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No. VD. 1.163.50

ONDERWJIRP:

"Broederschapsfederatie".-

ft). 23 Februari 1950

Ik doe U hierbij te Uwer oriëntatie toekomen de aankondiging

en het verslag, reap. opgenomen in de "Alkmaarse Courant"

van 11 en 15 dezer, betreffende een alhier op 14.2.50

gehouden z.g. propagandabij eenkomst van de afd.Alkmaar'van

de "Broederschapsfederatie", waarvan het secretariaat

te Hilversum gevestigd zou zijn.-

Bij genoemde plaatselijke afdeling zijn aangesloten

de plaatselijke afdelingen van de Theosofische Vereniging,

Bond voor anti-vivisectie; Bond voor Natuurgeneeswijze;

Spiritistenvereniging "Harmonia" en de Bond van vegetariërs.;

S i n d e .-

AAN

de Heer HOOFD VAU D3
BINNENLANDS3 VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68

te

' s - G - r a v e n h a g e .-



WOENSDAG 15 FEBRUARI 1950

oc.
ZATERDAG U FEBRUARI 1960

Afdeling Alkmaar
Broederschapsfederatie

Dinsdag a.s. spreekt in Lunchroom
„Valk" de heer D. van Bentveld.
Hoofd «ner U.L.O. school te Rotter-
dam, voor de Broederschapsfederatie
over het onderwerp „Gezin, school en
vrede".

De federatie meent dit onderwerp te
mogen brengen, omdat onze ver-
scheurde wereld beheerst woïdt door
angst en wantrouwen met alle ellen-
dige gevolgen daar 'an.

Bij de opvoeding van onze jeugd
zullen wy met andere, betere waar-
den moeten komen; waarheid, ge-
rechtigheid en liefde zullen de grond-
pijlers moeten zijn van een betere
samenleving.

Onze jeugd zal anders moeten wor-
den opgevoed. Mars en Mammon die-
nen beide te worden bestreden.

Hier ligt een mooie taak voor allen.
die bij de opvoeding betrokken zijn:
ouders, onderwijzers, leraren, jeugd-
leiders enz.

Gezin en school hebben zich te stel-
len in dienst van de Vrede.

X

Propaganda-avond
Broederschapsfederatie

Gisteravond heeft de Broederschaps-
federatie in Valk's lunchroom een pro-
paganda-bijeenkomst gehouden. Nadat
de voorzitter van de afdeling Alkmaar,
de heer Rdviere, de avond met een kort
woord geopend had, gaf hjj het woord
aan de heer D. van Bentveld, hoofd
ener Mulo-school te Rotterdam.

De heer van Bentveld behandelde
verschillende onderwerpen. Hij begon
met het stellen van de vraag, of alleen
kinderen opgevoed moeten worden.
Spreker beantwoordde deze vraag zelf
met een resulaat „neen". Tegenwoordig
moeten ook de volwassenen worden op-
gevoed. Vele mensen weten niet meer
wat verantwoordelijkheidsgevoel is en
spreker vindt het „grote mensenpro-
bleem" minstens zo gevaarlijk als het
z.g. jeugdprobleem, waarover zo'n
drukte wordt gemaakt Wij hebben de
jeugd een treurige wereld laten --zien,
jeu wereld, die momenteel uit twee de-
len bestaat: Oost en West.

Laten wij geen partij kiezen, maar
proberen vriendschapsbanden tussen
deze twee wereldmachten te leggen.
Cm daarmee te beginnen moeten wij
onze eigen mening durven zeggen en
ons niet met de massa laten meevoeren.
Spreker haalde de grote Albert Schweit-
zer aan als voorbeeld van broeder-
schap. Hij las vervolgens een rede voor,
die deze geleerde voor de radio uitge-
sproken heeft

Ook sprak de heer van Bentveld over
het onderwijs. Momenteel hebben wij
rret een groot tekort aan leermiddelen
en schpolruimten te kampen. Op de
lagere scholen zijn er klassen van onge-
veer 50 leerlingen, welk aantal voor één
leerkracht veel te groot is. Ook de toe-
stand van de leermiddelen laat veel te
wensen over. Wij krijgen in Rotterdam
tJecbts ƒ 8.30 per leerling per jaar. „Ik
behoef U niet te zeggen: waarom zo'n
kJein bedrag?" Het militairisme ver-
slindt kapitalen. De twee wereldmach-
ten proberen elkaar in evenwicht te
houden door een bewapeningswedloop
Hierdoor kan echter de wereldvrede
niet ontstaan. Willen wij een nieuwe
maatschappij opbouwen, dan moeten
wtj vervuld zijn van waarheid, gerech-
tigheid en liefde. Volgens mijn mening,
aldus spreker, willen de mensen, zowel
uit Oost als uit West, in vrede leven
Laten wij daarvoor gezamenlijk strij-
den voor de broederschap van alle
tr.ensen en daarmede de vrede verove-
ten.
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J uw schrijven No. 47632 dd. 25-10-1948 en rappèlschrijven dd. 13-4~4

ONDERWERP : Broederschapsfederatie.

G E H E I M .

"̂  28 Juni 1949.

Eerst thans is het mogelijk, gevolg te geven aan het verzoek,
vervat in bovenaangehaalde brieven.

De Broederschapsfederatie, welke haar ontstaan waarschijnlijk kreeg
in de School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, werd inderdaad in
1918 gesticht door de inmiddels overleden Margaretha MEIJBOQM .
Omdat het bezitten van rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk werd
geacht, werd nimmer de Koninklijke bewilliging voor deze federatie
gevraagd.

De federatie werkt zowel landelijk als plaatselijk. Als doel wordt
genoemd :

"het demonstreren van de broederschap onder de mensen in eigen
"levenswijs».11

Men werkt volgens humanitaire beginselen; alle aangesloten vereni-
gingen hebben, naast hun verschillende eigen doelstellingen,, boven-
vermeld doel gemeen* Hoewel men beseft, dat het zeer moeilijk is,
om het voor ogen gestelde doel geheel los van de politieke stromingen
te bereiken, tracht men niettemin althans bij het verwezenlijken
van bovenvermeld doel de politiek als zodanig uit te schakelen.
Men wenst wel verandering, of, zoals de Broederschapsfederatie het
ziet, verbetering van het mensdom, doch niet langs de weg van de
politiek, eventueel gepaard gaande met revolutie. In kringen van
de Bjroederschapsfederatie ziet men hiervoor andere mogelijkheden.

Ter bereiking en bevordering van het gestelde doel worden van tijd
tot tijd zogenaamde eontectavonden belegd, waarop enige sprekers,
soms bekende buitenlanders, van de verschillende aangesloten ver-
enigingen het woord voeren. Op dergelijke avonden wordt de gelegen-
heid tot het stellen van vragen gegeven.
Zo heeft de afdeling Amsterdam van de Broederschapsfederatlê iet
xBXtg» jaar/op 15 December des avonds in zalen van het Parkhotel
te Amsterdam aan de leden van de verenigingen, aangesloten bij de
afdeling Amsterdam, uitnodigingen verzonden tot het bijwonen van een
feestelijke Kerstbijeenkorast, waarin afgevaardigden in een toespraak
van ongeveer 10 minuten de kerstboodschap van hun verenigingen
zouden uitzenden. Blijde kerstklanken zouden worden ten gehore ger •
bracht door Mejuffrouw Elly y,d« Poll (viool) - nadere personalia
dezerzijds niet bekend en Gonatanoe Gornelia BARTH. geboren 14 De-
cember 1886 te Taloe (Ind,), weduwe van M.J. Comelius, wonende
Prinsengracht 495-1, te Amsterdam (piano), terwijl voorts een zange-
res haar medewerking had toegezegd.

Van genoemde medewerksters is dezerzijds op politiek gebied niets
bekend.

Op 3 Juli 1948 werd in een der zalen van hotel "Krasnapolsky" te
Amsterdam
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Amsterdam door genoemde Federatie een lezing georganiseerd, gehouden door
een zekere Werner ZBJMBRMflH.

Het Landelijk Bestuur van de Broederschapsfederatie wordt momenteel gevormd
door :

voorzitter : Ing. L.J. FOLDERMAN. te Bilthoven»

secretaresse : Mej. H, Pothpff , SchouwtJeslaan 38 , Haarlem,

penningmeester : H. MEREN3 , Flevolaan 18, Naarden.
(Tehuis voor jongens).

De door U genoemde voorzitter, Prof«Ir,J«N« van der IEY, wiens juiste perso-
nalia luiden :

Jelte Nieolaas VAN DER LEIJJ geboren 30 Januari 1882 te Middelburg , ex-
directeur van de Middelbare Technische School, gehuwd met Kathleen Treatt,
geb.27-ll-.1895 te Bellingen (Austr,), sedert 7-10-1947, komende van Dor-
drecht, wonende aan het adrea Amsteldijk 76-111, te Amsterdam, geloof :
Vrij Katholiek,

Is onlangs als voorzitter van de Broedersohapsfederatie afgetreden.Dezerzijds
is bekend,dat batrokkene Algemeen Secretaris is van de Theosofische Vereni-
ging, Nederlandse Afdeling, gevestigd Amsteldijk 76 boven, te Amsterdam en
tevens zitting zou hebben in het bestuur van de Wereldeenheidsbeweging.

Het bestuur van de afdeling Amsterdam der Broederschapsfederatie wordt
vertegenwoordigd door :

voorzitster : Mevrouw A,C« Meijer-v.d. Meer, Watteaustraat 22-111$

secretaris : Mr* C. Sypkens, Idoreelsestraat 8 huis;
II

penningmeester : H. G-ijzan, Boterdiepstraat 64 ;
hs*

bestuurslid : MevrJCortman, Hartenstraat 34, allen te Amsterdam,

Hieronder volgen de juiste personalia van de hiervoren genoemde bestuurs-
leden achter de namen der verschillende verenigingen, welke door hen in de
Broederschapsfederatie worden vertegenwoordigd*

Dezerzijds is bekend, dat Mr» C. Sypkens in Juli 1947 redacteur was van het
üaterdagavondblad. Hij woonde destijds te Heelsum, doch door oorlogshandelingen
werd zijn woning verwoest, zodat hij naar Amsterdam trok, alwaar hij aan
genoemd adres momenteel inwonend is bij een familielid(tante). Gedurende de
jaren der bezetting zou hij nog wel enige malen als advocaat en procureur
practisch werkzaam zijn geweest, doch tegenwoordig eist de secretarisfunotie
van de Broederschapsfederatie vermoedelijk al zijn vrije tijd op»
Zijn echtgenote, Willemins Caroline VAN ANDEL, geboren 29-6-1900 te ̂ ojaieomboe
(Ind.) was in November 1946 enige tijd bestuurslid van de N.V.B.; omstreeks
Februari 1947 schreef zij in het orgaan "Socialisme van onder op" een arti-
keltje, dat ten doel had, de vrouw meer op de voorgrond te plaatsen, terwijl
zij tenslotte op 12 Mei 1947 spreekster was op een bijeenkomst van de Werel-
eenheidsb eweging.
Haar ervaringen met de N.V„B. moeten niet van een al te aangename aard zijn
geweest; het oorspronkelijk doel van de N.V.B», zoals dit werd gezien door
W.C.Sypkes-Van Andel,voornoemd en nog enige anderen, werd, zonder dat betrok-
kene c.s, in staat waren, zich hiertegen te weren, voorbijgestreefd door

communistisch
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oonmunistisoll georiënteerde vrouwen, I«atstbedoelden werkten W.C.Sypkee-
Van Andel, o,s» uit de leiding van de N,V„B. en bezetten zelf de bestuurs-
plaatsen, teneinde de N.VJ3» dienstbaar te maken aan communistische doel- ,
einden.
Op grond van deze ervaring mijdt de secretaris, Ifov C. Sypkens,vorenbedoeld,
liefst het communisme uit de Broederschapsfederatie en de andere aangesloten
verenigingen schijnen grofciadeels hetzelfde principe te huldigen, althans
naar de mening van MP. C. Sypkens, Al heeft men in de Broederschapsfederatie
idealen en wenst men veranderingen in de maatschappij, wil men in geen geval
naar een vorm van dictatuur toe, welke dan ook, omdat deze bestuursvorm
de gewoonte heeft, de persoonlijkheid van het individu uit te schakelen,
tengevolge waarvan bestaan en werkzaamheid ven de bij de Broederschaps-
federatie aangesloten verenigingen onmogelijk zouden worden.

