds
wegens gebrek aan belangstelling werd opgeheven.
Begin 1949 richtte Dra. Bos een schrijven aan de Minister
van Justitie met het verzoek, te willen bevorderen dat
Carry Davis geen moeilijkheden zou ondervinden als hij
zich naar Nederland wilde begeven om daar voor zijn doel
te spreken.
Voor de namen, personalia en politieke antecedenten

van de dezerzijds bekende leden en bestuursleden moge ik
ïï verwijzen naar het afschrift van bijgaand rapport,
hetwelk op 14 Mei 1.1. werd toegezonden aan de Procureur
Generaal te Amsterdam, op diens verzoek. Dit verzoek hield
verband met de mogelijke komst naar ons land van de vreem-
deling Carry Davis.

Bijlage: afschrift rapport
aan P.G.-A.dam.
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Naar aanleiding van het schrijven van de
heer Procureur Generaal, fgd Directeur van Politie te Amsterdam,
d.d. 13-4-49, no. P.319/49 met bijlagen, kan, in verband met
het "Voorlopig Comité" van de "Bond van Wereldburgers", sectie
Holland, het volgende worden gerapporteerd:

j. van Kouteren.
Haar volledige personalia luiden:

CABOLINA VAN CAÜTEBEN, geb. te Antwerpen 30-5-98, verpleegsterm
godsdienst E.K., gescheiden van Marinus Jacobus van Eijk,wonende
te Utrecht, Lange Jansstraat 13 bis.

Bijnamen: "Tante Lien" en "Belzelien".
Zij ia lijstaanvoerster, tevens ondertekenares van de candi-

datenlijst van de Bond van Wereldburgers, welke is ingediend in
verband met de in Juni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezingen,
te Utrecht. Voor zover bekend bestaat bovengenoemde Bond, sectie
Holland, alleen te Utrecht. Er werd tot op heden slechts één
openbare vergadering van deze Bond gehouden, en wel op 9-3-49
te Utrecht, waar slechts 40 personen aanwezig waren. Op deze
bijeenkomst zou Me j. v, Cauteren spreken over het onderwerp:
"Wereldburgers achter het Ijzeren Gordijn". Onder het voorwend-
sel keelpijn te hebben, probeerde zij eerst haar rede door een
ander te laten voorlezen. Toen dit niet gelukte nam zij eindelijk
zelf het woord. Zij sprak overal over, behalve over het aange-
kondigde onderwerp; in ieder geval over dingen die niet het min-
ste onderlinge verband vertoonden. Woorden als "grote rotzooi"
en "smerig» rommel" werden meerdere malen door haar gebruikt.

Zij liet ook uitkomen dat zij in Parijs was geweest en daar
Carry Davis had gesproken. Deze zou haar hebben beloofd dat hij
naar Nederland zou komen om voor de Bond te spreken. (In een
later te Utrecht gehouden vergadering van de Wereld Federalisten
Beweging, werd dit met nadruk tegengesproken door de voorzitter
van deze Beweging, Petrus Pranciscus Kremers, geb.te Eindhoven
20-8-14 en wonende te Amsterdam. Volgens laatstgenoemde zou"Davis
uitsluitend spreken voor de W.F.B.).
Me j. v.Cauteren treedt op als verpleegster-begeleidster van

diverse transporten van de internationale transportcolonne van
het Bode Kruis en van de World Friendship Association. In Jan.
1949 vertrok zij naar Polen, vermoedelijk in opdracht van de
U.N.A.C. om aldaar een 5-jarig kind van een inwoner uit Utrecht
te halen; '"zij alleen was hierin geslaagd".
Verder is zij nog werkzaam voor de Unie van Vrouwelijke Vrij-

willigers en verkocht zij destijds in een reclamewagen op het
Stationsplein te Utrecht de zg "Dam.certificaten". Ook had zij
een stand op de indertijd te Utrecht gehouden legertentoonstel-
ling.
Zij geeft voor, dat haar gewezen echtgenoot ingenieur is. Het

schijnt vrij zeker te zijn, dat deze haar maandelijks met een niet
onaanzienlijk bedrag steunt. Mogelijk komt hiervan het verhaal
dat zij in Bilthoven eigenares is van meerdere percelen.
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Zij is echt het type van een "Bels". Door haar vlotheid en
haar typisch Vlaams accent geniet zij een zekere populariteit;
haar gesprekken raken echter meestal kant noch wal. Voor het
geval zij in de gemeenteraad van Utrecht wordt gekozen, kan
met recht worden gesproken van een "had-je-me-maar"figuur,
Zij heeft veel omgang met mannen. Hoewel bij de afd. Zeden-
politie te Utrecht geen bijzonderheden omtrent haar bekend
zijn, moet haar zedelijk gedrag niet al te hoog worden aange-
slagen; jaren geleden stond zij bekend als "drinkmeisje".
2. G. Överstege.

2ijn volledige personalia luiden:
'GEORGE OVERSTEEGEN, geb. te Amsterdam 31-1-02, boekhandelaar,
godsdienst N.H,, gehuwd met Aaltje Bijl, geb.te Hilversum
23-2-08, wonende Mariastraat 30 te Utrecht.

Van hem is het volgende bekend:
Hij is lid van de "Neo Woodbrokers",

, secretaris afd. Utrecht van de "Friends of America",
( no.2 op de candidatenlijst van de Bond van Werelburgers voor

de gemeenteraadsverkiezingen te Utrecht en tevens ondertekenaar
van deze lijst;
voorts is hij geabonneerd op "De Tribune".
Het Tribunaal te Utrecht veroordeelde hem tot 7 maanden

internering met aftrek en / 750 boete (vonnis van 24-7-46),
op grond van het feit dat hij als W.S.B.er anti-communistische
radio voordrachten hield,

De in October 1948 te Utrecht opgerichte "Partij van de
kleine Man" vermeldt Oversteegen-als lijstaanvoerder. Bij
monde van Oversteegen zou deze partij zich hebben uitgesproken
ten gunste van de candidatuur Bastiaanse. Laatstgenoemde is
oud-CPN-er en thans lijstaanvoerder van de Sociaal Democratische
Partij te Utrecht. Zelfs deze wenst niets uitstaande te hebben
met de dubieuse organisatie van de heer Oversteegen.

Oversteegen ontplooide te Haarlem, waar hij destijds woonde
en (communistisch) lid van de gemeenteraad was, meermalen
heftige activiteit tegen het wettige gezag. Op grond hiervan
kwam hij herhaaldelijk in conflict met de politie en is hij

( zodoende meermalen gearresteerd. Hij was lid van diverse ex-
tremistische organisaties en vertrok in 1931 naar Moskou,
waar hij een militaire opleiding kreeg van het Eode Leger en
deelnam aan verschillende legerparades op hei Rode Plein. Hij
werd lid van de Nederlandse Sectie van de Moskouse Internatio-
nale op de Leninschool van de Internationale Communistische
Partij. Voor radio Moskou hield hij in 1931 en '32 voordrachten.

Te Utrecht bezocht hij meermalen CPN-vergaderingen.
In zijn woning was (of is) gevestigd de Loge "Verdraagzaam-

heid" van de International Debating Club.
Hij was een der oprichters van de "Vrije Vriendenkring" en

betuigde zijn sympathie voor Sanches naar aanleiding van diens
arrestatie in Suriname, waar laatstgenoemde een staatsgreep had
voorbereid.

