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Hij kan booohoa.wd worden als een 11klei:n,e 11 zwarte handel&.ar, öie 
na den oorlog zijn heil zat in de N.�.s. en �hans behoort tot 
de ontevredenen. 

Zijn heem koot in de &Qroinistratie van de 
Poli tiéke .Recherche A:fdeelin-3 te p.otterdarn niet voor; :!.n ëlo admi:ni
strati'e ve.n de Poli tie ltom:iï hij voor als overtreder ·van tie distri
butie-bepalingen (Proces-ve�baal.ad. 16.12.1943: handel ili"siga-
ret_te21; e:p. olie). . . . 1 De naam van Van .Mossp,laar komt in de a.d:r.inistrn:t:to. 
van de :Poli -'t;ieke Recherche .A.f'd.eüling voor a1s lid N .A.F.; in de· ;,: �-
a.dminiat:t'a:i.ie yan de Poli tie komt hij niet voor.

Voorts val.t nog te vermelden, dat;de,plaatselijke 
pers geen commentaar hee�t 'geieverd op de oprichting van den Dond, 
iµtgezon.derd "De \Vaarb.eid. 11 , aie in naar editie van :10 Ootober 1946 
een u.:i.·i;eenz3tting gaf van doel en streven 1.ran den :Bond. 

Aan den Heer Hoo�d .Afdeeling 
IIIB van den Generale� Staf, 
t s-G R A V B N H A G E • 

,, 
:/ 

.. 

IIET HOOFD- VAN DEN OEUTRALEN . 
VEILIGHEIDSDIENST, 
voor de2.en, 
De ,Lu.itenant-Kolonel., 

J .G.Crabbend?,m. 

• t 
...
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INLICHTL-K:i::il IDI.3:NST 

I.D. �To. 992 

G E H E I w. 

Rotterdam, 2 November 1946

. ' . 

In antwoord op Uw s�ijven B 3� d.d. 8 Octo
ber 1946, betreffende den �Ond J&_r bfil.iardiqg_ va� Sociale 
Belangen der :i.:ilit.ai::ce.u" --léan het volg ende ,,, orden beri cî1t. 

D�_ze Bond st;;;:;( zich ten doel de aoci�le, bel_a.no·en
-"vän de gedemobiliseeraefi te behartigen. l.et gedemobili

seerden \'lordt hier speciaal gedacht aan de voormalige 
"verzetsmenschen". 

4en wil behulpzaam zijn bij het verschaffen van
een burgerbetre king, financieele�an de Overheid verzoe
ken voor de aanschaffing van burgerkleeding, ienz., kortom 
men wil datgene trachten te bereiken, wat in het manifest 
vermeld staat, met als zwaartepunt de behartiging van de 
financieele en verdere stoffelijke belangen der gedemo
biliseerden. 

In een onderhoud met Van �osselaa.r, initiatief
nemer van den Bond, bleek, dat hij onbekend was met den 
Socialen Dienst van het MÎnisterie van Oorlog, welke in
stelling o.m. bel ast is met de behartiging van de finan
cieele en sociale belangen van de gedemobiliseerden. 

Het bleek, dat, voor zoover bekend, tot op heden 
een 50-tal adhaesie-betuigingen waren binnengekomen ? welke 
echter hoofdzakelijk klachten van persoonlijken aard Tiaren 
en grieven bevatten over vermeend onrecht t.a.v. hun demo
bilisatie. 

Omtrent Van Mosselaa.r kan het navolgende worden 
Medegedeeld : 

van llosselaa.r, Lucas Johannes, �eboren 16-11-1904
te Rotterdam, electrisch lasscher bij de Rotterdamsche 
Electrische Tram, wonende Hoenkoopstraat 11 te Rotterdam, 
was gedurende de bezetting anti-Duitsch en verspreidde o.m.
illegale lectuur. 

