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uitgave van de Federatie van Vrije Socialisten 

 Roel Burgler, Elly Jellese, 

adres: Haarlemmerplein 411 '1, Amsterdam. 

 Rutten 

adres: postbus 1329, Amsterdam. 

abonnementsvoorwaarden: 
door storting van f 13,00 op postgiro 
t.n.v. administrateur De Vrije Soclal ist, 
postbus 1329 te Amsterdam, is men een jaar 
lang abonnee en ontvangt 9 keer een gewoon 
nummer en in de zomer een drieiLJbbelnummer

de lay-out is van patrlcla 

KONTAKTADRESSEN 
Johannes v.d. Spek, 'van Breest1 
boven. 

������L��: André van Wonderen, Baanstr.15, 
te 1: 02510-20783. 

���-����: Ginie van der Heide, J v. Oldebë 
neveldtlaan 10,tel:070-547569. 

�Q����Ç�I: Geert de Groot, W.H.Vliegenstr. 
tel :078-73110. 

�L�Q�Q���: Toon Prüst, Kettlngstr.18,tel:C 
119128. 

�����: W. Geitz, Weerdlngstr 154 
��Q�L��s�(prov.): Jan Weyer, Ruiten A Kanë 

west V4,Roelage,p/ter A� 
����bs�: Francols Everson,p/a Global Villë 

Kl.Houtstr.40. 
�Lb������: Bert van Til, Marterlaan 60, tE 

02150-10461 
�LQQsb����: Peer van Meer, Ter Hogestr.58 
Q�Q�Q�Qs: Willem Winters, Allemaweg 4. 
�Q���Q�Q: Joop Lomertzen, Heilige Geestst 

23. 
TILBURG: Paul Kurtjens, Zomerstr: 49a. 
VELP/ÄRNHEM: Blue Movement, Postbus 111,vE 
 ----------- 08302-2097. 

SOLIDARITEIT 
Van bovenstaand .blad kan h.et januarinummer b
steld worden b�J postBus ]J49 te Amsterdam. 
Inhoud van dit nummer o.a.: het Portugese ex
periment, repressie in Engeland en Ierland, 
Spanje: Eva Forest, Italië: De laatste ont• 
wikkelingen in het proces Marini. 

Solidariteit verschijnt onregelmatig en voert 
de ondertitel "KRONIEK VAN ONDERDRUKKING" 
EN REVOLUTIONAIR VERZET IN EUROPA". 
Het is een uitgave van het Fonds Internationale 
Solidariteit (FISl. 
Sekretariaat: Pieter Calandlaan 50, Amster 
Redaktie: Postbus 1149 te Amsterdam. 
Uw bijdrage v.oor het FIS gepeve u te storten 
op gironummer 482400, t.n,v, Geert de Groot, 
penningmeester van het FIS, Dordrecht. 

�!!Bg��gb_Bg§bg�g�I-E!�l 
Het FIS is een onderdeel van de Federatie van 
Vrije Socialisten. 
Het bestuur bestaat uit vier niet gehonoreerde 
leden. 
Het FIS is uitsluitend opgericht om steun en 
eventueel onderdak te verlenen aan Individuele 
personen uit linkse bewegingen. Ook degenen 
die door hun aktlviteiten en agitatie tegen de 
maatschappelijke verhoudingen In moeilijkheden 
komen kunnen op steun van het FIS rekenen 
Daarbij sluit het FIS rechtskundige bijstand 
en steun aan hun gezinnen geenszins uit. Het 
FIS is zowel nationaal als internationaal 
gericht. 

Voor steunaanvragen wende zich men tot het 
sekretariaat. 

IJMUIDEN: Frank Dexel, Herculesstr.10. 
--�BH8�8: Eric Borggreve, tel: 085-618149 

Qg�-�gkQrn: Ysbrand Kerssles, Rozenstr.3 
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DE FEDERATIE VAN 
V RIJ'E SOCIALISTEN 

ra 
Het lidmaatschapsgeld voor de Federatie v 
Vrije Socialisten bedraagt f25,-- per jaa 

 te voldoen door storting op giro 673906, 
t.n.v. Geert de Groot, W.H.Vllegenstraat 
te Dordrecht, tel.078-73110. Verder beta-

 �� 
Verschijnt 4x per jaar. Abonnements

prijs f 5,-- per jaar. Losse numers 

voor kolportage f 1,--(min. 5 ex.}, 

f 1,25(minder dan 5 ex.}. 

Administratie: W. Rienrneijer, Kerk

laan 65a, Groningen. tel.060- 127883 
giro: 1238451. 

len leden aan hun afdeling een wekelijks 
of maandelijks bedrag, vast te stellen -. 
door en onder kontrole van de respektie
vel ljke afdelingen. 
ALGEMEEN  SEKRETARIAAT: André van 

 tel: 
02510-20783. 
1 NTERNATI ONAAL SEKRETAR 1 AAT: J·an Bervoets 
WÏÏÎém-dé-zwÏjgérÎaan-86:-oen Haag. tel. 
070-556065. 
FONDS INTERNATIONALE SOLIDARITEIT: voor 
sté�n-ään-sîaëht�fférs-vän-dé-Ïnternatio-nale repressie: giro 482400, t.n.v.Geert 
de Groot, W.H.Vliegenstr.2, Dordrecht. 
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pwtll.$.1 ••rk� _ia I• ••t101iai»1, wae en la l&et �àJ.c•ae• · ,
u.ai.et U!.»taohtea,nlke pflJ6en een 001'1t8 koa heli..._ 
Jaana Yel'ilaarte eprelcer 4at,a1s·:Leaaad ••• e,Nepia, 011t
nact voor de 111Uta1re U.enet,of als er eaa ••M'Olf1DC wort�i
.bageate�d iesen een 41enatwalgeraar,dlt een ... ._., ng ta 
ftJ1 het recht -tegen he" leYen nn 4e •••••Dit 1*eear4e Id.� 
op het fo1t,dat op 2 December 1948 op de Algeaene T.••sacJ.e- ·
rizaa van de Verenigde latiee de universele vedlarin,rea na
de rechten van de mens, waren aangenomen,Vi1

î 

d1t ·reoht ldec.
dus overduidelijk dat· de militaire diitf[Bláaht wettig on
recht was.Dit was volgens hem jur1disWll fit lanveohilaaar, 
dooh hierover wilde hij aich verder nie1 uitlaten. 

te 10.50 uur,eindigde spreker zijn toeapraall 1 4oeh ve�
klaarde nog dat het onza plicht was om alle aenaen te hal,-a
dia ziah tegen de militaire dienst verzettea,oJllclat aiJ wel• 
gerden iemand te doden. 

Van het dabat,waarvoor de sanuezigan aelegenheid krea .. ,
\Verd geen gebruik gamnakt. 

Te 11 uuz-,p:u.! do VOOl'Zi tster het woord aan.