De volgende verenigingen zijn bij de Broederschapsfederatie, afdeling
Amsterdam, aangesloten :

l.

2.

3.

/l
J ' v ' " ~

/!

4.

Anti-vivisectie Stichting (ongeveer 600 leden) ;
vertegenwoordigster : Johanna Blisabeth GLAESSEN.geb.26-12-1894 Asd.,

gehuwd met W.F,J.Zeegers,geb,Kreuznach,9-6-1898,
Chasséstraat 33 huis,Arasterdam.W.(tel.82553).

Eerste Nederlandse Esperanto Vereniging (ongeveer 100 leden);
vertegenwoordiger : Wesael Jan HIJVEID, geb, 28-6-1913 te Asd.,schei-

kundige, gehuwd met A,G«J.van Duuren, Jan van
ïïijckstraat 25-II,Amsterdam.(Z). (tel.20978).

Independent jOrder of Good Templers(I.O.G.T.),hulpdistrict 3 (is afd»Asd).
(propageren o.a. geheelonthouding) (ongeveer 205 leden)j
vertegenwoordiger : Simon KRIJGSMAN, geb.10-7-1881 te Krommenie,

typograaf,gehuwd n»t G.M.lMiitoni8se,Agatha Deken-
straat 51-11, Amsterdam.!,
Johan Gerard ESKENS.» Da Costakade 212-III,te Amster-
dam.W.(Is volgens Bevolking dd.12-3-45 overleden).
Hartog POQHS. geb. 16-2-1918 te Asd,,autogeen-lasse:
gehuwd met H.P.Aal, Afrikanerplein 15 huis,Amsterdai
(O), (tel.56526).

ifazdaznan Beweging (ongeveer 150 leden) ;
doel : gezondheid van geest en lichaam.
vertegenwoordigster : Willeraina Carolina VAN AlffiEL, geb.29-6-1900 te

Pojakomboednd,), e/v. Mr, C.Sypkens, Moreelse-
straat 8 huis, Amsterdam,(Z),

secretaris

penningmeester

Jft hoofd Cornelis 3YHCBNS , geb, 15-1-1894 te Den Haag,
advocaat en procureur,Mbreelsestraat 8 huls,
Arasterdam.(Z).

Nederlandse VegetariSrsbond (ongeveer 850 leden) ;
vroegere vertegenwoordiger : Albertus Willera ?!RINGS.geb,4-10>»1908 te Asd,

propagandist,gehuwd met G.P.Roodenburg,
Ternatestraat 28-IIIrAmsterdam.{0),

huidige vertegenwoordiger : Hugo GIJZBN. geb, Den Haag, 12~7-1894,
employé plaats.tel.dienst,gehuwd met C.van

Voorlopige secretaris
Campen,Boterdiepstraat 64-11,
Laendert Micbiel WPIKELMAN, geBl -1897*
te Schiedam, onderwijzer, ongehuwd, Wingerd-
weg 301-bovenhuiSjAmsterdam. (N) * (tel.61354) .

Amsterdamse Ixsge der Theosofische Verenlging(T„V. ) (ongeveer 140 leden);

vroegere
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x l vroegere vertegenwoordigster

huidige vertenwoordigster

: Anna Maria REIJSMBACH. geb.31-11-1886 te
Arast erdamjb oekhoudster t ongehuwd , gewoond
Amsteldijk 77 huis ̂Amsterdam* (overleden 6-4-49

Clara Rebeooa 3TERKBVSLD, geb. 5-4-1896 te Asd.„
weduwe van D, de Haas, Victorieplein 9-éên hoog,
Amsterdam* (Z).

secretaresse Maria Ottelina Wilhelaina ROQDHJIJZEN , geb.Asd.l7-10-

'A,
8.

1885, onderwijzeres, ongehuwd, Kerkstraat 371-III,
Amsterdam*

Loge Broederschap Theosofische Vereniging (ongeveer 25 leden) ;
vertegenwoordiger : Louis Willera Johan LABOJT , geb.5-12-1885 te Den Helder

leraar tekenen, gehuwd met M*G*H*Heuvelman, Da Costa-
kade 48 huis, te Amsterdam*(W),

Loge Dienst Theosofische Veteniging (ongeveer 90 leden) ;
vertegenwoordigster : Maria Johanna BLOK, geb, 12-1-1918 te Amsterdam,

gescheiden van : Th,W, Polet, Prinsengracht 495-1,
te Amsterdam, (C).

Centrum Amstelveen Theosofische Vereniging (ongeveer 20 leden) ;
vertegenwoordigster : Johanna Cornelia KBTSL . geb. 21-12-1900 te Asd.,

adj.bureauchef P.if., geseheiden van W»F. simons,
Warmondstraat 111-huis, Amsterdam, ï

Nederlandse Vereniging voor Natuurgeneeswijze (N,V,V»N.) (ongeveer 200 leden
)-.-"'j vertegwnwoordigster i Anna Cornelia VAN DffR MEER , geb. 9-2-1902 te Tilburg,
/' gehuwd met H.A. Meijer, watteaustraat 22-111, te

Amsterdam. Z, (tel.94726).

11, Groep Geestelijk Gerichte Vrouwen (G.G.G.V.) (onegeveer 25 leden) ;
' j vertegenwoordigster : Anna Gerardina DROSTERIJ, geb, 19-9-1907 te Asd,
/\d met H.W.G. Kortman, Bartenstraat 34 huis,

te Amsterdam. (C).

12. Soefi-beweging (ongeveer 70 leden) ;

A

vroegere vertegenwoordiger :

huidige vertegenwoordigster

Hendrik Gerrit Theodorus VAN ASSBIIP» geb.
7-8-1897 te Asd,, ambtenaar Distributiedienst
gehuwd met M.C,S,de Bueger,Olympiaplein 25
bovenhuis, Arasterdam,(Z). (tel.97783).
Mevrouw Z. Lakmaker-Boogert. Dorpsstraat
933(?), Aesendelft.

13. Inrichting voor Natuurgeneeswijze (geen leden,ontvangt wel event. ongeveer
Baulus Potterstraat 24,Asd, 20 tot 40 convocaties);

i vertegenwoordiger : L, Klopman. p/a. Paulus Potterstraat 24,Amsterdam,
/ (tel. 91436). Woont vermoedelijk buiten Amsterdam.

Op genoemd adres staat geen L. Klopman ingeschreven*
14. Verbond van Nederlandse Naturisten (ongeveer 150 leden) ;

' J( vertegenwoordiger ; Johannes Jacob FEBHSTRA. geb,11-3-1907 te Harderwijk,
j j bedrijfsleider firma J.H,Dirks,gevestigd Amstelveenseweg
' 90 en Koninginneweg 225,gehuwd met D.Dirks, wonende

Koninginneweg 225 huis,Amsterdam*(Z). (tel,24807-87301)

1̂5. Anti-tabaksbond (ongeveer 20 leden) •
li' vertegenwoordigster : Johanna Frederika VAU DER BIJL, geb.4-10-1901 Asd.,
/l zonder beroep,ongehuwd, Rozengracht 247-boven,te

Amsterdam. (C). (tel.36113)
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secretaris : Mr, C_, Sypkens, voornoemd.

16. Bond tot Bestrijding van de Vivisectie (ongeveer ISO leden) ;
vertegenwoordigster i Catharina Rpsalia FREERICKS, «eb.13-12-1891 te

i \d met H,van der Veen,Adelaars-
/ «00 RQ_T -ha Ama+.aiwloTn IU\weg 39-1, te Arasterdam.

17. Dagboekanier van het dagblad "HET PAROOL",
7"r '^^ió^'''Tffai^^^KS'''M''viat'~''''' '

geb. 10 October 1894 te Dordrecht,
/ redacteur,

ïitiaanstraat 18 boven, Amsterdam. (Z).
(Heeft 30 individuele leden,aangesloten bij de ''Broederschaps-
federatie, afd. Amsterdam, voor wie hij convocaties ontvangt).

Ingesloten worden te Uwer oriëntatie een afschrift van een vlugschriftje
van de ifezdeznan Beweging en een van de Anti-tabaksbond bijgevoegd.

Van de vorengenoemde vertegenwoordigers (-eters) voor de Broéderschapsfede- ;
ratie, cq. bestuursleden der daarbij vermelde verenigingen is dezerzijds j
op politiek gebied niets bekend.

Betreffende de vader van de overleden Johan Gerard ESKENS, die nog werd
opgegeven als secretaris van de I.O.G.T., genaamd:

Petrus Johannes ESKENS. geb.14-2-1894 te Amsterdam, hoofdmonteur plaatse-
lijke Telefoondienst, gehuwd met Johanna Petronella GORTZAK, geb.11-12-1894
te Nieuwer Amstel, wonende Da Costakade 212-1II, te Amsterdam, (C l , is
slechts bekend, dat deze in November 1946 voorkwam als lid op een lijst van
de C.F.N., afdeling Overheid-P.T.T.- Nadien werd niets naders omtrent hem
bekend.

Wat de vertegenwoordigster van de "Loge Dienst T.V.", Maria Johanna BLOK,
geb.12-1-1918 te Arasterdam betreft, blijkt, dat de op pagina l van dit
schrijven genoemde pianiste, da weduwe C.C, Comeliua-Barth, op hetzelfde
adres woonachtig is. Bovendien woont op dit adres een broer van eerstgenoemde,
genaamd Dirk Pe_t_er_.BLOK« geb.7-1-1925 te Oegstgeest, vermoedelijk student,

'% die zelf beweerd heeft, communist tejsijn. Dezerzijds is bekend, dat hij
abonné is van de bladen V.K,. HU, l'Hamaaité en "De Waarheid". Voorts is hij
waarschijnlijk geen onbelèëhde ïïlj de Q."P".3.J,_

Tenslotte blijkt uit onze administratie, dat de echtgenoot van de vertegen-
woordigster van de Bond tot Bestrijding van de Vivisectie (zie No.16 hier-
boven), genaamd Hermenus VAN DSR VKEN. geb,30-11-1894, een in vrijheid gestel-
de politieke delinquent is.