Na de bevrijding diende hij geruimen tijd in de 
N.B.S., waarna. hij OV'erging naar de Gezagstroepen. Na zijn
demobilisa '-ie keerde hi.j in zijn oude werkkring terug. 
Thans is hij weer werkzaam bij de R.E.T. �en beschouwt 
hem als een goed en ijverig werker, die echter gaarne in
de op_posi tie is en e elke maatregel neet af te kammen • 
Overigens staat hij gunstig bPkend. Hij wordt politiek 
ongeïnteresseerd genoemd. 

iTan den in Uw schrijven genoemden v.d. Torre kan 
het volgende worden bericht. 

van der Torren, .Tohannes Adrianus, geboren 25-9-
1911 te Rotterdrun, banketba..l-:ker, wonende De Kem penaerstraat 
13a te Rotteraam, staat in de omgeving vi:in 2,ijn v,oning be
kend als communist en wordt opdringerig en branie-a.clltig
genoemd. 

Hij is in Augustus j .1. gedemobiliseerd, is thans 
zonder werk e.n heeft ondersteuning aangevraagd bij den Ge
meentelijken Dienst voor Sociale Zaken .al':li e:c-. 't:�. 

Hij Tierkte gedurende den oorlog in een groote bak
keri.j 
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kerij al� doch werd @ldanr wegens diefstal ontslagen, 
van welk feit echter geen aangifte is gedaan bij de Politie. 
Hij kan beschouwd/äls een 11 kleine 11 zwarte ij.andelaar, � ti,:L.
na den oorlog zijn hei�n de 1-r.B.S. en{b"hooElf'thans" tot 
de ontevredenen. 

Zijn naam komJ.,.iQ 4e administratie van de Politieke 
Recherche Afdeelinr_f� niet voor; in de administratie 
van de Politie komt hij voor als overtreder van de distri
butie-bepalingen ( Proces-verbaal d.d. 16-12-1943 : 11andel 
·in s ig are t ten en olie ) •

De naam van Van Hosselaar komt in de administratie 
van d·e Politieke Recherche Afdeeling voor als lid 1:J.A.F.; 
in de admi nis tra tie van ël.e Poli tie komt hij niet voor. 

Voorts valt nog te vermelden, dat de plaatselijke 
pers geen commentaar hPeft geieverd op de oprioh ing van 
den Bond, uirgezonderd "De '{a.arheid 11, die in haar editie van 
10 October 1946 een uiteenzetting gaf van doel en streven 
van den Bond. 

Verzonden aan Hoofd Centrale Veili�heids Dienst, 
Javastraat 68 t� ;s-Gravenhageo 

•

• 
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Bond ter behartiging 
van sociàle belanBen 
der Militairen. 

G:iHEIM 

Hierbij heb ik de. eer U afschrift a�.n 
te bieden van een pamflet van den "Bón<l ter behartiging van Soc�.n.le 
belangen der Militairentt ,naar den inhoud wa rvan ik moge ver�ijzen. 

Dit pamflet werd op. 28 Sept.j.l.verspreid bij den in�ang 
van de Rivièra Hal te Rotterdam ter gelegenhe�d van een aldaar gehou
den vercaderîng Nederland•Indonesi@. 

Als verspreider trad op G.A.v.d.TORRE, -wonende Kampenaa.r -
straat 13 Rotterdam, die in militair uniform wae eekle�d, doch die op 
8 Aug.'46 schijnt te zijn gedemobiliseerd. : ' 

Ik moge U verzoeken een onderzoek te willen cloi·n instellen 
naar bovengenoemde Vereeniging, alsmede naar G.A.v.do TORRE voornoemd, 
en de in het pamflet genoemde L.,]' .E.v.r-!OSSELAA:R,Hoe.nko pa-tra.at 11 
Rotterdam. 

Met·het resultaut van het .onderzoe� moge ik U V?rzoek�n mij 
wel: in ken.ais te -willen doen stellen. 

'· 

Het Hoofd van den' 
CENTR.Al.,EN VEILIGHEID3DIE!iST 

Voor dezen 
De Lu.itenant.-Kolonel; 

� 

• J .G.Crabbendam. 

Aana 

Den Heer.Hoofdcommie aria van Politie 
te ROTTERDAM. 

•
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AFS CH R IFT. 

A C T I E! 

NEDERLANDS GR OOTSTE WAPEN. 

BOND TER BEHARTIGING VAN SOCIALE BELANGEN DER MILITAIREN.