Daze hiald een inleiding overt"h everwitminc "f8Jl
de Angst."In hat begin gaf hij een uitvoerige beschouwing 
ove.r de angstpsychose van de uens t ,.aarb1� hi3 de mens met 
�en dier vergeleak.De�H1 besohouwing w��s erg moeil1�1C ea •••
ZO!ila later bleek, 1loor de meesten dan ook niet 1teP'9pea •. a.t 
�.varjl'fi J'OOral de loidara die aen angso;psyeh0S8 OV8l' 4e "·,·,.
mentt bl'acht. Dit kwam vooral tot uiting in de JUli 1a1N diamrt 
Nu kunnan we wel zeggen schat die legers at,maar 4aar moet 
men zioh nog niet te veel van voorstellan.zov•• la ••t ia 
de wereld nog niet.Tooh moeten we die kaa� Yaa" a.ae1'alt 
011twa:pening O:P en daar moet steeds pro:pagan4.a veu ....... 
worden.Als er dan een land is die niet aan 4e algehele oat
wapenlng wil mee d6en,de.n kan men direct hierui• dlei4ea 
dat zo•n land kwade bedoelingen heeft.De Westerae lan4en 
kunnen nu wel beweren da.t ze zich bewa.penea aoeten •oor eea
even,uele te verwachten agressie van Ruslaad,dooh bij w1••
wel zekar dat in .Rusland propaganda werd geaaakt û'I •• 
zioh moesten bewapenan voor het Westen.Zo bleef,. na au
de gang,zodat algehele ontwapening nog wel••• la àe'I ••._. 
sohied zou liggen.Spreker zou het echter zo wlllea s:1ea kt, 
hat leger nie� geheel werd afgesohaft,dooll 4at-. eea ....... 
1n1iernationale politieleger kwam op vrijwillige ltaale.»11 '. :
lager zou dan dienen om de mensen ta bewohe..._ , .... ._...., 
sie,die eventueel hier of daar nog de kop zo• •patekea.l>t� 
lager moest echter niet groot zijn,bv.in le4er1&Jul ,,,11 t,p 
de 10.000 inwoners.Tevens zou dit leger di...,.t aoetea ..._
Di� even'iuale natuurrampen.Op ziJn rede,die •e eac•Te•• 11 
uur werd beäindigd,k'\vam veel dia01kse1e.Er waren Telen ia 4-
zaal dia tagan het supra-internationale po1lt1e1eae, ep
kwa.m.an,want dit was,zoals 1&ij zeiden,water 1>1ä 4a w1�a üa.
Zij vvilden dan ook algehele ontwapening,waarvoor clag ea . 
nacht propaganda •eer moest worden gemaak-t..Ook Jcwamea eatM .,
aanwezigen op 1agt1n de naam politie,omdat dit we•z-4 as.et 
prettii in hun oren klonk.Aan het woord politie,1'a44ea all
geen prettige herinnering·omda�,zoale aij v-.lla�4ta

1
a. 

poll tie de d1enatweigeraars bi� het nekvel pe:pq en ia j«t\
caohot sleurden.Spreker waa het met het laa,ete aie'fi *:I.' ... ·.: � 
alhoewel h13 wel wist da-t het woord gebrekld"1 •• 'Sd• .· , · ... .Hij wist er eohter geen an4•r• woord voor te ·"·T •.• .. ,�.•. o1l_ îdf
verklaarde dat men de poli "iie in de te•ea•ORUC- ûj.4 
moest zien als eq paedaaogieohe iruitelliaf• .. ' aeaalu. . .• ua 4• were1d na.._ alti zaver,4•" ied.e, il• Sa•• -. .. u.





















I.D. No. 2790    8 JAN 1955 

Betreft: Dienstweigeringscongres van "Vrije 

f°3AN. 1955
Kort verslag van het dienstwei  scon s 

 aniseerd door het Noordeli.k Gewest van "Vri e 
Socialisten" en gehouden op Za  11- en  12 
December  in "De Regenboogtt te Hoogezand-Sappe
meer. 

Het congres werd herhaaldelijk aangekondigd 
in "Recht voor Allen". 

In de zaal was een boeken- en brochurestand. 
Gecolporteerd werd met "Recht voor Allen" en 

"Vredesactie". 

Vergadering van Zaterdag 11 Decenber 1954. 
Aanwezig circa 100 personen. 

opent te 20.- uur het congres en spreekt enkele woor
den van welkom. 

sprekend over de waarde van het dienstweigeren, begint 
zijn inleiding met het aanhalen van het hoofdartikel 
getiteld: '9Dienstweiger�ng'' in het nummer van "Recht 
voor Allen" van Zaterdag 11 December 1954 en zegt, 
dat het leven van de mens veelal beheerstw:>rdt door 
de angst. Het is de taak van ieder mens die waarlijk 
vrij wil zijn die angst te overwinnen. Dit behoort ook 
het uitgangspunt te zijn bij het dienstweigeren want 
"neen" zeggen tegen het militaire apparaat is o�ich
zelf genomen onvoldoende. Men behoort positief ant
woord te geven op de vraag van het "waarom" en zich 
tevens af te vragen hoe en op welke manier er dan een 
andere maatschappij moet komen. Deze eis betekent 
evenwel zelfconcentratie en studie en hieraan mankeert 
nog erg veel, vooral hier in 't Noorden. 
Men ieeft hier als 't ware op een eiland en kleeft 
aan elkaar als een klit, is te lamlendig om zich te 
ontwikkelen en leeft onder de ban van de angst. 
Spr. betoogt dan de noodzaak van een bewuste levens
houding wijst in dit verband op Gandhi en Pandit Neh
roe en zegt, dat de bewuste dienstweigeraar zich niet 
laat beïnvloeden door tegengestelde krachten. Het 
dienstweigeren als zodanig is geen werk aan de.lopen
de band, doch het is absoluut noodzakelijk dat hier 
in 't Noorden meer aan het voorlichtingswerk wordt ge
daan. 
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2. 

Er is hierna gelegenheid tot vragen stellen. 

zegt te hebben genoten 
van de inleiding doch te weinig te hebben �ehoord 
over het woord "geweten". Alles is verstandelijk l:)ere
deneerd, wat voor jongens van omstreeks 18 jaar toch 
wel een zware opgave betekent. Innerlijke gevoelens 
mogen toch ook wel een woordje mee spreken en op dit ge
bied is er met propaganda nog heel wat te bereiken, 
misschien wel meer als met het door inleider geschetste 
ttkeiharde" geweten. 

 
een jongen van 18 jaar niet te veel geëist mag worden. 
Van h,em kan niet worden verwacht dat hij hetzelfde 
oordeel heeft als een volwassene. 

meent dat de minachtende woor
den die de inleider heeft gesproken over "het Noorden" 
wel wat overdreven zijn. De dienstweigeringswet waar
over volgens de aankondiging o.Ver zou worden gesproken, 
is nauwelijks aangeroerd. 

 

 de vragen beantwoordend, zegt_ 
spe ei :1al het onderwerp "Dienstweiger,ing� " uit "Recht 
voor Allen" als hoofdmotief te hebben gebruikt omdat 
vooruit vaststond dat voor lezers van dit blad zou wordl 
gesproken. Juist daarom mag van dienstweigeraars uit 
deze kring wat meer verwacht worden, want de praktijk 
wijst uit dat jongens die van huis uit een geijkt ge
voel meekrijgen en bij hun weigering volharden, erkend 
1Norden. Het is evenwel nog steeds zo dat de meesten hele 
maal geen gevoel hebben en zich maar laten drijven. 
Natuurlijk heeft een jongen van 18 jaar niet de kennis 
van een volwassene, maar daarom rust er op de ouderen 
de plicht hen bij te staan en raad te geven. Zij moeten 
leren zelf over eigen lot en leven te beslissen. 
Spr. noemt dan enkele gevallen . van jongens van wie 
de weigering aanvankelijk niet erkend was en daardoor 
in Nieuwersluis of in de cel terecht waren gekomen. 
Door gesprekken met hen "ontpopten" zij zich met het 
gevolg dat zij later toch erkend werden. Dit zou niet 
nodig geweest zijn wanneer die jongens van te voren 
op alles voorbereid waren geweest. 

zegt dat  tot op 
zekere hoogte gelijk heeft als hij zegt dat het Noor
den, boven Zwolle, zich afsluit van het overige gedeelte 
van het land. Als er een "Hollander" op een vergadering 
aanwezig is houdt men de mond en dit is een grote fout. 

onderschrijft zulks en 
zegt dat de Noordeling zich moet losmaken van het oude. 
Veel van wat de inleider heeft gezegd dient de mensen 
nog bijgebracht te worden. 

die zegt erkend en 
-3-  



nu vrij te ziJn, acht het een gemis dat er in het 
Noorden zo weinig vergaderingen worden gehouden. 
"Je wilt je hart wel eens luchten", zo zegt spr. 

zegt dat 
velen eerst om raad komen, wanneer het in feite te laab 
is. Dit geldt niet alleen voor het Noorden doch komt 
ook in Amsterdam voor. Wat het vergaderen betreft 
moet de opmerking worden gemaakt dat men er ook wat 
voor over moet hebben. Op een voorlichtingsavond te 
Appelscha was de collecte zo slecht dat de onkosten 
er niet eens uit kwamen en dit is toch te gek. 
Twee miljoen voor de vluchtelingen, doch voor het 
dienstweigeringswerk bijna niets, zo ligt de zaak. 
Laat het Noorden nu eens laten zien wat het op het ge� 
bied van voorlichting voor het dienstweigeren kan 
presteren. Spr. zegt te allen tijde er toe bereid te 
zijn hulp te verlenen, doch de ondervinding heeft 
geleerd dat bij het persoonlijk onderhoud de ouders 
niet aanwezig moeten zijn. 

 betoog); dat ge
streden moet worden voor een gezonde maatschappij 
waar de oorlog uitgebannen is en komt daarna weer 
op de dienstweigeringswet. 