Oversteegen kan worden genoemd "een politiek avonturier van
de eerste soort".
3. T.Koff .

Volledige personalia:
v IAFTOON HENDRIK DE KOFF, geb. te utrecht 11-7-25, gehuwd met
r Geesje Catharina Duijser , geb. te Waarder 17-1-27, wonende

Oosterstraat 1 te Utrecht,
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Hij is werkzaam op het kantoor van de stations-restauratie
te Utrecht en is ondertekenaar van de candidatenlijst van de
Bond van Wereldburgers voor de gemeenteraadsverkiezingen 1949
te Utrecht.

Verdere bijzonderheden zijn omtrent hem tot op heden niet
bekend geworden.
4. P.J.M. Bos.

Zijn volledige personalia luiden:
Drs. PIETBB JOHANKES MATTIJSEU BOS, geb. te Baarn 12-11-04,
godsdienst N.H., gehuwd met Paula Theresia Veronica
Meschenmoser, geb. te Constanz 26-3-11, wonende Julianawag
158 te Jutphaaö.
Bos was in December 1945 leider van een nieuwe politieke

groepering, zich noem^ende "Nederlandse Herziene Democratie".
Volgens een toendertijd uitgegeven pamflet waren de grond-
slagen dezer organisatie "eeuwenoude waarheden, toegepast
volgens nieuwe methode; alle levenswetten gerangschikt vol-
gens universele organisatiewetten (?!). Welke wegen bewandeld
werden om de gepropageerde doeleinden te bereiken is nimmer
duidelijk geworden. In Juli 1946 werd de beweging wegens
gebrek aan belangstelling opgeheven.
Hij was aanvankelijk secretaris van het Voorlopig bestuur

van de Bond van Wereldburgers, doch schijnt dit thans niet
meer te zijn.
Hij hield in een openbare vergadering van deze bond te

Utrecht op 9-3-49 een betoog, waarin hij o.m. sprak over
het "chemisch denken" (?), diverse stelsels en natuurwetten.
Later werd medegedeeld dat een^psychiater hem gedurende zijn
rede had geobserveerd en hem had aangeraden als secretaris
te bedanken, hetgeen volgens zegsman prompt geschiedde.
Het doet overigens ook eigenaardig aan, dat hij zich

noemt en ook steeds schrijft - o*m. in zijn brief gericht
aan de Minister van Justitie - MATTIJSBN BOS, terwijl alleen
BOS zijn achternaam is.
Verdere bijzonderheden zijn omtrent hem niet bekend.

Utrecht, 14 Mei 1949.
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E E N B E R O E P
op het gezond verstand.

Als men de leuzen en beloften van de, aan deze Raadsver-
kiezing deel nemende partijen zou geloven, dan bestaat de
Raad nu alreeds uit goedwillende engelen in mensengedaante.
Dit spelletje van veel beloven en weinig geven spelen de
politieke partijen ook nu weer , al is er dan van deze zelfde
staalkaart van beloften en leuzen, ons in het verleden ge-
presenteerd, niets of weinig terecht gekomen.
De gevleugelde woorden van de 17e eeuwse dichter Vader Cats
blijven nog steeds van kracht, zolang er geen Wereldburgers
in de Raad zitten:

ZIJ DRONKEN EEN GLAS,
EN DEDEN EEN PIAS
EN LIETEN 'T ZOALS HET WAS.

Laat U dit keer niet bij de neus nemen, maar geef Uw stem
de volle waarde door haar uit te brengen op de enige lijst
waarvan de candidaten niets beloven maar doen.

WEES 70OR UW
NAASTEN EEN ZEGEN,

STEMT TANTE LIEN
VAN LIJST NEGEN.

Niet met rechts naar de ondergang,
Niet met links naar de dictatuur,
Maar recht uit met de Wereldburgers
Van lijst 9 naar een betere wereld.

Foto van Me j.
C.v. Cauteren
in verpleegsters-

costuum.

WORDT LID VAN DE BOND VAN WERELDBURGERS
Contributie 50 cent per maand

Verbeter de wereld en begin bij- jezelf! Leer Esperanto!

Uitgave: Bond van Wereldburgers - Mariastraat 30 Utrecht -
Boekentoko.
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Openbare vergadering, belegd door de Bond vagi lereldburg er a.
gehouden op 25 Mei 194-9 te Utrecht.

Deze vergadering, waarin QEORSE OVERSTEEOEN (geb,31-1-1902 te
Amsterdam» wonende Bariastraat 30 te utrecht) zou spreken over het
onderwerp* "Twintig millloen wereldburgers - wat nut", was in de
plaatselijke dagbladen van 20 Mei 1949 bekend gemaakt.

Aanwezig waren 31 belangstellenden, waaronder een Ie Luitenpnt
en een Korporaal der Kon.Landmacht.

De franse vlag en de Esperanto-vlag waren ter versiering in de
aaal aangebracht.

Te 20.25 uur werd de vergadering ingeleid door de voorzitter,
die voorop stelde dat in deze naoorlogse tijd het gemis aan onder-
ling vertrouwen en een grote mate van apathie als algemeen ver-
schijnsel sterk op de voorgrond traden. Met vreugde viel echter te
constateren dat het aantal ingekomen sympathiebetuigingen iset het
streven van de Bond zeer groot is. Spreker wees er met kien op dat
voor dit streven de gehele persoonlijkheid wordt gevraagd» Hij zei-
de, overtuigd te zijn dat wanneer de heer Davis te zijner tijd in
Utrecht zal verschijnen zeer zeker de gehele "Tivolin-zaal gevuld
zal zijn. De tijd, dat Garry Davis in Utrecht zijn vrienden zal be-
zoeken, nadert snel, meende spreker. Hij besloot zijn inleiding net
te wijzen op de financiële zorgen van de Bond en gaf daarna het
woord aan GEOHGE OVERSTEEGEN.

OVERSTEEQEN begon zijn rede met erop te wijzen dat heden, nu de
wereld als het ware in duigen ligt, het, zeer moeilijk is iets nieuws
bij de massa ingang te doen vinden. Velen toch nemen het standpunt
in van wde kat uit de boom kijken11. De idee Wereldburgerschap klinkt
nieuw doch bestond en leefde al lang voordat Davis ervoor in de bres
sprong. Thans zien wij o.a. dat de Europese federatieve gedachte
vorm aanneemt, waarin de gedachte van vervaging der grenzen aanwezig
is. Wij, wereldburgers, moeten over de grenzen, ook die van ras-,
godsdienst» en politiek^ verschil heenzien. Wij roepen een halt Toe
aan het uitbuiten van de ene mens door de andere.

Na 191@ was de algemene leuze i nooit meer oorlog. Thans, na een
tweede nog verschrikkelijker wereldramp, is deze beweging dood. Wij
zien dat öO;l van hen die voor de vrede vechten, generaals zijn.
Spreker noemt dit niet de goede soort daar generaals slechts nodig
«ijn in oorlogstijd. Hadden wij na 1918 gedaan wat wij thans willen
doen, dan sou men zich in 1939 nog wel eehs hebben bedacht alvorens
men overging tot het pntketenen van een oorlog.