VRIENDEN: 

Zooals u wellicht bekend is, bestaat er in Nederland een organi
satie ter behartiging van de sociale belangen der militairen, zoowel van 
hen, die reeds afgEzwaaid zijn als van hen, die nog onder de wapenen 
zijn. Zooals U reeds bekend zal zijn, was er reeds bij het afzwaaien 
van 8 Augustus j.l. een aantal van 9000 mannen in Nederland, die idealis
tisch in de moeilijkste bezettingsjaren hebben gevochten en na de capitu
latie der nazi-bonzen Nederland legaal hebben gediend. Doch toen zij af
zwaaiden, werden zij naakt op straat gezet, daar hun militaire uniform 
moest worden ingeleverd. De distributie verschafte wel textielpunten voor 
een costuum en een overjas, maar Defensie is niet van zins, de geldmidde
len daarvoor te verschaffen. Of dacht onze minister misschieh, dat deze 
9000 mannen van hun maandsalaris, groot f.112,- voor gehuwden, nog een 
spaarpot hebben kunnen vormen? 

Vrienden, als ytlj een blik terugslaan over de afgeloopen maanden, 
dat Wij bevrijd zijn, .dan roept dat tot actie. 
Voorop: geen vrijlating van de politieke delinquenten. Geen tewerkstel
ling van politieke delinquenten in onze bedrijven, waar dan ook. Dat 
dulden wij niet. Lost in den eereplicht, dien U te vervullen heeft tegen
over onze gevallen helden! Kortom, schaart U achter onze rij leden 
(contributievrij), om ons doel te bereiken. Geeft U spoedig op als lid 
van onzen bond, zoodat wij ons niet laten verdrukken, maar kunnen opkomen 
voor onze democratische sociale rechten. Stuurt ten spoedigste onderstaan
de strook in aan L.J.E. van Mosselaar, Hoenkoopstraat No. 11

2 
Rotterdam 

(gedemobiliseerd sergeant). 
Doch stuurt tevens·een geldelijke steun, hoe klein ook. 
Bezoekt onze groote protestvergadering, welke eerstdaags in alle couranten 
zal worden bekendgemaakt. 
Bij voorbaat dankend. 

BOND TER BEHARTIGING VAN 
SOCIALE BELANGEN DER MILITAIREN 

Dit invullen en opsturen. 

Naam •.................................................................. 

Voornam.en •••••...•......•..•..••••...•...••...•..•.•..•....••.•.......• 
Woonplaats .•..•..........•........ Straat no. • ....................... . 
Ge boren ••.............•............................................... 

Sluit tevens bij deze strook in een bedrag van f • 

Draagt bij naar vermogen. Dank u.

Voor eensluidend afschrift, 
De Adj. O.O. - Adm., 

w.g. J.L.B.Sertons. • 

Handteekening: 
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CHEF V MT DEN GEI!E..-=l.tiLEN STAF 

.Afdeeling III B 
No. 2371 Geheim. 
Bijlagen 1 
Onderwerp Bond ter Behartiging van 

sociale belangen der Militairen. 

1 s Gravenhage, 2 October 1 946 • 

4. DOT.

Bijgaand moge ik U in afschrift een pamflet aanbieden 
van den "Bond ter Behartiging van Sociale Belangen der Militaire1111 , 

naar den inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen. 
Bewust pamflet werd op 28 September j.l. verspreid bij 

den ingang Riviera Hal te Rotterdam ter gelegenheid van een vergadering 
Nederland-Indonesië, aldaar gehouden • 

• 

• 

Als verspreider trad op G.A. VM dsr .Tprr_e_, wonende te 
Rotterdam, Kampenaarstraat 13. Deze van der Torre v,as in militair uni
form gekleed en schijnt 8 Augustus 1946 gedemobiliseerd te zijn. 

• 

• 
AAN: 

Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, .,

.,t,, 

Java.straat 68, 

:Ministerie van Oorlog, 
Chef van het 1,ü.li tair Kabinet, 
t.a. Hoofd Bureau 6,

Territoriaal Bevelhebber in Nederland, 
Laan van Meerderioort 47, 
t.a. Inlichtingsofficier Maj.v.a. Brink.

t s Gravenhage.

Het Hoofd van de Afdeeling III B, 
De Luit.-Kol. van den Gen. Staf, 

�;;:::_ 
P.M.H.Tielens •
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AF S C HR I F 'l'. 

ACTIE 

NEDERLANDS GROürSTE ,APEM. 

BOlID TER BEHARTIGIHG VAN SOCIJ!LE BEL.á1''tEN' DER 1,lILITAIREM. 