(_voor het ��gt dat de dienstweigeringswei. 
 maar een betrekkeliJke waarde heeft. Het initi

 moet van de mens zelf uitgaan door de vraagstuk
ken te overdenken. 

zegt dat een ieder wel 
 zijn dat het Noorden op het gebied van 

voorlichting ten gpzichte van het dienstweigeren 
aéhter is. Slechts te Groningen is er enige activiteit. 
Dit werk moet worden uitgebreid en maatregelen daartoe 
zullen zo spoedig mogelijk worden genomen. 

Spr. sluit te 23.- uur de vergadering. 

Vergadering van Zondag 12 December 1954. 
Aanwezig circa 70 personen. 

opent te ruim 10.- uur 
de vergadering, heet allen welkom en spreekt de hoop 
uit dat dit congres zal leiden tot een brede kijk op 
het gebied van dienstweigeren, waardoor een betere 
samenwerking zal ontstaan • 

. Spr. geeft de leiding van de v;ergadering Olfer aan 
die, na gezegd te 

hebben dat dit congres iets groots betekent, het woord 
geeft aan: 

Deze sprekende over het onderwerp "Militaire 
dienstplicht is wettelijk onrecht" geeft aan de hand 
van het boek van REMARQUE getiteld '1Een tijd van leven 
en sierven" weer wat oorlog betekent, zegt, dat de 
toestand nu na de militaire bevrijding van het 
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4. 

Hitler-juk heel anders is geworden en het anti-mili
�airisme in discrediet is geraakt. Men stelt oorlog 
voor als een bedrijf dat goede karaktereigenschappen 
aankweekt, zoals moed en hulpvaardigheid, waarbij de 
kerk voorop gaat. Vergelijkingen met natuu r rampen 
zijn in dit opzicht niet te maken. In het leger gaat 
elke persoonlijke vrijheid verloren en een en ander is 
in strijd met de internationale verplichtingen die 
de naties vrijwillig op�ich hebben genomen. Niemand en 
ook de staat niet, heeft het recht een ander tot g�weld
pleging aan te zetten en daarom heeft iedere jonge man 
het recht een beroep te doen op de menselijke waardig
heid, die hem verbiedt geweld tegen zijn medemens te 
gebruiken. 

Er is hierna enige discussie. 

meent dat de inleider te weinig tot 
de jongeren heeft gesproken. 

maakt een opmerking over het bombar
deren van Duitse steden in de laatste oorlog. 

hierop antwoordend, 
zegt dat hat {in het kort zijn bedoeling is geweest aan 
te tonen hoe een groot kwaad in het militairisme besloT 
ten ligt en voorts dat de toestanden nu na de laá&Bte 
oorlog anders zijn dan voorheen. 

daarna het woord krijgend over zijn onderwerp 
"de overwinning van de angst", zegt, dat de mens door 
de evolutie over verstandelijké . vermogens is gaan 
beschikken en daarom thans niet meer met een dier 
vergeleken kan worden. Een mens kan niet meer volledig 
dier wórden omdat hij dan zijn denken moet uitschakelen. 
Een dier leeft op instincten. Het denken heeft echter 
ook een heel kwade kant, want de magie, de vader van 
het denken�heeft tegelijk de angst in het mensdom 
geboren doen worden. De verhoudingen onder de mensen 
worden hierdoor vertroebeld, want staten en godsdien -

sten maken hiervan een dankbaar gebruik. Ook de moderne 
filosofie ligt onder de ban van de angst en het exis
tentialisme is daarvan een bewijs. Spr. betoogt dan de 
noodzaak van een vrije opvoeding waardoor de mens 
zelfstandig leert denken en de angst van zich af zal 
wárpen. Uiteindelijk zal er dan een gemeenschap ont
staan waar de oorlog is uitgebannen. 

Er is hierna gelegenheid tot discussie. 

meent dat inleider de zaken nogal op
tiIistisch voorstelt. 

meent dat ook de politie moet 
verdwijnen. 

is het hiermede eens. 

zegt inderdaad optimistisch 
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te zijn, doch niettegenstaande dat toch de werkelijkheid 
niet uit het oog te willen verliezen. De angst is ver
standelijk niet weg te redeneren en daarom kan alles 
niet ineens. 

zegt 
zeer veel aan de inleiding te hebben gehad. Hoewel we 
weten hoe er dienst geweigerd moet worden, gaat dit 
veelal heel stumperig omdat de angst zo'n grote rol 
speelt. 

meent 
dat men niet in de eerste plaats stelling dient te nemen 
tegen de politiemensen zelf, doch oog moet·. hebben voor 
de krachten die achter het scherm werken. 

antwoordt hierop de politieman te 
willen zien als een soort verpleger. 

Er wordt een ogenblik gepauseerd waarna  
gelegen

heid krijgt te spreken over het onderwerp: "Geweten en 
Anti-Militairisme". 

Deze begint zijn inleiding met een overzicht 
van de verschrikkingen van de Atoomoorlog en zegt, 
dat het wereldbeeld de laatste 150 jaar totaal is ver
anderd, omdat de wereld zo klein is geworden dat elk 
land de gevolgen van een oorlog in een bepaald deel van 
de wereld. onmiddellijk ondervindt. We zijn wereldbur
gers geworden en zijn er dus direct bij betrokken. 
De keerzijde zou anders moeten zijn doch alles heeft 
z'n oorzaak. De moraal van de mens is gelijk gebleven 
wat overal tot uiting komt,: in de partijen, in de diplo
matie tot zelfs in de sport. Aan de wereld van v andaag 
heeft de mens zelf schuld; het is als met het prikkel
draad en de bordjes "verboden toegang", gevolgen van het 
feit dat de mens te weinig eerbied is bijgebracht voor 
de natuur. Spr. betoogt dan eveneens de noodzaak van 
een vrije opvoeding, gericht op het welzijn van de 
medemens en het zelfstandig denken en handelen van de 
individu. 

het 
slotwoord uitsprekend, dankt de sprekers en allen die 
tot het welslagen van het congres hebben mede�gewerkt. 

Te 1 7.- uur gaat men uiteen. EINDE. 

Aan B. V ·�· 













Aanwezig 25 personen, onder wie 2 vrouwen. 

De fergàdering was aangekondigd in "Recht voor Allen", 
"De Vrije Socialist" en  terwijl enkele geestver
wanten een persoonlijke convocatie hadden ontvangen  

 
· 

Achter de bestuurstafel hadden plaatsgenomen: 

. opent te 10.45 uur de bijeenkomst 
heet allen welkom en spreekt zijn teleurstelling uit over 
de geringe opkomst. · 

, Het feit dat de Vrjjdenltersvereniging "De Dageraad" 
vandaag niet minder dan drie bijeenkomsten houdt zal hieraan 
wel niet vreemd zijn. let landelijk comitl heeft allerminst 
de bedoeling gehad op deze bijeenk:omat een bepaalde stempel 
te drukken en in verband hiermede kameraad 
verzocht het woord te voeren. Geestverwanten die behoefte 
gevoelen n� afloop van de vergadering over verschillende 
zaken na te praten, worden verzocht nog even te blijTen. 

daarna het woord krijgend, geeft een over 
zicht Tan het denken zoals dat o.a. door de filosofen 

 Hegel, Multatuli, e.a. is beleefd en beschreven. De  
mens heeft een vrije wil en uitgaande van  dit standpunt 
is hij verantwoordelijk, want hij is Yrij  te aanvaar-
den of niet. Voerde het :vationeel denken  de vorige· ·eeuw 
de boventoon, thans word-t; �oderne filosofie beheerst door 
het existentialisme. Deze ontwikkeling is al begonnen met 
Heidegger, de filosoof die de vorige wereldoorlog heeft 
meegemaakt en wordt thans belichaamd in J.P.Sartre, die 
in de laatste oorlog gestreden heeft in de Franse verzets
beweging. De sohrijTer Albert Camue heeft sterk de invloed 
ondergaan van Prans Kaft&, die bekendheid heeft gekregen 
door zijn uitgave over de absoluut alleenstaande mens. 