Spreker zéide, verontwaardigd te zijn over de wijze -waarop de
pers zich uitte over Davis, nl. dat deze Davis artist zou zijn ge-
wee-st- in oen nachtkroeg in Kew Yersey. Laat dit zo zijn. Wij gaan
verder. Davis heeft als vliegerofficier enthousiast deelgenomen aan
de bombardementen op Berlijn, toöat hij zag dat door een fosforbom
welke hij in duikvlucht neerwierp, burgers, vrouwen en kinderen,
als fakkels brandden. Hij keerde î et de nog in zijn bezit zijnde
fosforbomen terug en wier̂  z0 ln de uoopd2ee alvorens in Engeland

^>nrpi?«rbevolklne. —2—
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Wat de pers schreef is een Insinuatie aan het adres van Davis en
een democratische pers onwaardig, .

Spreker memoreerde het bestaan van de Volkenbond als bezwering
van het oorlogsgevaar. Hij gaf als zijn mening te kennen dat het
vertrouwen in een bond op die basis een groot gevaar In zich houdt,
ongeacht of dit een bond is van rodef zwarte of groene imperialisten.

Wij zijn als wereldburgers in de grond der zaak antlHallltairlg-
ten. verklaarde spreker.

wanneer iemand de landsgrens passeert voelt ieder de onzin aan van
het moeten voldoen aan formaliteiten die de ene stens van de andere
scheiden.

Ook' zijn wij yit i-kat» italiflt en t «ij zijn socialisten. Wanneer men
in het algemeen de naam Christenen hoort, wordt niet gedacht aan
Christus doch vel aan de handelingen van het Christendom. Welke deze
zijn ±3 duidelijk te onderkennen,, bv. als men denkt aan de zegening
der wapenen in een oorlog door een der grootste kerken der godsdienst.
De grondlegger van het Christendom stelde als hoogste gebod Uw naaste
lief te hebben als uzelf* 2o gaat het meestal) het begint gezond,
doch al spoedig komt de mot erin. aldus spreker»

Wij zijn dankbaar voor het feit dat Prins Willer: van Oranjet on-
danks godsdienst ver schillen in die tijd, de bevrijder werd van het
Juk van Alva* Het gaat niet in de eerste plaats om een hemel in de
toekomst, doch om het begrip dat wij moeten strijden tegen het on-
recht. Dit was ook het beginsel van deze grote uit het Oranjehuis.
Wat wij in het Christendom zienf constateren wij ook in de politieke
partijen» Men verliest de solidariteit uit het oog. Wanneer de Christe-
nen, de socialisten, de Stalinisten en andere "-isten" geen begrip
blijken te hebben dat zij moeten staan op het platform der naasten-
liefde* dan staan zij niét naast ons. Nogmaals, de opgaaf van Christus
is de beoefening der naastenliefde.

Het moderne kapitalisme heeft het bewijs geleverd niet in staat te
zijn de grote massa te eten te geven. Br zijn al uitlatingen dat er
over lg a 2 jaar geen werk meer is voor 1/4 millioen mensen in ons
land. De crisis treedt weer op en de oor log sbr and-stichters zullen
zeker weer gereed staan om aan de vuurgod te offeren» Waaneer men aan
de mensen ven alle landen, zonder uitzondering} vraagt t wil j» oor logt,
dan aal het antwoord zeker "neen** klinken»

Wij, Wereldburgers, staan erop dat wij een zetel in de gemeenteraad
zullen krijgen» De P.v.d.A-ers en Oude S.D.A.P.-erg staan volgens het
"Vrije Volk" spottend tegenover een dergelijke vertegenwoordiging van
onze Bond» Spreker trekt ten aanzien daarvan een parallel tussen het
liberalisme en het opkomende socialisme in het verleden en de houding
welke de z.g. democratische pers aanneemt tegen het voornemen der
wereldburgers in de gemeente Utrecht» Wij vormen geen politieke par-
tij£ en zien het gevaar ener massabeweging in, omdat daarin het zelf-
denkend gedeelte gevaar loopt door de meelopers en overlopers te wor-
den benadeeld» Wij, wereldburgers, zijn geen naiopers; wij vechten
- leder f°or zich - voor de vrede»

De Amerikaanse oud-strijders, de kleine man* brachten een millioen
dollar bijeen voor Davis» Deze mensen weten wat het waard is om her-
haling van een ramp te voorkomen, Zn de Balkan-landen stoet het gaan
dagen, al moeten wij daar nog zwijgen» In die landen zouden wij, zo
wij spraken, onmiddellijk worden gedood. Spreker zegt, een jaar In
het Bolsjewistische Rusland te zijn geweest en veel vaut' het Russische
volk te hebben gezien* De mentaliteit van dit volk i's vredelievend en
goed» Het wereldburgerschap moet door het I Jaeren Gordijn heen breken
en zal dan ook bij dat volk diepe weerklank vinden» Men ziet, dat de
een met dollars, de ander met de rode vlag de massa onderdrukt. ,_



Eerlijkheid schijnt in de politiek geen tehuis te hebben. Daar
doen wij bij de a. s» verkiezingen niet aan mee. Wij vormen een
kleine groep, doch weten dat wij diep verankerd zijn in de Utrecht-
se bevolking*

Spreker breekt ten aanzien van de a* s» gemeenteraadsverkiezingen
een lans voor "Tante Lien" (Mej.v.Cauteren), al zijn de wereldbur-
gers volgens spreker geen zeteljagers. Wij zullen in de raad pro*
gressieVe arbeid hebben te verrichten. Wij zullen het daarheen
moeten leiden, dat het Esperanto op de scholen verplichtend wordt
gesteld. Voorts moeten wij bevorderen dat wederkerige uitzending
naar andere landen plaats vindt. In onze bond onderkennen tri j geen
ssg» bezitters. Hadden «ij deze nel in ons midden, dan zien wij
daarin een gevaar voor ons principe. Wij zullen werken van onder-op,
in tegen stelling tot de Wereldfederalisten, die werken Van boven
af* Op 12 Januari 1949 ia er voor Davis bij dé Minister om toestem-
ming verzoeh om hier te lande te worden toegelaten zonder paspoort,
waartegen bij de Minister bezwaren bestaan* Tot op heden is nog
geen toestemming verleend. Davis zeide* "Als ik mijn vrienden in
Holland wil bezoeken, doe ik dit zonodig ook zonder paspoort".
Weigert de regering, dan hebben wij de middelen om hem toch in ons
midden te brengen. Daar kan "Tante Identt borg voor staan, roept
spreker uit H Men ziet in Davis de man niet méér met de versierse-
len, door de bombardementen verdiend. Was dit wel 20, dan zou hij
wellicht door H.M. de Koningin zijn ontvangen.

Br Is geen andere keus dan mgns te zijn of zich op het pad der
te begeven. Thans worden de atoombommen aan de lo-

pende band gemaakt. Spreker uit het vermoeden dat Amerika en Bus-
land druk bezig zijn met voorbereidingen tot vernietiging en dringt
er met klem op aan lid te worden van de Bond van Wereldburgers ter
bestrijding van dit gevaar. Wij kunnen wel huilen om de ellende in
de concentratiekampen tijdens en na de bezetting, doch dit heeft
geen nut. Aan de orde is thans te redden wat te redden is. Weten
wij elkander op deze basis niet te vinden, dan is ondergang zeker.
Spreker herinnert aan de eenheid tijdens de bezetting, Die eenheid
bestaat thans niet meer. Men staat vol wantrouwen tegenover poli-
tiek en godsdienst, wat niet te verwonderen is.