Zooals U wellicht bekend is, bestaat er in 1-l'ederland 
een organisatie ter behartiging van de sociale belangen dor mili
tairen, zoowel van hen, dia reeds afgezwaaid zijn als van hen, die 
nog onder do wapenen zijn. Zooals U reeds bekend zal �ijn, was er 
reeds bij het afzwaaien van 8 Augustus j.l. een aantal van 9000 man
nen in I:Ie.derland, die idealistisch .in do moeilijkste bezettingsjaren 
hebben gevochten en na de capitulatie der mzi-bonzen Nederland le
gaal hebben gediend. Doch toen zij áfzwaaiden; werdefüzij naakt op 
straat gezet, da:ar hun ·militaire uniform moest worden ingeleverd. 
De distributie verschaf'te wel textielpunten v-0or -een costuum en e� 
over·jas, ma.ar Defensie is niet van zins, de geldmiddelen daarvoor 
te·verschaffen. Of da9ht onze minister misscljien, dat deze 9000·man-
nen van hun maandsalaris, groot ·f 112.- voor gehuwden, nog een · 

spaarpot hebben kunnen vorraen? 
Vrienden, als wij eon blik terugsla.an over de·af'geloo 

pén maanden, dat wij bevrijd zijn, dan roept dat tot actie. 
Vporop: geen vrijlating van de politieke delinquenten. Qeen tewerk
stelling van politieke delinquenten in on�e bedrijven, ,mar dan ook. 
Dat dulden wij niet. Lost in den eereplicht, dien U te vervullen •
heeft i;egenover onze gevallen helden! Kortoni, scháart U achter onze 
rij leden (contributievrij), om ons doel te boreikon. Geeft U spoe
dig op als lid van onzen bond, zóodat wij.ons niet laten verdrukken, 
maar kunnen opkomen voor onze democratische sociale rechten. Stuurt 
ten SP.oedigste onderstaande strook in aan]:,.J";m_,_y�11, Jitoi,;;sel-aar-, 
Hoenkoopstraat No. 11, .Rotterdam (gedemobiliseerd sergeant). 
Doch stuurt tf;)vens een geldelijken steun, hoe lû..ein ook • 
Bezoekt onze groote-pr0tes1ive�gadering, weiko- �erstdaags in alle 
couranten za.l worden bekendgemaakt • 
Bij voorbaat dankend. 

BOND TER BEP.ARrIG:::NG. VAN SOCIALE 
BELiû'IGEN DER 1ITLITA.IEËH. 

Dit invullen en opstu:t:en • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voorl'l8.Illen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
. /ooriplaats ...••.•...••.•....•. Straat no, •••• -•..•.••..•.•.. _ ...... .. 
G-eboren · ••••••••••••.••••.••••••.••••••••••••••••••••••.••• ; ........ . 
Sluit tevens bij deze strook in eon bedrag vanf.-

Handteekcming: 
Draagt bij no.ar vermogen. Dank U. 

Voor oensluidend afschrift, 
De Ad .• O.O. - .Adm., 

. . . . . . . . . . . . .. .
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Onderwerp: .. Bond ter bchart1:ins van 
mi-

's-GRAVENHAGE, 

1•vartraat 68 6 Nove!l1ber 
1 111539 

Tel.! 112778 

G.Eill If.f 

194 

6 

sociale beleneen der 
lita1ren. HierbiJ heb ilc de eer V afschrift 
aan te bi.eden v�n �en pamf l.et, hetwelk door e n onhekend se bleven 
eoldaut ,,er<l verspreid voor den aanvang van een ver ru.1ering Neder -
land-Indonesië, naer den !nho�d waorvan ik moge verwijzen. 

Ver�onden aa.nt 
8.ö.van 10I1t:e Amsterdam

Rotte�dnm 
Den Haag 
Utrecht 

" 

" 

M, 

" Groningen � 
• Z,E.den Minister van Binnenl,Z. " Justitie .

(&) 43228 • '-16 

Het Ho ra van den 
CENTRALER VE!L!GHF..l�3uIEN$f 
Voor dezen 
De Luiter..flnt.-Kolonel 
o/1. 

t.t.van Le.e:re •
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-CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 

Afdeeling: 

No.: 

Bijlagen : 

III B 

2728 Geheim. 

1 

ONDERWERP: Bom ter behartiging 
van socwe belangen 
der Militairen. 