Een individu kan zich niïimer losmaken van de om.geTing 
waarin hij is grootgebracht, wat bij de verschillende filoso
fen altijd tot uiting komt. Dit moet tot complicaties leiden 
wat spr. aantoont· door een bespreking van de werken der 
diverse schrijvers. 

Er ie hierna gelegenheid tot discussie. 

beklemtoont 
1n een uitvoerig betoog de noodzaak van het reine denken, 

 
fat z.i. rationeel dient te zijn. Zeer

. 
dikwij

.
ls zal 

 

in 
strijd zijn met bu,rgerlijke opvattingen, doch uitsluitend 
deze  kan worden ingeslagen naar ee� betere  zon-. 
der  e.d. . 

2. 
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antwoordt hierop uitgebreid en zegt dat 
het· gevoel bij het denken niet kan worden uitgeschakeld. 

Tenslotte blijken beide discussianten het wel met el-
kaar eens te zijn • 

zegt 
eze  wel te kunnen waarderen, doch iets anders 

van deze vergadering te hebben verwacht. Er zijn hier in· 

!��r��:�ti�e
!i 

g!:�:��!�e:�� ���:P=t�:i:��:t::rI:�!e�:�: 
schillen. Dit is oorzaak geworde

· 
n dat het anarchisme in 

discrediet is geraakt en zijn kr•cht heeft verloren. Het 
wordt hoog tijd dat hieraan een êinde komt door te trachten 
elkaar te vinden. 

zegt het niet juist te achten 
wanneer zulks op dit ogenblik in deze openbare vergadering 
zou worden gedaan. Na afloop is daar immers gelegenheid 
voor. 

Niemand geeft zich verder op voor discussie. 

Nadat verzocht heeft een gift at 
te etaan in de eèrste plaats voor de gemaakte kosten en 
voorts ten behoeve der dienstweigeraars wordt de bijeen
komst te 12.30 uur gesloten. 

De helft van de bezoekers verl�;f:t de zaal. Bij de nu 
volgende bespreking tussen de achterblijvenden blijkt dat 

grote bezwaren heeft te
gen de lederatie van Vrije Socialisten omdat deze te veel 
op een organisatie lijkt. Wil er ruimte komen voor het ge
sprek dan dient eerst het Landelijk Comit' te verdwijnen. 

zegt 
"De Vrije Sooialiet" trouw te zijn gebJlen, meent dat het 
gesprek onderling nuttig kan zijn om de voetangels en klemm.� 
op te ruimen. 

is terughoudend en 
voorlopig geen oplossing. 
Spr. zegt Dinsdag 11 f>otober a.s. samen met  

n-.ar Haarlem te zullen gaan omdat hij nog een appelt�e te 
schillen heeft met  

Tenslotte gaat men uiteen met de belofte de vraagstuk
ken in eigen kring te zullen bespreken.EINDE. 

· 
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Betreft: Landelijk congres van de Federatie van Vrije Socialis
ten te Groningen op 22 en 23 oktober 1955 

Bovengenoemd congres werd op zaterdag 2 2  en zondag 23 oktober 
1955 gehouden in een der zalen van café "De Eendracht" aan de 
Coehoornstraat 9 te Groningen. Ongeveer 45 personen namen deel 
aan dit congres dat op eerstgenoemde datum te ongeveer 20 uur 
aanving. De leiding van het congres berustte bij 
de voorzitter van het Landelijk Comité der federatie, die na 
zijn welkomstwoorden tot de congressisten enkele mededelingen 
deed inzake na;. :htverblijf en vergoeding der reiskosten. Vervel-
gens gaf hj een overzicht van hetgeen in de loop der bijeenkomst 
besproken diende te worden, waarna op de gebruikelijke wijze en
kele mededelingen en ingekomen stukken werden behandeld. Bij 
deze behandeling kwam naar voren dat dit congres zich had aan
gediend als het "eerste" congres van de Federatie van Vrije 
Socialisten in Nederland, wat volgens meerderen niet juist was, 
daar men in feite dit moet beschouwen als het vierde congres. 
Dit werd onderstreept door een zekere die 
meende gerust van het 4e congres te mogen spreken, want eerst 
was er geweest het fusiecongres te Doornspijk, gevolgd door wat 
hij noemde een "ruzie-congres" te .Amsterdam, daarna vond het 
"spoed"-congres ·plaats te Groningen en dan ten slotte dit 4e 
congres, weer te Groningen. gaf vervolgens als zijn 
mening te kennen dat de besluiten van het congres van het 
vorige jaar niet waren uitgevoerd. Het blad der Vrije Socialis
ten, "Recht voor A llen" is achteruit gegaan wat betreft het 
aantal abonnementen en ook het aantal medewerkers aan het blad 
wordt - aldus spr.- steeds kleiner en berust nu in feite in 
handen van éen persoon. De offervaardigheid en activiteit voor 
en in de organisatie is in verschillende plaatsen belangrijk 
achteruit gegaan. Dit alles moet de vrije socialist tot bezin
ning brengen hoewel dit ons geenszins pessimistisch behoeft 
te stemmen. Het gist en woelt overal, zowel in onze kringen .  
als daarbuiten. Er zijn tekenen die er op wijzen dat een nieuwe· 
gedachte op het punt staat door te breken. We kunnen echter 
zeggen, vervolgde spreker, dat onze beweging als zodanig daar 
niet in voldoende mate en niet op de juiste wijze aan deel neemt 
en er zal dus een bezinning en heroriëntering moeten komen en  daarvoor is dit congres bestemd. Dit congres moet dus zijn een 
"bezinningscongres" en het doel van onze federatie moet der
halve niet uit het oog worden verloren. Dat doel is: " Een 
vrije mens in een vrije maatschappijn. 

De voorzitter deed daarna namens het bestuur nog 
enkele mededelingen over de te bespreken onderwerpen, hetgeen 
hij samenvatte in de aanbeveling om alles in het wert te stellen 
de organisatie der vrije socialisten en het blad "Recht voor 
A llen" te stabiliseren, zodat het nieuwe jaar zal worden in-
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gegaan met de overtuiging om met kracht de propaganda van 
de ideeën der vrije socialisten aan te pakken en uit te • 
dragen. . . 

Hiermede werd te omstreeks 22 uur de eerste congres�ag 
gesloten. 

  Op zondag, 23 oktober werd te plm 10 uur de vergadering  oor de voorzitter heropend en werd het woord verleend aan 
 secretaris 

ij deed uitvoerige mededelingen over het beleid van het• 
La_�e-�lJ� C�omité over de periode }-:1J�.?   - 1-10-5,

Hierna br�ht de penningmeester van het Landelijk Comité 
zijn verslag uitl 

Op de tweede congresdag werd onder meer nog besp11oken 
het beleid van ·het Landelijk Comité, met welk beleid het 
congres zich over het algemeen wel kon verenigen. In de 
besprekingen kwam telkens weer n�r voren.det de toestand 
van de organisatie en het blad "Recht voor Allen" nu niet . 
bepaald goed was te noemen. Vooral de eenhoofdige redactie 
van het blad kon niet de goedkeu.ring der congresssiten 
wegdragen. Men wenste meer medewerkers aa� de redactie te �ien 
toegevoegd, terwijl het in het leven roepen van een redactie
commissie werd bepleit. Voorts wa� men het er oy&r eens dat 
tijdens de vacanties geen n�mmers van "Recht voor Allen" meer 
moe sten uitvallen. • 

� · . 

de anarchisten over te  naar .Gro�ingen en dat het 
Vervolgens werd nog het beslû.i t genomen het. archief. van 

kassaldo van de  VliP.. het Le· zal worden gestort 
in de kas van de af deling• Amsterdam .van de FVSN. 

Na een rondvraag waarvan we.l.iswäar •. eel} dru� gebruik werd 
gemaakt, doch welke ge.en nieuwe.gezicptspunten  
werd dit .congres op �ondag, 23 okto�er 1955 te  16 
uur door gesloten. · 
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Onderwerp: Besl. Congres v/d. Federatie  J.n Ned     t  .   