B-2.
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A F S O H R I F T

Vlugschriftja No,3
• M A Z D A Z » A N B E W E G I N G '
in het Nederlandsch Taalgebied
VaH-He«eHèe3ppiaaH-37-AïffiBSFe9BÏ Moreelsestraat 8 AMSTERDAM

• "ADEM ÏS IE7EN"

Ons doel is zelfbeheessching QB de ver.overing van het meesterschap over al de
attributen van ons wezen - lichaam, ziel, geest. Om dit te, bereiken,moeten wij
beginnen met het eenvoudigste en opstijgen tot het hoogste; het moet stapaanr
voor stap worden gedaan, onder het gaan eiken etap beheerschend.Dan zal onze
ontwikkelig zeker en onafgebroken zijn. Wij kunnen niet bevroeden wat dit leven
in zijn diepstën zin voor ons boteekent, voordat ons lichaam in staat ia dat
leven te openbaren,- phs eerste streven moet dus zijnrdit lichaam in zijn geheel
te beheersclien en wij zullen in det dingen, die Mazdaznan tns leert al de aanwij-
zingen vinden, .noodig om dit doel te bereiken.Daartoe moeten wij alle functies
van de organen van dl± lichaam begrijpen en in onze macht hebben. De belangrijk-
ste der.levensverrichtingen en de eerste, die wij beschouwen, is de werking der
ademhaling. Wij ademen niet genoeg in om het leven te vernieuwen, en wij ademen
niet voldoende uit om d* longen van koolzuur en andere gasvormige bestanddeelen
te bevrijden, die vanwege onze onvoldoende uitademingen in de longweefsels
aehterbli jven*
II» de medische wetenschap (zie e<a. Schenk ünd Gürber, Physiologiè des Menschen,
24,, Auflage ̂Verlag Enk», StuAtgart 1929) is het bekend, dat de gemiddelde vol-
wassen mensch in rustige omstandigheden ongeveer een halven liter Lucht in- en
uitademt. Na inadejning van den halyen liter lucht is het mogelijk nog 2 liter
lucht, bovendien/in te ademen; eveneens kan men na uitademing van den halven
liter nog Ĵ  liter lucht bovendien uitademen» De êdemhalingseapaciteit van de
longen-bedraagt dus 4 L«Na de, diepste uitadaming blijft er nog 1,2 liter lucht
in de longen achter, die niet kan worden uitgeademd.

CompJementaire-Ademlucht 2 L.
Gemiddelde adem 0,5 L.
Reservélücht 1,5 L,
Overblijvende lucht ' , 1,2 L.

Het koolzuur, dat het lichaam door middel van de organen aein het bloed afgeeft,
is voor het menschelijk organisme een gevaarlijk gif. Dit giftige koolzuur ver-
laat het bloed'in de longen door de poreuze wanden van het fijn vertakte bloedvaa*
stelsel, vermengt zich daar met de aanwezige lucht en verlaat het lichaam bij de
uitadaming. De ingeademde buitenlucht bevat 2Ï pCti zuurstojg, 0,04 pCt» koolzuur,
de rest is stikstof. Deze lucht vermengt zich in de longen met de daar aanwezige
lucht, die 16 pCt. zuurstof en 4 pCt. koolzuur bevat. Hieruit volgt', dat het
zuurstofgehalte is verminderd, terwijl het Soolzuurgehalte'zich in de longen heeft
verhöhderdvoudigd,
Hoe beter de longen door versche lucht geventileerd worden, des te meer kool-

zuur raken de longen, het bloed en de organen kwijt en des te beter kunnen deze
laatste,van schadelijke iriwarking bevrijd, hun arbeid verrichten^Tevens kan het
bloed bij betere ventilatie meer zuurstof opnemen, zoodat het bij het bedwingen
van ziekte krachtiger werkt dan zuurstof -arm bloed. Bovendien wordt'bij diepere
ademhaling het oppervlak vnn de longen vergroot,zoodat dan drie factoren in
gunstigen zin samenwerken.Hoê 'volledigerdusi de ademhaling,dés té bet'er de gezond-
heid. Bij de gemiddelde ademhaling van een halve liter lucht blijft er op grond

van
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van de bovengenoemde cijfers na de uitademing 2,7 liter lucht in de longen
achter,die koolzuur uit het bloed opnemen en die bij de daarop volgende inaden&ng
mat een halve lieer versche lucht worden vermengd. De aldus in de longen aanwe-
zige 3,2" lièerbevattën ̂  liter of ongeveer 16 pCt.srersche lucht.
Ademt men echter zooveel mogelijk uit, dan blijft er maar 1,2 liter door kool- ,

zuur bedorven licht in de longen achter en ademjt men daarna .zoover» mogelijk in,
.dan̂ komen daar 4 liter vsrsche lucht bij, zoodat de hoeveelheid versche lucht
ongeveer 77 put. van de thans in de longen aanwezige 5,2 liter lucht bedraagt»
Men ziet het enorme verschil in percentage en het is duidelijk dat de lucht,die
'77 jsÊttu versche lucht bevat, aan het bloed möerzuurstof kan afgeven, dan de lucht
délFèr maar 16 pCt. van bevat ; hot "bloed öhdétvindt een krachtige verlevendiging,
ditë op den voet wordt gevolgd door een verlevendiging van lichaam en geest,Dat
icaït ifedèr zelf probeeren en ervaren. ' ' . , ,
Om hét bloed de grootst mogelijke zuurstoftoevoer te verzekeren, kan men,zooals

iri'de hieronder volgende uitafleraingsoefening is beschreven dppr een voorafgaande
zorgvuldige uitademing, het bloed in een toestand"brengen,waarin 1iè;t meer dan
gewoon lijk geneigd !is en geschikt, zuurëtóf op te nemen. Door 'nsi eis' zorfrvuldige
uitaderaing bovendien nog-een periode van ademrust in te voegen -wordt deze geneigd-
heid, van het bloed tot zuurstofopname versterkt. Wie een kind gadeslaat,dat dc~*
he&, gevoel van onwel zijn of? pijn is gaan schreien, kan deze wfcjze- van ademhai.jg
ete het resultaat ervan door waarneming controlecren.
n Kat doet het kind t Behalve dat het zijn stemgeluid verheft,ad enttj het langdurig
uit,;-tot„ het niets meer heeft om uit te ademen; dan treedt het öögenblik in,
waarop het in 't geheel niet ademt; dan een korte krachtige inadeining,sniksgewijs,
to&de dongen gehertlgevuld zijn en de uitaderaing met geluideverschijnselen begint
opnieuw.Zoo herhaalt het kind al nschreiende zijn aderaoefening totdat het zich
pjfgelueht voelt, ; ,
;H&t is, de verdienste van Dr. O.Z. Ha'nish geweest hierop de opmerkzaamheid te

richten en hij geeft in zijn leer "Van denAdem" talrijke oefeningen, die ten doel
hebben^ ziekten buiten te sluiten en in het kerngezonde lichaam eëen onbeperkt
denkvermogen te ontwikkölien. Het A.B.C, van deze leer "Van den Adém"zijn de
uitademings- of Yima oefening en de inademinga- of Alryama oefening.

. UITADEMINOSaEKaiIKG -(Yina-oefening).

Niet alleeh wanneer men zich lichamelijk uitgeput en ziek voelt,maar ook in
de gezonden Sagen, zal deze raadgeving helpen,indien men de gegeven aanwijzingen
zorgvuldig op proef stelt : '

i» Öeèf het lichaam een gemakkelijke houding, zittend, liggend, of staand,
2,''''Zot de fcoirst 6p en houd de borstkas in deze houd ing, zonder de snieren verder

te bewegen. Elke,beweging die zou geschieden moet tot de buik of het middenrif
beperfcj blijven.l)e overige spieren moeten worden ontspannen,

3. Leg U* tong in dé onderkaak.
4. Richt Uw oogen_op een bepaald punt op oogshoogte en laat geen enkele gedachte
' opkomen.

5. Adem de longen langzaam leeg; laat hét lichaam steeds ontspannen. Biljf
zachtjes uitademen,langzaam maar zonder ophouden» Adem uit tot ge niet verder
kunt,'tot het u voorkomt of alle lucht de longen, verlaten heeft. .,.

6. Bij hét bereiken van dit punt van volkomen uitademing staakt ge alle adembewegtn
eA telt in gedachten tot'lo, 20, 30 enz»steeds ontspannen.

7. Kunt ge dezen toestand van rust niet langer volhouden, vestig dan uw aandacht
. op het ontspannen vajp. ,elk deel van uw lichaam*
8.( Adem nu in, maar doe dat met een snik; laat uw geheele lichaam aan zichzelve

,.̂ pver behalve de borstkas, die vastblijft, als een muur» .
9* ziijn de longen volledig gevuld, adem dan zonder pauze weer uit,zooals zooeven,

langzaam



langzaam, zachtjes, zonder ophouden, totdat het u toeschijnt of ge werkelijk
niet verder kunt,

10. Weer staat alle beweging stil, 10, 20 of 30 seconden of meer; daarna moogt ge pas
weer Inademen»

11. Herhaal deze ademteugen drie, vier of vijf keer achtereen. ,
Dit is de Tiraa-oefening»

INAJDEMIHÏSüEKENING. (Airyama oefening).

Zijt ge mismoedig, teleurgesteld, hebt ge tegenspoed of staat ge op den rand van
een zenuwcrisis, geeft u niet vrijwillig daaraan over, maar verban wat u zorg baart
en neem onmiddellijk uw toevlucht tot de volgende oefening;

1. Geef uw lichaam een gemakkelijke houding of ge zit, werkt, staat, loopt of ligt*
2. Zet uw borst zoo hoog mogelijk op en houd de borstkas op deze plaats,zonder

de spieren verder te bewegen.
3. Ontspan elk deel van uw lichaam.
4. Leg uw tong in de onderkaak.
5. Ledig uw longen en adem dan in, langzaam,zachtjes, zonder ophouden,totdat ge

meent onmogelijk meet iets te kunnen inademen.
6. Bij het bereiken van dit punt van volkomen inaderaing staakt ge alle adembeweging*
7. Houd nu uw adem in en tel in gedachten tot 10, 20, 30 of verder.
8. Houd u ontspannen.
9. Adem uit in zuchten en met korte tusschenpoozen.
10. Zijn de longen zoover mogelijk geledigd, adem dan weer in, zooals zooeven; adem

zoover mogelijk in.
11, Staak na de inademing alle adembeweging en tel zooala zooeven, zoo mogelijk

iets langer dan 20, 30, 40 enz.
12» Adem weer in zuchten in.
13. Herhaal deze ademteugen drie, vier of vijf keer achtereen. Dit is de Airyama-

oefening.

