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Stichting Cl ubhuizen voor onceorganis 
NAAM : de Arbeiders~eugd . 

1 I Ga zien in verband met CO 708!~7 , wa arin ds . van Krimpen wordt 
geno~md. Ge~n actie genoman. 

1 Afdgling C/!, 25 October 10!~9 . 
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,Gpening Henriette Roland 
Ho!st-oord - 1 

Op 12 Mei zal in tP.;rPnwoordighf'id van 
• Henriette Roland Holst-v. d. Schalk, hf't 

naar de dicbteres tf' noemf'n oord OP. het 
landgoed ,,De HaE>re'' te Doorn~piJk in 
£ebruik worden geslf'ld. Jon.~:ens f'n meis
jes van de ongeorganiseprde arb(>idPl'S· 
jeugd Uit Zwolle zullen de e!'rste gasten 
op bet H.R.H.-oord zijn. Ter geJegenhpid 
van deze ope-ning wordt er et:>n Pinkster
kamp gehouden, waar~~an medewerken d1· 
Garmt Stuiveling, de declamatrlce .'J'o 
Hendriks-Kranenaonk en de hoboi'st Jaap Stotijn . 
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u r ,terwer !> : :Linl:s-extr e .ui..;ti sche par so non in be stu.re n van ,•,// t \"~' 
Le rytr~cht beHta~nde Jeugdzorgvereni~inben. w 

------------------- ------------ - - ---· --- ------------::-_p~·~----
In het t.. toe~ezonden ra1 .'ort van Verb. 19 A; 1-}t59··, 50 CPN 

J. o.. ')::' - 5-50 mocht Uw a::~. r.d Rcht wor c.le n t-eve st ie;.i 01-· de belaag
st~ t linc.. welk:e van communistiache uijae is w{.~.argenomen ten 

J op.ziuhte vt.n 5et.l.._:dzor ...;vereni~ir<oen te Utrecht. 

J [r~..Hi •1 \,,tL • _ l De YeHsni ...;ine; "l:'lndervrsl.lc..d" te Utrecht , w&.• rvar• de centrale 
,n } leiaine :in A;nste-raam is eevestjt_d , is, blijkens ean mededeltag 

• .J. l d"' )!... van CATHARHfA flPS'l'MA-J AH3EN ( 9-11-d8) l.t1ts taan op ini t iatief 
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van bedtuurders van versohillende nu.urLv~renicin~en te AmstAr
diirll. Voor de activjtd Lt van deze verenitin6 in verbao.d met 
hat klnderkamp te U~chel;3n r;:oLe woruer. verwezen naet het rap
pori van Ver h. 19 A/ 2-801 '50 d<l ::>6- 3- 50. 

Iu }.et vof.anstaa nd~ id ~anleiu.in~ ._;e\·0ncten eer. voortt)ezet 
on.ierzoe k: zo ;wgel ij k: uiL te st:re ki\E'ni tot alle V!H~ t'.igiagen 
w~·u~e bemoeienis hebben met de cnc:.)eo:c~aniseerde jeubd. 
Mi~rbi~ deed ~ich de moeilijkndid v~or J~t zulke verenigingen 
Jan 0 ntat alle kcr.JE". 1 worden h~ reik.t 1 hij e;ebreke vau een 
d'f.iciale TE.,6is7j htie, \\G:tudoor nouaza::..elijker.vijs vele aan 
ae aar1aach t moe sten ontsitftppa n. H~ t ~ ier •• a vc.lgende :noe t 
OcWOOk irt ~rote Gl<lte set 6:8Iakter VuO <.JllvGlledigheid blijven 
draeP.n •. iiettemin bestaat er ,_C6Iv;.'l0t; t. v vp oat ecr. toeKowstit; 
ondetzueK zal woruen ver6ema~kelijkt. fe Utrecht is n.l. een 
Vt:LvrJ~:~.nin .... in vc -iibereiJirl<;. eeH:e b ...... J ~W1ijnlijk in 1951 in 
Hl u<inL zal tredt:ln, w~arin veren16 ir.~:;6r., will en zij vcor 0e
meent~liji<:e subsi..die. in aanmerkiu..., ko;ner. 7 ~arden ver f.lieht 
hun bestu~rssame~stelJinG op te ~even. 

rfet navolt::er.de .is no.:; be~::end ~uworden. 

Itt Jan1wri 1949 weLd ten stcdhuL·;e te Utrecht e~n jeugd
leiiexaconferer.tjc 0 ehouden, ws~rop o.n. van de 
~.£~rla...!}dse__!!:~~·ibonrl_y£E.:!' .NptuuratH_~lJ! :J.anwe?.it,; waren ~ 

• I [/
1 

!(<F...:N"HAAlJ hDTNAEHT (2!3-1-.:;0), zoon van de bekende Prof. Dro 
b .• ~.J. Winnaert 7 en 

~ .. ~1/ A:rTilON J./>IJGEN (26-1 - 28), die a]f; anti-milituil,:.J~.i. bek..end. stacat 
en steP.d~ met eeu ;:,tbrol!ert gi3WfH:rtje c'l· de revers vun zijn jas 
loo pt. 
~mstreeks die tijd w~R besloten tct hct instellen van een 

.:; .. ,elJeiners-c ..... r.sus. 1f~.;rncnillendt; van de deelnemers aan deze 
cursus hebhen h~c medew~rki~G verleend a~n een in het Stad1oa 
te Utr~ cht optJevoe rd spe 1, wefJI&a•1 dive ::sa jeuc;dvere nigin~en 
hel"Jben deel e~~"'·-·t.en . 

l'e~aonen, die bedue)de curs11::: t1et)11en '-'~volgd zijn o ,. a 0 : 

~···J..,Jl ·r· ·T - ·s ··.r ( 11 "' '>· J 11 l.,prr ~ li...J J #\ ·.. .nJ J:J::.., ..:,1" , - ~ - .o , a ~ \, 
~ 't .. A.ii:I.J!:5 Vf'..N .JEH STE:::N (2t-1-')1), lid ~P.N en EVC,en zijn echt~.: 
::. Sl)i!J~: V;..": ?~! ~'l'?-~-Y~P'!'EJt~~ (i-1-2~~~ lie C.P!! en Ar:t.TV, 
, JOHA .Nr. l •. A,,JA. J.;..:.::,lf (.::•;-7--z,·.), Jid Jl 1 JV, 
v :!IJ T'l1 orr• l'Lrnz q• ( ~-. r ...,n \ , 1 v PS-r- '.L ". ::,r~. 0 .1. ,'a• C'"'-·•-.::...,11 •· CJ Jl.o~) en LJ c.J 1 

'1-- .TACLBUS Jv~ .1'1 rs 3CHlf"_.Lti.l.JdfS (1l,-1i)-1~00), Jid C?l;, 
~r;r·.<I8~'11.i.Ji VAH H3hlL'EL (::1-3-n'-,)( lid EVC, 

il.'fal;\?'A ~ro·-~u! S.ul.J, J0!\ (.J-11-:::>~· 1 , donut rice Al.JV, 
j 
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_, .. -1- .... 1 Dl! }lJ , '"P""~-:-- H ( .!. -0- '.:'6) ) id /, t'JV ,.J.J.J"1. -.. ~ r,.J\...- ... .:..J-.u.. • _ s:. , l'\ ... 1 

-..,. JAC03 ~,vr:.·E~~.rl'.J""JG ( 1~-3-0c:) , in 191<! rtbo· cd or " DP ,'/abrheid", 
.J tor· -:-•· 1T"r.'l il.l~''"":' 'T'T;''T (17-~-09) II 1Cl4G II II II II Y""-- •.J.:..J...;..l.l loA V~ .. ~ 1 '-U ~--!'r - J , ' 

/ ·'JV:·::!', ';PTA :rr '"1LDT ( ?1-2-23); <.lj he eft twee broers die com
~un1~ttsc~~ g~ori~nteerd en liJ JVC ~ij n; 

~ ~.'\.'!iTA CP.'i''"_....' I'I ·\ VAN u:;:;"; L~'tY.•IO:o' (11-10-30) ; .t.aar moeder is 
lid CPH en ~!VB; 

/ ,JA~::-TA H'w;·ln:.A f~O;~GS'rJ~I'~ ( }n-?-::'~); :11'l.~lr OLlO ~"!'S ondertekenden 
in 1949 de candidatenlijst van dH Jociaal Democratische Pertij. 

Vuor zover kon ·vord en r.r~go(,t-•A.tl, komPn ae namen van boven
Lt.ndcmdo pcrsonen op e~n edcr~le uj~~onchliint_, na , niet voor 
ir: tll 1' •:rnn. te .noemt>r· j • ·.tt~clv,..l·er i_,int;en. Zij zuJlen h..tn 
uct iv.iteit waP . .r.schijnlijlr raecr o t• t!lloo id hebcen in zuiver 
comr.;tn1stL:cl.e :cr irlben, ZO'tls :.ct M:JV en "Kindervre!.lgd" • 
~1.!.~ Je tot ousver be ~~e nc! <3ewor<1C!n je t~t;dve! eni.;ine;e n kome n de 
namen van de volB~~de personen v oor: 

" A1 1 es voor het Kind ": -----·------
~ . , ".·. c~, ·qr• Jt•C" ~u'l "/~ror (C"l_A_go\ VOOJ Z en "''ens ZUOn \.... .. \. . ...., ...._, r , _ '-' ") · v 1 ~; - ) l ~... .. ,_ ~ , { - o - \.... ~ 

>- ·'•'1;"T n•,,n•-qc T( ~..,Uf- .•rr ,,,.- (1~-1 - ,f"'') "eCr£t"'IiS 
- !,. _ ... , ..i.J r.- .J ·" •) 'J .... ' " - . ~ , l" -\. , ..., - t 

}- ..... _.-,'Plt.; ,Jt.1:u,.r,r:::;s BASmiA.:.l'~ VA. JJIJK , :-.eh . 7 -10-11, pe:.rtinc;meeste::, 
(1'd CPN en EVC). Van Dii~ !n ~e1~zaam te A~lten en is daar 
tever1S bezi,: fliet de or,richtin~ Vt:!n P.~n clu.bhuis. Een ~~Jffrouw 
u•t Aalten zou tha~s tP r t rpc~t ~i~n om het ~eucdwerk te leren 
en dit lPtP~ in Aali~n ;~ r-an+.ijk te hren~en. DP naan ~n 
d~~"'"' v·-ou'-" is de;:;er7.ijab nie"... bekend l .vvrden. Vvr rts ~omen 
ondPr de letders dezer VeleniJin~ voor : 
A ~~'TI(1Q!! LOGGE:.f vvor noP. md, 
T1~J J .·~J~·~ f·nu;;~}f!..rrs~N ( 4-.r1-15), dochter van he t CP~~-lid 
Chcirltir~.'1n -:o:'ranki'lu.:.~en (21)-2-12), 
-.:-,:;-;;;~~~J~ v:.;; DIJK (:Z0-11-13) , f:Cht~f;nute van de reeds eerder 
gertoe ade Van Dijk. 

,Je ..ttd:7.·) 1 .:_:vercnit,i!1[.; "~t]:,£1' tln~ Bt..tt~r)!l'uis-Noo· d~'.: 

r,T.;l.:,I'!.' JO.lnNl"ES V.o.A l.'i.ANS(JL.t ( 2-9-05), vuor:t.i t ter; 
} l~ ia of was bestuurslid van de vude SDAP te Ctrecht . 
Aln ljd v?.n h~t daGelijkR bosla,•r der vereniLing is noe; bekend: 

/lp'l:'..\!IE ,_l']OL.'I.AS v;c oo~;GE!r (5- 6-05); ~~ijn echteenote was donl:1-
trice vcp1 }'tet A:TJV en zi:n ?.oon lid van !let A3JV. 

1 AJs een van de leiders dezer vereni~ine kan worden gefioemd 
l..._ 'TIJSB.;'": '!~''S ~P.VGIJ ("~1-"~-14), lid CP~; en J:::VC. 

~ven£enodffide verenigJn~en zi~n a~n[t!Sloten bij de l~ndelijke 
a_ti/J.' 1 ~~~~tichtit!,.; Cluhhuiz~" voor de on.,:,dOISBniseerde jeugd, geves-

ti~d GRJe~~~~Amsterdam. 1r zou spr1:1ke van zijn dat de 
zeteJ vs:H! d'=ze sLci t~n0 N'cra.t verplaatat. Ala direc'i:ur gan 
dit Jandelijk bureau t~eedt op: 

J .:...AA'tT:S ... 1 !U1ST (1o- 7 - 95); ?.io ouk raprort Verbo 19 A/1- 387'4-8 
verv. d.d. 25- 3- 48 . ~!.11st houdt op verschillende plaatsen 
redevoe!jn~en, o.a. te Am8terdam, Rotterdam en Den Haag. 