 11 NOV. 1955 J 
 

  Coda 
 

11 NOV. 1955 

 
Kort verslag van het besloten eerste  van de 

Federatie van Vri e Socialisten in   
 zater    3 o t-o er 55, n ca e "de Een-

    

Aanwezig 39 personen, o. w. 6 vrouwen. 

Het Congres was herhaaldelijk aangekondigd in ttReoht 
voor AlleH, terwijl voorts aan de afdelingen en verspreide 
leden een beschrijvingsbrief was gezonden.

 

Het geheel had ee:n ordelijk verloop, hoewel zoals 
gewoonlijk de discussies vrij vaak een verward karakter 
hadden. 

Vergadering van zaterdag 22 oktober 1955. 

Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen: 

opent te ruim 19.30 uur de vergadering, 
heet allen hartelijk welkom en zegt verheugd te zjjn over 
het feit dat het Congres te Groningen wordt gehouden. 
Dit Congres is zeer belangrijk, want het vr�heidlievend 
socialisme is onderhevig aan grote spanningen, zodat be
langr�ke besluiten moeten worden genomen. 

spreekt daarna het openingswoord uit en 
zegt, dat het vrije socialisme in het slop ia geraakt. 
De oorzaak hiervan ia gelegen in het feit, dat bij velen 
de anarohistisoh-sooialistische gedachte is verslapt, 
doordat verzuimd is de ideeën aan te passen aan de nieu
we t�d. Alle geestverwanten hebben de plicht dit probleem 
onder de ogen te zien en zich te bezinnen op de vraag 
welke wegen moeten worden ingeslagen om te komen tot · ver
dieping van het menselijk inzioht betreffende het anarchis-
tisch ideaal " de·vrije mens in een vrije maatschappij." 
Deze tijd met zijn vragen zal getoetst moeten worden aan 
de anarchistische beginselen, zodat lichtende wegwijzers 
geplaatst kunen worden op de weg naar het ideaal. 

2. 
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Vooral met betrekking tot de propaganda, waarmede  krant zo nauw is verbonden� dienen besluiten te  
die een en ander zullen bevorderen. Daarvoor is de volle 
inzet van de persoon nodig, want de beweging is slechts 
gebaat waneer ieder, die ·zich wil scharen achter de zui
vere rode vaan van 'het anarchistisch-socialisme, daarvoor 

Als eerste punt wortt dan het benoemen van een 
oorzi tt r aan de orde gesteld. 

Met algemene stemmen wordt hiervoor aan
gezocht, die de benoeming aanneemt. 

 

 

 

Dan volgt het verslag van de penningmeester. 

 
vraagt wie de boeken en bescheiden heeft 

gecontroleerd. 

de boeken hebben gecontroleerd en wljst er verder op, 
dat het verslag op 31 augustus j.l. is afgesloten. Se
dert dien is er nog een bedrag ingekomen van f219.- en 
uitgegaan f 145.-

Nadat ook  is bedankt voor zljn werk, 
volgt he inistratie t voor 
Allen " , dat door met en
kele woorden wordt toegelicht. 

vraagt of het geheel is gecontroleerd. 
Ongetwjjfeld zullen er fouten worden ontdekt, ofwel onvol
ledigheden, wat trouwens ook het geval ie met het verslag 
van de penningmeester. De post '' versprei4e leden "  
ia zeker niet volledig. - 3 -



- 3 -

zegt toe, d at maatregelen zullen worden 
genomen om hierin verbetering te brengen. 

acht het beter, dat de gelden 
niet ge!nd worden door middel van een kwitantie over de 
poet. 

zegt dat ib het orgaan aandacht zal 
worden geschonken aan deze kwestie. Een oproep om het 
abonnementsgeld per kwartaal te betalen wordt toch al in 
het orgaan geplaatst. 

merkt hierbjj op dat het wel voorkomt dat 
de kwitantie wordt aangeboden nadat het geld reeds is 
opgezonden. Dit is niet altjjd te vermljden. 

 
zegt dat een fout is ingeslopen in de toelichting op 
blz. 5. Hier staat dat 1 januari 1955 de schuld aan de 
drukker J 446.18 bedroeg, doch dit behoort f 466.18 te 
z�n. Spr. dringt er voorts op aan, dat maatregelen wor
den genomen de oude schuld weg te werken. Er zou b.v. 
door middel van een brief een beroep op de geestverwan
ten kunen worden gedaan. 

merkt op dat er volgens de opgave 
telkens 1000 exemplaren van " Recht voor Allen " worden 
gedrukt, doch dat dit aantal niet verzonden wordt. 

antwoordt hierop, dat een behoorljjk aan" 
tal dienstweigeraars een gratis exemplaar 

meent dat de propa• 
ganda er mee gediend zou zjjn wanneer een aantal exempla
ren naar de A.N.V.A. zou worden gezonden ter versprei
ding. Wellicht· kunen enkele abonnees worden gewonnen. 

onder-
steunt dit voorstel. 

komt eveneens op de kwestie " oude schuld" 
terug en zegt dat hiervoor maatregelen moeten worden ge-
nomen. 

·· 

 antwoordt dat met de gemaakte opmerkin
gen rekening zal worden gehouden. Verschillende punten 
komen trouwens nog wel aan de orde. Na nog een woord van 
dank te hebben gesproken tot  

voor  werk  zjj bjj het 
verzenden van het orgaan heeft verricht stelt spr. punt 

.6 van de agenda aan de orde. 

zegt dat 
het aantal weekers moet worden uitgebreid. Een Congres 
dient verder goed te worden voorbereid en daarom hadden 
de beschrljvingsbrieven eerder moeten zjjn verzonden. 

meent dat het aantal algemene 
leden veel groter kan zjjn. 

meent dat de groepen hierin 
een taak hebben. 

- 4 -
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voegt hieraan toe dat het Landelijk 
Co�it� zelf te w�inig contact heeft, wat ondermeer ook 
bl�kt uit de geringe medewerking om voor oopy voor de 
krant te zorgen. 

meent dat men op dit punt al op de goede weg zou ztjn wanneer men in het vervolg geen berichten e.d. meer naar de drukker van het orgaan zou zenden. is ale  de aangewezen man. 
Niemand heeft verder iets op te merken waarna het beleid van het Landel�k Comitá wordt goedgekeurd. 

als 1e discussiant het volgen
de punt besprekende, acht het een bezwaar dat· de redac
tie áénhoofdig is. De artikelen worden daardoor �e per
soonltjk, terwjjl de anarchistische gedachte niet tot haar 
recht komt, wat b.v. sterk is gebleken met de artikelen 
over de Amsterdamse stakingen. 

zegt naar beste weten deze kwestie 
behandeld te hebben. De gegevene zljn verkregen uit ver
schillende bladen als "Haagse Poet","Het Parool" en uit 
Amsterdamse bronnen. Op de artikelen van i.s 
veel critiek geleverd met het gevolg dat er nog verschil
lende in het archief liggen. Inderdaad zal er meer mede
werking moeten komen, want het is geen doen om halve 
nachten te moeten werken om de krant iedere week gereed 
te hebben. 