Wie de botargoisie vertrouwt. graaft zijn eigen graf. Wij zien
thans dat de kleine middenstand tot ondergang gedoemd wordt* De
arbeidersklasse staat voor grote verslechteringen in de maatschap-
pij. Wij zien dat fruit en groenten vernietigd worden} de uien in
Zeeland gaan dezelfde weg* En dat terwijl in nabuurlanden honger en
gebrek heerst.

Hier drenkt men, wanneer men de pers leest, dat de comunisten in
China vooruit gaan. Doch men vergeet dat dit zonder communisme ook
het geval zou zijn g/eweest, aangezien de opstand gerechtvaardigd
wordt door het uitbuitingsregiem Van Tsjang Kai Sjek. De ti'jd moet
spoedig bereikt zijn dat wij niet meer zullen marcheren voor Rus-
laad of Aiaerika.

Van individuele dienstweigering verwacht spreker niet Veel. De
juiste weg in deze moet door de massa worden bewandeld. Wij moeten
een massa vormen in de grote grauwe massa. Het wereldburgerschap
zal zich zeker doorzetten, overal.

Spreker iaemoreert vervolgens het afschudden van het Tsaristische
juk door het Russische volk. Thans erkent de staat daar echter de



bevochten vrijheid al«t meer* De wensen die zich daar verzetten,
gaan allen dezelfde weg, naaf Siberië.

De Jsaerikaaase democratie ziet Davis niet gaarne* Over vrijheden
gesproken, mogen «ij blij zijn dat wij Willen van Oren je tobben ge-
had. De socialistische strijd herdenken wij omdat deze «o» de vrij-
heden w& thans heeft gegeven* Voor d iet at'br, in welke vorm ook,
bedanken wijl

Bese vrijheid wordt volgens spreker niet gediend door een pers
als het "Vrije Volk" die insinuaties plaats ten nadele van hen die
hun opvattingen, ingang zullen doen vinden* Het is een klein kunstje
om in het duister "Tante Lien* of mij aan te Tallen om hetgeen wij
waren of gedaan hebben*

Aa» het slot van aijn betoog wijst spreker op de mogelijkheid
door invulling van een reeds verstrekt formulier zich als lid op te
geven tegen een contributie van f*0,5o per naand»

- - • i "

Hierna werd een pauze van een kwartier aangekondigd* 0-edurende
de pau*® kon men schriftelijk vragen indienen,

Ha de pauze werd het eerst het woord verleend aan de heer SLIJPER,
voorzitter van de Bond van Arbeiders Espersntisten. die in een kort
en zakelijk betoog deelname aan een cursus esperanto propageerde.

Toorts werd door een der bestuursleden van de Bond van Wereld-
burgers een motie ingediend, behelzende het verzoek aan Zijne Excel-
lentie de Uinister, te bevorderen dat belemmeringen betreffende de
komst v,*n D avis hier te lande ter bevordering van de wereldvrede
worden weggenomen. Deze motie werd aangenomen*

Hadat Oversteegen enkele vragen beantwoord had, hield hij ten-
slotte nog een lofzang op de vrijheid in Holland, waar swn zich
vrij kon uitspreken ook al was er politie in de zaal, in tegenstel-
ling met Busland, de Balkan «n franco Spanje*

"Het ligt aan ons deze vrijheid te waarderen*1, besloot spreker.
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Deze vergadering, waarin GEOJ3GE OVEBSTEEGEN (geb. 31-1-02
te Amsterdam, wonende Mariastraat 30 te Utrecht) zou spreken
over het onderwerp: " Twintig millioen wereldburgers - wat
nu ?", was in de plaatselijke dagbladen van 20-5-49 bekend
gemaakt .

J Aanwezig waren 31 belangstellenden, waaronder een 1e Luite-
Pnatit_en een korporaal der Kon, landmacht Fe n vier^-vrouwen,
onder wie zich bevond Me j. CABOLINA VAjJ . eAÜTSBEN ( geb. te
Antwerpen 30-5-98, wonende L._ ..... Jansstraat 13 bis te Utrecht,
lijstaanvoerster van jieze Bond i. v. m, de a. s. gemeenteraads-
verkiezingen te^Hrfecht.

Zaalcapaci~teit : 60 personenTJ
De Franse vlag en de Esperanto-vlag waren ter .versiering

in de zaal aangebracht.
Ten 2,0.25 uur werd de vergadering ingeleid door de voor-

zit t e r/Tée-g^ff^ijda nie-t—tee-tee-fid— — Ye y-b ;
een bijzonder woord van welkom te richten tot de vertegen-
woordiger van de Sectie Holland der Bond van Wereldburgers
en tot een vertegenwoordiger, van de Arbeiders Esperantisten
Wereldfederatie H >«Ui.

dat in deze naoorlogse tijd het gemis
aan onderling vertrouwen en een grote mate van apathie alS"
algemeen verschijnsel sterk op de voorgrond traden. Met
vreugde viel echter te constateren dat 'het aantal ingekomen
sympathiebetuigingen met het streven van de Bond zeer groot
is. Spr, wees er met klem op dat voor dit streven de gehele
persoonlijkheid wordt gevraagd. Hij zeide, overtuigd te zijn
dat wanneer de heer Davis te zijner tijd in Utrecht zal ver-
schijnen zeer zeker de gehele "Tivoli"-zaal gevuld zal zijn.
De tijd, dat Garry Davis in Utrecht zijn vrienden zal be-
zoeken,,; nadert snel, meende spreker. Hij besloot zijn inlei-
ding met te wijzen op de finantiële zorgen van de Bond en
gaf daarna het woord aan GEOBGE OVEESTEEGEN.

OVEBSTEEGEN begon zijn rede met erop te wijzen dat heden,
nu dé" wereld als het ware in duigen ligt, het zeer moeilijk
is iets nieuws bij de massa ingang te doen vinden. Velen
toch nemen het standpunt in van "de kat uit de boom kijken".
De idee Wereldburgerschap klinkt nieuw doch bestond en leefde
al lang voordat Davis ervoor in de bres sprong. Thans zien
wij o.a. dat de Europese federatieve gedachte vorm aanneemt,
waarin de gedachte van vervaging der grenzen aanwezig is.
Wij, wereldburgers, moeten over de grenzen, ook die van ras-,
godsdienst- en politiek verschil heenzien. Wij roepen een
halt toe aan het uitbuiten van de ene mens door de andere.
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Na 1918 was de algemene leuze: nooit meer oorlog. Thans,
na een tweede nog verschrikkelijker wereldramp, is deze be-
weging dood. Wij zien dat 80$ van hen die voor de vrede
vechten, generaals zijn. Spreker noemt dit niet de goede soort
daar generaals slechts nodig zijn in oorlogstijd. Hadden wij
na 1918 gedaan wat wij thans willen doen, dan zou men zich
in 1939 nog wel eens hebben bedacht alvorens men overging
tot het ontketenen van een oorlog.