, ·.(/~ Secretares•;e VRn Hulst ia rHEOD\./~tA HH.BER'.lil~A VAN DEll HOHS~, 
eeh.,J te RottP.'tdem 11-10-23, wonenda l'otgi terstraat 24 bis te 
Utrecht . De echtgenoot van Vander Hor:3t, Jenanmd JACOBUS 

~~~ otRF:tf.RICH '3n t;;eboren te Amsterdam 11- 10-16, van beroep sooiaal 
~~ ~· v·erker, W•)ont eve:-u:>ens ar'1.n dit hores . Beiden zijn echter niet 

):,..,~.:!.' · 'int.;eac:llrever. i.1 het bevolkin~sret..1ster te Utrecht en st·aan 
~ not; s~P,~ds invesch 

v l'~nren in llet oevolkinesreoister te - 3-
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Amsterdam ala wonende aan het adree Tuinenoomplex Alphenhof, · 
Sloterweg 1171. Blijkene een bericht v~n I.D. Amsterdam 
komen hun namen niet voor in haar administratie. 

"AllJs voor het Ki nd " eo "Stiohting Buurthuis- Noord" 6e- ~ 
nieten zowel van ~et Rijlc ala van de gemeente Utrecht aubs:t.die. ~ 

De navolgende ver:n1~ngen z1jn aangesloten b1j de 
Utrechte!_Jeugd A~tie U.l~~ en ge nieten als zodanig 
aldie van de gemeen e U recht: 1 • 

Jeagdzorgvereniging "Cultuur en OntspanniQ&": 
Bestuuxsleden: HE~MAN V~~ GENT {2?-4-1900), lid EVC, 

1 ! Mevr. VAN KALKEN (personalis niet bekend); 
haar man ondertekende i n 1946 de oan~idaten-
lijst de r CPl'L 

I Ale eec. der leiders treedt op JOHAN VAU DEN HEUV:SL ( 17-5-16) , 
lid CPN. 
Jeubdzor gvereni ging "RivierenwiJk": 

/ Bestuursleden: &i.AR INUS PEETERS {23-3-13); van hem is belcend da.t 1 
......, hij in November 1945 ten kant ore van "De WaaTheid n werkte, en 

I 1 HENDRIK ANTOl~IE HORREMAN ( 24-5-15), abonn~6 van "De- iaarhe id" 

I Van de yolgepd~_,_ ~t~l[t recht nog ~staEonde _buurtvere_n1.i1Jl&en~ .. -" ........ ~ 
1a geble~en, dat een communist of extreem-links~georie~taerd 
peraoon deel uitmaakt van het bestuur: 
Buu:rtvere n~ing ·"Knopstraat": 

< Sec~.: CORNELIS JACOBUS VAN ESSEN '( 29-9-99), lid CPN 
Buurtvereni2ing "Westraven": 
Seor.: JACO~S JOSEPtiDS SCHUUlli~TS (16-10-1900), lid 

• 
Buurtvereni~ng "Leve de Vrijh~id"; 

~ Seer.; JAN R3NDRIK PATIST (~2-7-98), lid EVC 
Buurtvereni~ill~ "E.B.G." (de bete~~enie van deze 
aezerzijds"nog niet bekend); . 

;~J Se or. : GE"tHIT .AtlRIAliUS \?ERSON ( 9-9-04) ; 
hij had met de verkiezingen in 1946 
de CPN aan zijn woning. 

Buurtveren!2i~Eerste vlreugde": 
~ Seer.: A!fToom (8=12-18), !!d CPN en RWN 
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Cl~huizen ,,De Arend" en ,De Zeemeeuw" 

Ongeor ganiseerde 
heschermd en 

arbeidersjeugrl n1oet 
gevormd worden 

DE ongeorganiseerde a1·beidersjeugd heeft bescherming ?loclig wgen allerlei 
. 11egatieve invloedcm, op haar 1titgeoefend door de stmat em het gemeclta.

·mseerde.l geest.dodende werk in de grote bedt·ijven. Deze jongens en 1neisjes 
mocte1~ ~l!vorm.d worden tot mensen. TaL van lenappe paedugogcn ltebben het 
telkcns 1n te,~ns weer verkondigd, dat e1· iets gedaall moct worclen om cle 
massa-jc~gd 'in e grote stcden te redden van de ondergang. En we moeten 
~o¥gcvcm: ~r lWo t.J;,cts gedaan. De jeugd, ook de massa-jeugcl, is steeds meer 
m het cen mm n ~ belangsteLling gekomen. Men is hoe !anger hoe meer 
tot heL inz c* o.e om.e' dat hier een taak ligt, die oneindig veeL tact em ge
du~d, volhal'\;ng em nog.'ieeL meer lieNe en bewogenheid vraagt. 

Een Olks'le}a:n (Y' kan worden ingevuld en het bed rag, dat · ;n l"' 0 men voor het goede doe! over heeft. Door 
\ dit rormulier in te vullen en in te zenden 

Niet anders \Ian grote tfewondering steunt me,1,1 hct. werk van. dit Instituut 
moet men hebbeA voor het1een er in dit voor de ropere Jeugd. dat m het belong 
opzicht. door de 'lierschillen e kerken en van de stad Rotter~am m9et kunnen door
verenigingen in Rbtterd3!11: geschiedt en gaan en worden uttgebretd. 
uit ecn gesprek. dat we d.,Zer dagen met De jeugd en de toekomst ~an de Jl1a~
dr. A. L. van Schelven. ~ directeur van stad zouden onteg~nzeggei!Jk onemdtg 
het clubhuis .. De Arend'", mochten beb- vee! meer perspeche~·en bted.~n. als de 
ben. is ons duidelijk geworden. dat h"et we_ns V3!'J dr. Van Schelyet;~: ,,VIJftlg cl~;~b· 
bij het werk in de clubhuizen van ,,De hutzen m plaats van vter' m ven·uU10g 
Arend" en ,.De Zeemeeuw·· gaat om een kon gaan. 
vOiksbelang: Om ecn noodzakelijk stuk =------
socialc paedagogie. Om het geluk van 
honderden meisjes en jongens. Nederland 
en \'Ooral Rotterdam kan zich niet per-
mitteren. dat een deel van onze jeugd 
geestelijk en licbamelijk \"erkommert. 
Oat de straatjongens met hun durf ell 
brani verworden toi straatslijpers en 
nrelllnutten. Ome jeugd hee!t in de ,,moel. 
lijkc jaren" houvast en ecn toevlueht 
nOdig en de !eiders van ,.De Arend en .. De 
Zeemeeuw" hebl>en getoond deze jongens 
en meisjes van de straat liefde en steuh te 
wiJJcn bieden die ze - vaak onbewust 
- overa~ elders missCJ.1. Met spel en in 
goedo bavon geleide sport, met het be· 
oe£enen v!ln hun liefhebberijen en andere 
pacdagogisch verantwoord WCJ.·k houden 
de-J:e !eiders de- jonge mensen bezig en 
trachten ze hen te vormen. 

Veel offers ·waard 
Voor dit werk in de vier clubhuizen aan 

de Schiekilde, de TexeJsche straat, de 
Persoonshaven en de v. d. Werffstraat 
en bet bu.itencentrum .. Brienenoord" zijn 
l(oed geschoolde. bezoldie:de mede~·erkers 
nodig, die hiervan met hart en ztel hun 
dagtaak maken. Het kost bun veel moeite 
en lnspanning idealisme en doorzettings
vermogen en de resultaten van die offers 
zijn vaak pas op de lange duur merkbaar. 
Maar die resultaten zijn die offers dubbel 
en dwars waard! 

Toch zifn die- offers alleen niet vol
doende. Die respect afdwingende _mannen 
en vrouwen vragen de belangstellinl! voor 
hun werk van de gehele Rotterdamse 
burgerij. En bovendien is bet nodig. dat 
dit werk finaneieel gesteund wordt door 
~allen, die biertoe maar eni~szins in staat 
I zUn. Dat behoelt geen offers te kosten. 
Dr Van Schelven heeft uitgerekend dat 
er · op eel) .zeer eenvoudige en ge~akke
Jijke wijze "jaarlijks ecn belan~r~Jk be
drag voor dit noodzakelijke jeu(ldwerk 
bijeen ·kan komen. als de R~tterdamse 
~iro-rekenlnghouders maandel~1ks auto
m'atisch een bedrag van minstei)S f 0.50 

· oo de git·orekening der clubhutzen no. 
5~8200 zoude11 laten over!Joeken .. 

Aan alie R<>tterdamse gn·oreken.mghou
ders is dezer dagen een fonnuher toe
gezonden, waarop aileen even de naam 
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Succesvol jaar voor 
,Mussenwerk" 

Uit het jaarverslag over 1948 van hd 
clubhuls ,De Mu11sen" (Ver. voor 011 
Haagse Jeugd), dat wlj onlvingen, bi\Jkl 
dat het een sue vol jaar is gcwcl"lll 
voor het club a: II 
Het aantal · er.;t, dl~¥et bez!t kon 
worden geste V!!.Jt -~ n. clubhuill· 
kaart werd zo ho6g n k opgevoerd, 
maar desonda ks mo II 11 nog hontlt>r· 
den jongens e e!sjes wot·den teleurgt>· 
steld. In tot stoJ)Uen Cl In 1048 la63 
klndl'ren ing hrevcn, (c!'Wijl h~:>t gc· 
mitlde!de dag J(se bczoek 610·bedrocg. 
De ontwikkellngsavoJI'<~e die op Zater· 
dag werden gehou~n, roklteu gemld· 
dcld 100 jongens en c!sjcs bovcn 12 
jaar. De zomerkampcn werden ocn groot 
succes. Et· wer(len er zcven georgani· 
seer(! voor jongens en melsjes, tctw!jl 
vier gezlnsl{ampen werden gchouden. 
Rond 460 jongeren en 14.0 ouders nnmen 
hieraan dee!. Naast dit gewone clubhuls· 
wel'lt werden dan nog !{erst!eesten en 
St. N1colaasfeesten georganlseerd, waar· 
aan :1,000 jongeren en 200 ouders deel· 
namen. Meer nog echte~·, dan ult al deze 
cUfers kan blijken, spreeltt het $11C!Jes 
van dlt moo!e werk VIlli ,De Mu~~en" 
u!t de toewijdlng, waarmede jongeren 
zowel als ouderen metlewerlten om bij 
bepaalde acties succes te boelten. Oat Is 
voor hen die leiding g(lven aan dit we1•lt 
dan ook de mooiste beloning. 

~1JJ-o'f~ 
w••• l. H. 

' 2.~~~ 



S.T. 25 April 1949. 
No. Geh/Gr.V . D. 624/49 . 
Bijlagen: 1 
Onderwerp : "de ..l3ruin11

• 

AAN : C.V . D. 

Typ : ON(} 
Coll .: r -

Te Uwer inf'ormatie doe ik U 
hierbij toekomen een uittreksel 
uit een rapport opgemaakt door s , 
betreffende de Bruin van het te
huis v oor verwaarl oosde kinderen. 



VEI LIGH.i!:ILSHAPPORT 
No . 

Datu~ v2n b~ricit : 20-4-1949 . 
Rauuorteur : 
Van wie is het b - rich.t aflw:ns t ig : 
rlet .... ouwbaarhei d ber icht gever: 

betrouwbaar contact . 
goed . 

Betr::>uv1baerhei d ber i cht: onbekend , wa~rdoor ' t geheel 
veag i s • 

.Jel ke fl c ties zi jn ondernomen: geen. 
Met wel lce i ns t anties wordt same ngewer l,.. t : geen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
BERICHT: 

I n den Haag zou zijn gevestigd een tehuis voor "verwaar

l oosde kinderen" van 6-18 j aar . 
Aa n het Hoofd van dit tehuis sta? t eenLonderwi j zer I oud 

Mijnheer de Brui n . 
De Stichting zou genaamd zijn 11 De Mussen". 
De Brui n zou de onder zijn hoede s taa nde jeugd Commu-

ni sti sch beinvloeden. 

V'?/:(~ 
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AAN 

Datum van ontvangstbericht: 4.2.1949 
g e e n 

Een . 

No.53570 
Tev ans bericht gezonden aan: 
Bij1agen: 

Ten vervo1ge op Uw bovenverme1d schrijven, in de 
s1ota1inea waarvan U mij verzoekt eventueel te mijner 
kennis gekomen bijzonderheden omtrent een stichting voor 
ongeorganiseerde jsugd te Leeuwarden te Uwer kennis te 
brengen, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen een 
exemp1aar van het dagb1ad de 11Heerenveense Koerier" 
van 9 . 2.49 , waarin U gegevens inzake Leeuwarden verme1d 

vindt .- E i n d e • -----------------------------------

de Beer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
te 
•s- G r a v e n h a g e .-
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No . 45083 , d. d.21 ~ente •ber 194o 

• 

Naar aanleiding van u~ bovenaangeha.,l d schrijven, ka n het volgen
de worden wedegedeeld : 

De jeugdbeweging , Vlaarvan r'le door U bedoelde Maa.rteg HUL§.! direc
teur is,is genaamd "dtichting clubhuizen voor ongeorganiseerde 
arbeider sjeugd". - Deze stichting is gevestigd te Amsterdaro,Galerij 
no .26.-
Voo r zover bekend werd ,is deze stichting positief neutraalX. 
Betreffende de inrichting enz. van deze stichting,moge U ver-

~wezen woraen naar Uw brief no.31026,d.d.l9 April 1948 en het ant
~~/ woord hierop,no.2437- '48,d . d.ll Januari 1949. -

Voornoemde Hulst zou,alhoewel hij links politiek georienteerd 
geen communist zijn. - Hij staat niet ongunstig bekend,doch zou 
zich slecht kunnen schikken in sommige Overheidsbemoeiingen. -
In de plaats van zijn inwoning staat hij b-ekend als een tynisch 
persoon,doch een persoon,die alles wil doen om misdeelde jeugd 
te helpen en van de straat te houden.-
~~lst zou anti-militaristisch zijn en schijnt zijn zoon ook in 
die richting te hebben opgevoed.-Deze zou geweigerd hebben om als 
militair naar Indonesie te vertrekken.-
lijn crim~fuele antecedenten zijn niet bekend geworden,omdat hij 
niet in deze Gemeente woonachtig is. -

--t----
~ !,Y ~ 

I ~J' 

_______ _ __ EINDE 
R.2. 
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Ond.: ~1~ \Orming ongeorganiseerde jeugd. 

' --.1"-.. ·v '\ ;e , 4 ... ,.. ururr ... 
n.a.v. 53570 v. A1 kmaar z.CO ,.. ~rrz:r 

Onder verwijzing naar Uw schrijven over boven~angehaald 
onderwer~ No . VD. 1.119.48, dd. 14-l-1949, tieb ik de eer U 
het volgende. te berichtan. 