Overigens mag men zich wat de critiek betreft,wel 
eens afvragen �f de mensen goed lezen. 

zegt dat  nu niet moet 
klagen over de drukte. "Je wilde alleen werken en je 
wist dat dit veel werk zou geven" aldus spr. 

ontkent dit. 

zegt dat op het vorige Congres aanvan
keltjk drie personen waren aangezocht, doch dat · 

alleen overbleef. Wat overigens de stakingen 
betreft, die van de Rotterdamse haven is zo goed ,als ge
heel over het hoofd gezien, hoewel daaro�er in "Nieuwe 
Strtjd" heel wat is geschreven. 

zegt dat de redacteUr al behoorltjk wordt 
geholpen wEi,Il?leer h� voorzien wordt van knipse�s ui� de 
verschillende kranten. Persoonlijk zegt spr. zich niet 
ter beschikking te hebben gesteld voor het redacteur
schap omdat hij geen verpichtingen op zich kan nemen. 

zegt eveneens dat de anarchis
tische beginselen in het orgaan te weinig naar vor�n 
komen. Er wordt b.v. te weinig geschreven over de rol 
die de vakorganisaties spelen in het huidige be�tel, ter
wijl ook het probleem der gekleurde rassen te weinig aan 
de orde wordt gesteld. Er zijn onderwerpen genoeg waar
over kan worden geschreven, dus het behoef� wat dat be
treft geen probleem te vormen om de krant iedere week 
te doen uitkomen. 

zegt de geuite critiek te kunnen on-

- 5' 
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onderschrijven. Er zou inderdaad van de beweging veel meer 
ui tkunnen gaan wanneer er meer medew.erking was. Op 
groepsvergaderingen is al zo dikwijls gezegd: "Hoe denken 
jullie nu b.v. over die stakingen die hebben plaats ge
had", doch wanneer dan gevraagd wordt het antwoord op 
papier te zetten voor een artikel in de krant, geeft men 
"niet thuis". Geen enkel commentaar is binnengekomen op  artikelen van en 

wat toch ook te denken geeft. 

."  

Nu wordt er wel geroepen om meer medewerkers in 
de redactie, doch gezien het voorgaande moet betwijfeld 
worden of geschikte krachten beschikbaar zijn. Slechts 

is in. sta.at een behoorlijke vorm aan de 
krant te geven wat hij toch wel heeft bewezen en daarom 
moet hij het werk niet opgeven zoals hij half en half al _ 
heeft gesuggereerd. Wel is het noodzakelijk dat hij wat mee1 
steun ontvangt, wat- zou kunen bestaan uit het opsturen 
van artikelen uit andere bladen die daarvoor geschikt 
zijn. 

Het is nu tijd om deze vergadering te sluiten want 
deze kwestie zal nog wel verder ter sprake komen, aldus 
spr. 

Te 23.- uur gaat men uiteen. 

E'ergadering van zondag 23 oktober 1955. 

opent te ruim 10.- uur de vergadering 
met enkele woorden van welkom en stelt punt 8 van de 
agenda aan de orde. 

wil de zet�l van het Landelijk Comitá naar 
Groningen verplaatsen, doch hij wordt hierin tegengespro
ken door 

Besloten wordt de zetel niet te veranderen. 

Dan komt de kwestie ter sprake uit welke personen 
Landelijk Comit� moet worden samengesteld. Het blijkt 

dat niemand behoefte heeft aan verandering, terwijl men 
er op aandringt dat voorzitter zal blijve�. 

voert hiertegen�aan, dat 
in verband met zijn werkzaamheden op verga

deringen e.d. niet altijd aanwezig kan zin, waarop men 
besluit dat voorlopig de functie van voor
zitter zal waarnemen totdat  weer in staat 
�al zin de plaats te bezetten. 

Dan komt punt 9 van de agenda aan de orde: "Benoe
ming ·redactie Recht voor Allen", waarb� 
waarschuwt niet te hard van stapel te lopen omd

at 
nog 

geen besluit is genomen of de krant zal blijven bestaan. 

zegt dat voor de functie van 

redacteur iemand moet worden aangezocht die met alles 

op de hoogte is en die in staat is de krant te verbete-

ren. 
Zo iemand mag zelf een luie redacteur zijn want 

htj moet een kring v� werkers om zich heen hebben die 

hem voorzien van gegevens. - 6 -
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Dan zal het niet nodig zijn de krant te vullen met ver
slagen van vergaderingen e.d. doch er kunnen behoorlijke 
artikelen geschreven worden over verschillende onderwer� 
pen. 

sluit zich hierbij aan en zegt verder, 
dat ook het  meer  de lou-

    Het zou b.v. wenselijk zijn eens 
wat te schrijven over de spreekbeurten van·  

zegt dat de discussie buiten het onder
werp gaat. In laatste instantie wordt er nu gesproken 
over de inhoud van het orgaan, terwijl het punt "benoe
ming van een redacteur'' aan de orde is. Spr. vraagt of 

hier niets ov� te zeggen heeft, waarop 
deze ontkennend antwoordt. 

zegt dat moet wordem vastge
houden aan hetgeen in het begin 
heeft gezegd. 

voegt er aan toe, dat er ook iemand moet 
zijn die met talen op de hoogte is. 

meent dat spe-
cialisten moeten worden aangetrokken b.v.  

 zegt dat dit te veel geld gaat koeten. 

waarschuwt en zegt dat men geen men-
sen moet aantrekken die niet tot de beweging behoren. 
Binnen de eigen kring zijn er toch ook wel geschikte men
sen. Bovendien moet de eenheid bevorderd worden. 

leest hierop een schrijven voor van 
wa•rin deze mededeelt geen redacteur te willen 

wezen, doch wel bereid te zijn af en toe enkele artilmlen 
te sturen ter plaatsing in het orgaan. 

zegt graag namen te horen van 
mensen uit de eigen kring, die geschikt zjjn om als mede
werker van  op te treden. 

zegt zich wel beschikbaar te willen stel

len als het gaat om het vertalen van stukken. 

zegt dat er noodgedwongen 

een commissie van geschillen moet worden benoemd wan

neer er· in het vervolg geen á'nhoofdige redactie meer 

zal zjjn. 

zegt dat nu wel bljjkt, dat nie

mand zich beschikbaar wil stellen wat tegeljjk het pro-

bleem vormt. 
Het beste sou s�n het blad om de veertien dagen 

- 7 -
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te gaan uitgeven, want dan is er ook meer speling om de 
krant goed te redigeren. 

 toont zich voorstander van een maandblad waarop zegt dat dan·beter de hele zaak maar opgedoekt kan worden. 

 gaat hiertegen in. Er is at-Of genoeg 
om te schrijven, het gaat om medewerkers. 

meent dat een downstemming altljd ver
keerd is. Alle pogingen moeten worden gedaan om te 
trachten de krant te behouden wat toch met  abonT 
nees en de  losse numers geen  
zwaar moet men. De kwestie is alleen deze: ''hoe komen 
we uit de schuld ", want wanneer op dezelfde wtjze zou 
worden doorgegaan komen we hoe langer hoe meer in de put.· 

Ook de maatregel om het blad om de veertien dagen 
te doen uitkomen zal geen oplossing brengen. Eerst 
moet de financiële opzet gezond gemaakt worden. 

zegt het hier ede eens te zijn, want ale · 

de krant duurder gemaakt wordt wat natuurlijk het geval is 
wanneer het blad minder uitkomt zal dit abonnee-verlies 
opleveren. Dan kunnen we beter ophouden, aldus spr. 

meent dat op deze manier een zekere 
downstemming gekweekt wordt. Het staat wel vast dat nie
mand de krant wil missen, doch dan moeten we ook de per
eoonltjke moed hebben om offers te brengen, mede in het 
belang van de beweging. Waneer ieder lid voor 1 decem
ber 1955 f. 10.- aan de administratie afdraagt is het 
leed geleden. 

concludeert dat er nu twee voorstel
len z�n ingediend en wel; 1e de krant om de 14 dagen uit 
te geven en: 2e f.10.- aan de administratie af te dragen 
om de schuld van ongeveer f. 1100.- weg te werken. Spr. 
vraagt wie hierover het woord wil voeren. 

zegt in grote lijnen accoord te kun
nen gaan met hetgeen door 
is gezegd, doch meent dat er tevens een schriftelijk 
verzoek om steun aan alle geestverwanten moet worden 
gezonden. 

deelt mede, dat' er inmiddels een br.ief 
is binnengekomen van een kameraad die zich bereid ver
klaart om f. 10.- per maand te gaan betalen. Spr. leest 
deze brief voor en voegt er aan toe dat dit voorbeeld . 
navolging verdient. 