' 1 

's-GRAVENHAGE, 31 October 1946. 

1 NOV. 

•• 

Hierbij moge ik u, in af'.schrift, ean pamflet doen 

toekomen, hetwelk do(ll" een onbekend gebleven soldaat vrerd ver

spreid voor den aanvang eener vergadering der vereeniging Neder

• 
La.nd-Ind.onesiij, gehouden op 28 September j.l • 

AA:N: 

Ministerie van Oorlog, 
Chef 1.4:ilitair Kabinet, 

•
t.a. Hoofd l3urea.u 6,
• s Gravenhage.

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s Gravenhage.

c.-Kocys Intemancetroepen, 
\'lestplein 9, 
Rotta.rdam. 

t.a" Inlichtipesofficierlllä LT. Bartmg,

( 

Het Hoofd van de .Atdeeling III B, 

,?e Luit. -Kol. van den Gen. Staf',
y o/l De Luit.-Y�l. 

u. 
M.P. I'.okje •
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.ACTIE J 

· .FSCHRIFT
�-------�-�---�--

llEDERL ,UDS G';10 TSTE W 'PEN. 

BOllD TER BTHA'RTIGING V An SOCIAL'E BEL NGEN DE • lûIL'IT rmm.
1 

VRIENDEN ! 

Zooal s U wellicht bekenö is,· bestaat er in tederulnd een orgt1niscl
t1e ter beharti�ing van de sooiale belangen der militairen, zoowel 
van hen, die reeds afgezwaaid zijn als van hen, die nog onder àe 
\'1upenen zijn. Zooi:ils U reeds bekend zal zijn, 1as er reeds bij het 
1:3fz ·aeien van 8 �,ug�stus j.l. een aantel vun 9000 r:tannen in Ileder• 
lund, die idealistisch in de oe1i1Jkstt bezett1ng�j�ren hebben ge
vochten en na de o"pi tulr.tie d�r nazi-bonzen Nede -�d leg_,.,1 heb
ben redi�nd. Dcch toen zij afzwaetuen, werden zij ua�kt op straat 
ges, daar h1m ilitaire u.ni:form m est worden ingeleverd. De dis
_tribu tie versch�tte wel textielpanten voor een ooetuu 1 en eeu 
over jas, ...1aa r Defensie 1s ni.-t van zins, de geldmiddelen daa :rvoor 
te versch-t'fen. or docht onze 1.inister misschien, det aeze 9000 
mannen van hun maandsalaris, grnotFll�.- Vuor serr.1wden, nog een sp�ar
pot hebben kunnen vonen? 
Vrienden, als wij een blik teruesla<-<n over de ófgel pen maanden, 
dat wij bevrijd zijn, dan roept dtlt tot actie. Voorpp: €een vr1Jlu• 
ting van de politi;ke delilquenten. Geen te�e�kstelling van politieke 
delinquenten in onze bE--dDjven, rnur dan ook. Da t öüdcn rrij "iet. 
Lost in den eereplioht, dien te vervullen heeft ta�enover onze 
gevallen h lden·s l Kortom ·schaart aohter -onze rij leden { oontr1- · 
butievrij}, o ons doel te bereiken. Geeft U spoedig op als lid ven 
onzen boud, z dat w1jB ons niet laten verdrukken, maar kunnen 

. opkc:net1 voor onze demoorstische eooi&le rechten. Sti"nrt ten spoe
digste onderst�unöe strook in aan L.J.L. ven 'osselodr, Hoenkoop• 
straat 10. 11, otterdu .... {gedemob111s•-erd serge:Jnt). Doch stuurt 
tevens een geldelijken steo.n, hoe klein ook • .LJezoekt unze grootste 
protestv�r�adering, welke eexstdacgs bl alle oo�ranten zal worden 
bekendgemookt. 

BOND T-.R .B HAîTIGING: V�.lï .'JOOIALE 
BELANGF.r' DER lLIT�IR�N 

Di t.:,,,,vi.tllen en opst:.tren. ,. 

naam . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . ... . . . . . .. .. .. . . . . . .  "

Voo ma!Den •......................................................... 

oonplüe ts •......................• St?'!lá t l�o •..•.. • •...•...•••..•..• 

Geboren ...................... .. ................................... . 