De dqo1· U gesignaleerde aotie gaat zaer waarschijnlijk 
uit van <le "Stichting Clubliuizen voor Ongeorganiseerde Arbei
dersjeugd", waarvan het·Landelijk Bureau is gevestigd: 
Galerij 26 te Amsterdam. 

Deze etiohting, die volgens de sti,fchtings-actJe tteen 
landelijk ontmoetingspunt ·wil zijn voor installin~en , die 
plaatselijk onder do ongeorganiaeerde al·be14ersjeugd werken" , 
kan tot op heden beschouwd worden vrij van ex.tremistische 
infiltratie te zijn. Ook sen dezorzijds ingeatold onderzoek 
naar de plaatselijke organiaaties te ' ·-Gravenhage , Amster
dam, Rotterdam, Fijmegen, Zaandam en Gouda, leidt tot de 
conclusie, dat bij dit jeugdwer~ vooralsnog niet aan een 
politieke achtergrcnd behoeft te worden gedaoht . 

' 
Niettenin zal ik~ althans voorzover het door de 

"Alkmaarse Courant'' genomen initiatief restilta.at heeft , 
t.z.t. gaarne inlichtingen ontvangen over de politieke 
anteoedenten en aot1vit~it van de bestuursleden , onder 
vermelding hunner personalia . 

Bij het hierboven gem.emoreerde onder.zoek ie niet 
gebleken van het tot stand ]{omen van een speo:te.al hiervoor 
in bat leven geroepen etichting te Leeuwarden. Indien U ten 
aanzien hiervan bi.jzonderlleden bekend moohten worden, za.l 
ik ook deze gaarne van tT vernemen. 

van Politie 

Uet Hoofd van de Dienst 
a,.namens deze: 

l.G. Crabbendam 
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AUT 

Ik heb de eer U hierbij h et 
volgende te berichten . 

In het plaats e1ijk dagb1ad "Alkmaar se Courant" van Vrijdag , 
12 . 11 . 48, verscheen onder St adsnieuws het volgende artike1 • 

CLUBVORMING VOOR DE ONG~ORG ANISS~RDE JEUGD • 

. rie neemt het ini tiati ef? . Deze vraag werd, in verband met 
bovenstaand onderwerp kortgel eden gesteld door een 1ezeres 
van dit blad . Het ver heugt ons t e kunnen mededelen, dat ook 
voor Alkmaar reeds plannen zijn gerraekt om te komen tot 
clubvorming voor onze jeugd , in hoof dzaak voor !l.en, die tot 
nu toe geen lid zijn van cen club of organisatie . zoals de 
meesten Uvrer bekend zal zijn , ·· ordt in Amsterdam momentee1 
hard gewerkt om de jeugd in goede banen te leiden. Ret is 
echter geenszi 11s de bedoe1ing om dit tot Amster-dam t e be
pe~ken; daarom zijn onze medew~rkers te Alkmaar reeds enige 
t i jd bezi g om ook daar clubs te organiseren voor de Neder
landse j eugd met afde1ingen voor v erschil 1ende l eeftijden; 
i ndien moge1i jk zullen ook speciale k i ndercl ubs wor den 
gevormd . Zeer binnenkort za1 hier ter stede een vergadering 
worden belegd voor hen die zich hiervoor i11teresseren . Lezers , 
wij vragen hiervoor Uw aller medewerking. Voor welke rang , 
stand of richting gij ook zijt , he4ffi allen mede om onze 
jeugd goede leiding te geven in deze voor haar zo moeilijke 
tijd. Cuders , het geldt ook Uw kinderen! Jongeren , geeft ook 
Uw tijd hiervoor . Laten zoveel mogelijk A1kmaarders 

-IJ~et-

1 e Heer HOOFD VAN DE 
'NTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
~straat No . 68 

~ a v e n h a g e • 
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mot ons in verbinding stellen; U krijgt p'}t'soonlijk uitvoerige 
inlichtingen ovzr onze pl annen en c~n uitnodiging om met elkaP.r 
deze zaak t~ bespreken . Schrijf di-rect even een kaar t of brjefje 

naar onderstaand adres. Jong3lui die ons willen helpen, wacht een 
bel8ngrijke en mooie t aak. Bedenkt da·~ het gaat om de bloem de-r 
natie: Onze jeugd. Brieven, inoien mogelijk v66r 20 N?v . , alleen 

qiW,aan Le Cock, Balth. Floriszstraat 25 (huis), Amsterdam 11 .---- - ---- -

Bij mijn schrijven dd . 17 .11 . 1948 is de Heer Hoofdcommissaris van 
Politie te Amst3rdam verzocht inlichtingen te verstrekken over de 
ervaringen .betreffende deze "clubvorming", en wel in het bijzonder 
of bepaalde politieke invloeden zijn gcbleken. Tot heden mocht 
ik cp dit schrijven nog geen antwoord ontvangen . - --- ------ --------
In dit verhand moge ik U voorts attent maken op het volgende 
artikel , voorkomende in het dagblad "De Waarheid" van 23 . 11 . 48----
CLUBHUIZEN VOOR DE ONGEORGANIS2JRDE JEUGD. 
Er is een stichting te Leeuwarden tot s tand gekomen, die de jeugd 
van schoolleeftijd tot volwas senheid , die niet gegrepen wordt 
door enige jeugdorganisatie, een eigen tehuis wil aanbieden . De 
jongens en meisjes zullen daar alles vinden, waaraan zij behoefte 
hebben: spel , sport, zang, muziek , toneel, film en boeken, maar 
vooral arbeid . Het oude "Spinhuis" aan de Voorstreek vrordt hier
voor in gareedheid gebracht en kan over zes a zeven waken in ge
bruik vorden genomen . Maar zolang behoeft deze jeugd niet te 
wachtan : een tweede gebouw , een filiaal , wacht op zijn bewoners . 
Het is het clubhuis van "Jong levan" aan de Bogermanstraat bij de 
Lekkumerweg . Op eerste Kerstdag van 6 to t 9 uur wordt daar een 
Kers t avond gehouden voor de jeugd van plm . l4 tot 20 jaar. Het 

programma is zeer aantrekkel ijk" . - -------------------------------·--· 
Tenslotte moge i k U i n deze verwijzen naar een passage i n de rede 
van Dr . VAN PRAAG, voor 1e gemeenschap Alkmaar van het Humanistis~h 
Verbond , gehouden op Donderdag , 19 . 12 . 48 , waarin hij sprak over 
het inrichten van lokalen voor de "niet gegrepen jeugd" . Het ver

slag van deze rede i s U inmiddels onder No . VDR. 39 . 48 toegezonden . 

E i n d e .-- ----- -------------- -------------------------------------
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11 Januari 1949 . 

trw brief : :310?6 , 1d 19-4-'48 

Onder ern : STIC11 'PTIW CLtJBHUTZEJ. 

GEHED ----

ARBEIDERSJEITGD . 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven 
~11mp;eh8elde schrijven, ·wordt U het volgende bericht. 

De Landelijke Organisatie 11 Stichting Clubhuizen voor Ongeorga
niseerde Arbeidersjeugd" , kontoorhoudende Ga1eri j 26 , teAm
sterdam, is hier bekend. Het doel van de .::>t ichting is zoals 
door U oms~h~ev~n . 

Bestuursleden van de Landelijke Organisatie zijn : 

voorzitter: Dr . A.L .van .-:>CfiE VEN' , directeur van het clubhuis 
II De A..t?.END", s chiekade 98 te Rotter dRJ1'L 

Seer . 

lid . 

De directeur 

1 . J . HILLE , wethouder van Ondervlijs, te zaandam. 

Anton Adrianus "/ILDSCIIUT , geboren te Utrecht , 
24 October 1899, t.eder1ands Hervormd predikant 
in Algemene dienst, wonende Gerrit V'an der Veen
straat 1?5 te Amsterdam. Omtrent zijn politieke 
gezindheid is bekend dat hij in 1948, bij de ver
kiezing van de Leden van de 2e Kamer , propaganda 
maakte voor de v .v .n ., door het aanbrengen van 
een raam- affiche . 

is genaamd: 

K ~~; 
Maarten HULST , geboren te zaandam, 16 Ju1i 1895, 
wonende te Groenekan , Vijverlaan 26 , gemeente 
Maar tensdijk . Betreffende HULST wordt verwezen 
naar de beantwoording van Uw schrijven Nr . 45083 , 
dd 21- 9- '48 onder nummer 5101, dd 11- 1- '49 • 

Bestuursleden van de Afdeling " :uussenwerk" , Rozenstraat 6- 32, 
te Amsterdam zijn: -- ---

1 

2 

3 

Henricus Johannes BARENTdZ, gegoren te 1unsterdam, 
27 11ei 1908, hoofdledder van" ons Huis11

, wonende 
Titiaanstraat 20 hs., te Amsterdam . ( po1itieke 
gezindheid : PVdA) . 

Piet cornelis FABER, geboren te Bolsward , 25 Maart 
~3, directeur tehuis : Toev1ucht voor Onbehuis
den" , wonende durinameplein 60-m, te Amsterdam. 
FABER heeft vobr de PvdA ., zitting in de Gemeente
raad te Amsterdam. 

Pieter FTI,EDT-KOK , geboren te 's- Gravenhage , 29 
lv1aart 1907 , arts , wonende Keizersgracht 363 hs . , 
te Amster dam . ( geen po1itieke uitingen bekend) . 
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Omtr-ent samenv1erkinp met de N .v . B. en/of het A.r. .~ . v . dan 
wel penetratie door he t A.t . J .V. is niets bekend. ~1 tracht 
men samemverking te verkr ijgen ~ Rooms-1· atholieke- en Gere
formeerde kringen, doch dit is , voor zover bekend , nog niet 
gelukt . 
Door de heer HULST is op 5 Januar i 1949 een radiolezing ge
houden over het. onderwerp: Heeft Nederl and een Jeugdprobleem?" 
Door hem werd o.m. gezegd: 
•....•• Let is voor een ieder met enig inzicht in de ontwik
keling en verhoudingen in onze maatschappij duidelij~ dat er 
een jeugdprobleem bestaat , niet als een na- oorlogs verschijnsel 
hoewel Viij ook di t zeker erkennen , maar als een probl eem van 
onze moderne samenleving . Dit weten de Onderwijs- krachten , 
de voogdijraad , de nond voor h.inderbescherming , de 1.inderpoli
tie, de Clubhuisleiding en vele anderen . 
Daarom is het noodzakelijk gezamenlijk over dit vraagstuk 
na te denken en te zien wA t er voor deze jeugd in nood gedaan 
kan en moet worden, niet inoidenteel; maar over het gehele 
l and en met medewerking van a llen, die bij dit vraagstuk ook 
maar enigszins betrokken zijn. Het is een vruagstuk van Nati
onale omvang. Het gaat om onze jeugd, d .w. z . de kern van ons 
volk, de toekomst waarnaar toch altijd weer, bewust of onbe
wust , onze hoop naar uitgaat . zonder deze hoop en dit vertrou
wen zouden vlij ons a l s volk niet kunnen handhaven. Als wij zeg 
gen dat een deel van onze jongens en meisjes in grote geeste
lijke, morele en maatschappelijke nood verkeert, dan berust 
dit op de harde en naakte werkelijkheid. Aent U de jongens en 
meisjes die reeds van hun prille jeugd af alle voorwaarden 
hebben moeten ontberen die door de moderne psycholoog, paeda
goog en socioloog als voorwaarden voor een normale ontwikke
ling van de jonge mens onontbeerlijk genoemd worden ? Bent 
U wel eens recht.¢streeks met hen in aanraking gekomen ? Weet 
U wet het zeggen v:il, geboren te zijn onder omstandigheden 
die als de meest ongunstige gekenmerkt worden? Waar ouders 
door milieu, tekort aan verantwoordelijkheidsbesef, gebrek aan 
inzicht, door onkunde en sociale omstandigheden hun kinderen 
niet kunnen geven , wat zij krachtens hun wezen voor een nor
male ontwikkeling nodig hebben . Deze f~ctoren en de veelal te 
kleine woonruimten en de grote gezinnen zijn oorzaak dat de 
kinderen reeds vroeg op de straat hun vertier zoeken . Aan zich
zelf overgelaten vinden zij de negatieve levenswaarden. Op 
14 jarige leeftijd, zo van de lagere school, zijn zij de jon
gens en measjes die voor een groat deel onze moderne fabrieks
gebouwen en werkplaatsen bevolken. Met niet meer dan de meest 
elementaire ontwikkeling zonder innerlijk fundament, komen 
zij nu dagelijks in de steer van de volwassenen met hun ruwe 
en vaak inmorele taal. Met hun nog kinderlijke behoeften 
wordt geen rekening gehouden . Op hun moreel wordt als het ware 
dagelijks een aanslag gepleegd , thuis, in de fabriek of werk
plaats en in de stad met haar onverantwoordelijke en sensati
onele vermaaksindustrie. De morele en zedelijke verwildering 
en alle uitingen van verwaarlozing zijn ontstellender dan ge
dacht wordt. Deze jeugd verkeert in nood, zij is aan zich-
zelf overgelaten en zich niet bewust van eigen geestelijke ver
mogens . Deze jongeren d ie noch door het gezin , noch door jeugd
bewegingen, kerk of een andere vereniging gebonden v1orden, die 
elk levensevenwicht missen, zij zijn het die zonder hulp van d 
den met totale afbraak ·worden bedreigd en een gevaar zijn voor 
onze samenleving . 
De Landelijke Stichting Clubhuizen moemt deze jongeren de 