Spreker zeide, verontwaardigd te zijn over de wijze waarop
de pers zich uitte over Davis, n.l. dat deze Davis artist
zou zijn geweest in een nachtkroeg in New Yersey. Laat dit
zo zijn. Wij gaan verder. Davis heeft als vliegeroffieier
enthousiast deel genomen aan de bombardementen op Berlijn,
totdat hij zag, dat door een fosforbom welke hij in duik-
vlucht neerwierp, burgers, vrouwen en kinderen, als fakkels
brandden. Hij keerde met de nog in zijn bezit zijnde fosfor-
bommen terug en wierp ze in de Noordzee alvorens in Engeland
te landen. Daar aangekomen, bedankte hij openlijk, onder
bijval van andere officieren, voor de eer om brandbommen te
werpen op weerloze slachtoffers onder de burgerbevolking.
Wat de pers schreef is een insinuatie aan het adres van
Davis en een democratische pers onwaardig.

Spreker memoreerde het bestaan van de Volkenbond als be-
zwering van het oorlogsgevaar. Hij gaf als zijn mening te
kennen dat het vertrouwen in een bond op die basis een groot
gevaar in zich houdt, ongeacht of dit een bond is van rode,
zwarte of groene imperialisten.
Wij zijn als wereldburgers in de grond der zaak anti-

militairisten, verklaarde spreker.
Wanneer iemand de landsgrens passeert voelt ieder de onzin

aan van het moeten voldoen aan formaliteiten die de ene mens
van de andere scheiden.
Ook zijn wij anti-kapitalisten; wij zijn socialisten.

Wanneer men in het algemeen de naam Christenen hoort, wordt
niet.gedacht aan Christus doch wel aan de handelingen van
het Christendom, Welke deze zijn is duidelijk te onderkenasn,
b.v. als men denkt aan de zegening der wapenen in een oorlog
door een der grootste kerken der godsdienst. De grondlegger
van het Christendom stelde als hoogste gebod uw naaste lief
te hebben als uzelf. Zo gaat het meestal, het begint gezond,
doch al spoedig komt de mot erin, aldus spreker.
Wij zijn dankbaar voor het feit dat Prins Willem van Oranje,

ondanks godsdienstverschillen in die tijd, de bevrijder werd
van het juk van Alva. Het gaat niet in de eerste plaats om
een hemel in de toekomst, doch om het begrip dat wij moeten
strijden tegen het onrecht. Dit was ook het beginsel van deze
grote uit het Oranjehuis. Wat wij in het Christendom zien,
constateren wij ook in de politieke partijen. Men verliest
de solidariteit uit het oog. Wanneer de Christenen, de socia-
listen, de Stalinisten en andere "-isten" geen begrip blijken
te hebben dat zij moeten staan op het platform der naasten-
liefde, dan staan zij niet naast ons. Nogmaals, de opgaaf
van Christus is de beoefening der naastenliefde.
Het moderne kapitalisme heeft het bewijs geleverd niet in

staat te zijn de grote massa te eten te geven. Br zijn al
uitlatingen dat er over 11/£ a 2 jaar geen werk meer is voor
1/4 millioen mensen in ons land. De crisis treedt weer op en
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de oorlogsbrand-stichters zullen zeker weer gereed staan
om aan de vuurgod te offeren. Wanneer men aan de mensen
van alle. landen, zonder uitzondering, vraagt: wil je oorlog?,
dan zal het antwoord zeker "neen" klinken.
Wij, Wereldburgers, staan erop dat wij een zetel in de

gemeenteraad zullen krijgen. De P.v.d.A.-ers en Oude SDAP-ers
staan volgens het "Vrije Volk" spottend tegenover een derge-
lijke vertegenwoordiging van onze Bond. Spreker trekt ten
aanzien daarvan een parallel tussen het liberalisme en het
opkomende socialisme in het verleden en de houding welke de
z.g. democratische pers aanneemt tegen het voornemen der
wereldburgers in de gemeente Utrecht. Wij vormen geen poli-
tieke partij en zien het gevaar ener massabeweging in, omdat
daarin het zelf-denfcend gedeelte gevaar loopt door de mee-
lopers en overlopers te worden benadeeld. Wij, wereldburgers,
zijn geen nalopers; wij vechten - ieder voor zich - voor de
vrede.
De Amerikaanse oud-strijders, de kleine man, brachten een

millioen dollar bijeen voor Davis. Deze mensen weten wat het
waarl is om herhaling van een ramp te voorkomen. In de Balkan
landen moet het gaan dagen, al moeten wij daar nog zwijgen.
In die landen zouden wij, zo wij spraken, onmiddellijk worden
gedood. Spreker zegt, een jaar in het Bolsjewistische Eusland
te zijn geweest en veel van het Russische volk te hebben ge-
zien. De mentaliteit van dit volk is vredelievend en goed.
Het wereldburgerschap moet door het Ijzeren Gordijn heen
breken en zal dan ook bij dat volk diepe weerklank vinden.
3 n ziet, dat de een met dollars, de ander met de rode vlag

de massa onderdrukt. Eerlijkheid schijnt in de politiek geen
tehuis te hebben. Daar doen wij bij de a.s. verkiezingen
niet aan mee. Wij vormen een kleine groep, doch weten dat
wij diep verankerd zijn in de Utrechtse bevolking.

Spreker breekt ten aanzien van de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen een lans voor "Tante Lien" (mej. v. Cauteren),
al zijn de wereldburgers volgens spreker geen zeteljagers.
Wij zullen in de raad progressieve arbeid hebben te verrichten
Wij zullen het daarheen moeten leiden, dat het Esperanto op
de scholen verplichtend wordt gesteld. Voorts moeten wij be-
vorderen dat wederkerige uitzending naar andere landen plaats
vindt. In onze bond onderkennnen wij geen z.g. bezitters.
Hadden wij deze wel in ons midden, dan zien wij daarin een
gevasr voor ons principe. Wij zullen werken van onder-op,
in tegenstelling tot de We r e ld f e de r a ti$y die werfc*v\van boven
af. Op 12-1-1949 is er voor Davis bij de Minister om toe-
stemming verzocht om hier te lande te worden toegelaten zonder
paspoort, waartegen bij de Minister bezwaren bestaan. Tot
op heden is nog geen toestemming verleend. Davis zeide:
"Als ik mijn vrienden in Holland wil bezoeken, doe ik dit
zonodig ook zonder paspoort". Weigert de regering, dan hebben
wij de middelen om hem toch in ons midden te brengen. Daar
kan "Tante Lien" borg voor staan, roept spreker uit !! Men
ziet in Davis de man niet meer met de versierselen, door de
bombardementen verdiend. Was dit wel zo, dan zou hij wellicht
door H.M. de Koningin zijn ontvangen.
Er is geen andere keus dan mens te zijn of zich op het pad