Deze inademingen herstellen de zenuwen en het zelfvertrouwen. Als men ze een paar
maal heeft geprobeerd en voldoende aandacht aan de houding heeft besteed, in het bij-
zonder aan de borst, die voortdurend op haar plaats moet blijven, dan zal men alras
het verschil beginnen in te zien tusschen uitzetting van de borstkas en capaciteit
van de longen. Ons doel is vergrooting van de longcapaciteit, wij willen de longen
vrijheid van ontwikkeling geven, en allevergroeiïngen van de longen met het been
van de borstkas/Losmaken, Spoedig zal men bemerken, dat men door het oefenen van
zekere leidende factoren van de lichamelijke organen een vlugheid van lichaam en geest
verkrijgt, ixaardoor de mensch in dezen tegenwootfdigen tijd zich alles zal kunnen
verschaffen.waaraan hij behoefte heeft. Want de menach is niet op deze wereld om te
lijden onder onkunde,zonde,ziekte en leed, maar om zich met zijns gelijken te ver-
heugen in een harmonische ontwikkeling van zijn onbegrensde gaven en talenten te
midden van een wereld, waar wijsheid, geluk,gezondheid en vreugde niet meer worden
genoamd,omdat ze vanaelfsprekend zijn.

Inlichtingen omtrent den adem en zijn toepassing.benevens
tijd en plaats van gratis adem-cursussen,brengt het Mazdaznan
Maandblad,waarvan een proefnummer gratis wordt toegezonden, na
verzoek aan Mr. C. Sypkens, M.D. Sc,D,,
A»9?e£ee**r Moreelsestraet 8 AMSTERDAM,



Behoort bij schrijven Ho, 6148-«48 dd. 38~6-1949,(GEHEIM)

A F S C H R I FiüP.

Zijt G e R O K E R o f R O O K S T E R ?

Weet Ge dat roken Uw gezondheid bedreigt» hoewel els regel de gevolgen
eerst later zich openbaren ?

Weet Ge dat lip-, tong- en keelkanker uitsluitend voorkomen bij sterke rokers ?

Kent Ge de grens tussen matig en sterk roken, die voor U geldt ?

Vraagt U zich nooit af, of Ge het recht hebt de lucht,waarop ook kinderen,
zieken en zwakken aanspraak hebben, te bederven en te vergiftigen ?

ROKER, Heeft U als man en vader het recht de atmosfeer in de huiskamer,
waarin vrouw en kinderen moeten vertoeven, op te eisen voor uw privé genoegen ?

ROOKSTER, weet Ge wel, dat het bloed van Uw kind door nicotine reeds vergiftigd
•wordt vóór de geboorte, daarna1 door de moedermelk ?

Zegt Ge wellicht, ik ben nog geen Vader of Moeder; als het zover is, zal ik
met roken ophouden ?

Zijt Gij er dan zeker van dat te kunnen, wanneer Ge verslaafd zijt aan Uw
hartstocht,wanneer blijkt, dat Ge geen vrij man, geen vrije vrouw meer zijt ?

Tabaksgebruik in elke vorm is altijd nutteloos, vaak nadelig en soms noodlottig!

Inlichtingen o.a. te bekomen bij de adressen van de
Nederlandse Anti-Tabaksbond, Postrekening 302498,
laan van Cattenbroeck 75, Zeist,
Hartenstraat 34, Amsterdam C. en
Mevrouw C.J. Roskes-Dirksen, ïfeloenstraat 136,
telef, 338191, Den Haag.

S T E U N T D E Z E A C T I E ! !



MINISTERIE TO ALGEETOS ZAKEK
*s- Gravenhage» 15 Jtani 1949.

No.47632.
Onderwerp» 2e Bappel. G E H E I M ^ /

VI. ' RD.3 -

Hieriaede moge ik U nogmaals mijn schrijven d»d, 25"
Oetofcer 1948 no.47632 en het hierop betrelöking hebbende
rappelschrijven d.d. 13 April 1949 no,47632 in herin*
nering brengen, waarin ik U verzocht mij te willen doen
inlichten omtrent de ''Broederschapsfederatie1*.

Het spoedige beantwoording zult U mij aeer verplichten
HBÏ HOO» T1H DE DIEMST,
namens deze f

Aan de Heer
Hoofdeonmi ssari s van Politie
te
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YM AIGEMB
's-Gravenhftge, 25 October 1948.

Ho. f B 47652

Onderwerp * wBroe der schapsfederatie* ..

VI. RD.3 - >

t
Van doorgaans welingelichte zijde vernam

ik j dat de In 1918 door de schrijfster ÏJajgga*.

;
etha HEIJBOOM te Rijswijk opgerichte *Bröe~
erschapsfederatieH, welke aanvankelijk langs
zuiver geestelijke weg trachtte de samenleving
der mensheid te verbeteren, thans haar doel-
stellingen op meer concrete wijze denkt te
verwezenlijken.

Niet alleen door samenwerking met gelijk-
gestemde humanitaire verenigingen en organisa-
ties, doch ook door daadwerkelijke hulp aan de
medemens en eventueel aan de gemeenschap, «11
men pogingen In het werk stellen het gestelde
doel te bereiken.

Be "Broederschapsfederatie11 stelt zich
voor de basis te vormen, vanwaar de reeds in
voorbereiding zijnde plannen hiertoe zullen
worden gevormd en verbreid.

Als voorzitter van het hoofdje sttmr der
federatie treedt op Prof«Ir»J«K«van der IBYt
wonende te tJwent*

Ik heb de eer ü te Verzoeken mij - Indien
mogelijk - nadere gegevens te doen verschaffen
omtrent de werkwijze dezer organisatiê  de po-
litieke orlinterlngvan haar leden en haar moge-
lijke activiteit te Amsterdam. Tevens zal Ik
gaarne worden ingelicht betreffende de volledi-
ge personalia en de politieke antecedenten van
vorengenoemde voorzitter*

HET HOOH) TAK DE BÏEHSÏ,
' voor deze i

J.G.Crabbendam*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
A m s t e r d a m.



I.Dy Haarlem,.

No.; 003371.

Uw ref.:
V.6."+8
No. 36022.

(
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De Broederschapsfederatie werd gesticht in
de schrijfster Margaretha Meyboom te Rijswijk.t

De Broederschapsfederatie stelt zich .teri..<3<
men tot "de Broederschap der Mensheid".
De doelstelling luidt:" Wij willen alle mensen als onze
broeders beschouwen en er naar streven om voelen, denken
en handelen daarmede in overeenstemming te brengen1'.

De Broederschapsfederatie wil een overkoepeling zijn
van die humanitaire verenigingen en stromingen,die boven-
staande beginselverklaring onderschrijven.

De activiteit van de Broederschapsfederatie bestond
o.m. uit het houden van conferenties^.waarop de problemen
van de tijd werden beoordeeld in het licht van de broeder-
schap der mensheid.

Thans wil de Broederschapsfederatie, naast het zuiver
geestelijk werk, tot meer concrete dingen komen, t.w. niet
alleen samenwerking doch ook dienen van elkander en de
gemeenschap. De samenwerking tussen gelijkgerichte,soort-
gelijke en aanverwante verenigingen wil de Broederschaps-
federatie stimuleren en voorbereiden. Verschillende plan-
nen hiervoor zijn in voorbereiding.

De Federatie stelt zich voor het platform te worden,
waar de plannen voor de opbouw van een betere samenleving
tot uiting kunnen komen en van daaruit verbreid.

De organisatie is als volgt samengesteld:
Een hoofdbestuur bestaande uit 9 leden ( voorzitter-secre-
taris, pennlngmeester(dagelijks bestuur, worden benoemd
ter algemene vergadering voor een periode van 3 jaar, zij
zijn herkiesbaar); de overige leden(6) worden telkens
voor l jaar aangewezen door 6 aangesloten verenigingen
(volgens rooster).

In het hoofdbestuur hebben zitting:
Als voorzitter: Prof.Ir̂ jLJI*jail,̂ «.r Ley te Amsterdam;
Als secretaressetl̂ f̂fl̂ ette_.Frjedejrjyka][?ezinâ  PothofT, 28.
10.f89 Groningen, ongehuwd, Nederlalidŝ '*<̂ êTr3'3T*~gêen
godsdienst, Adj.scheikundige bij de Gem.Waterleiding Am-
sterdam(tel.28537 Haarlem), woonachtig Schouwtjeslaan 38,
Haarlem.
Haar politieke richting kon niet worden vastgesteld.
Politiek noch politioneel is alhier iets ten hare nadele
bekend.

Te Haarlem treedt als plaatselijk voorzitter op:
Fr̂ nĵ êxJL̂ JBĴ riBE» Paramaribo 16.1.'95» heilgymnast-
m^sêlSr^NedTvoTgens art. la wet 92.,N.H., sinds 23A.t36
Eindenhoutstraat 17 Haarlem, komende van Bloemendaal, gen.
met Petronella Willemina Floor, Amsterdam 28.7.'92, Ned.
N.H.
In de politieadmlnistratie komt de aatotekening voor dat
"Volgens schrijven van de politie te 's-Gravenhage d.d.
22.10.'1+6 no. 22/6-552 F.E. Spiering te Den Haag gymnas-
tiekles gaf aan dames en heren, terwijl deze personen
spiernaakt waren. Ook Spiering had gedurende het les geven
geen enkel Kledingstuk aan".
In de documentatie van de P.R.A. te Haarlem komt onder no.
S.1091 een dossier contra F.E. Spiering voor, hetgeen ge-
seponeerd is. Spiering was in 1938 donateur N.S.B.
Uit het onderzoek is niet duidelijk kunaen worden of hij
aangesloten is bij een politieke partij,

Hi.1



Hij is voorzitter van de Vegetariërsbond en Broederschaps-
federatie en bestuurslid van de Wereldfederalisten, Afd.
Haarlem.
Hij is geheelonthouder,vegetariër en anti tabakker. Hij is
aanhanger van de Rozenkruizers Organisatie, maar heeft per-
soonlijke bezwaren tegen de afd. Haarlem. Hij is tegen ie- '
dere dogmatiek.

Als plaatselijk secretaris te Haarlem fungeert:
( Gerrî êĴ ĵ ^̂ vj,!̂ ^̂ , A'dam 17.2.'87, Ned. lid Soefi-
bTsweglng," gehuwd met Geertje Stuurman, Westzaan 3.3.'91, Ned.

O O 7 *S*5*-«Ĝ ^̂ .-W#KW'V*̂ ^̂  -. A. l ̂  -^T—-eveneens lid Söefi-beweging, woonadres Delftlaan 115.
Hij is gepensioneerd chef de Bureau van de Ned. Spoorwegen te
Amsterdam en houdt momenteel de boekhouding bij van Boskamp's ;
Wpninginrichting te Overveen. :

Hij heeft geen kinderen.
Hij is lid van de "Wereldfederalistenf en was tijdens zijn
verblijf te Utrecht evenals zijn vrouw aangesloten bij de
"Bellamybeweging". Enige tijd geleden hebben zij een cursus
Hypnose en spiritisme gevolgd dié gegeven werd door Gmelig
Meiling te Bloemendaal.