ongeorganiseerde arbeidersjeugd, omdat zij in het algemeen 
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in de-- la1.1este mafltschappelijke klasse voorkomen, als deel van 
het verschijnsel masso-jeugd. Zij zijn de zieke plek en de 
zwakste schakel in de keten van onze samenlevin[:;. Zij zijn de 
jongeren die ons met grote zorg vervullen. Noch de jeugdbeweging, 
nooh de kerk of een andere organisatie heeft deze jongeren ooit 
kunnen binden. \ie l heblJen particulieren, wij denken hierbij aan 
de oprichters van de clubhuizen" De Arend en" De zeemeeuw" , 
tc Rotterdam en" De hussen" , te 'S-Gravenhage , reeds 25 jaar 
geprobeerd preventieg te werlcen . Tot nu toe is het werk ·van de 
clubhuizen grotendeels v~n de liefdadigheid afhankelijk geweest . 
Gelukkig heeft de Regering na de oorlog een open oog gehad voor 
dit jeugdprobleem en heeft zij voor het werk onder de massa
jeugd subsidie verstrekt, evenals verschillende grote gemeenten 
dit nu ook doen. Hoe dankbaar wij ook zijn voor deze onmisken
bare en noodzakelijke belangstelling en steun , tach moet het 
gezegd worden , wij schieten als volk tekort. Hi er moeten directe 
preventieve maatregelen genomen worden, willen wi j niet nog 
grotere prob lemen oproepen . · 
Als directe preventieve maatregel denken wij aan een welbewust , 
breed en krachtig uitgevoerd plan tot clubhuiswerk in alle ar
beidersv:ijken van onze grote en kleine steden en gemeenten . 
Onder clubhuizen verstaan wij goede , ruime en eenvoudi ge ge
bouwen, waarin veel, in ieder geu-al voldoende ruimte is om aan 
100 kinderen per avond pleats te bieden. vooral de gelegenheid 
tot scheppende arbeid zal in geen clubhuis mogen ontbreken. 
Naast de vele arbeidsmogelijkheden zal er ruime gelegenheid 
moeten zijn voor allerlei spel, sport en ontspannipg. • 
van de cl ubhuis- le i ders wordt heel wet tact , toewijding , geduld 
en inzicht in de speciale mentaliteit Vt-!ll deze jeugd vereist. 
Naa st de persoonlijke geschiktheid en toewijding is een des
kundige opleiding belangr ijk en noodzakelijk. Hoewel het Inter
neat van Brienenoord te Rotterdam reed s voor het vierde j aar men
sen opleidt , speciaal voor dit clubwerk , is hiernaast een zeer 
grote behoefte aan hoofdleiders , om de leiding van een clubhuis 
op zich te nemen . 
Het clubhuiswerk is als een antwoord op de direote nood van deze 
jeugd vall grote en onmisbare betekenis. :Maar met dit al zijn de 
wortels van he t kwaad niet aangetast , hiervoor zijn andere we
geb en middelen nodig. Al leen door ~en wel bewuste samenwerking . 
tussen Rijk, Gemeenten , inst anties en particulieren zal een op
lossing hie~van mogelijk zijn . Hiervoor is nodig een gezindheid 
als waarvan onze Koningin sprak: Wij willen en zullen bereiken 
wat wij ons hadden voorgesteld , al zal het offers moeten kosten" . 

\k.~ ·~~ ........................................ : ....... . B 2 
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-5'" 11"-'1 In a<...nsL.--...i ting c. .... n IDlJn schJ:l.JVen dci. 7/12 1 ~1,-3 , betrei'
fc.nde het C1ubl.uis "De I.l.l.e:t..·d" tc lT ijmet;en , J.J.o._;e ik U ver.,rJ..j-

Mill J / r::en n:...er de U dd . 1 0/12 1 94-7 vcJ:stl'0. te ir..lJ..c~.'"'Cl.nt;en , ID.171, 
/I ~ ~ Tc1cfoniscl~ ve_·o::;oe.c ::) . I...:;. 1239, .• d n. Ho . )3l> .~-~. , bet:refiende 

Di:J::1: ::1ibe:·tus J ansen, gebo1:en te Steende1·cm , 3 w.e-....trt 1 913 , 
.JOne:1de te l.ij:..1egen , Gre .... fsewe.; Ho . 362 , .-.ssistent-Rentmees-

• 

• 

J • ter. 

Voo:rts e;:.. ..... t h i e::bij een c...fsclu:ift van een omt1·ent hem 
op.;eruaai\:t r:::.p_port, de. t dd. 7/9 19<.8 dezer.;:;ij ds .erd inge
sonden <::.!:D. de vfi'icie:i: v ... n Justi tie te .:.:rn.tel31. Einde. 

Nijmegeu, 8 December 1948. 
1 Bij1c::.ge . 

/ 
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In ve::· ~nci _ e·.; 1n ·...; _ .11 • ...~e;L_·_ va ~n d...! ·:-:=c::..· O::::icic:.: 
V ... ..'1 · U.:JtJ.ti(; ;;e . .:.T:.;; , 'd . 11;. ;-u:_J. 19· 8 , .. "L . _.o . 2Lv/1 J·ru , 
:.e:. i_ , .. :'1 eodo:..·Ls Jo ...... · us .• c~lGCl , Hoo ... d.::...;enc - rec. e ·c:1e:I::::- v::..n 
J?o1itie vC .. ij .. e._;-•3. , ·.; uvc.:. • .., 0. be ~01t i_;" .. :i~.._:sve1d·.7a.C .. te::.:, de 
eel' ....:c1elGest1· . bel.efc~ te :..· ... _,o::tm:e . 

Dil· l: .i!li be:;:tt..s J :::.ns e!1 , gebor en te Stcend~n·e , 3 ... :.. . .c:.r t 1 913, 
Assistent - r ent ue-.ster, ~on~;; •.Ce te .... TJ..jmct5ea , G1·c.. .... i'se1:7Cg Ho. 3o2 , 
.ICl' d i n het bevoL:J.ngsl·e istcl· de:t.· Gemeente . . i jw.egen int;e-
scll: .. :e vcn op 30 October 191 6 , ... colllea<le v.::~.n Hel:.10nd . IIi j i s ge. tT.ld 
me t Geu .. : tje Scl o·..:Lt en , e;ebo1·en te Zv1i jnclrecht , 27 Feb:rua :d 1 916 , 
en • ceft vijf j eugdi t;e :::indel'el, . 

Zij be ::;i tten de Ne derlc;..:1dse n -.. t i on .... 1i tei t en s t e.an i:.tJ.geschreven 
c;.. l s behor ende tot de Gerero~tccrde ~erk • 

Hi j i s '.1exksai:ll- als as sistent rent .eester op he t 1~:: .. :.;oo::- v.:.n 
de B.e:r..t _eeste r D. v:::.n A.s.l st., ··1oneade te !Tijmet;en , De~:r..e:ast1·ac.t 
!To . 7. 

Vol t;c:ns bel:o:-.:e~ inlic:J.-~in.;en zou .i.UJ de .:.nti - Revolut ionai::::-e 
beginselen z i~u toeged~~n . Hij heeft een gesl ot en ka~~ter 
en lweft weinig omg<-:2..; ""'"et anderen . Hij i s zeer .oeilijk te 
b en .... dereil en l e eft _ e t ::; i n gez in •;ijn eigen l e ven . Do __, r sijn 
3onde:rling ge<h· ~.; n e!ct :....i j a chte1·docht . 

Voor ·~ove1· bekeild , heef" __ i j 3i c: .;edUl·ende de besettingsja ren 
a l s een geed Nederl and.e: · ged1·a.ge'1 . 

In ve:: band L!et het vermoeden , dat .ij thans Jee r i n het bezit 
zo u zijn va n een cla ndestiene radio electrische zendinrichting 
is doo1· ens gedurende o:ageveer ee ,~ h<J.l i j a ar een onderzoel: 
ingesteld , doch tot heden neg ~onder re sult .___<::~.t . 

Het is gebl eke n, dat hij lid is van VERON, Ve:reni~ing voor 
;1 :l.:}xperimenteel Radi Ch Onde:r z oe k in 1:-Tederl o.nd . (Nethe1·l ands Sec
~ tion of the I .A.R. U.) 
:? Hij is slechts eellilaal ter vergu.dering aanwezig gewe e st en 

heeft daarna ll iets :neer van --:icL 1-..ten horen . 

In de politie~dministr~tie is nee~ op po1itiek, noch op cr i
mineel gebie d nadel i g s van heu bekend 

Gez ien : 
De Co ~issoris van Politie , 

-..1 . g . Velt;~n . 

Hijmegen, 7 Se ptember 1948 
w. g . ~h . J . Rensen . 

Voor copie cot fo1·m 
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...1C ~~·o-..,_·::b ___ :· .. e :..t. be_·).· .-c_; V-.;:: : be Jrov::Jb-~:.· . 
...... ~:·de:.:i:: · ";.;c:::.:.Le;.. : be .,_·o . 

D:b:ecteu:· : 
···<-l'ius tJ o.u .... r_ne s Li-1·oenev e 1d , geboren l U/7 1925 to .d.o · .. e1·c.c .. un , lih.xco d
stl· ~ .... t 87 , l.j 1et;en , Ger.K., Jetl.gdleider . 

Johannes Del'lllil'dus Osk.s.m:9 , geb . te ~llls t e1· dam. , 2o/8 1 907 , -.-,onende 
~sbe~Lsmae · 1 3.;., : .ij ..... e.;en , ~ .• .. • Jl' Ch L:~nt ~ Vo o~:.:_itter . 

~f~i:0 J·_ .Jl.J.be::c t us J:::..nsen , geb . te S"~eende::c , ;;/:; 1 91 :5 , ~-;oncmde -ce 
• .l;ij1.lege· , Gr· ......... fse·.'ie.; 362 , a ssist cnt rent 1eeste1·, Ger . J.C . Secr e t a:.:is . 

• 

~~nco do1·c. .J3l;::t: th~. Has :pels , gehm7d met Ge J: ... l·d v .... n Spr .... n..; , .;e b . te 
Hci....o , 21/10 1893 , v?onel!C.e t e Lijmcgcr.. , St .~astl'a_t 23 , l. . H., 
( ec •. t ~ oot is Di:·e(;teUl· bt:tgc;el·bed:·iJ .1.) I'en..i::.~g-cieeS;ere sse 

.-.n ....... Elisabet_ Gee:~: truida , - i se:roy , ge1ol'en te . :Lste_·d .... L , 23/3 
18 Jl , ,se .uwd r1et Henr i cle Goet;.e , •aone. de te .r.ijrle..._;c. , .wl eonor a"<:ec; 
J..o . d , 1' . . ... 1. (echte;e::oot . ..,gen-e Ned . B!!ll.: ). 

He~w ..... nus Kasper Hasen ..... ck , geb . t e rto ttel'c~m , 1 2/9 1 892 , ~onende te 
3 i jmegen, G~oe~c st~aat 3~8 , geen geloo~ , ~onder bcroep . 

Di de1·ie:us Fet:1:us 3roe-=-:.a:.., geb . te .tli jswi j . , l u/11 1 912, v10ne:.1de 'te 
Ni jmegen, S·~er _,:esc_£.nsweg 51, g een gel ooi , Cne :Usc h .Lll5 . Papie ::::1a 
briek Gel del'L;.nd . 

Dirk L.on show;;er, g eb. t e Kes teren , 6;7 1 890, i."JOnende te l.ij.negen , 
Vermeers traat 3, 1:-J • .ti., :!Iechniscn Hoofdambt enaar Gem • . 7erken . 

J'ohanna Wendelina Catharina Heinsius, geb . te H.enlcu.m, 16/2 1 904-, 
wonende te l"'ijmegen , 11.olenstraa t 98 , .N . H., ~1.po .. llek eres • 

DL:k vca.n Halst , geb . te 1\Tijmegen, 1 3/9 1889 , die op 9/11 1 948 is 
&. fgevoe1·d naar Heumen, 1J.8.1.den, ,.!Ooksebaan C. 222, !IT . H. van beroep 
rentmeester . 

Poli tiek en crimineel is omtl·en t de 6enoe .n.de _Jersonen geen 
nadeli gs bekend . Zij zouden allen rec~ts georienteerd zijn en staan 
gunstig a angeschreven. 

Vans amenrJerk_ng met de N. V. B. en/of het R. . li . J . v. dan wel pene
tratie door het A. N. J . V. is bij onderzoek nie Ls gebleken. ~inde . 

Nijmegen , 7 December 1948 . 
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G E H E I IJ. 

Btj deze heb ik de eer U - wellicht ten overvloede - te 
berichten, dat Maarten BULSJ: , geboren 16-7~1895 ta Z.aandam', 
groetttekwekar, wonende te Groenekau, ( gornePntc Maartenadijk)' 
VijvH laun 26, volgcno ccn da~erzijds van betrouwbare zijde ont
vangen bericht, momsntcel een fnnotie zou beklcd~n op hct ge
bied van de jeugdzorg te Amsterdam. net l!:an to~r van deze jetlgd
bewcging, vJelke do')r de re~er:.i.ng zou \Varden. onde:rsteund, zou gc
vestigd zijn in een winkel i."l een winkelgalerij te U 1ent. 

Volgens mededcltn~ v~n niet - communistisch~ zijde zou 
IIUL~T"' lid zijn "'Tan de c.r. P . voorts sta t ~1ij 'bekend als anti
militairist.Voor de oorlog was hij wcigerachtig op alle gebied 
eu liet na bootes en belasting te betalen. Tengevolge hiervan 
ward hij zelfSenige dagen ingesloten in hot Huis van Bewaring 
te Utrecht. Zijn groenten verkocht hij niot, doch liet ze weg 
halen, hot aan zijn klan-ten overlatend te bepalen, hoeve ~l zij 
cr voor wilden geven. 

In 1946 stichtte hiJ , in navolging van Kces BOEKE, aan wiens 
school -Gc Bilthoven hij enige tijd ala leraar werkzaam was , "de 
Dor:pseemeenscha.p Groedkan", die ten doel had de jeugd van de straat 
te houden en lezingen te organisercn op culture-1 gebied. Op een 
der bijeenkomaten van deze ge.tne nschap ward een apreelrbeurt ver
vu.ld door een actief cdmmu.nist. 

Ik moge U verzoeken mij tc willen doen berichten in welke 
jeugdbeweging HULST voornoemd thans een leideraf~~ctie bekleedt , 
waarbij ilt tevens gaorne .zal vernemen of de bewe£ing wellicht ge
_grondveet is op een bepaalda politieke overtuiging, dan wel of 
zodanige overtui ~ing da<rin ovcrheerst. Indicn de huidi~e activi 
teit van BU1S U aanleiding mocht geven tot nadere opmerkingen, 
zal ik deze gawrnc van U ver.nemen. Het Hoofd van de 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
~amens dezea 

111 
/ 

van Politie • 
L. L. van Laer e 
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Als ant oord op u . . chrijvcn 10 . 3l02G, d.d. 19- 4-1948, 
betreffemde de Stichting clubhuizen voor ongeorganiseer:de ar-
b eidersj eugd , w<\fd t het v olr~ende b ericht. 

De beide~ubhuizen 11 de Arend 11 ...en ~e Zeemeeu~ gev es
tigd Schiekade 98_g. alhier , zijn bij Benoer.lde/Stichting aanse