Er ontstaat nu een verwarde discussie. 
De een wil dit en de ander dat, waarbij ondermeer 

wordt voorgesteld met steunlijsten te werken. 

zegt tenslotte kwaad, dat er nu"eens 
een einde moet komen aan het gebedel. De  
opzet dient gezond te worden ge�aakt, want  wer-

ken wordt op die manier onmogel�k. 

stelt voor de schuld van 

- 8 -



- 8 -

f.11;00.- over te dragen aan het Landeltjk Comité dat dan rustig in de gelegenheid ie een regeling te treffen. 

zegt dat naar kunstmiddelen 'wordt gezocht, welke geen afdoende oplóssing brengen. Overigens zegt spr. bereid te z�n dit voorstel te steunen, mits men ook accoord gaat met het voorstel de krant ·om de 
14 dagen te doen uitkomen. 

zegt zich hiermede te kunen verenigen. 
Dan wordt tegelijk de redactie geholpen en zal het mis
schien gelukken medewerkers aan te trekken • 

vragen aandacht voor de 
�inanciêle steun. 

Ten slotte worden de voorstellen in stemming ge
bracht, waarbij alle groepen, behalve 'hsterdam'; zich uit
spreken voor de overdracht van de schuld aan het Lande
l�k Comit' en voor het plan de krant om de 14 dagen te 
doen verschljnen, ingaande 1 november a.s. 

Men komt dan weer terug op de kwestie "medewer
kers voor de redacteur."  Na enige discussie wordt besloten een 
commissie te benoemen bestaande uit 

Deze". commissie zal 
tevens eventuele gesd:J. illen behandelen. 

' 
brengt het punt vergoeding reiskos-

ten tersprake. Spr stelt dan voor het bijeen te brengen 
geld een andere bestemming te geven en wel ter delging 
van de schuld. Er wordt dan f. 157.- bijeengebracht, 
waarna tnen""te 12. 30 uur overgaat tot de pauze 

heropent te 13.30 uur de vergadering 
met enige woorden van dank aan de af deling Gr6ningen 
voor de genoten gastvrijheid en zegt een verheugende 
mededeling te hebben. De oude schuld van"Socialisme 
van Onder op" is namelijk kwjtgescholden, wat dus een 
mooie stap in de goede richting betekent. 

Aan de orde van behandeling komt dan p.et punt on-.· 
der de voorstellen: "Verplaatsing van het anarchistisch 
archief naar Groningen." 

Hierover ontstaat een discussie. 

zegt er niet v66r te z�n. Dit voor
stel . ingediend door is gedaan omdat in 
het test8.1Jlent van een kameraad die is overleden was be
paald dat het archief na ztjn dood b�  zou 
moeten worden ondergebracht. Sedert 1953 voert 

het beheer en het beste is het 
daar te laten. Wanneer het� Groningen wordt overge·i-.: 
bracht wordt het een mislukking. 

sluiten zich hierblj aan. 

legt de nadruk op het feit dat het 
een anarchisti ch archief moet blijven, wat �nhoudt dat 
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de jongeren hier nog veel uit kunen leren. Een en ander 
breng+ nog al werk meäe en de groep Amsterdam heeft al 
genoeg te doen. 

vraagt zich af waarom men zich zo druk 
maakt. Zoveel betekenis heeft.het aro4ief niet. 

vraagt in verband hiermede hoe het staat 
met de Domela-Nieuwenhuisbib�otheek 

zegt hiervan niets te weten. 

Ten slotte is men het er over eens dat de zetel 
van het anarchistisch archief  verplaatst moet wor
den. Het feit dat het Landelljk  ook te Amsterdam 
gevestigd blljft is mede van invloed op dit besluit. 

Dan volgt het punt: "Het Congres bepaalt het be
drag van het kassaldo van de penningmeester van het 
Landelljk Comit� dat gestort zal worden in de kas van de 
administratie'." 

meent dat dit punt gevoegelljk 
kan vervallen omdat het Landelljk Comité de schuld van 
f· 1100.- heeft overgenomen. Alles is nu immers gere
geld. 

Hiermede kunnen allen zich verenigen. 

Vervolgens wordt de vraag aan de orde gesteld hoe 
in 't vervolg de verzending van het orgaan mo�t worden 
geregeld, omdat zioh nlet lan
ger beschikbaay wil stellen. 

meent dat het maar het beate is de ver
zending aan de drukker op te dragen. De kosten moet hlj 
maar in rekening brengen. 

zegt hierop niet gesteld te 
zijn. Het is een heel werk dat telkens weer terug komt 
en de kosten zullen stljgen. \ 

meent dat het toch de beste oplossing zal 
zljn. Door de nieuwe regeling om het blad om de 14 dagen 
te gaan uitgeven zal er per kwartaal ongeveer f · 800.
overblljven. De kosten van verzending bedragen dan on
geveer f · 490.- dus is er voldoende speling. 

In deze zin wordt er besloten. 

Ten slotte volgt het punt: "Bepaling plaats volgend 
Congres." 

Niemand verlangt hierover het woord, zodat men be
 dit punt te laten rusten en te zijner tljd naar be

 van zaken te zullen handelen. 

Blj de rondvraag komt de kwestie "Steun aan de Duit
se kameraden " ter sprake. 

zegt dat de dupe is gewor
den van zljn goed vertrouwen. IDj heeft het geld ter hand 
gesteld aan·een Duitse kameraad om het te bestemder 
plaatse te brengen, doch het geld is niet terecht ge
komen. Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, dat 
om  heeft verzocht, is hiervan op de hoogte 
gesteld.  zal er nu een regeling getroffen -  10-
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 worden om te voorkomen dat alleen de 
schade moet dragen. 

wjjst dan op het nut van een " forum" . 
Ook bjj andere groeperingen worden hiermede resultaten 
bereikt. 

zegt in verband hiermede dat er inder
daad vanwege de beweging meer bekendheid zou kunnen wor
den gegeven aan de mogelijkhedèn om steun te verlenen 
aan dienstweigeraars. 

Dit kan evenwel zeer goed door middel van het orgaan. 
Spr. dankt tenslotte een ieder voor de medewerkin�, 

tot het welslagen van het Congres en sluit de vergade
ring te 17.- uur. EINDE. 
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Verb-19 (ID UTRECHT)  - a. 
486'56 Vrije Soc.  

           ..   
een schrijven dat door 

werd gericht aan de lede! 
van de Federatie van rije Socialisten in Nederland en dat als 
volgt ltiidt: 

FEDERATIE VAN VRIJE SOCIALISTEN IN NEDERLAND -LAND. COMITEE 

AAN: de leden van het LC 
redactie commia:ie, administratie, 
afdelingen en verspreide leden. 

Waarde kameraden, 
Door dit schrijven stel ik de kameraden er van in kennis drat il 
met ingang van heden bedank als secretaris van het LC. 
Sinds het congres vorig jaar is de toestand door het benoemen 
van een redactie commissie in die zin veranderd dat nadien 
gecombineerde vergaderingen van het LC en de red.oom. gehou.de1 
werden. Op deze vergaderingen heerste wel een kameraadschappe· 

 sfeer maar de kritiek op de notulen van ondergetekende, 
 het congre·s van geen betekenis, was van dien aard dat ik: 

reeds lang van plan was mijn fu.notie ter beschikking te stelle1 
Daarnaast hu.ldigde een gecomb. verg. het standpunt wat door mi 
nooit aanvaard zou ku.nnen worden,_ nl zoiets van het d.oel hei
ligt de middelen: men wilde zelfs financiële steu.n van het 
drankkapitaal aanvaarden voor propaganda voor de krant!! 
Doorslaggevend is wel de kr-itiek: op elke door mj gemaakte 
notulen. Het lu.st mij niet alle k:rittek hier weer te geven, 
éen voorbeeld van de o ngerijmdheid van sommige kritiek wil ik 
hier aanhalen: Op het congres is de zaak van de stetin aan de 
D�itse kameraden eontra besproken. Op de gecomb. 
verg. van het LC en red.commissie van 3 mei is besloten aan 
het NSV een schrijven te richt en over een verschil van mening 
daaromtrent. Deze zaak is aan alle afdelingen en verspreide 
leden 8heel bekend. Toch meen-de de vo orzitter dat ik in deze 
notu.len precies had moeten weergeven wat op de vergadering 
besproken was!! Als ik n� nog even memoreer dat vorige week 
u. allen een oircQlaire over de zaak ontvangen hebt, 
kan men nagaan wat zu.lke kritiek: waard is. Kritiek is altijd 
aanvaardbaar als zij opbouwend is maar voor dergelijke kritiek 
als bovenomschreven bedank ik. Daar men nu ook nog CENSUUR 
wil gaan Qitoefenen op mijn werk (de notQlen moeten· eerst door 
de andere LC leden en de red.comm. GEKEURD worden), is mijn 
besltiit vast: IK GA HEEN en vertrou.w dat mijn opvolger naar 
het genoegen van allen werkzaam kan zijn! 