Ten opzichte van het wereldgebeuren staat de echtgenote
van Van Beek vrij optimistisch. Zij ziet hierin een normale evc
lutie gang, die niet te stuiten valt. Het geestelijk communis-
me heeft haar bewondering en zij vindt, dat het communisme
moet komen om een eind aan alle dogma's te maken. Zij zegt,
dat dit 4>ok de gedachtangang van haar man is.
Beide zijn zij bij de Soefibeweging aangesloten, omdat deze
beweging geen dwang oplegt, doch de zoekende geest leidt en
richt.

De penningmees ter es se- van de Broederschapsfederatie Haar-
lem is;

l Aj.id e_ArnoldaArrigng, Amsterdam 30.*+.'79» Ned. geen geloof,
ólïgeĥ ïwâ ^ 28 Heemstede. Zij heeft pas no.
1̂6028, geldig tot 30.8. «1+9.
Zij is o.m. lid en propagandiste van de I.O.G.T.

Bij de Broederschapsfederatie zijn o.m. aangesloten:
1. De Bond van Vegetariërs;--^'
2. De N.R«0.(RozenkBuizersorganisatie); ^.rVofc.ö-.
3. De Theosofische Vereniging;--
*+. De Bond van Spiritisten"Harmonia" ;̂ -
5. De Humanistische Vereniging; *,
6. De Int.Bellamyvereniging; K
7. De Federatie voor Wereldregering; x.
8. De Bond van Vrije Katholieken;—-'
9. De Ned. Anti Tabaksbond; 4™. -
10. De Ned. Kinderbond; -—
11. De Ned. Coöperatieve Vrouwenbond--'
12. ?

Niet bekend is, of de "ïerenlging Het Nieuwe Land" aange-
sloten is bij de Broederschapsfederatie.
Secretaris van deze vereniging isi D. Wijbenga, v. Oldenbarne-
veldtstraat 28, Leiden.

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook de I.O.G.T.
bij de Broederschapsfederatie aangesloten is.

De Broederschapsfederatie kent ook individuele leden.
De Broederschapsfederatie geeft een maandblad uit "Door in-

zicht tot daad". Uitgever: "De Algemene Periodieken Mij." te
Lochem,

.Haarlem, 11 October 19*+8.
r



I.P*._ Haarlem.

No.t OCnyn. De Broederschapsfederatie werd gesticht in 1918 door
de schrijfster Margaretha Meyboom te Rijswijk.

Uw ref.i De Broederschapsfederatie stelt zich ten doel te ko-
V.6.llt8 men tot "de Broederschap der Mensheid".
No. 16022. De doelstelling luidt:" Wij willen alle mensen als onze

broeders beschouwen en er naar streven om voelen, denken
en handelen daarmede in overeenstemming te brengen".

De Broederschapsfederatie wil een overkoepeling zijn
van die humanitaire verenigingen en stromingen,die boven-
staande beginselverklaring onderschrijven.

De activiteit van de Broederschapsfederatie bestond
o.m. uit het houden van conferenties waarop de problemen
van de tijd werden beoordeeld in het licht van de broeder-
schap der mensheid.

Thans wil de Broederschapsfederatie, naast het zuiver
geestelijk werk, tot meer concrete dingen komen, t.w. niet
alleen samenwerking doch ook dienen van elkander en de
gemeenschap. De samenwerking tussen gelijkgerichte,soort-
gelijke en aanverwante verenigingen wil de Broederschaps-j
federatie stimuleren en voorbereiden. Verschillende plan-i
nen hiervoor zijn in voorbereiding.

De Federatie stelt zich voor het platform te worden,
waar de plannen voor de opbouw van een betere samenleving
tot uiting kunnen komen en van daaruit verbreid.

De organisatie is als volgt samengesteld:
Een hoofdbestuur bestaande uit 9 leden ( voorzitter-secre-
taris, penningmeester(dagelijks bestuur, worden benoemd
ter algemene vergadering voor een periode van 3 jaar, zij
zijn herkiesbaar); de-overige leden(6) worden telkens
voor l jaar aangewezen door 6 aangesloten verenigingen
(volgens rooster).

In het hoofdbestuur hebben zitting:
Als voorzitter: Prof.Ir.J.N. van der Ley te Amsterdam;
Als secretaresse: Henrlette Prederika Gezina Pothoff, 28.
10.'89 Groningen, ongehuwd, Nederlandse, belijdt geen
godsdienst, Adj.scheikundige bij de Gem.Waterleiding Am-
sterdam(tel.28537 Haarlem), woonachtig Schouwtjeslaan 38,
Haarlem.
Haar politieke richting kon niet worden vastgesteld.
Politiek noch politioneel is alhier iets ten hare nadele
bekend.

Te Haarlem treedt als plaatselijk voorzitter op:
Frans Evert Spiering, Paramaribo 16.1.'95» heilgymnast-
masseur, Ned. volgens art. la wet 92.,N.B,, sinds 23.tt.*3<
Elndenhoutstraat 17 Haarlem, komende van Bloemendaal, gen,
met Petronella Wlllemlna Ploor, Amsterdam 28.7.'92, Ned.
N.H.
In de politieadmlnistratle komt de aantekening voor dat
"Volgens schrijven van de politie te 's-Gravenhage d.d.
22.10.ll*6 no. 22/6-552 F.E. Splerlng te Den Haag gymaas-
tiekles gaf aan dames en heren, terwijl deze personen
splernaakt waren. Ook Spiering had gedurende het les geve
geen enkel ijledingstuk aan". „
In de documentatie van de P.R.A. te Haarlem komt onder no
S.1091 «en dossier contra P.E. Spiering voor, hetgeen ge-
seponeerd Is. Spiering was in 1938 donateur N.S.B.
Uit het onderzoek is niet duidelijk kunaen worden of hij
aangesloten is bij een politieke partij.
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Rappel,

Hi, rmede moge ik U mijn schrijven no. 36022 d, d. 4 Juni
1948 in herinnering brengen, waarbij ik ü verzocht r.i j te
willen doen inlichten betreffende de Broeder schaps-Ftederatie

ï!0t spoedige beantwoording zult U r i;} zeef verplichten.

KET HT05D VM DE
TBir-IOHEIDSDTUKST ,
naïn.ens deze J

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
H a a T l a tn t

L.L.van Laere.
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L. 36022.
G E H E I M.
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Broederschaps-ïfederatie.

Tolgens een ontvangen raededeling Is tijdens de
Pinksterdagen 1948 in het Oranje-hotel te Oosterbeek
congres gehouden van de Broedersehaps federatie, waarvan
het secretariaat is gevestigd te Haarlem» Schouwt Beslaan
38. Aan het congres werd door 70 personen deelgenomen,
waaronder zich enige gasten uit België bevonden. De le-
zingen, die op bedoeld congres werden gehouden, behandel-
den in hoofdzaak de. vegetarische levenswijze en de vivi-
sectie.

Door genoemde organisatie wordt een maandblad uit-
gegeven genaamd "Door inzicht tot daad", waarvan als
hoofdredacteur optreedt Prof .Ir. J,N .v. d. Ley.

Ik moge U verzoeken mij omtrent de Broedersehaps
Federatie enige nadere inlichtingen te willen doen ver-
strekken omtrent het doel, activiteit en aantal afdelingen,
waarbij ik tevens gaarne de namen, personalia, politieke
oriëntering en verder van belang zijnde gegevens zal ont-
vangen betreffende de leden van het bestuur.

HET HOOFD V AH DE
TOILIGHSIDSDIEMBT ,
Namens deze;

3" .G.Gr ebbend am.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
te
H A A E L E M.
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Van Democratie tot Aristo-democratie
door A. E. Talens-Ebbens

Ons volk is een democratisch
volk: het wordt gedreven door het
verlangen om vrij, naar eigen aard
en inzicht, te leven en om in dé
samenleving tot uiting en tot
recht te komen. Ondanks dit ge-
zonde beginsel heeft de democra-
tie met haar verdeeldheid, partij-

,-ftrijd en parlementarisme onze
{ jlkskracht bedenkelijk onder-

mijnd en ons land tot aan de rand*
van de afgrond gevoerd.
De reden van dit fiasco ligt niet
in het w e z e n der democratie,
maar in de w ij ze, waarop ze ten
onzent werd vertolkt. De materia-
listische geaardheid van ons volk

• was n.l. oorzaak, dat de democra-
tie zich in wisselwerking met 's
mensen uiterlijke levensomstan-
digheden en langs de omweg ener
abstracte, onpersoonlijke politiek
heeft ontwikkeld, waardoor zij
het contact met de innerlijke mens
en. met het concrete en persoon-
lijke leven van ons volk meer en
meer heeft verloren.
De democratische politiek heeft

( e r e c h t gestreden voor vrij-
heid en recht, voor medezeggen-
schap en macht, maar t e n on-
r e c h t e verzuimd om deze
maatschappelijke waarden aan
geestelijke waarden te binden en
door zelfkennis, zelf dicipline,
plichtsbetrachting en verant-
woordelijkheidsbesef te rechtvaar-

, digen en te heiligen. Zodoende
heeft zij tot willekeur, verwilde-
ring en machtsmisbruik geleid en
in haar ontaarding opnieuw on-

. vrijheid, onrecht, verdrukking en
dus opnieuw ondemocratische toe-

standen gebracht. Tevens heeft zij
ons land gemaakt tot een arena
van politieke beginsels en partij-
dige belangen, waarin het in we-
zen hooggestemd democratisch
streven naar geestelijke levens-
vrijheid en heilig levensrecht ge-
leidelijk is vervlakt tot een laag-
bij-de-gronds geharrewar om
meer rechten en minder plichten,
om meer vrijheid en minder ver-
antwoordelijkheid, om meer ver-
dienen en minder dienen.
Dit verloop der democratie maak-
te telkens dwingende en dictato-
riale overheidsbemoeiing noodza-
kelijk om ons ongedisciplineerd
en vrijgevochten volk in toom te
houden en tegen zijn eigen wille-
keur en wangedragingen te be-
schermen, zodat de. democratie
door dictatuur vertroebeld werd.
Deze democratie, die zich steeds
meer van het innerlijke léven ver-
vreemdde, heeft wederkerig ver-
uiterlijkend op ons volksleven in-
gewerkt. Zij schiep een steeds in-
gewikkelder levens t a k t i e k,
waarin spontane levens t a k t zich
niet ontwikkelen kon. Zij leidde
tot een kunstmatige en vejwren-
gene, door talloze verorde-ningen
en strafbepalingen in bedwang ge-
houden samenleving, waarin een
natuurlyk en ongekunsteld, door
zelfkennis, zelfbeheersing en per-
soonlijk contact geordend samen-
leven schier onmogelijk werd.
Daarin werd de verhouding van
mens tot mens, van volk tot staat,
door een groeiend aantal onper-
soonlijke formulieren en formali-
teiten, ongeïnteresseerde ambte-
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naren en automatisch werkende
instanties bemiddeld; daarin werd
schier elke weg tot een om-weg,
elke menselijke handeling tot een
machinale handgreep, elk mens
tot 'n onpersoonlijk onderdeel van
de gemechaniseerde maatschappij
en ging de persoonlijkheid in de
collectiviteit verloren. Zodoende
raakte het soepele en persoonlijke
leven van ons volk dermate in
starre levensvormen gevangen,
dat telkens een onmiddellijk en
dictatoriaal ingrijpen van de over-
heid noodzakelijk was om de
stroef werkende machine onzer
samenleving weer op gang te hel-
pen, waardoor alweer onze demo-
cratie zich met de dictatuur heeft
afgegeven.
In deze democratische politiek
groepeerden de kiezers zich vol-
gens gelijkheid van politiek in-
zicht in partijen, die door haar
uiterlijke gerichtheid de kwanti-
teitboven de kwaliteit stelden en
zich meer om het a a n t a l dan
om het g e h a l t e harer aan-
hangers bekommerden. Zij werk-
ten door propaganda aan de uit-
breiding der partij en de toename
van uiterlijke macht, doch bleven
veelal in gebreke om door opvoe-
ding de geestelijke verdieping dei-
kiezers en de innerlijke kracht
van ons volk te bevorderen. Zij
speculeerden niet zelden op de op-
pervlakkigheid en de onwetend-
heid der massa, die wederkerig
haar stem vaak onbewust voor
holle leuzen en ijdele beloften ver-
kocht. Deze stem had een onper-
soonlijke waarde: elke stem, hoe
slecht gefundeerd en onverant-
woord ook, telde voor één; elke
stemgerechtigde, hij zij een goed
of slecht mens, een genie of een
domoor, een deskundige of een