slo ten, ter.iij 1 het interna.at van 3rie ~enoord, geves t i gd van 
Brienenoord 5 alhier, een onderdeel is van c~noemde clubhuizen, 
\'laar j eugdleiders ( s ters) v1orden opgeleid. 

liet bestuur van het clubhuis 11 o.e ArenQ. 11 is als volgt 
samen.r~es teld: 

- 1 van Schelv en, A.rnout Lode\/ijk, .::;eboren 2G- 12- l913 te Rot ::erdam, 
wonende Heemraadssingel 78 alhier; Direc teur; godsdie 1st Geref.; 
bij een _politieke partij niet aa l{;eslote'1. 

,..... \ .3emeijns de 'Tries van i>oesburgh , Thr•de, g eborell l8- 3-19G2 te 
lieems tede, off icier van Just i tie, wonende R.ozenburglaan 20 al-
1lier; voorz it ter; go dedi ens t t-r. H. ; poli tieke r icluing c . H •• 

"1\ Hudig, \/illem Carel, .;eborel 2- 6-1874 te 'l.otterdam, ca.rgadoor, 
wonende luathenesserlaan 202 alhicr; secretaris; liberaal ::SC
oria'nteerd . 

JKodde , Pieter Boudevlijn, geboren 25- 2-1896 tc Rotterdam , ba1k- ... 
dirncteur, wonende van Somerenwe~ 52 a1 Jier; penningmeester, 
l iberaa 1 geori~nteerd. 

1Lu,qt , Pieter Evert .velmoe t, geboren 24- 2-190'7 te Rotterdam , 
direo teur spaaroank , wonende Pr . Jul ianalaan 2lb a,lh i er; lib e
raal geor ieni eerd. 

,... l 1\fols t Treni te, !ill em, geboren 25- 6-1892 te .Ho tterdam, advo
oaat, wonende Essenlaan 72 alhier, liberaal georienteerd . 

_ , Helfrich , Gertrudis Rosa Josephina, geboren 10- 10-1884 te 
Besoeki( .. r. o . I.) , weduwe van Drucker , ./illem Hendrik , geborpn 
20- '7 - 1887 te Berlijn (Dld), wo~ende ~ecklenburglaan 31 alhier, 
liberaal georienteerd. 

/

lfudig, Jan, gebor en 3- 12- 1885 te Rotterdam, makelaar i n assu
rant ien, \7onende Kralingse P1a.sl~.an 39 alhier , lib eraal geo 
r ie .1 teerd . 

/ I Ruijs, Antl\ony, geboren 24- 1- 1908 te A..''ltwerpen , bankier, ::oner.
de Vijverv~eg 32 alhier , liberaa1 :eorie'1teerd. 

l de Vooijs, Gerr i t Cornelia, ~eooren 1?- ?-1899 te Breda , koop
man, wonende liecklenburglaan G a1hier, lioeraal georienteerd . 

IIe t bestuur van he t olubhuis nde Zeemeeuw" is als volg t 
samenges teld; ~ 
Semeijna de Vries van Doeaburgh , Th., VJ ornoemd, voorzitter. 
Hudig , \/illem c., voorno <>md , secretaris . 
Kodde, P . B . , voornoemd, penniru:;meester . 
L'&hnis, Anna, geboren 9-3-1882 te Rotterdam, e chtger ote van 
Hudig , .I.C., voornoemd, wonenda Mathenesaerlaan 202 alhier , 
direc rice, 1iberaal georienteerd . 

Drortkers Delsaine 
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I Dro nkers De1sa.i r1e, ;-Ie nri'~t t n l\.•" rin·1 a , .:eo or en 2?-11- 1892 t e Sc:ii:a
ldam , Wedu-.'!e van Har t::·la. , !Llem c ... _· ne lis , rebor ei 28- 4- 1389 te 

!ott rdam , Vio.ende . . on i n;erdij1· 17a alhiel'; l i e::.-aa l .;eorie. teerd. 
3chuur llan , .. c.u.ritia , _;eoor e n 26- 8- L'- t ~ uiaen , e c . t _;"not e vaJ . 

..-t ... Hj k an , Hend:!'ik Joha .1nes , geb ore G - l.L-1901 t -3 G i"' te ·! , o ne nde 
..Je ndrat~ll t sv;e _:- 16 alh ier; pol it i ekc or i~ taring P . v . d.A •• 

/ jde Ku ij oer, :Jlsa .Tose )h i na , _:crloren JJ - J - 1 88 t e ~~ot~e rdam , e cht
>-1 ·e note van ]roll, :Jav id, [;eboren 8 - 6-188 5 t e Delfsbave 1, ·;:o nende 

' s - Grav cnv.es 111b, 1iberaal [;eorientee r d . 
11 de ~~' :< ria. l ~agda 1e na , g ebore n 1- 3- 190 5 te Amsterdam , ec i1t--; e 

..>1notc va,n 3chouten , Geor-:; e HendriJc Leonard 1s, · eboren 2- 4-1906 t e 
.Ams t erdam, \;oneade Aro1s onplein 9 a lhier , politieke orientering 
P . v . d . A •• 

t""")Bun i ng, Alagonda Geertruida, ;eboren 9- 4- 1900 te Ro t t :!rdar:~ , c irec 
trice ±xnrtx van de school voor Vrouv1enarbeid aan de Schinkel
straat 23 alhier, hier wonend'3 Oo n tzeedijk 4a; geen polit i eke 
richting . 

K kaart gelic'~iJmitz, S ijtske Rinske , geboren 4- 5-1885 te Kampen , oprichteres 
8~ vern. aug •. Arbeids~nspectie 4e District, V/onende Charlotte de Bourbonlaan 

LJ1 5b al luer . 
.AC.D. b • r van den Berr.:; , Jenny ,Lou ise, g eboren 23- 12- 1900 te 6£JtJ:Uti:N~ 
W~gr. San. ' s - Gravenhage , Vionende Lisstraat 17c al Jier , directrice clubhuis 

"de Zeemeeuw" , poli tieke ori·' n tering ..r . v . d . A. . · 

I nternaat"van Br ie.,_enoord1
', van Brienenoord 5 a l h i er . 

~ )Directrice : 1~"oorS,:i11emina Johanna, geboren 1 ~-7-1913 te Aar
landerveen ( thans gemeente Alphen a/d Ri jn), wonende Brienenoord 
5 a l hier , geen politieke part~j, sympathisee~t met de P.v . d.A •• 

Er bestaat hier tevens een Rotterdamse Stichting_Qngeor 
ganis eerde Je~, Wel ke to~ nu toe echter nog n i e t bij de lande

-liJke Stfcht ing is aangesloten . 
He t beatuur daarvan is a ls volg t samengesteld; 

/ l stakenburg , Arnolg J acob , geboren 15- 1-1918 te Rotterdam , mede 
directeur Scheepvaartvereniging Zuid, wonende Voorschoterlaan 101 
alhier , liberaal georiemteerd; voorzitter . 

- \S toop, Emilie Auguste, geb oren 10- f, - '1906 te Utrecht, secretaresse 
Voogdijr[.:ad te Rotterdam , wonende Honingerdijk 29b, alhier , libe
raal georienteerd , secretarease • 

...- J Mees , Marten, geboren 2- 5- 1911 te liotterdam, consul van Zwed en , 
wonende Koningin Emmaplein 7 alhier , lib eraal georienteerd; pen
ningmees t er • 

........ p~vanten , Ricbardus Antonius Alphonsus Mar ie , geboren 2-8- 1903 te 
Gendt (Gld), R . K. priester , wonende Cal ndstraat 23b alhier. 

/JVoorhoeve , Ahasverus, geboren 31- 1- 1899 te Ro tt~ rdam, uitoever , 
\',onendP "~oordsingel/alhier , socialist isch georienteerd . 
v~~ Sche1ven , A. L., voornoemd . 
van den Berg, J.L . , voornoemd. 

- 1 Scha ch , Marie Louis : illem, geboren 13- 8 - 1911 te Tomohon¢11" •. o. I.), 
T. H. predik&nt, wonende ' s - Gravendijkwal 14a alhier, pol i tieke 
ori entering C. H •• 

/ j van Krimpen, Johannes Marius , geb oren 15- 10- 1910 te Hilversum, 
Geref . predi kant , wonende Bergs ing el 182 alhier ; A.R •• 

/ J Foekema, Johan Andries, geboren 19- 10- 1920 te Almelo , Vrijzinnig 
Protestan~ Jeugdpredikant , wo¢ende Voorschoterlaan 126b alhier, 
politieke orientering l i beraal . 

Van eni ge samel'lwerking met U. V.B . of A. U. J . V. og wel pe
netrat i e van die zijde is hieljgeen sprake . 'In dit verband wordt 
verwezen naar dezerzijds achrijven I . D. No . 286 , d . d . 8 - 5- 1948 , 

naar 



- 3 -

naar an.nleiding van bet s chrappen van de v "r't3 em.oordizer v .H. 
A. ~. J .'l . als advis erend lid der . J . G. , \an elke rnaatr J~el ae 
mees te bov enge~o~r'lde pers0 nen op de hoo '"e '::aren en ~·;aarin e n
kelen eea ro l hebb en gespeeld. 

Verzonden aan l Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te ' s-Gra~ nhag 
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Commissariaat van Politie 

Zaand a m 

Diet. 0. 
Bojlage(n) 

No. 47/48. ZAANDAM, 4 Juni 1948. 
Tcleloon .. 74 1-<K~ 

Gehe:iln. 

Ter voldoening aan Thv verzoek, 
vervat in de voorlaatste alinea van Uw 
schrijven d.d. 19 April 1948 No.31026 Ge
heim, heb ik de eer UEdelGestrenge te be 
richten , dat in het door U bedoelde per
ceel Jan Windhouwerstraat 11 woonachtig is 
de penningmeester van de Sti chting Jeugd-

-' izorg, genaamd Jan ALBEHS, geboren te zaan
dam,_ 31 Januari 1S97; Voorzi tter is Mari

" nus Jacobu~HII..L)l, geboren te Koog aande 
Zaan, 16 Januari 1913, Wethouder der Geme 
te Zaandam, wonende alhier Stationsstr . ,5. 

~ secretaris is Jan Willem SCHOLTZ, geboren 
te Zaandam, 22 October 1899 , courantenbe
zorger, wonende Dr. Roggertspad 12 alhier. 
Allen zijn lid van de Farty van de Ar~id. 

Samenwerkirig met het A. N. J.V. 
niet te verwachten, terwijl van penetr~tie 
niets is gebleken. 

De Stichting Jeugdzorg ont
vangt subsidie van de Gemeente Zaandam. 
Coll. 

t. De 

Hoofd van de 0 entral e Veili heidsdienst 
Javastraat 68 
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• De uelllge Taooen 



Stichting Clubhuizen 
Landelijl< Bureau: Qalerij 26 - Telefoon 35500 

AMSTERDAM 

De betekenis van het c.lubhuiswerk 
• voor de Ongeorganisee~e Arbeidersjeugd 

lnleiding: 

In Juli 1946 kwamen de !eiders van de clubhuizcn: 
,.De Arend" te Rotterdam, 
,.De Zeemceuw" te Rotterdam . 
.. De Mussen" te Den Haag, 
. .De Haard" te Nijmegen. 
,.Stichting Jeugdzorg" le Zaandam . 
.. Opleidings-internaat van Brienenoord" tc Rollerdam 
te Nijmegen bijeen om gezamenlijk de Stichting Club
huizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd in het 
Ieven te roepen. Hierdoor werd uiling gegevcn aan het 
verlangen naar en de noodzaak van een Landelijk ver
hand van het cluhhuiswerk, dat tot nu toe plaatselijk en 
vrijwel zonder onderfing contact geschiedde. Daur de 
oorlog het besef van de nood van deze jeugd verdiept had, 
en het inzicht groeiend is, dat het probleem van de On-

• georganiseerde Arbeidersjeugd niet aileen een plaatselijk, 
maar ecn nationaal versehijnsel is, hoopte men door een 
landelijke samenwerl<ing meer daadwerkelijke belangstel· 
ling voor dit deel van ons volk te wekken. 
Met de vorming van genoemde Stichting was de eerste 
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stap gezet op de weg naar een acHeve landelijke samen
werking van het reeds meer dan 25 jaar bestaande plaat

selijke dubhuiswerk. 

Doel van de Stichting. 

Volgens de Stichtings-acte is het doe! der Stichting: 

a. Een landelijk ontrn.ingspunt te zijn voor instellin
gen, die plaatselijk onder de Ongeorganiseerde Arbei

dersjeugd werken. 

b. De samenwerktng van de versch.illende plaatselijke 
clubhuizcn in landelijk verband te bevorderen. 

c. Naar buiten op te treden voor gemeenschappelijl<e 

Lclangen. 

d. Te stimuleren, dat het jeugdwerk onder de Ongeorga
niseerde Arbeidersjeugd ter hand genomen wordt. 

e. De vraagstukken en problemen, die met dit jeugdwerk 
in de ruimste zin samenhangen, te bestuderen. 

f. De opleiding te bevorderen van diegenen, die met 
groepen van deze jeugd werken of zullen gaan wer
ken. 

g. Gemeenschappelijke normen te vinden, die en aan de 
Ieiding en aan het werk gesteld zullen worden. 
Zij tracht dit doe! te bereiken langs wettige· weg door 
het aanwenden van al die middelen die zij daartoe 
nodig en nuttig acht. 

We willen nu eerst nader verklaren, waarom genoemde 
Stichting spreekt over .. Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd" 
als deel van het verschijnsel .. Massa-jeugd". 

. 
Massajeugd. 

LeuensvreuoJo cloor vrlio orbcld 

Het ontstaan van het verschijnsel massa-jeugd hangt len 
nauwste samen met de grote bevolkings-toename en de 
sterke ontwikkeling der industrie. Hiernaast moet 
genoemd worden de spanning, die bij de massa-jeugd 
ontstaat door de tegenstelling tussen hun gebonden 
arbeid in de fabriek en hun verlangen naar en behoefte 
aan aOeiding en ontspanning buiten dcze arbeid. 
Gelukkig vindt deze spanning bij vele jongeren een ge
zond tegenwicht in de opname in een or ander vcrband 
(jeugd-vereniging .of anderszins), waardoor een zeker even
wicht in hun Ieven wordt verkrcgen. Een grote groep van 
jongeren, die aan deze behoefte-bevrediging in verenigings-

5 



verband niet toekomt, kent echter dit levens-evenwicht in 

het geheel niet. 
Daardoor worden zij de prooi van het derde·rangs grote
stadsleven. dat bij hen allerlei reacties en emoties opwekt 
en dat onze samenleving bedreigt. 
Zij zijn de jongeren, die ons met grote bezorgdheid ver