Sluit tevèns bij deze strook in een bedrag von tl •••.••••••.•••• • 

'D.tüaf,1:t bij naar ver�open. Dank U 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. 
B.4878.

Bijlagen: één. 
Dict.: H. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Typ.: !Jme 

0nd·rw•rp: Bond ter beharti ___ ing van 

Afschrift bestemd voor Kolonel 
-

's-GRA VENHAGE, 
J•vastcaat 68 6 November

j 111539 Tel. 
l 112778 

GEID.IM 

194 

6 

sociale belangen der mi
litairen. Hierbij heb ilt 
aan te bieden van een pamflet, hetwelk door ePn 
soldaat werd verspreid voor den aanvang van een

land-Indonesi@, naar den inhoud waarvan ik moge 

de eer U afschrift 
onbekend gebleven 
vergadering Neder -

Verzonè.en aana 
H.C.van PoiHd.e Amsterdam

Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Groningen 

•• 
" 

" 

" 

Z,E.den Minister van Binnenl.Z. 
11 Justi.tie 

@ 43226 • ''16 

verwijzen. 
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Zooc ls U w�llicl1t be:cenè: is, bes-t�.( t er in Ned€rl· no. eén. ori:;anisa
tie ter beLi?.rtit:,in0 van c1è soc.!..ale belante.11 der !!lili tá:Lren, zoowel 
van hen, die r eeds a.f _ e21wa.P..id zijn als. van hen, die nog onder d·e 
wape.cen zijn,. zooals U reeds bekend zal zijn, was er reeds• bij l:let 
afzws;aien v'.ln 8 Ap_g11stv.s j .1. een. 1:1,antal v�.n 9000 man�en in :;:ireo.e:rland, 
die- i:dec:>.listiech in èl.e moeilij :st,e bezet't,i.o.0ej aren he 'bet1 t:;evoc11ten 
en ..ca ël.e ca.l)i tule.tie der nazi-bonzeri Nederland le.;ac.l ne·�oen gediend. 
Doch toen �üj a_fzwa 1iden., rieTden zij 1iaa'kt op stra.�.t .;ezet, dac.r hv.n 
mili te.ire uni.form :noést worden ia..:.,eleverd"De die-tributie verscb.efte. 
wel ·t,ex-tielpv.nten voor een costuu!!l en een ove;rj aJ::!, r,1BE.r Defe.ri...sie ,i-s 
niet v�.n zins, de 1.;eldr,1; dael'.en daervoor te ver.schaffen.Of dacht onze 
m:frri1.ster mis..:chien, da·t deze 9000 .mannen va.n hun ;:D.aart.dsalarisi Jroot 
f "112.--- voor __,ehuV'1den,, no..:; een sp� rpot heb·.:ien kunnen vor21en? 
Vr;Lenden , �1s wij een pli :c teru�elaan oYer de 2.f _elo:pe.n ..naanden, de. t 
wij bevrijd zijn, çla.n i·oe:pt è.at tot actie. Vooro'fl: _een vrj_jiatin� 
van de politieke dèil.iquenten"Geeri tewerkster in� van :Pol� tj_eke de -
ling_uenten i.n onze. bedrijven, wa.t:._r dan ook.Dat dti.lden wij niet"L·ost 
in .den eereplicht, d:..en U te vervullen he.eft tegenover onze -:_:evr,llen 
helden! tortor.1 schàtrt.U achter o.n,ze rijleden (contributie vrij),om 
e.ns çloel te 'be.reiten. Geef't U �;poedi._; o:i;.. i_;le lid: van. onzen bond, zoo
de,t wij n.ns ni:€t laten ver.o.rukken, ma?,r ktJ.nnen o .. /ko!�$n voor onze· de-

, mocre.tischs sociale rechten.Stuur.t te1r spoedigste onderstaç:nde 
etrook in ar,n L ... J .E.van· Mossela.e,r, Hoenkoo:cstraàt No "11., Rot 1ie'rdam
(ged_e,aobiliseerd ser;;ea.o.t). IJoch etu.u:rt tevens een _eld.elij.1.cén steun, 
hoe klein .ook. Bezoe'kt on.ze grootste protestvergadering, welk€ eèret
·d22gs, in alle couranten zal worden beken� gemaäkt.
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