leek, oefende door zijn kiesrecht
een gelijke invloed uit op het
staatsbestel. Zodoende heerste de
meerderheid van stemmen over dé
meerwaardigheid des stemmers
en gold de oppervlakkige en wan-
kele opinie der massa boven het
verantwoord en zelfstandig oor-
deel van de ter zake kundige en-
kelingen. Wederkerig kwamen op
deze wijze vaak mannen naar vo-
ree en vóór-mannen in het be-
stuur van land en gewest, die de
niets-zeggende opinie der mass^
vertolkten en die achter de ki
"zers aanliepen in plaats van deze
door een hoger inzicht en een rij-
per oordeel vóór te gaan. Hun
macht was soms meer op hun po-.
litieke kleur dan op hun persoon-
lijke kwaliteiten gebaseerd; hun
politieke geroutineerdheid moest
niet zelden hun gebrek aan per-
soonlijke bekwaamheid en zelf-
zelfstandigheid verbergen. Zo
kwam een parlement tot stand,
wiens bestuur welbeschouwd het
mede-bestuur van allen over alles
vertolkte en omgekeerd vaak een
schipperen was om het allen in
alles naar de zin te maken, waar-
door het zich in het algemeen
door stuurloosheid, soms zelfs als
wanbestuur kenmerkte. Onderwt
ging de stem dergenen, die krach-
tens een zelfstandig oordeel, een
oorspronkelijk inzicht en een ver-
ziende blik tot het bestuur des
volks geroepen waren, in het ru-
moer van de politieke strijd ver-
loren, zodat de brute volksmenner
over de geboren leider, de onper-
soonlijke massa over de Persoon-
lijkheid, de' man-in-de-straat over
de geestelijke aristocraat zege-
vierde en onze democratie onge-
merkt in een dictatuur-der-massa
ontaardde.



Deze verborgen dictatoriale ten-
denzen in onze democratie maak-
ten, dat ons volk niet innerlijk
weerbaar tegenover het nationaal-
socialisme stond en dat deze po-
litiek met haar openlijke dictatuur
ook in ons land voedsel vond. Se-
dertdien hebben de ervaringen
echter bewezen, hoe een dictato-
riaal bewind in ons van-huis-uit
liberaal en democratisch volk
slechts door dwang en geweld kan
worden gehandhaafd en hoe — in

'" ?t algemeen gesproken — een
^ctatoriale, door niemand gecon-
troleerde of gecorrigeerde macht
een geheel volk te gronde richten
kan. Zo heeft Nederland, zij het
langs negatieve en pijnlijke weg,
de zegeningen der democratie le-
ren waarderen en is het met te
meer overtuiging daartoe terug-
gekeerd. Tevens heeft het echter
door schade en schande geleerd,
dat de voor-oorlogse democratie
noodzakelijk vernieuwing behoeft.
Het is daarom geen wonder, dat
de na-oorlogse vernieuwingsroes
zich ook over onze democratie
heeft ontfermd. Een vernieu-
wingspoging op dit terrein was
b.v. de „doorbraak-politiek", die
ich hier en daar in de bestaande

partijen heeft voltrokken. Zij
was — zoals het woord trou-
wens zegt — een platvloerse
d o o r b r a a k , maar geen
verheven o v e r b r u g g i n g
van diverse democratisch-poli-
tieke idealen en heeft, als elke
doorbraak, eer vertroebeling dan
zuivering, in casu van politieke
beginsels, gebracht. Deze door-
braak-politiek heeft weliswaar
een vermindering van het aantal
partijen, maar geen bovenpartij-
dige eenheid en geen bovenpoli-
tiek machts e v e n wicht ten ge-

volge gehad. Zelfs heeft zij, door
een politiek machts o v e r wicht
te scheppen, onze toch al kwijnen-
de democratie ongewild nog meer
verzwakt, daar partij-overwicht
onwillekeurig tot partij-dictatuur
moet leiden.
Wil onze democratie, . in naam
waarvan wij tijdens de oorlog zo-
veel geofferd en geleden hebben,
niet ten dode opgeschreven zijn,
doch nieuwe levensvatbaarheid
krijgen, dan moet zij niet opper-
vlakkig, enkel naar de vorm, maar
grondig, naar de geest, worden
vernieuwd. Dan moet zij niet lan-
ger aan een starre en levensvreem-
de politiek, maar onmiddellijk aan
het soepele en bloedwarme leven
worden gebonden en door de in-
nerlijke mens worden gedragen.
Dan paoet de grondslag worden
gelegd van een nieuwe demo-
cratie, die in de. geest des volks
geworteld is, die door het beste in
de mens en door de besten uit het
volk, d.i. dus door haar eigen aris-
tocratie, worden geadeld en ge-
leid.
Deze aristo-democratie eist aller-
eerst de nieuwe aristo-democrati-
sche mens, d.i. de mens, die zijn
lager,-natuurlijk wezen onder lei-
ding van zijn hoger, geestelijk
Wezen heeft gesteld en zijn uiter-
lijke vrijheden en rechten inner-
lijk leert beheersen.
Deze ontwikkeling van de nieuwe,
aristo-democratische mens, waar-
op ik hier niet verder in kan gaan,
zal zich voltrekken in wisselwer-
king met de groei ener nieuwe,
aristo-democratische Gemeen-
schap, d.i. een gemeenschap, die,
op aristo-democratische wijze, van
beneden af en van klein tot groot,
wordt opgebouwd, zó, dat elke,
kleinere gemeenschap de bouw-
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steen ener grotere gemeenschap
vormt en bouwmeesters, die zelf
door de Geest worden geleid, aan
dezq opbouw leiding geven.
De kleinste gemeenschap is dan
die van het huisgezin, dat hier. een
gemeenschap van de Ie orde
zal worden genoemd. Gezinnen
groeperen zich tot een gemeen-
schap van de 2e orde: de wijk;
wyken zijn weer onderdeel van
een gemeenschap van de 3e orde:
de gemeente; gemeenten vormen
samen een gemeenschap van de
4e orde: de provincie; provincies
groeperen zich tot een gemeen-
schap van de 5e orde: het Rijk'.
Het is denkbaar-, dat op deze wijze
eens de grootste Gemeenschap,
die der Mensheid, van binnen uit
zal groeien. Deze opbouw, welke
hier slechts in enkele principiële
ly'nen kan worden geschetst, ge-
schiedt van beneden af, trapsge-
wijs en pyramide-vormig.
Elke gemeenschap, van welke
orde ook, moet worden tot een
woon- en werkgemeenschap, tot
een consumptie- en productie-één-
heid, en als zodanig weer onder-
deel en orgaan van grotere ge-
meenschap vormen. Zo zal elke
gemeenschap ook uit moeten
groeien tot een eenheid van mede-
zeggenschap en bestuur, van
recht en macht, van vrijheid en
leiding. Het is in dit laatste as-
pect, dat ik die gemeenschaps-
ordening in verband met mijn On-
derwerp wil beschouwen.
Het huisgezin is dus een gemeen-
schap van de Ie orde en als zoda-
nig fundament en bouwsteen van
de gehele menselijke samenleving.
Vernieuwing van het gezinsleven
in aristo-democratisehe zin is dus
noodzakelijk, opdat dit fundament
hecht, déze bouwsteen deugdelijk

zal zijn. Het huisgezin moet -wor-
den tot een gemeenschap, waarin
persoonlijke vrijheid en geestelij-
ke leiding heersen en waarin de
natuurlijke verhoudingen tussen
man en vrouw, tussen "ouder en
kind, door de geest van liefde ge-
louterd en geheiligd worden.
Het huwelijk moet dus aristo-de-

. mocratisch wezen; d.w.z. dat het
recht en de vrijheid der echtge-
noten uiterlijk geëerbiedigd en
innerlijk verantwoord zijn en dat
sexuele verliefdheid door geesy~"
lijke liefde wordt geleid en opgt
voerd. .
Ook de opvoeding der kinderen
moet aristo-democratisch zijn: zij
moet zijn gericht op dé vrije, maar
geleide ontwikkeling van de Per-
soonlijkheid, die in het kind reeds
in kiem aanwezig is en die onbe-
lemmerd moet wassen, doch voor
kwade uit-wassen moet worden
behoed om tot gave vol-wassen-
heid te komen. Dit evenwicht tus-
sen vrijheid en leiding eist, dat
het ouderlijk gezag door kinderlijk
ontzag wordt gerechtvaardigd, zo-
dat het goede voorbeeld van de
ouders de beste lering voor de kin-,
deren-, de beste opvoeding van de
kinderen de zelf-opvoeding van d'
ouders is. v