vullen en die de Stichting Clubhuizen de .. Ongcorgani
seerde Arbeidersjeugd" noemt. Zij zijn de zwakke schakel 

in de keten van onze samenleving. 

Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd. 

De hierboven bedoclde jongeren, aangeduid als de .. On
georganiseerde Arbeidersjeugd", hebbcn enkele ken mer
ken de eigenschappen. o.a.: een beperkte gees tel ijke be
langstelling, ze zijn onzelfstandig. hebben een gering ver
antwoordelijkheidsbesef. een sterk minderwaardigheids
gevoel en een grote vrijheidsdrang. Door het veclal losse 
gezinsverband waarin zij Ieven, door hun milieu en sociale 
omstandigheden, wordt hun ontwikkeling schadelijk be
invloed. Hun gedragingen worden dan ook sterk door deze 
levensomstandigheden bepaald. Doordat van bewuste 
opvoeding en vorming in gezin en werk weinig of geen 
sprake is, is er bij hen geen bewustzijn van eigen geeste
lijke v;rmogens. Hierdoor wordt het appel. dat de jeugd
organisatie, de kerk of de politieke vereniging op hen doet. 
door hen dan ook niet gehoord. Deze jongeren zijn a"Uressief 
en bij iedere gelegenheid bereid deze agressiviteit in allerlei 
vormen te uiten. In de voorbije oorlog heeft Europa ervaren. 
hoe de sterk negatieve tendenzen van deze oorlog daarom 
zo konden voortwoekeren, omdat deze jongeren geen gees· 
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tclijke weerstanden bezaten. \Vanncer we er dan ook 
nict in slagen het geestelijk vermogen van deze jongeren 
tot ontwikkeling te brengen en nieuwe levenswaarden in 
hen te wekken, zal in toekomslige tijden van spanning juist 
in hun gelederen totale afbraak onvermijdelijk zijn. 
Pracli~dt zal aileen een ·welbcwust opgczet en krachtig 
uitgevoerd plan tot werk in a1le arbeiderswijken van onze 
grote en kleine steden deze dreigingen kunnen afwenden. 
Uiteraard zijn er meer bijzondere paedagogisch verant
woorde middelen nodig om ook bij deze jongeren de diep 
verborgen geestelijke mogelijkhcdcn te wekken, die ook zij 
bezillen naar het woord van Maria iYlontessori: .. Hierin 
zijn aile opvoeders een: Zij hcbbcn een onvoorwaardcl ijk 
geloof in hct Ieven en de gccstclijke kiemkracht van den 

Mens". 
Allerccrst zullen we hun ecn thuis moetel'\ bieden. waarin 
sfecr en werk hun geven wat zij elders niet vinden. Dit 
is het wat wij hun door middel van de dubhuizen dan ook 

willen geven. 
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Clubhuizen. 

De cluhhuizen moetcn gedurende de gehelc week voor deze 
jeugd geopend zijn, willen zij er hun vrrje tijd kunnen 
doorbrengen en er een thuis vinden. Mede daarom is het 
gewenst dat de clubhuizen gelegen zijn in de volkswijken. 
Zij rnoeten de gclogenheid bieden allerlei vormen van 
scheppende a:rbcid tc docn verrichten en daardoor arbeids
vreugde te doen ervaren. Dqor de binding van de arbeid 
zal de geestelijke belangstelling van deze jongens en meisjes If' 
toenemen. Tevens zuiien zij daardoor hand en oog ontwik
kelen, concentratie, inspanning en correctheid leren en zal 
hun zelfvertrouwen gelijktijdig versterkt w orden. N aast 
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deze waardevolle arbeid zullen we hun de beste ontspan
ningsmogelijkheden moeten bieden als tegenwicht tegen 
de negatief-gerichte van de grote stad. 'vVe moetcn hen in 
aanraking brengen met het beste dat .de mensheid heeft 
voortgebracht. Kortom het clubhuis moel zijn een werl<plaats 
en een tehuis, waar deze jeugd onder toegewijde en des
kundige Ieiding haar vrije tijd op verantwoorde wijze kan 
doorbrengen. Dit alles is dringcnd nodig, omdat de nood 
van de Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd ontzaglijk groot 
is, er geen instantie is die haar opYangt en haar vrije 
tijdsbesteding dientengevolge een overgave is aan het 

Volwoordigl.aiJ door uerlrouwen 
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vennank van de grote .stad of de straa t. D ez.e jeugd is 
daarmee een prooi voor alle verleiding en morele afbraak. 
Zij geeft toe aan haar slapheid en gebrek aan lust lot 
inspnnning. Het clubhuis wil daarom ook een centrum zijn 
met vee! Ieven en afwisseling, het wil een .. thuis" ~teven 
aan dcze kindcren waar z.ij in contact komen met ecn 
<.mgcving, waar j!emeenschapszin en zuivere belangstel
ling aanwezig zijn en die de voedingsbodem moet zijn 
van vertrouwen en openheid. Zo kan het clubhuis voor 
deze jongens en roeisjes een lichtpunt worden in cen 

vijandige wereld. 

Het zal U duidelijk zijn, dat dit probleem niet aileen door 
de clubhuizen kan worden opgelost, maar dat er een lan
delijke en plaatselijl,e coordinatie noodzakelijl< is van aile 
instanties en verenigingen, welke op een of ander gebied 
met deze jeugd le maken hebben. o.a.: onderwijskrachten, 
ouders, kinderpolitie, Pro Juventute, Voogdij-raad. Ieiding 
clubhuizen en internaten en sociale werkers en werkstcrs. 
Belangrijl< voor deze samenwerking is de .. Schooldienst". 

Schooldienst. 

De geringe geestelijke belangstelling van deze jeugd, haar 
zedelijke verwildering en .aile ui:tingen van verwaarlozing 
zijn over het algemeen veel ontstellender dan wordt ge

dacht. 
T erwille van het opgroeiende geslacht zou het gezinsleven 
een waar gemeenschapsleven behoren te zijn om op deze 
wijze de samenleving een grondslag te geven. En de school 
zou daarin een betekenende factor moeten zijn. De onder-
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wijskrachl heeft mede verantwoordelijkheid voor het prc.
bleem: .. Kind, Milieu en Samenleving" ... Kind en samcn
Je,·ing" zou op gecn enkele school een onbesproken vraag

stuk mogen zijn. 
Voor bet controleren van het zedelijk gedrag en de mate
riele omstandigheden van het kind zou er een schooldienst 
moeten zijn, die allereerst door huisbezoek een volkomen 
vertrouwelijk en hecht contact onderhield met de ouders. 
(b.v. Huisbezoek-onderwijzer). De taak van de onderwijs
kracht zou er door verlicht worden. 1 let onderwijzend 
personeel moet in de gelegenheid zijn om aan de school
dienst event{.e!e conflicten met het kind voor te leggen. 
Oit zeer belangrijke werk van de ~chooldicns t moet in 
handcn zijn van soci:ale werkers en werl<ste rs, die begrijpen 
dat de voorwaarde om te slagen ligt in een wederzijds 
verlrouwen en in een als gemeenschappelijl< gevoelde taak. 
De schooldienst die het kind beschermt legen ondergana. 
moet dus middelen kunnen aanwijzen om het b edreigde 
kind zo mogelijk buiten de school de vereiste slcun en 
voortgezette opvoeding te geven, als daar zijn: clubhuizen. 
kindertehuizen, internaten, vacantie-gelegenheden, enz. 

De oplossing ligt niet in bet opsluiten in geslichten of 
gevangenissen. waarvoor men integendeel het kind moet 
behoeden. Zal de schooldienst. sociaal gezien, het onder· 
wijs versterken en van gunstige invloed zijn op het regel
matig schoolbezoek. dan moet hij het doelloos en onge
controleerd rondzwerven van de jeugd langs de straat in 
sterke mate beperken. Op dit lerrein is er voor de school
dienst veel nuttig werk te doen. In uitzonderingsgevallen 

zal dwang moeten worden toegepast. 
Het verstrekken van schoolkleding en voeding en verdere 
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materiele hulp aan de gezinnen zou in handen moeten zijn 
van genoemde dienst, daar deze op de hoogte is van het 
milieu en zodoende Ievens een sociaal advies-bureau kan 
zijn, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Een voort
durende samenwerking tussen schooldienst. kinderpolitie, 
kinderrechters, voogdijraad. reclasserings-instellingcn. on
derwijzcnd personeel. clubhuizen en ouders zal nodig zijn 
om de gewenste resultaten te verkrijgen. 

Actiuileil Joor uriiltciJ 

De jeugd-dienst. 

Na de leerplichtige lee(tijd zal er een jeugd-dienst moeten 
komen, omdat de .,schooldienst" zijn directe invloed slechts 
kan doe.n gelden tot het einde van het achtste Ieerjaar. Op 
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het ogenblik is de jeugd hoven 14 jaar volkomen onbe
schermd in zoverre zij niet in gezin of jeugd-organisatie 
wordt gebonden. Zij worden in het arbeidsproces opge
nomen en aan ontwildceling wordt voor hen, 45 % van 
aile jongeren. niets gedaan. Enkele bedrijfsscholen vool" 
jongens en huishoudelijke cursussen voor meisjes uitge
zondcrd. Een oplossing zou gevonden kunnen '\vorden in 
een verlengde leerplicht van b.v. 4-6 uur per week tot 
18 jaar. Het programma zou moetcn omvatten: Maat
schappijleer, Vakopleiding, E .H.B.O .. Handenarheid, Gym
nastiek. voor de meisjes bovendien kook- en naailesscn. Kin
derverzorging en Opvoeding, lessen in Budget-besteding, 
enz. De lessen zouden 2 keer per week. lijdens de werktijd. 
door bekwame jeugd-leiders en onderw ijskrachten gegevcn 
moeten worden. Het accent zou moeten liggen op het hij
brengen van verantwoordelijkheidsbesef. gemeenschapszin 

en gevoel van eigenwaarde. 

Ook voor de jeugd-organisaties, middelbare scholieren en 
studenten ligt hier een taalc Zij zouden met hun meerdere 
mogelijkheden veel kunnen bijdragen aan de ontwikkehng 
en ontspanning van de ongeorganiseerde arbeidersjeugd. 

De school- en jeugddienst zal door coordinatie van krach
ten kunnen uitgroeien tot een instituut van grote betekenis 
voor het werk onder de ongeorganiseerde arbeidersjeugd. 

e Opening nieuwe clubhuizen. 

In de navolgende plaatsen werden clubhuizen geopend of 
bestaan plannen hiertoe: 

Amsterdam. Amersfoort, Arnhem, Delft. Doetinchem, 
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Gouda, G roningen, H aarlem, Kampen, Leeuwarden, N ij
megen, R otterdam, Schiedam, Tilburg, Z utphen. 

Aansluiting nieuwe clubhuizen. 

Naast de reeds aangeslotcn dubhuizen sloten G ouda, Lei
den en I laarlem (3 hui:.:en), zich bij de Stichtin g aan , 
ter.vijl met vele anderen besprekingen over aansluiting 
gaande zijn. 

Clubhuis~leiding. 

Om een ant·woord te gcven op een van de meest dringende 
vraagstul<kcn die ons vo.nuit het clubhuiswerk hezighoudt, 
is die van de gcschikte Ieiding. In dit verband l<unnen we 
wijzcn op hct opleidingsinternaat van Brienenoord te Rot
terdam, dat zich reeds 3 jaar bezighoudt met het opleiclcn 
van jonge mcnscn speciaal voor dit clubhuisv<erk. 

Het financieren der clubhuizen. 

Tot 1945 werd hct clubhuiswerk door particuliere giftcn 
mogelijk gemaakt. Deze filantropische vorm was gelijk
tijdig een bclemmering voor de noodzakdijke uitbreiding 
van dit werk. :'-Ja de bevrijding werd aan het Ministerie van ;;;;;:
Ondcrwijs, Kunsten en Wetenschappen een afdeling Vor- • 
ming Buiten Schoolverband toegevoegd, waardoor van nu 
ar de regcring mede haar aandacht schonk aan dit lande-
lijke jeugd-problccn .. Vana.f 1946 werd dan ook voor dit 
jeugdwerk Rijks-subsidie toegekend. Ook steden als Am-

sterdam, Rotterdam, Den Haag. Nijmcgen, Zaandam en 
Gouda kenden voor dit werk subsidie toe. 
Hierdoor werd erkend, dat genoemd jeugd-probleem een 
maatschappelijk verschijnsel is en door samcnwerking van 
officicle instanties zal het clubhuiswerk in de naaste toe
komst gefinancierd moeten worden door Rijk, P rovincie, 
Gemeente en particulieren. H ierdoor pas zal het mogelijk 
zijn het in zijn volle omvang aan te pakken. 