der onmenselijkheid te begeven. Thans worden de atoombommen
aan de lopende band gemaakt. Spreker uit het vermoeden dat
Amerika en Eusland druk bezig zijn met voorbereidingen tot
vernietiging en dringt er met klem op aan lid te worden van
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de Bond van Wereldburgers ter bestrijding van dit gevaar.
Wij kunnen wel huilen om de ellende in de concentratiekampen
tijdens en na de bezetting, doch dit heeft geen nut. Aan
de orde is thans te redden wat te redden is. Weten wij el-
kander op deze basis niet te vinden, dan is ondergang zeker.
Spreker herinnert aan de eenheid tijdens de bezetting. Die
eenheid bestaat thans niet meer. Men staat vol wantrouwen
tegenover politiek en godsdienst, wat niet te verwonderen is.
Wie de bourgoisie vertrouwt, graaft zijn eigen graf. Wij

zien thans dat de kleine middenstand tot ondergang gedoemd
wordt. De arbeidersklasse staat voor grote verslechteringen
in de maatschappij. Wij zien dat fruit en groenten vernie-
tigd worden; de uien in Zeeland gaan dezelfde weg. En dat
terwijl in nabuurlanden honger en gebrek heerst.
Hier denkt men, wanneer men de pers leest, dat de commu-

nisten in China vooruit gaan. Doch men vergeet dat dit zonder
communisme ook het geval zou zijn geweest, aangezien de op-
stand gerechtvaardigd wordt door het uitbuitingsregiem van
Tsjang Kai Sjek. De tijd moet spoedig bereikt zijn dat wij
niet meer zullen marcheren voor Rusland of Amerika.
Van individuele dienstweigering verwacht spreker niet veel.

De juiste weg in deze moet door de massa worden bewandeld.
Wij moeten een massa vormen in de grote grauwe massa. Het
wereldburgerschap zal zich zeker doorzetten, overal.

Spreker memoreert vervolgens het afschudden van het Tsaris-
tische juk door het Eussische volk. Thans erkent de staat
daar echter de bevochten vrijheid niet meer. De mensen die
zich daar verzetten, gaan allen dezelfde weg, naar Siberië.
De Amerikaanse democratie ziet Davis niet gaarne. Over

vrijheden gesproken, mogen wij blij zijn dat wij Willem van
Oranje hebben gehad. De socialistische strijd herdenken wij
omdat deze ons de vrijheden van thans heeft gegeven. Voor
dictatuur, in welke vorm ook, bedanken wij!
Deze vrijheid wordt volgens spreker niet gediend door een

pers als het "Vrije Volk" die insinuaties plaatst ten nadele
van hen die hun opvattingen ingang zullen doen vinden. Het
is een klein kunstje om in het duister "Tante Lien" of mij
aan te vallen om hetgeen wij waren of gedaan hebben.
Aan het slot van zijn betoog wijst spreker op de mogelijk-

heid door invulling van een reeds verstrekt formulier zich
als lid op te geven tegen een contributie van ƒ 0,50 per
maand.
Hierna werd een pauze van een kwartier aangekondigd. Gedu-

rende de pauze kom men schriftelijk vragen indienen.

Na de pauze werd het eerst het woord verleend aan de heer
SLIJPEE, voorzitter van de Bond van Arbeiders Bsperantisten,
die in een kort en zakelijk betoog deelname &a,n een cursus
Esperanto propageerde.

Voorts werd door een der bestuursleden van de Bond van
Wereldburgers een motie ingediend, behelzende het verzoek
aan Zijne Excellentie de Minister, te bevorderen dat belem-
meringen betreffende de komst van Davis hier te lande ter
bevordering van de wereldvrede worden weggenomen. Deze motie
werd aangenomen.
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L _ De volgende vragen werden gesteld en beantwoord;
^. Zekere B. Fik vroeg of het niet mogelijk zou zijn in de
toekomst met politieke partijen tot een accoord te komen,
om bij stemmenoverschot mogelijk te maken dat de Bond van
Wereldburgers een zetel in de gemeenteraad krijgt.

Oversteeg antwoordde: De Wereldburgers moeten mensen vin-
den die zich volledig voor dit burgerschap uitspreken. Een
gemeenteraadszetel moet worden veroverd en niet geschonken.
Wij moeten progressief zijn.
2. Onbekende vraagsteller: Is de wesis om Wereldburger te zijn
è~n toch de Nederlandse nationaliteit te behouden, geen non-
sens ?

Oversteegen antwoordde dat ook Davis dit niet zo heeft be-
doeld. Wereldburgerschap is primair, nationalisme secundair.
Wanneer men oppervlakkig ziet, zou dan bijv. een SS-er de
beste wereldburger zijn. Spreker zegt voor het verlies van
zijn nationaliteit niets te voelen; dit zou verlies van de
burgerrechten betekenen. Wij zien dit in het paspoortvraag-
stuk van Davis. Onze strijd ligt op het vlak der gelijkbe-
rechtigdheid van alle wereldburgers op elk gebied,
J5. Heeft de Bond ook statuten en een reglement?

Antwoord van Oversteegen: De Bond is aangesloten bij de
World Movement.
Voorts deelde hij mede dat in het Zuiden des lands onder

de Katholieken enkele groepen zullen worden gevormd.
4. Welk verschil is er tusaen de Bellamy-gedachte en het
"~ Wereldburgerschap?

Antwoord:
Bellamy voert de politiek van "het halve centje". Overigens,

van ons standpunt beschouwe.CL^^J ^en °°k als wereldburgers.
Alleen, zij zien alle.e.n -HneT kwaë&i in het geldbezit, terwijl
wi j : de oorzaak zien in het menselijk egoïsme. Spreker ziet
in het Humanisme het bindmiddel. T

Spreker betreurt dat de grote massa zich nog niet bewust
is wat er voor de deur staat. De crisis-theorie van Marx
geldt nog steeds;; Dit te erkenen betekent echter nog niet
het aannemen van de gehele leer van Marx.
5, De laatste vraagsteller, AETHÜR STAM, geb.te Kampen H-
12-26, wonende J.v.Scorelstraat 27 te Utrecht, pleitte voor
de ontwikkeling der grote massa door lezingen, waarin hij
een taakddejf Bond zag_TJ

[Óversteege^n]hield^ten slotte nog een lofzang op de vrijheid
in Holland, waar men zich vrij kon uitspreken ook al was er
politie in de zaal, in tegenstelling met Rusland, de Balkan
en Franco Spanje. Het ligt aan ons deze vrijheid te waarderen,
besloot spreker.
Aan het slot der vergadering, ten 23 uur, werd medegedeeld

dat zich 6 leden hadden opgegeven.""!
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ƒ De bijeenkomst waa aangekondigd in het "Utrechts Nieuws-
blad" (neutraal) van 4-5-49 en het "Nieuw Utrechts Dagblad"
(Parool) van 4-3-49..
De aankondiging hield in, dat Mej. G.v. CAÜTEEEN (alias

"Tante Lien") zou spreken over het onderwerp: "Wereldburgers
aphter het Ijzeren Gordijn".
Personalia;. CAEOLINA VAN GAUTEEEN, geb. te Antwerpen

30-5-98, verpleegster-begeleidster, gescheiden van Marinus
Jacobus van Eijk, wonende lange Jansstraat 13 bis Utrecht
(bijnamen: Tante Lien, Belzelien; over haar is meermalen
gerapporteerd).