In het harmonische-huisgezin be-
hartigt de moeder intern de be-
langen en de rechten der indivi-
duele gezinsleden, terwijl de vader
deze collectief naar buiten uit, n.l.
in de maatschappij, vertegen-
woordigt en verdedigt. De moeder
heeft in het gezinsbeleid advise-
rende stem, medezeggenschap en
invloed, d.i. indirekte macht; de
vader heeft daarin beslissende
stem en direkte, besturende
macht. Zij wikt, hij beschikt. Zijn



stem behoort echter "te zijn ge-
bonden aan rechtvaardige sociale
wetten, opdat de democratische
rechten van het gezin veilig zijn
en zijn macht niet in over-macht
en dwang kan ontaarden. In deze
twee-eenheid van vader en moe-
der, welke kenmerkend voor een
waarachtig gezinsleven en waar-
borg voor het welzijn der kinderen
is, openbaart. zich dé cosmische
twee-eenheid, van het Vader-
(Geest) en het .moeder-(aarde)

icipe, van het bevruchtende en
vruchtdragende beginsel in de

Schepping. Deze manifesteert zich
evene'ëhs in de twee-eenheid van
het aristocratische en het demo-
cratische beginsel in mens eii sa-
menleving, welke een waarachtig
gemeenschapsleven schept, het
hoogste volkswelzijn garandeert
en in harmonie met Gods Plan
voor deze aarde is.
Uit dien hoofde behoort elke ge-
meenschap, van welke orde ook,
te hebben: een gemeenschapsbe-
stuurder én een gemeenschaps-
raad, die resp. het vader-^ en het
moederprincipe, het .-aristocrati-
sche en het democratische begin-
sel in deze gemeenschap vertegen-

x"<öordigen. De bestuurder wordt
V^ónoemd door de bestuurder der

gemeenschap van de volgend ho-
gere orde. Deze benoeming ge-
schiedt als regel op voordracht
van-, en uit de raad. De bestuurder
is baas op eigen terrein en oefent
in zijn gemeenschap de hoogste
macht uit, welke macht echter
ondergeschikt is aan die van den
gemeenschapsbestuurder van één
hogere orde. De raad wordt sa-
mengesteld uit de vertegenwoor-
digers van de, samen déze ge-
meenschap vormende, kleinere ge-
meenschappen. Dé bestuuj-der

wordt dus van boven af, doch
principieel op voordracht van be-
neden af, d.i. op aristo-democrati-
sche wijze, benoemd, terwijl de
raad van beneden af, d.i. op demo-
cratische wijze, wordt gekozen.
Een harmonisch bestuurde ge-
meenschap zal in de regel door
haar bestuurder in de raad van
de gemeenschap van één hogere
orde vertegenwoordigd zijn. Deze
is dan tegelijk bestuurder zijner
sgemeenschap en raadslid in de ge-
meenschap der volgend hogere
orde. De raad heeft in het ge-
meenschapsbeleid adviserende
stem, medezeggenschap en in-
vloed, d.i. indirekte macht; de be-
stuurder heeft daarin beslissende
stem en direkte, besturende
macht. De eerste behartigt intern
de belangen en de rechten van het
volk; de twede beslist daarover en
vertegenwoordigt ze als regel in
het bestuur der gemeenschap van
één hogere orde. De raad wikt, de
bestuurder beschikt. De raad kan
eventueel tegen deze beschikking
in hoger beroep gaan bij de be-
stuurder der volgend hogere orde,
wiens beslissing voor beide par-
tijen bindend is. De raad verte-
genwoordigt in deze gemeenschap,
zoals gezegd, het moeder-principe,
het democratische beginsel; de
bestuurder vertegenwoordigt
daarin het vader-principe, het
aristocratische beginsel.

Wat hier in het algemeen is ge-
zegd, zij met een concreet voor-
beeld toegelicht. Ik neem als voor-
beeld de gemeenschap, welke wy
thans als gemeente kennen. De
gemeente heeft een bestuurder:
de burgemeester. Dé burgemees-
ter wordt van boven af, n.l. door
de provincie-bestuurder, be-



noemd. Deze benoeming .geschiedt
als regel op voordracht van- en
uit de gemeenteraad. De gemeen-
teraad is samengesteld uit de ver-
tegenwoordigers der wijken, die

-samen deze gemeente vormen. De
vertegenwoordiger van elke wyk
wordt door de wijkbewoners geko-
zen. Daar deze wijkbewoners el-
kaar als regel persoonlijk en in
hun dagelijks leven' kennen, is het
mogelijk, dat de keuze door de
persoonlijkheid van de gekozene
en niet door diens politieke kleur
wordt bepaald. De keuze wordt
dan, én door de intieme sfeer en
door het persoonlijk contact, meer
een kwestie van s t e m m i n g
dan van s t e m m e n , eer een
spontane erkenning van geeste-
lijke meerwaardigheid dan een
wikken en wegen van politieke
factoren.
De vertegenwoordigers -der ge-
meentelijke wijken vormen dus
samen de gemeenteraad. Zij ma-
ken bij ev. burgemeestersbenoe-
ming een voordracht op en wijzen
in het algemeen de meestwaardige
uit hun midden daarvoor aan. Ook
dit is mogelijk, omdat zij elkaar,
als leden van de gemeenteraad,
van mens tot mens en in hun -le-
ven en werken kennen.
De provincie-bestuurder benoemt
de burgemeester, d.w.z. dat hij in
de regel zijn goedkeuring hecht
aan de keuze van de gemeente-
raad. Wanneer dit niet het geval
is, wanneer dus de burgemeester
buiten de voordracht om wordt
benoemd, dan kan, volgens, het de-
mocratische beginsel, de gemeen-
teraad tegen deze benoeming .in
hoger beroep gaan bij de landsbë-
stuurder, wiens uitspraak voor
beide partijen bindend is.
De leden van de gemeenteraad

vertolken de wensen en beharti-
gen de belangen en rechten hun-
nen wijken in het gemeente-
bestuur. De burgemeester ver-
werkt dit alles voor zijn gemeente
en neemt naar aanleiding daarvan
gemeentelijke beslissingen en
maatregelen, welke echter nim-
mer in strijd mogen zijn met de in
de provincie geldende verordenin-
gen en wetten. Aangelegenheden,
die een groter gebied dan de eigen
gemeente betreffen en die beslis-
singen noodzakelijk maken,
buiten de bevoegdheid van
burgemeester vallen, worden door

. deze, mét diens persoonlijk ad-
vies, ter kennis van het pro-
vinciaal bestuur gelbracht. We-
derkerig ontvangt de burgemees-
ter instructies van het provinciaal
bestuur, welke hij voor zijn ge-
meente verwerkt en event., mét
zijn persoonlijke' instructie, aan
de wijkbestuurders doorgeeft. Zo
is dus de burgemeester op zijn
plan de middellaar tussen het la-
gere en het hogere, tussen recht
en vrijheid van beneden af en ge-
zag en leiding van boven af, d.i.
tussen het democratische en, het
aristocratisch^ beginsel.
Het gemeentebestuur kan zif
met raad en daad bij laten stak-,
door deskundigen, die men met de
tegenwoordige wethouders zou
kunnen vergelijken; zulks met
dien verstande echter, dat zij
geen deel aan het bestuur der ge-
meente hebben en dat zij in de
praktijk van het gemeentelijke
arbeidsleven, door hun kennis en
bekwaamheid op speciaal gebied,
naar voren zyn gekomen.
Dit beeld van de gemeente her-
haalt zich in de provincie. De pro-
vincie-bestuurder wórdt door de
landsbestuurder benoemd, zulks



in.beginsel op voordracht van- en
uit de provincie-raad. JDe provin-
cie-raad wordt gevormd door de
vertegenwoordigers der gemeen-
ten, die samen deze provincie vor-
men. In een harmonisch bestuur-
de gemeente zal, als vertegen-
woordiger dezer gemeente in de
provincie-raad, de burgemeester
worden gekozen. Waar dit niet-
het geval is, daar is „kortslui-
ting",. Dit geldt als een waar-
schuwing aan de provincie-be-
s&iurder, dat de door hem be-
\e burgemeester niet meer
het volle vertrouwen zijner ge-
meente heeft, of althans niet meer
als haar eerste en meestwaardige
gemeenteburger wordt erkend, zo-
dat aan het democratische begin-
sel te kort wordt gedaan.
0»k in het provincie-bestuur heeft
de raad adviserende stem, invloed
en zijdelingse macht, de bestuur-
der beslissende stem en réchts-
streekse macht, welke laatste op
haar beurt ondergeschikt is aan
de macht van de landsbestuurdér.

Door deze trapsgewijze verkiezing
en benoeming van afgevaardigden
en bestuurders vindt elke keuze
en benoeming in beperkten kring
( op grond van perjsonoiïjk con-
tact plaats, terwijl door deze her-
haalde selectie steeds de besten
uit de goeden naar boven zullen
komen.. .
Wederkerig zal elke gekozene en
benoemde een invloeds- en
machtstérrein bestrijken,, waarop
hij ten volle thuis is en dat. hij
volkomen beheerst. Dit terrein is
uitgebreider, zijn invloed en
macht zijn dus groter, naarmate
hij zich in het praktische leven
en als mens onderscheidt, naar-
mate hij dus door herhaalde se-

lectie .verder naar boven komt.
Op deze wijze zal de gehele sa-
menleving worden doortrokken
door twee, elkaar kruisende en
wederzyds corrigerende gemeen-
schapsbeginsels. De bestuurders
zullen in hun rangorde het kanaal
vormen, waardoor het hoogste ge-
zag en de. opperste leiding traps-
gewijs van boven naar beneden
worden gedistribueerd; de raden
zullen in haar juiste volgorde de
spreekbuis vormen, waardoor de
wil en de invloed van het volk
trapsgewijs van beneden naar bo-
ven worden geassocieerd. Ginds
decentralisatie van- leidende
macht,, hier centralisatie van gelei-
de kracht; daar de leidende aristo-
cratie, hier de geleide democratie.
Deze twee stromingen zullen el-
kaar kruisen in de persoon van
elke gemeenschapsbestuurder, die
tevens vertegenwoordiger zijner
gemeenschap — en dus raadslid
— in de gemeenschap van de vol-
gende hogere orde is. Hy is mees-
ter op zijn terrein en dienaar van
zijn volk op hoger terrein; hij is
tegelijk heer en knecht en vormt
een levende schakel in de mense-
lijke keten, die de nederigste
staatsburger met de hoogste
staatsleider verbindt. In deze ge^
meenschapsbestuurder • voltrekt
zich de paring van het Vader.
(Geest)- en het moeder (aarde)
principe, van het bevruchtende en
het vruchtdragende element, van
het aristocratische en het demo-
cratische beginsel; door hem
neemt de. aristo-democratie ge-
stalte aan en wordt het Christus-
beginsel in onze samenleving ge-
boren.
Deze aristo-democratie voert de
democratie uit de sfeer ener star-
re en " verstarrende politiek en •



plaatst.haar midden in het volle
leven, waar ze door het edelste ,in
de mens en door de edelsten van
ons volk geleid en gelouterd
wordt. Zij brengt evenwicht tus-
sen vrijheid en leiding, tussen me-
dezeggenschap en bestuur, tussen
de wil des volks en de wetten van
het land, en dus de synthese en de
verwerkelijking van alle democra-
tisch-politieke idealen. Zij schept
van binnen uit en van klein tot
groot, door persoonlijk contact en
de daad van alledag, een waarach-
tig gemeenschapsleven, waarin
bovenpolitieke idealen, zoals vre-
de, eenheid en broederschap, in be-
perkte, doch steeds wijdere kring,
practisch verwerkelijkt zullen
worden. Zij legt een onmiddellijk
en levend Verband tussen kiezer
en gekozene, tussen onderdaan en

overheid, tussen volk en staat,
waardoor ,• parlementaire omwe-
gen, starre regeringsvormen, -
stroef werkende instanties, dicta-
toriale overheidsbemoeiing, partij-
en massa-dictatuur, nis sneeuw
voor de zon zullen verdwijnen en
waardoor voor het eerst en voor-
goed een einde wordt gemaakt aan
de dictatuur, zoals deze n i e t on-
der de zuiveringsactie valt, maar
niettemin in ons democratisch
Nederland alom in verkapte vorm
aanwezig is en diens hersteL^
vernieuwing fundamenteel on{ '
gelijk maakt. *)
Apeldoorn.