('t Met de omschrijvin g van het probleem en de aanduiding 
van practi sche mogelijklleden om d it te beslrijden, menen 
we te kunnen volstaan. We willen U ernstig in ovcrweging 
geven in uw gemeente alles in het wcrk te s tcllcn om op de 
nood van de massajeugd ecn anlwoord te geven. 
Ool< l1ier zal het gezegde gelden: .. de cost gact voor de 
bact uit", want een volk dat aan zijn jeugd houwl. bouwt 
nan zijn toekomst. Dit werk zai zijn rente ruimschoots 
afwerpen. 

Ilct Landelijk Bureau van de Stichling C lubhuizen is 
gaarne bereid U aile gegevens te verstrekken, waarover 
zij de beschikking heeft. Het Bureau is gevestigd te Am
sterdam, Galerij 26. 

Financiele bijdragen kunnen gestort worden op G iro 1025 
Twentsche Bank. Nijmegen. 
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Op 10 en 11 Februari 1948 werd in het gebouw van de 
Arbeidsgemeensc hap der Woodbro okers te Bentveld een confe
rentie gehouaen van de Stichting Clubhuizen voor Ongeorga
niseerde Arbeidersjeugd~ 

~et lanaelijk bureau van deze Stichting i s gevestigd 
YJ te Amsterdam, Galerij 26 . Directeur is f.taarten :ruLST uit 

Amsterdam. 
Voorzitter van de Stichting i s : 

' I Jacob DE BRUIN, geboren te ~eiden, 22 September 1896, 
' ' 1eider van het clubhuis "De ll1ussen", gevestigd aan de Rijs

wijksestraat 157 alhier, wonende Val kenboskade 27a. alhier. 
Bedoelde stichting werd in 1946 gev ormd. 
Bi j het Congres waren verschillende instanties verte

genwoordigd , o.a. van de Volkshuizen, Voogdij raad , Pro 
Juventute, Vorming Buiten Schoolverband v7h ~inisterie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , alsmede vertegenwoor
digers van de Politie uit Amsterdam , 's-Gravenhage , Arnhem, 
Groningen, Gouda, Den Hel der en Zaandam. 

In totaal werd door ongeveer 90 personen (mannen en 
vrouwen) aan het Congres deelgenomen. 

Het doel van de conferentie was om bij verschillende 
instanties en instellingen en in het bijzonder bij de Over
held meer en beter begrip te wekken voor het werk van de 
c1ubhuizen voor de ongeorganiseerde arbeidersjeugd en om 
onderling van gedachten te wisselen over de wegen, die zul-
1en moeten worden bewandeld om een gunst i g resultaat van het 
werk te verkrijgen. 

Zoals bekend, mag worden veronderst eld, hebben de club
huizen ten doel om de onge organiseerde j~u~, de z.g. asphajj 
jeu&d, bezig te houden met nuttige en leerzame werkzaamheden 
om van hem voor de maatschappij bruikbare mensen te maken. 

Op de conferentie werd achtereenvolgens het woord ge
voerd door J.DE BRUIN en Maarten HULST voornoemd, door 

Yl' BARENTS, leider van het Volkshuis "Ons Huis" te Amsterdam 
ywen MeJ.MANASSE, directrice van het clubhuis "De Haard" te 

Nijmegen • 
Na de rede van I.Iaarten Hulst werd door een der aanwezi 

gen o.a. opgemerkt, dat het een groot gemis is, dat in het 
werk van de clubhuizen geen goede geestelijke achtergrond 
wordt gevonden. 

Bij het beantwoorden van de vragen, die op bedoe1d ge
bied werden gesteld, werd door Hulst o.a. gezegd, dat zo'n 
kind, voor wat betreft het geestelijke (vermoedelijk bedoel
de hij godsdienstige), niet is te bereiken, waarom men in de 
kinderjaren de kinderen met die dingen niet moet vermoeien. 

Men moet de ouders en de kinderen op een bepaalde wijze 
weten te winnen en wel door persoonlijk overwicht, om hen 
dan bruikbaar te maken voor het maatschappelijk levan. 

Vo or wat betreft het geeste1ijke (godsdienstige) mogen 
ze dan later zelf kiezen, aldus spreker. 

De spreker Barents merkte o.a. op, dat de Overheid meer 
en meer zal moeten inzien, dat de leiders van de Volkshuizen 
werk verrichten in •s-landsbelang. 

Ook wi1 ik nog iets zeggen, a1dus Barents, over de ver
wijten, betreffende de po1itieke richtin~ die de leiders 
zouden zijn toegedaan. De ene keer zegt men, dat wij neutraa l 
zijn, dan weer zegt men, dat wij socialistisch zijn en daar-
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door de mensen in een bepaalde politieke richting drijven. 
Deze verwijten, aldus spreker, zijn beslist onjuist. 
net is natuurlijk, dat onder volwassen mensen de pro

blemen van het levan worden besproken, doch in onze huizen 
wordt niemand in een bepaalde richting gedreven. 

Wij spreken niet over een bepaalde religie, maar ook 
zal men niet kunnen aantonen, dat wij b . v. socialistisch 
zijn . Wij propageren geen enkele partij of richting. 11 

over het algemeen kan gezegd worden, dat de onderlinge 
geest op het Congres zeer goed was en dat een ieder in de ge 
legenheid was om zijn overtuiging naar voren te brengen, 
welke overtuiging dan ook ten volle ward gerespecteerdT 

Dit door de club- en volkshuizen zaer veel en goed werk 

/
twordt verricht, werd o.a. bevestigd door de heer OOSTERLEE, 
die de leidi ng heeft van de Afd. 11 Vorming ..fuiten Schoolver
band" van het Mi nisterie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappan, die i~ deze hoedanigheid het Congres bijwoonde • 

• 
Yerzonden op 30 April 1948 
an: c.v.n • 

• 
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#aar aanleiding van Met schrijven van de c. i .D. d.d. 
24 Januari 1948, 1~ 0,27737, wordt medegedee1d, dat voorals-

~ l nog niet is geb1eken, dat er tussen J . DE BRUIN c.q. het door 
J.de ..r:sruin ge1eide c1ubhuis "De 1.1ussen11 aan de Rijswijkse
straat a1hier en de 1~eder1andse Vrouwenbeweging een nauwe 
of permanente samenwerking bestaat. Van-oetrouwbare perso
nen, die in verband met hun functie regelmatig in contact 
komen met J.de Bruin, werd in deze vernomen, dat van de zij
de van J.de Bruin niet een samenwerking met een organisatie 
als de 1~eder1andse Vrouwenbeweging za1 worden gezocht, di t 
in tegenste11ing met de ~ederlandse Vrouwenbeweging, wier 
streven het blijkbaar is om met De Mussen in contact te ko
men, of te blijven. 

1Nel mag de moge1ijkheid worden verondersteld, dat J .de 
Bruin een eventuele met medewerking van de ~ederlandse Vrou
wenbeweging verkregen, of aangeboden financi~le subsidie 
voor zijn werk niet zal versmaden, daar de financi~le toe
stand van het clubhuis blijkbaar nog niet zo roosk1eurig is, 
hoewel het door De Bruin verrichte zaer nuttige werk meer 
en meer de belangstelling van de betreffende overheidsin
stanties gaat genieten. 

zoals bekend, mag worden verondersteld, werd J.de ~ruin 
aan het einde van het jaar 1947 of begin 1948,in verband met 
zijn werk, door H.K. H.Prinses Juliana in audi~ntie ontvan
gen en werd kort geleden door :I. M.de Koningin een bezoek ge
bracht aan het clubhuis, waar Hare rfujesteit enige uren 
heeft doorgebracht . 

Opgemerkt wordt , dat J.de Bruin tot 1926 in Leiden 
woonachtig is geweest. Hij stond toen als communist bekend. 

I 
Hij sprak op communistische vergaderingen meer malen onder 
de naam Jaap LANDM.AN en was oprichter van het blad "De Spel
breker". Toen hij ~n militaire dienst was, werd hij ver-
dacht van het oprichten van een soldatenraad. 

Zijn vrouw was in die tijd secretaresse van het blad 
"De zaaier" van de Communistische Jeugdbond. 

In Maart 1926 is hij met zijn vrouw naar 's-Gravenhage 
verhuisd. Hij en zijn vrouw zouden zich intussen geheel van 
de communistische partij hebben gedistancieerd. 

In 1928 werd door een der oprichters van het clubhuis 
,c...f "De Muss en", te weten D. VALKEMA, leraar aan een H.B . s. al

hier, anthroposoof, verklaard, dat De Bruin al jaren van een 
andere gezindheid was, dan het communisme. 

De Bruim is een zeer sociaal voelend mens en volgens 
per~onen, die hem kennen, zou hij zich niet met politiek be
moe~en, veeleer religieus gericht zijn. 

verzonden op 30 April 1948 
aan: c.v.n. 
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STADSNIEUWS 

HET MUSSENNEST AAN DE 
RIJS WIJKSESTRAAT 

Tentoonstelling van bet werk 
.,Eerlijk werk maakt ons sterk'' 

staat met forse letters op de mu· 
ren van de zaal, waar de Mussen 
hun jaarlijkse voorjaarstentoon· 
stelling houden .in het clubhuls 
aan de Rijswijksestraat. 

En hierin ligt meteen de hooid
gedachte besloten, die aan dit 
gehele werk, onder de bezielende 
leiding van Meester de Bruin, ten 
grondslag ligt. 

De jeugd, uit de onderste lagen 
van ons volk, jongens en melsjes, 
waarvoor thuis geen plaats I'S, -
voor zover de krotten waarin ze 
veelal wonen, een ,.thuis" kun· 
nen worden genoemd - krijgen 
hier de gelegenheid bouwend .e 
werken en lie!de voor het werk 
te krijgen. 
Hoe groot de belangstelllng van de 
kinderen wel Is, ,blijkt uit het feit, 
dat dagelijks 600 klnderen in bet 
clubhuis komen werken. 

Er zijn 34 !eiders, waa1·van er 25 
zijn voortgekomen uit de Mussen· 
jeugd. 

's Zomers is er het gl'Ote zomer
kamp in Otterlo, waar zowel de 
kinderen als de oud~rs genteten 
van de natuur, een vreugdc die ze 
vroeger maar a1 te va.ak moesten 
missen. 

Meester de Bruin heeft echter 
grotere plannen. Allereerst zal 
er binne~ort een 2e clubhuis bij 
komen aan de Hekkelaan, waar, 
zodra de toestemming van de ge
meente is verkregen, de jongens 
zelf bet grootste deel zullen ver· 
bouwen. En dan is er een Inter· 
naat nodig! Een soort opvoedings
centrum waar klnderen .,op de 
belling" kunnen worden opge
vangen in sa."tlenwerking met an. 
dere jeugdorganlsaties op dit ge
bied. Verschillende autoriteiten 
hebben reeds hun lnstemmlng met 
deze plannen betuigd. Voorloplg 
zijn dit echter nog toekomstdro· 
men. 

Werkelijkheid is de tent'>onstel· 
ling van werkstukken, die tot en 
met 16 Aprtl in het Clubhuls aan 
de Rijswijksestraat wordt ge. 

Jlouden. I 
Mogen de werkstukken met 

evenveel li-efde worden gekocht, 
als ze door de kinderen zijn ge. 
maakt. 

De tentoonstelltng Ia glsteren· 
mldda.g geopend door de heer 
Oosterlee, hoofd van de atd. 
Vorrning bulten Schoolverband 
van het Mtn. van Onderwljs, 
Kunsten en Wetenschappen, In 
tegenwoordlgheld van vele geno· 
dlgden, o.w. wethouder Van dim 
Oever. r 
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G e h e i m • 

Naar aanleiding van Uw schrijven 
van 31 Maart j.l. No. 31706, heb ik de 
eer Uedelgestrenge te berichten, dat 
de Stichting "De Mussen" in deze ge
meente, geen politieke achtergrond 
heeft, zodat inlichtingen daarover 
U geen belang hebben. 
Coll. 

De Commissaris van Politie, 

C.Hess • 

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's- Gravenhage. 



31 Maart 
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Clubhuis "De Mussen". 

G E HE I M. L. a .v .een bericht in 11 uo 
aat':1eid11 ve.n 4 ~ am•t J . .~ . • 

Volgens eon .mededeling in "Do Waarhoid" van 4 Ilaart · l948 zou in 
O.e middag van 6 .t1a~rt 1948 te Gouda een ni'Emne zo.al worden geopend van 
bet Olubh}lia "De 1lu GDenu ~ Ret berioht ver.meldt nog dat deze zaal in 
bet "vijfwekenpla:n" gereed is gekonen. 

Ik mo~ U ver.zoeken mij omtrent de stiohtiug "De Muasen" wel na
der te willen doen inlichten, waarbij ik gaarne ~evens in kennis zal 
worden gesteld met de sam{mstell ing van het bestuur , de politieke oriU.D!" 
tering van de bestuurs~eden en eventueel contaot,dat met politieke or
ganisaties wordt onaerhouden. 

~ de Hear Comrnissaris 

HET HOOFD VAN DE <r£NTHAD3 
VE!tiGEEIDSDIEl5T 

j-Nanena deze: 

··· 1 Politie , 
4.;.,.; 