J Aanwezig waren ongeveer 40 personen, waarvan 15 vrouwen,
^een zeer heterogeen gezelschap (zaalruimte plm. 50 pers.).
Versieringen waren niet aangebracht, alleen bij de bestuurs-

Itafel was een rood-wit-blauwe vlag opgesteld.Achter de bestuurstafel had een vijftal personen plaats
genomen, t.w.
Drs. BOS, voornamen: Pieter Johannes Mattijsen, geboren
te Baarn 12-11-04, wonende Julianaweg 158 te Jutphaas
(secr. afd. Utrecht van de Bond van Wereldburgers),
CAROLINA VAN CAUTEREN voornoemd,
en een 3-tal onbekende personen.
Dit bleek het Voorlopig Comité te zijn.
Voor de aanvang der vergadering werd een levendig contact
met deze personen onderhouden door GEORGE OVERSTEEGEN,
geb. te Amsterdam 31-1-02, wonende Mariastraat 30, Utrecht.
Ten 8.10 uur werd de vergadering, geopend door een onbe-

kend manspersoon, die het woord verleende aan Drs. Bos.
Deze sprak ongeveer als volg&:
"Hoe moeten wij een wereldregering vormen? Hoe moet deze
"georganiseerd zijn om nooit meer oorlog te krijgen? Hier-
"toe moeten wij nagaan de verschillende oorzaken die tot
"oorlog leiden. Wat zijn de diepste oorzaken? Ik kom alleen
"met feiten, niet met meningen of opvattingen. Het eerste
"feit is: het chemische denken is over de gehele wereld
"gelijk (?-verb.19); het tweede feit: het denken op 'staat-
kundig en economisch gebied is niet gelijk. Dit laatste
"is vaak zeer tegenstrijdig, zodat we kunnen spreken van
"een chaotische visie. Dit verschil heeft grote gevolgen.
,"Het derde feit is: iemand die niet kan denken staat gelijk
"met een idioot. Het handelen van de mens wordt door het
"denken bepaald. Men kan echter helaas fout denken.
"De twee hoofdoorzaken van de oorlog zijn het stichten'van
"grote rijken en het onderwerpen van andere volken. De mo-
gelijkheden tot het ontketenen van oorlog zijn nog altijd
"aanwezig. Naast een stelsel van strijd is er nog de chao-
tische visie, de tegenstrijdigheid in alle mogelijke idea-
"len. De grote vraag is nu: hoe komen we uit deze nacht-
"merrie? Is er een oplossing voor het stelsel van strijd?
"Wij, wereldburgers, antwoorden hierop bevestigend. Er is
"toch ook geen strijd tussen provincies onderling, wel
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"tussen staten. Het stelsel van strijd dient te worden ver-
"vangen door een stelsel van vrede, hetgeen wij mogelijk
"achten. Kunnen wij een weg aangeven ter opheffing van de
"chaotische visie? Inderdaad is de kloof te overbruggen
"indien wij van dezelfde standpunten uitgaan. De natuur-
"wetten bieden^ een gemeenschappelijk standpunt. Hiervan
"dient het staatsstelsel te zijn afgeleid. Uit de machts-
verhouding tussen burgers en staat ontstaan twee machten:
"de staat over de burgers en omgekeerd de burgers over de
"staat. Het gaat dan om de juiste opbouw der belangen.
"Alleen het volgen der natuurwetten kan een ongekende wel-
"vaart doen ontstaan en is waarborg voor een zuiver democra-
"tische staat.
"In 1950 worden de afgevaardigden voor het wereldcongres ge-
kozen. Wij hebben de plicht ons bewust uit te spreken. Wilt
"U ons steunen met de gemeenteraadsverkiezingen, dan stelt
"U een daad voor de vrede. Doe in ieder geval iets, stel een
"daad".
Na deze, weinig duidelijke uiteenzetting, was het woord

aan C.v. CAUTEBEN.
Zij beschikte over enige vellen papier waarop, zoals latex

bleek, haar rede was getypt, doch maakte hiervan geen ge-
bruik. Met haar typisch accent en Vlaamse taal, vermengd
met Nederlandse en nu en dan, te pas en te onpas, Franse,
Engelse en Duitse woorden, had zij spoedig de lachers op
haar hand. Sommigen moedigden haar aan. Aan haar rede was
echter kop noch staart te vinden. Over het Ijzeren Gordijn
werd niet gesproken. Zij was achter het Ijzeren Gordijn ge-
weest en er woonden daar ook allemaal goede mensen. Iedereen
had haar geholpen, behalve de Nederlandse coneul. (Na de
pauze sprak zij echter van een smerige rommel, grote rotzooi,
en rotzakken). Ze wiat nog niet of ze wel in de gemeenteraad
kwam, maar ze had een heleboel vrienden en ze had maar 3500
stemmen nodig. En of men nu rood, wit of zwart was, ieder
moest wereldburger worden, dan kwam alles voor elkaar.
In Parijs had zij met Gary Davis gesproken. Zij had hem ge-
vraagd wat zijn doel was en toen had ze gezegd: "Ik zal je
wel een bietje helpen". In oorlogstijd had ze 1500 Neder-
landers uit Duitsland gehaald en bij haar thuis zaten 41
onderduikers. Als we mekaar helpen komen we er wel. Ze hebben
vaak gezegd dat ik slecht ben, maar ik help ze allemaal,
kan me niks schelen wie het is. Iedereen moet zich opgeven
en dan komen we er wel".
Hierna was er pauze. Er werden formulieren rondgedeeld

waarop men zich kon opgeven als lid.
Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen. Als eerste

gaf zich op: ABTHUB STAM.'geb. te Kampen H-12-26, wonende
J.v.ScorelstraaV27 te Utrecht. Hij bleek in geen geval een
vriend te zijn van de Bond van Wereldburgers en hield een
zeer diepzinnig betoog, waarvan geen der aanwezigen de juiste

0-v' bedoeling begreep. Hij had bijval van enige, kennelijk voor
*" dit doel meegebrachte personen.. Deze komen waarschijnlijk

uit kringen van de Oude S.D.A.P. ( Nader kan worden bericht
dat genoemde Stam tevens optrad als "promotor" op een ver-
kiezingsvergadering van de Oude SDAP te Utrecht in hotel
"Pomona" op 29-6-48, zie rapport G/1-490'48. Hij zorgde daar
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voor het tekenen van de presentielijst, het noteren van
de namen van nieuwe leden, het waar nodig accentueren van
's sprekers betoog met luidruchtig handgeklap, enz. Zi jn
naam is niet in dit rapport vermeld, daar hij toen nog
niet kon worden geïdentificeerd),

'Nog enige personen stelden vragen, die door Kr s, Bos
jgflXflQ n beantwoord.

TT; f T o t slot werd nog een vurig betoog gehouden door George
" |0 VEES TEE G-E N. Hijjhekelde hierin de manier van vragen stel-

aen van Stam enTwènste zich tot de hoof dzaaK te bepalen:
^verdraagzaamheid" en liefde jegens elkander en ieder aan-
wezige lid vande Bond van Wereldburgers. De ideologische
vraagstukken kunnen op discussieavonden worden -besproke_n^

Er werd aandachtig geluisterd, behalve op het moment
waarop Stam aan het woord was,

C



IKVÜEFOHMOLIER VOOR LIDMAATSCHAP...
Ik Y/ens lid te worden van de Bond van Wereldburgers-Sectie Eolland-
en verklaar hierbij:

l .Baast het Nederlandschap ook het WERELDBURGERSCHAP te willen "bezitten.
2.Stemrecht te -willen hebben voor de verkiezingen v/h Wereldparlement.
3.De oorlog als middel om de conflicten tussen de staten op te lossen,
te veroordelen en voorstander te zijn van:Wereld-regering,Wereld-wet
Wereldorde,Wereldtaal(Esperanto)en Wereldstaat.