°) Dit artikel is een korte samenvat-
ting van de lezing, die door schri dezes
werd gehouden op de Jaarvergadering
der Broederschaps-Federatie te Utrecht
op 26 Mei 1946. »

O n d e r s c h r i f t . '

Het aristo-democratische beginsel, zo-
als -hier in het kort voor ons staatkun-
dig leven geschetst, zal óp elk terrein
onzer samenleving vorm aan moéten
nemen. Het zal niet alleen de verhou-
dingen in bet huisgezin, maar 'eveneens
die tussen leraar en leerling, werkgever
en werknemer, producent en consu-
ment, bestuur en leden, moeten bepa-
len en dus ten grondslag moeten liggen
aan een waarachtige gezins- en onder--
wijsyernieuwing, aan de hiërarchische
opbouw van ons bedrijfs-, economisch-
en verenigingsleven. Wederkerig zal elk
mens persoonlijk, in eigen werkkring,
op eigen levensterrein, in de gelegen-
heid, zijn om een steentje bij te dragen
tot de opbouw dezer aristo-democrati-
sche Gemeenschap.
Terwijl de meest vernuftige pogingen,
de meest massale acties om onze sa-

menleving op de vermolmde grondslag
der oude democratie staande te houden,
op den duur vruchteloos zullen, blijken,
zal de geringste poging om van meet
af aan een samenleving op niéuwe,
aristo-democratische basis" op te bou-
wen, eeuwigheidswaarde hebben en
duizendvoudig vruchten dragenr
Daarom wekken wij al onze leden en
lezers op om dit Inzicht te verbreiden
en tot Daad te maken.. We kunn'en
U in dil werk steunen door het f**
aanvrage toezenden van gratis o\n van dit artikel, door het gevéii

van event. aanwijzigingen en door het
samenbrengen van medewerk(st)ers in
team-verband. Wederkerig houden wij
ons aanbevolen voor Uwe daadwerke-
lijke medewerking en voor het ontvan-
gen van Uwe aan eigen initiatief of
ervaring ontleende wenken. ,
Correspondentie-adres: Mevr. A. P.
Gouverne—Zaadnoordijk, Naarderstr.
weg 254, Huizen (N.-H.).

Overdruk uit „Door inzicht tot daad", Maandblad van de Broederschapsfederatie l
Hoofdredacteur: Prof. Ir. J. N. v. d Ley - Uitgave; K.V. Algem, Periodieken Mij./Lochemt
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Wat WIL de

Broederschaps - Federatie ?

Toekomst
Hoe zal nu het werk voor de toekomst
zijn?
Na de bevrijding bleek bij alle bestuurs-
leden het gevoel te bestaan, dat wij nu
naast dit zuiver geestelijke werk ook tot
meer concrete dingen moeten komen.
Uit de verwerkelijking der Broeder-
schaps-gedachte komt niet alleen sa-
menwerking voort, maar ook het dienen
van elkander en de gemeenschap in het
algemeen door ons werk.
De wereld heeft deze weg te gaaii, zo
ze niet ten gronde zal gaan. En dit be-
grijpende, wil de Broederschaps-fede-
ratie ook daarin pionierswerk doen. Zij
wil nu trachten de samenwerking te
stimuleren, ja zelfs voor te bereiden,
tussen de aanverwante verenigingen,
welke gezamenlijk een gemeenschappe-
lijk concreet doel zouden kunnen

, trachten te bereiken. Zij heeft ver-
schillende plannen in deze richting in
studie en voorbereiding. Daarnaast wil
de federatie een platvorm zijn, waar de
plannen voor de opbouw ener betere
samenleving tot uiting kunnen komen
en vandaar uit verbreid.

Organisatie

Het hoofdbestuur bestaat uit 9 leden,
waarvan er drie, te weten Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester (tezamen
het dagelijkse bestuur vormende) door
de Algemene Vergadering worden be-

noemd voor een zittingsperiode van 3
. jaren; zij zijn herkiesbaar. De overige
6 leden worden telkens voor l jaar aan-
gewezen door zes aangesloten vereni-
gingen, Volgens rooster aan de beurt.
Hierdoor wordt, naast een wenselijke
continuïteit in de algemene leiding,
tevens een steeds vernieuwde recht-
streekse deelname door de aangeslo-
tenen in het federatieve werk verkregen.
De Federatie kent plaatselijke afdelin-
gen, waarin de ter plaatse gevestigde
afdelingen van aangesloten verenigin
gen tot nadere kennismaking en samen-
werking kunnen komen, t
Behalve verenigingen kunnen ook par-
ticulieren als individuele leden tot de
Federatie toetreden.
Enkele bepalingen zijn in een huishou-
delijk reglement vastgelegd.
Het contact is geheel vrijwillig; daar-
door blijft de Federatie soepel, en kan
zich aanpassen aan telkens nieuwe
eisen.
Voor verdere gewenste inlichtingen
wende men zich tot het Secretariaat:

SCHOUWTJESLAAN 38, HAARLEM.
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Wat IS de

Broederschaps- Federatie ?

Ontstaan en Doelstelling
De Broederschaps-federatie is een over-
koepeling van die humanitaire vereni-
gingen en stromingen, die de beginsel-
verklaring onderschrijven, welke luidt:

Wij willen alle mensen als onze
broeders beschouwen en er naar
streven ons voelen, denken
handelen daarmede in overeen-
stemming te brengen.

De federatie werd gesticht op 18 Mei
1918 door de bekende schrijfster en
vertaalster van de boeken van Selma
Lagerlöff, Mej. Margaretha Meyboom,
en wel in haar huis Westerbrö te Rijs-
wijk.
Zij had vertegenwoordigers van ver-
schillende geestelijke en maatschappe-
lijke stromingen bijeengeroepen, die
elkander weinig of niet kenden en van
eikaars werken en streven niet veel
afwisten. Daar bleek, dat bijna allen tot
achtergrond van hun werken en stre-
ven hadden: het geloof in de broeder-
schap der Mensheid.
Op deze basis Werd de federatie opge-
richt en al spoedig traden 26 vereni-
gingen en groepen toe. In 1939 was het
aantal 56.
De bedoeling was, dat de werkers in de
verschillende bewegingen elkaar beter
zouden leren kennen en eikaars werken
en streven leren waarderen. Het Leven
heeft duizenden facetten en wij zien
daar meestal maar heel enkele van.

Wat DOET de

Broederschaps- Federatie ?

(Conferenties
Om de kennismaking te bevorderen en
zich te bezinnen op deze geestelijke
achtergrond van al het werken in de
wereld, worden geregeld conferenties
gehouden, waarop actuele onderwer-
pen iri het licht van de broederschap
der mensheid worden bezien en bespro-
ten. Zo kan de federatie een louterende
invloed hebben op het verenigingsleven
en er toe bijdragen, dat de Broeder-
schaps-gedachte meer en meer wordt ge-
diend door bewuste werkers, die broe-
derschap als gezindheid in het hart dra-
gen, en hun ideaal met de daad belijden.

[Maandblad
Om deze verdieping te bereiken en ook
om het contact met de verschillende
verenigingen tot verwerkelijking te
brengen, wordt een Maandblad uitge-
geven, dat door de zeer lage prijs voor
ieder lid der aangesloten verenigingen
verkrijgbaar is. Hierin zal — naast de
verbreiding van het inzicht dat de broe-
derschap der mensheid een geestelijke
realiteit is, waarmee bij de opbouw der
Samenleving rekening moet worden ge-
houden — ook de practische verwer-
kelijking van dit inzicht op elk terrein
van leven en werken worden gesigna-
leerd en gestimuleerd. Daarnaast krij-
gen alle aangesloten verenigingen ge-
legenheid aan hun werken en streven
meer bekendheid te geven.
Abonnement ƒ 2.50 per jaar. Men geve
zich op of vrage proefnummer aan bij
de Algemene Periodieken Maatschappij
te Lochém, giro 93136.

Pantheon
Ook het symbool' der Broederschaps-
federatie, het door Dr, Berlage gedu-
rende de oorlog van 1914—1918 ont-
worpen Pantheon der Mensheid, heeft
medegeholpen om dit ideaal onder de
mensen te brengen. Dr. Berlage had
zich voorgesteld dat ergens op één der
grote slagvelden deze Tempel der
Mensheid zou worden gebouwd, nadat
de vrede zou zijn gesloten. De om-
geving van de Tempel symboliseerde
de eigen weg uit verschillende richtin-
gen van ieder volk, iedere natie, naar
dit grootse middelpunt.
Zijn ideaal is nooit verwezenlijkt, de
Tijd was er nog niet rijp voor. Maar
toen hem gevraagd werd dit ontwerp
te mogen gebruiken voor de Broeder-
schaps-federatie, gaf hij niet alleen da-
delijk zijn toestemming, maar verheugde
hij er zich in, dat zijn grootse gedachte
toch de mensen zou bereiken en de
broederschap bevorderen, wa.ardoor de
broederschap der naties zou kunnen
worden voorbereid.
Zoals de volkeren langs eigen weg
opgaan tot de Tempel der Mensheid,
waarin het symbool vervat is van de
Eenheid der Mensheid, zo gaan onze
verenigingen ieder langs eigen weg,
maar werken voor hetzelfde doel:
DE BROEDERSCHAP DER MENSHEID.
Dit Pantheon wordt op tentoonstellin-
gen en conferenties gebruikt om de
aanwezigen een zichtbaar beeld te
geven van ons werken en streven.
In de jaren voor de oorlog was het dik-
wijls heel moeilijk de verschillende be-
wegingen van de waarde van dit gees-
telijke werk te doordringen. Er was
meestal maar een kleine groep die dit
begreep. En toch blijkt het nu pioniers-
werk te zijn geweest, nu na de oorlog
alom gezocht wordt naar overkoepeling
en opheffing van scheidende denk-
muren.
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Tijdens de Pinksterdagen 19̂ 8 werd te Oosterbeek een
Congres gehouden, uitgaande van de_Broeder3chaps-Bede-
ratie» waarvan het secretariaat gevestigd is te Haarlem,

iHT̂ congre szouaanvanke lijk gehouden worden op het Con-
ferentieoord "De Pietersberg" te Oosterbeek, doch een
week voor die tijd werd het verlegd naar het Oranje -
hotel aan de Stationsweg te Oosterbeek.
Aan het congres namen 70 personen deel, waaronder vele
vrouwen en enige gasten uit België.
Op Zaterdag, 15 Mei werd het congres geopend met een
lezing over vegetariërs-gedachten.
Op Zondag, 16 Mei 19̂ 8 werd een morgenwandeling gemaakt,
waarna om 10.30 uur een lezing in de openlucht.
Die middag werd een rondrit gemaakt onder leiding van
de Voorzitter van het Oosterbeeks Vreemdelingen Verkeer.
Te 20 uur die avond werd weer een lezing gehouden.
Op Maandag, 17 Mei 19̂ 8 werd te 10.30 uur een sluitings-
lezing gehouden, waarna het congres geëindigd was.
|De lezingen, die gehouden werden, handelden in hoofdzaak
rover de vegeratische levenswijze en de vivisectie.
Twee vlugschriften, betrekkfën)Lng hebbende op de Federa-
tie, gaan hierbij.-