G 0 U D A. 

' 0.. 
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tliNIS:t:ERIE VAN ALGEtlEHE ZAXEN 

NOd B 31026 

Onderverp: Rappel 
IIIc2 

GEHEIU 

Hiermede rno~e ik U ~ijn sohrijv n da . 19 April 1948, no 
31026 in horinnering brengen, waarin ik U verzooht mij inlich
tinr;en te vcrstre ken over bet clubhuis "de Hnard", Gronestraat 
170 te U ent. Doze organisatic is aangeoloten bij de landelijme 
11St1chting Clubhuizen voor onr,eorganisoerde arbeidar.ajougd" . 

s 

Me.t een opoedige beant'lloording zul t U mij zaer vorplichten. 

Ae.n de Heer 
Commiosnris van Politic 
te 
UIJLIEGEN . 

Hot IIoofd van de 'Dienst 
(}/ voor daze: 

,r. G. Crabbendnm. 



B 

I I I IIIc 6 n . a . v. v.erslag van Rotterdam, 
no 31026 in OD 535 en notitie 
van B.III b. 

II 'f 
ri l I 
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J . G. Crabbendam. 
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24 Januari s. 
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III IIIc 3 

GDHEIH ~ 9~{,? 

-~SO • 13/3,9 
17 Juni 1947 
"de Uilsoen11 n de 
Nodorl. Vro Hcnbe.i'leging. 

Onder verwijzing nanr UW tcrzijde genpem~ auhrijv&n heb .ik 
de eor zy t~ borichtcn, dat in hot org~nn v~n de Nederlandae 

· Vro wcnbe :~eeing "'Vrede en Opbouw" van December 1947 e,en artikel 
v~orkomt van Mevr. Annie Nolleo-Reuff, waarin zij een oproep 
r1cht tot de vr0il11e~ van de Neder!nnaso Vrouwonbeweging in .Den 
Haag om to t:ra.chten, in srmen 'Elrlting t1et andere vr.ounonorg(Uli
saties bet u~rk van de Directour vnn 11 de ll®sen", Uece er de 
Br r:in" te otounen. Voorto \1bltt z j in hot artil•el""de a.j:delincren 
vnn de Ncderlandse Vrouwenbereging op om de Bruin uit t~ nodi
gon tot het h6udon van eon lezinr, over ~1jn work. 

lnar U in l1 aan"!eh 1<1 scb.rijv n reeds molding .maakt 
vnn een plnnt gehad hebbend cont ct tus~en Nollcs-Reuff en 
J. do Bruin, zou 't n~t bovcnst ndc de oonclu~i~ zijn te 
tr kken, dDt d£t ~ont~ct nog ate ds wordt onderhouden. 

Ik nor;e U verzoek n nij u l te \7illen docn berichten 
of U - oinds Ul oohrtjven van 17 Juni 1947 7 ieto naders be-
k nd is go·;ro den o'f thano bij onder .oelt is p;eb eksn omtrent eon 
nau re en blijvende sam nwcrldng fuss n de Nadcrlnndse Vr~uTen
be r~ep,ing en "de Mu.osen11 • 

Mot hot ro:su.ltaat zal ik ganrne ill kennin VTOrden gcoteld . 

Ret Hoofd van de 
C NTRALE VEILIGBEIDSD!ENST 

~namens deze t 

J . G. Cre.bbendtll!l. 

• de Heer 
Dfdcommisaaris van Politie 

I 
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1 9 JUN/194? . 
~ 

~--~~..;.;;~-~--..t-.~::...-:t' __ j AC ~J.r 
..~-'1 deze g-=ne~=>nte bes"'(;"'at c e ''Verenigin Vvor .:.e ~~ae;

sc jeu ·d 11
• ret bes"!;uur ordt evormd d ,or : 

.t.r . ~heodorur- :'rederik VR .. ::J , ebOJ.'e te 1 S -~rrve'1h ... -
e , 5 ~art l~o2 , von beroep !eider voor loono~de~7.oek n/h 
.inisterie va1: .... oc . · "en , ehu d , een :.: ........ rc ·enootschap, o

nende Jtorn vc-n 's - -r..,.ves.aw'ielaan 4 te flssenaar , Vlor~i-~-
ter;_ 

's - ravenh e , 1 5 
·oo ·a.:.jra""d , e 

assen· ~r , ''ll'G_ 

·ebore'1 "-e of v n 0 l~t , t ans e l~t , 
e 'lu d , -·ed • . ervor directe u ·n, 

het op e en vqn de roes
de on eor...,::-niseerde 11mrs-

erd de i s• i · ~ses4-ra"'t 157 lhier, 
sen" in eric t . 

irecte~r vcn it c1u 
acob :J .B .. r-, ·e ore 

va1 beroep sociaa1 erker, 
7 lcenbos~ade 27a alhier . 

is: 
Leiden, 2 :p~ember 1 gr-, 
d, ed. ~rvor .d, ' onende 

oe el J . de TL'-i· tot de z. , . v :>oruitst--evencen -An 
.orden ,exe'::end - hij zo l. o. • e' bo .1oerd zijn on 11 n 1~ a-

cus en ''"Je 71c>m 11 
- or t vexondersteld, dat .:.. .! tl-l"'ns iet 

.:. c-e1·st linKs is geori~ 1t'eerd. ·noe er zou ij con:muniEtisch 
eorH!nteerd zijn '""e\feest. 

· oor de ouders VBJ de betre£fen~e ~inderen \erd een 
ottdervere .igir.- 0•1 ·Prich·t; onder de neam " 'ioor de !.ussen", 
elke vere~ibing tnans ongeveer 400 laden zou te11en . lnge

veer 1300 i!10el'en zijn in he-t cl~.tblmis in ._;~=>schreven. 
-. e-



verzonden 

-t:.-

:o t .i. 1 ~ ·en i oeld cl b -
en et £:lerlei .utti ;e · er~z~an
loutzagen voor de ~on ens en 'and-

uis en o1· t ez.:. · 
e~cn , zoF.ls timue1·en e 
~er~en voor de meisjcs . 

o-t de vervaar igde \ er·~s·';u';:'.en ' orden rege l mat i e ten-
t wn tellin5en celloudcn . . .. . 

. et elubhuis ' e "uf'sen" 1s · nc;esloten blJ ae .uande 
li ' ce tichtin~ Clu01uizen voor on eor A .iseerde arbeiders 
·e~ a , .:.. 'lelii:e stic tin , i.>e alve 1et clubhlis "De _:ussen" 
zijn onder ·ebrac t het clubhai s e .~-.re Hl': . ~e :1ot ter dam,. 
":Je ge emceuvl te :.otterdar-1 , "De . .aard" te 1 Megen , de t:t.ch 
tin · ;eu·'zorg te Ran am , ~et internant ~n _r i eneroord 
te .ott erda 1 e ~ .. m"'ter dam . 

In het z . · . ussenc mp te Otterlo , 'crij . ·t de betr '-'f.:'en 
de jeucd ge l ef·enhe i c1 een ;edee l te ner zomerva caTt i e door t e 
brengen . 

Over het "'l "'emeen 'ordl; d oor de be t ref f e nde k inderen 
ceen c ontributie ·\,et aal d . J'\l l ee n de ouderen de z . g . "IJs 
br ekers", b ove . de t \l"'al f j aa:r, aan i e bi..; t;ebleken e 
wc hikthe i d de selegenbe i d ordt ge even om medeleid i ng te 

ev en aan de j on eren , betal en e en ~leine ereli jkse contri 
but ie. 

"oo1·ts \" ordt uitgegeven "De I.ussenvriend", een maan d
b l ad v oor belc>.ngs t elle nden voor het club'1 · s " De : .ussen" . 

Verdere in c o~sten worden ver~reeen uit nP opbren ·st 
v n c er:waKte Yerks tukken en door c;iften , o. El . van het ~ed . 
Rode :ruis. 

over 1946 zouden de in1{0msten hebben bedragen on.r·eveer 
f.l5.uOO,-- en de ui~Goven ong eveer f . 2l . OOO,-- . 

eermalen \ ordt da n ook rekl~2gd over de prec8ire fi
nanc.i.~le toest~nd van het club~uis . 

chter vordt ver acht, dat v~n overheids·ege financi 
ele steun z~l o,·den eboden • 

. In kringen, belast 1et, of belan~ste1lin · hebbend voor 
jeu§d\ ere in het a lge 11een, ~ ordt het 'er'c in 1et clubhuis 
":Je .ussenn , i'.aardoor de jeugd van de straut , ordt ehouden 
zeer gewaardeerd . 

In een op 24 .;~ert 1g47 in het hotel "Pomona " alhier , 
c;ellouden vergaderine van de ·ederlandse Vrou"enbe\"eging , 
~erd door de voorzitster , 

Anna ..aria uonst~'nce .;JtPF, gehLnvd met H. OLLE{S , e 
oren te ,nsterdam, 2 ~ece 'oer 1887, vonende 'yacinth eg 

-5 lhier, sprekende over :et arbeidsveld v~n de -ed . rou
enbe e ing , ewezen op he" ebrek aan clubhuizen en speel 

terreinen voor de ?rbeidersjeugd . 
i j ver'-cla2rde contact te hebben ·ezocht net J . ae ru 

v oornoemd , directeur v n llet c lubhuis "!le .us sen" , die r:e 
klaagd had over gebrec aan ruimte en geldniddelen , terwijl 
J.ij et rerlc en de pla men v8n de 1-ed . Vrou> enbeweginG zou 
1ebben toegejuicht . c.> 

oe el aan~enomen mag arden , dat bedoeld contRct tus 
sen evrouv· _;oller/s- euff en J . de Bruin v erkelijk '1eeft 

1 e~ts -ehad , is niet ebleken, dat tussen de -·e d ..,-r u···en
be e ;in en 'let clnbhuis 11 JJe "ussen" ee 1 blijven( cont· ct 
i gele ·d , of ordt or. erbouden . 

Dennen van voren enoemde bestuurslede1 en vGn de di
recteur ( J . de r.1in) oMen in de r-1dminis trat ;_e van de ... oli
t~e en in die der ~. . . lhier, niet voor, met uitzonde 
r.1.n; van Ir . t . I,oma, et>en ie in 1936 proces-verbaal erd 
op6emaakt terza~e art . 30B .l. v . Etr . c . q . art . 22a · otor- en 

i j . . e6 lement . 
op 17 Juni 1947 . 
het _ oofd van de C . v . ~ . 
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UITTREKSEL 

Naam Stichting Cl ubh i zen voor On~.eorganisee 

de ..r bei dersj eugd . 

Naam Verenigi ng voor de Iiaagse J eugd . 

Aard v.1n hct stuk Versl ag . 

Af::. I/D den Haag. Datum 17-6- 47 

In de Gemeente Den Haag bestaat de "Vereniging voor de Haagse Jeugd" . 
De vereniging heeft t en doel het o,Jheffen va.n de geesteli jke en morels 
verzwa~:king van de ongeorgani seer de ":h1assa Jeugd". Tot di t doe l weDd aan 
de Ri,j swijksestr aa t 157 alhier, het clubhui s "De I1lussen " ingericht. 
Dir. van di t clubhuis i s J a cob de Brui n ,geb . B2- 9-l896. 

Door de ouders van de betr effende kinderen werd een ouderver eni
gi ng opgericht onder de "Voor de ~.1ussen", welke vereni ging t hans ongeveer 
400 leden zou tell en. Ongeveer 1300 kinderen zijn in het cl ubhuis i nge
schreven. De ,ieugd komt i n vri j e t i j d bijeen in bedoeld cl ubh uis en wor dt 
beziggehouden !!let allerl ei nutt i ge vterkzdamheden , zoal s tirllll.e ren en hout
agen voor de jongens en handwerken voor de JJ.ei sjes . l.!et de vervaar digde 
wer kstukken ·.~arden regel matig tentoon st ellingen gehouden . Ret cl ubhuis 
"De J,lussen" is aange:ioten b i j de Landelijke Sti chting voor ongeorgani seer 
de arbeiders j eugd, in vTelke stichting , behal ve het clubhui s "De 1.:ussen", z 
zijn ondergebracht het clubhuis "De Arend" te Rotter dam, "De .Zeemeeuw" te 
Rotter dam, "De Haard" te Ni jmegen, de Stichting J eugdz org te Zaandam, 
het inter nua t Van Brieneroord te Rotter dam en ~~sterdam . 

I n het z . g . llussenkamp te Otterlo, kr i j gt de betre~rende j eugd gel e
genhe id een gedeelte der zomervacantie door t e brengen. Over he t algemeen 
wordt door de betr ef fende kinderen geen contributie betaald. Alleen de 
ouderen de z.g. "IJsbrekers", boven de t waalf j aar, aan wie bij @ebleken 
ge schi kt heid de gelegenheid wordt gegeven om medeleiding te geven aan de 
jonger en, betalen een kleine wekelijkse contribuxtie. Voorts wordt uitge
geven "De Mussenvriend", een maandblad voor bela ngstellenden voor het 
clubhuis "De Mussen". Verdere inkomsten worden verkregen uit de o~brengst 
van gemaakte werkstukken en door giften, o.a . van het Ned . Rode Kruis. 
Over 1946 zouden de inkomsten hebben bedragen ongeveer f.l5.000 en de 
uitgaven ongeveerf21-000. 

Meermalen wordt dan ook geklaagd over de precaire financiele toe
stand van het clubhuis. Echter wordt verwacht, dat van overheidswege 
financiele steun zal worden aangeboden. In kringen belast, met, of be
l angstel l ing hebbend voor jeugdwerk in het a lgemeen, wordt het weDk in 
het clubhuis "De Mussen", waardoor de j eugd van de straat wordt gehouden, 
zeer gewaardeerd. In een op 24 Maart 1947 in het hotel ''Pomona" alhier, 
gehouden vergadering van de Nederlandse Vrouwenbeweging, werd door de 
voorzitster,A.M.C. Heutr, gehuwd met H. Nol les, geb.A'dam 22-12-87, 
wonende Hyacinthweg 25,alhier, s prekende over het arbeidsveld van de Ned. 
vrouwenbeweging, gewezen op het gebrek aan clubhuizen en speelterreinen 
voor de arbeiders j eugd .Zij verkla~rde contact te hebben gezocht met 
J. de Bruin voornoemd, directeur van het clubhuis "De Mussen", die ge
klaagd had over gebrek aan ruimte en geldmiddelen, terwijl hij het werk 
en de plannen van de Ned. Vrouwenbeweg ing z ou hebben toegejuicht. Hoewel 
aangenomen mag ~torden, dat bedoeld conta ct tussen Mevr.Nolles-Heufr, en 
J. de Bnuin werkelijk heeft plaats gehad, is niet gebleken, dat tussen 
de Ned. Vrouwenbeweging en het clubhuis"De Mussen" een blijvend oontact 
is gelegd, of wordt onderhouden. 

Uitgetrokken door ....... PR.................. ............................................... ... Afd. /Sectie AC.D 4 .. 

A.L. 172·19-·-17 
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