4 .Voor UITBREIDING te zijn van de staatkundige burgerrechten.
INVULLEN-in bloktetters l
Naam: Voornamen:.,

(voluit)
Geboorteplaats:., Datum v.geb,

Beroep: Geslacht:

Straat: , . .No Gemeente:

Postadres: Tevens wenst hij/zij zich als beta-
lend lid op te geven tegen een contributie van:3?l per maand;
]?1 per kwartaaljFl per jaar.
(Invullen naar eigen inzicht;minimum bedrag Fl.o.45 per maand.)

Te datum 1949. Handtekening.



MINISTERIE VAN OORLOG.
'S-GRAVENHAGE, 10. .3?.Qb'.

Chef Generale Staf
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst . L
No. V-376/48 Geheim fcj / '
Onderwerp: Pol. in en om de s è ** *̂

troep , /]
Bijlagen: /

'"•* ft
Wwf.MwurB*!.*»—•* • •—„--,,-,

J 3.FEB.1948

T. a. v. DIS "" Gat G.

In December 1947 verschenen er
in de pers publicaties over een dame, die anoniem !
wenste te blijven, die in de militaire hospitalen
te Utrecht Sint-Nicolaas-paketten had uitgereikt.

Dezerzijds werd geinformeerd
of de bewuste dame de bekende soldatenmoeder
"Tante Els" zou kunnen zijn geweest. Dit bleek
niet het geval te zijn.

Thans wordt mij bericht dat
een zekere Mevrouw VAN DER MAAL, wonende Ouden-
oord 79 't» Utrecht de betrokken persoon zdu zijn.

Ik moge U verzoeken, gezien het
bovenstaande, een antecedentenonderzoek naar de
genoemde persoon te willen instellen.

De resultaten van dit onderzoek
aie ik gaarne t,z, t. tegemoet,

( TyprEJ
Coll-/ Hoofd Sectie G 3 B,

AAft r De Kolonel van de Gen. Staf,
Hoofd C. V. D.
Javastraat 68
's Gravenhage.

P.M.H.Tielens

1 6 3 9 1 - M7



Inlichtingendie nst
HOOFDCOMMISSARIAAT

H VAN POLITIE
v, UTRECHT

r i?8'48

GEHEIM

UTRBCHT.de Apri

Bijlagen:

Bericht op schrijven Afa-Bis 1 51 5
,.mi ""

«"• 1-3-ff-e-b-rutari 1948.
Onderwerp:

In antwoord op Uw boven aangehaald
schrijven doe ik U hierbij een desbetreffend
rapport toekomen, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen.

De Hoofdcommissaris van \E\olitie

( R . W .

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 sjj; xr a v e n h a ^ e_^



INLICHTINGENDIENST GEHEIM
UTRECHT

B/2 nö. 158'48

R A P P O E T.

Haar aanleiding van een schrijven van de .
Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage d.d. 13 Febru-
ari 1948, no. Dis 1513 K, kan het volgende worden gerap-
porteerd: — '

De personalia van Mevrouw Van der Maal luiden:
EUGENIE MAEIE JOSEPHIHB JULIE LEDOUX, geboren te Roermond
23-5-1903, gehuwd met WILLEM JACOB VAN DER MAL, geboren
te Utrecht 31-1-1901, ambtenaar bij de Nederlandse Spoor-
wegen, wonende Oudenoord 73 bis te Utrecht.

Het gezin Van der Maal staat in de omgeving waar zij
wonen in alle opzichten gunstig bekend. Tijdens de bezet-
ting werd door Van d'er laai gestaakt met de spoorweg-
staking; hij werd in die tijd aangezocht om commandant te
worden van Kwartier IV van de Binnenlandse Strijdkrachten
te Utrecht, welke functie hij aanvaardde. Ha de bezetting
werd hij Chef Staf van het Stadscommando der Binnenlandse
Strijdkrachten te Utrecht.
Door zijn illegale en legale werkzaamheden kwam het ge-

zin in aanraking met militairen en werd^door Mevr. Van der
Maal al heel gauw de militaire hospitalen te Utrecht be-
zocht. Zij begon in 1946 met het verzorgen van St.Nicolaas-
en Kerstgeschenken voor de gewonde militairen in de hos-
pitalen te Utrecht. Voor dit werk vroeg en verkreeg zij
van vooraanstaande Utrechtenaren medewerking, o.a. werden
fabrikanten en grossiers van verschillende artikelen hier-
voor aangezocht. Deze mensen verschaften de artikelen
tegen sterk verminderde prijs of gaven deze gratis. In
1947 verkreeg Mevr. Van der Maal ruim 600 pakketten. Zelfs
uit Amerika verkreeg zij 20 sloffen sigaretten, die bij
toezending eerst over verschillende adressen moesten wor-
den verdeeld en daarna werden ingezameld.
Mevrouw Van der Maal is echter tegen elke vorming van

een Comité, daar er dan mensen zouden zijn, die "met de
borst vooruit zouden gaan lopen". Ook haar medewerkers
bleven zoveel mogelijk achter de schermen; een van haar
medewerkers is o.a. de alom zeer gunstig bekend staande
Baron Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen te Zuilen.
Zij bespreekt en overlegt wel met deze personen, maar
treedt bij de uitreikingen meestal alleen op. Om de ar-
tikelen, benodigd voor de St.ïïicolaaspakketten los te
praten, is zij voorzien van een schrijven van de Garni-
zoenscommandant van Utrecht (te beschouwen als een soort
betrouwbaarheidsbewijs).
De beweegredenen voor deze daden van Mevr. v.d. Maal

zijn danook alleen die van menslievendheid. Zij heeft het
karakter van de gulle Limburger, die alle ellende zoveel
mogelijk tracht te verhelpen. Thans is zij bezig invalide-
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wagentjes voor zo weinig mogelijk: geld of voor niets los
te praten van de desbetreffende fabrikanten. Zij besteedt
practisch al haar tijd aan dat werk en is reeds één keer
ernstig ziek geweest door de drukte. Deze zaken worden
geheel belangeloos door haar behartigd en eerder kan ge-
sproken worden dat zij geld bijlegt als dat het haar voor-
deel zal brengen.
Over haar politieke richting is weinig bekend; wel

staat vast, dat zij bij personen, die aanvankelijk telitar-
gesteld waren over verschillende regeringsmaatregelen en
daarom blanco stemden, een warm pleidooi hield om in ieder
geval te stemmen, daar zij anders mede schuldig waren aan
de communistische winst.
Mevrouw Van der Maal komt uit -een Katholieke en haar man

uit een Protestantse omgeving? beiden doen echter niets
aan hun godsdienst.
Een foto van een uitreiking in een van de Utrechtse

hospitalen gaat hierbij. Mevrouw Van der Maal is daarop
aangegeven met een kruisje.

Utrecht, 5 April 1948.