.Amsterdam, mei 1956. 

 

Met kam. groeten, 
w.g. 
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Verbinding: · 
N 0 • 1097 
Onderwerp: Besl. voortgezette bespreking tussen anarchisten uit de 

groepen "Vrijheid", de V. S.V. en._d_�- Fed. van Vrjje Socia-
listen in Nederland. · , ,�"'r·     

Datum ontvangst bericht: 23-5-1956. 
. ·.  --�  -� 

1 3 JUNI 1956 
. 

 

Kort verslag van de besloten   
 tussen anarchisten uit d·e    i 

 en de  van   in  
ehouden o donderda  mei    �  

Aanwezig 9 personen, o.w. 1 vrouw. 

  
opent te ruim 20.- uur de v�rgadering met een woord 

van welkom en zegt dat er van de zijde van 
_ bezwaren zijn ge-

maakt in verband met een mogelijk samengaan. met betrek
king tot de krant. Hjj zegt in het belang van het 
me alles te hebben gedaan om "Recht voor Allen" in stand 
te houden en daarom te moeten protesteren wanneer het 
besluit zou worden genomen de krant op te heffen of wel 
de kop van de krant te veranderen. Dit laatste zou boven
dien nog koeten meebrengen ook. Overigens is hjj er vlug 
bij, want hetgeen hij te berde brengt is nog niet eens in 
de redactieraad aan de orde gesteld. Van de plannen om in 
het belang van het anarchisme tot een betere samenwerking 
te komen is hj op  de hoogte gesteld door  

en hij schrjjft in verband daarmede 
dat er in het noorden van het land nogal bezwaren zjjn om�  dat men grote vrees heeft voor de activiteiten van  

en consorten. 
Hier moeten dus misv•rstanden zjjn want in deze samenspre
kingen hebben deze heren niets te vertellen. Dit wil ech-
ter niet zeggen dat hetgeen deze heren uitspoken niet van 
invloedfs, want, zoals bekend, is "Vrjjheid" opnieuw ver-
schenen e� volgens _· moet di. zaakje op touw zjjn gezet 

 
. .

 De kwesti . is 
dus dat wat de ''n opbouwt de ander weer tracht af te  De ondermjnende invloed van deze heren mag niet 

  en moet vóor ons een stimulans zjjn be
slissingen te nemen. Van de kant van de Federatie is de 
kwestie "Landelijk Comitl" en "Recht voor Allen" in feite 
amper in het geding gebracht en daarom zou het goed zijn 
nu eens de menip.g aan te horen van "Rotterdam".  
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gen moet�n worden genomen maar, geleerd door de lessen 
in het verleden, is het tevens noodzakeltjk alles goed te 
overwegen om tot bltjv.ende resultaten te komen. Wat "Recht 
voor Allen" betreft mag wel gezegd worden dat dit blad 
in de huidige vorm niet kan blijven bestaan. De financiële 
moeiltjkheden waarmede men telkens te maken heeft, maken 
dit op de duur onmogeltjk. 

 thans het 
woord nemend, zegt, dat het drukken van een krant een 
samengaan van de anarchisten niet mag tegenhouden. De be
weging is toch niet aan een drukker gebonden en in ver-
band daarmede is het onzin veel kosten te gaan maken voor 
een kop van de krant. Het is "Rotterdam" best wanneer 

de krant bltjft drukken, maar dan moet 
hijzelf zorgen voor het vervaardigen van een kop. De grote
re oplage speelt immers ook een rol. Het gaat niet om de 
drukker van de krant, doch om de beweging .• Deze bespre
kingen dienen om het anarchisme een gezonde basis te ge
ven en allen, die zich verzetten tegen de .. " kuddegeest" 
die tegenwoordig welig tiert en de strtjd willen aanbinden 
voor de vrijheid die door de hogere machten wordt beknot, 
kunen zich in onze gelederen scharen. Een anarchist wil 
niet uitgebuit worden en zal tot de laatste ademtocht 
de strtjd voeren voor een vrtje maatschappij. Daarom hoeft 
niemand bevreesd te zijn voor  en consorten. 
Te Rotterdam is praktisch geen abonnee of lezer verloren 
gegaan en het is nu genoegzaam bekend dat�deze gasten 
een stelletje beroepsopruiers zijn, die slechts beogen de 
mensen te bedriegen en er financieel beter van te worden. 
Dit is hetgeen in het noorden van 
het land bekend moet maken en dan zullen vele bezwaren 
wegvallen. Overigens moet men niet zo bang zijn. Ook te 
Rotterdam hebben de hoofdpersonen beslissingen genomen 
toen het er om ging of "Vrijheid'' verdwijnen moest of niet 
en we zijn niet eerst gaan vragen hoe de lezers er over 
dachten. Ditzelfde moet ook geschieden met "Recht voor 
Allen". Op een zeker ogenblik moet zonder-meer aangekon
digd worden dat in het vervolg "De Vrije Socialist" gaat 
verschijnen, want de praktijk heeft bewezen dat dit door 
de me�sten wel geslikt wordt. 

Tegen een Landelijk Comit& behoeven geen over
wegende bezwaren te zijn, mits er voor de aanvang van een 
landelijke vergadering door de aanwezigen eerst een voor
zitter wordt gekozen. Dit is inderdaad belangrijk want de 
beweging kan alleen groeien en bloeien wanneer er verga
deringen worden gehouden. Natuurlijk, de krant is de 
hoofdzaak, maar, wil er van een gezonde wisselwerking 
sprake zijn, dan zal er ook iets uit voort moeten komen. 
Het organiseren van lezingen zal daarom ook een onderdeel 
van het we:rk moeten worden. Het behoeft geen betoog dat 
de propaganda van de beweging ten nauwste hierbij is be
trokken. Het anarchisme heeft de wereld iets te bieden 
en de beg�selen dienen uitgedragen te worden. 

Omdat de Federatie aangesloten is bij de Onafhan· 
kelijke Co tactcommissie voor vredeswerk zal deze bi een 
samengaan tevens aanzienlijk versterkt worden. Dit moet 
toegejuicht worden, want met het doel dat deze commissie 
beoogt, de strtjd voor ontwapening, kan elke anarchist 
zich verenigen. 

Wanneer op deze basis de besprekingen met de 
kameraden in het noorden van het land kunnen plaats vindei 
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z!:\t:z "Rotterdam" en tevens 's-Gravenhage volledig bereid 
medewerking te verlenen. Verder wordt de voorwaarde ge
steld dat de onderhandelingen in alle rust dienen te ge
schieden, want aan een herhaling van het z.g. "asbakken
congres" is geen behoeft!:J

zegt hieraan niet veel meer behoe-
ven toe te voegen. Inderdaad is het beter-straks op een 
grotere vergadering uitgebreide mededelingen te doen. 
Als alles in kannen en kruiken is zullen velen, die eerst 
geweldige bezwaren opwerpen, zich gemakkelijk bij de dan be• 
staande toestand neerleggen. Daarom moet er in de krant 
nog maar niets van gezegd worden en zal e_r eerst gecor
respondeerd worden met de daarvoor in aanmerking komende 
kameraden in het noorden van het land, waarna dan tot een 
bespreking kan worden overgegaan. 

Ook hetgeen gezegd is over het drukken van de 
krant is juist. Het gaat om de beweging en daarom speelt 
óok de drukker Haarlem, geen rol. Mis
schien gaat die we1 failliet wanneer h� de krant kwijt 
raakt. 

Spr. eindigt met de verzekering.zich over de 
groep ·c.s. geen zorgen te maken."Zij zullen het 
zeker niet ver schoppen. 

zegt 
dat vanavond belangrijke dingen zijn gezegd waarover ieder 
rustig kan nadenken. Het staat wel vast dat op deze wijze 
de kwestie moet worden opgelost. 

onderschrijft eveneens hetgeen is gezegd. 

breekt dan een lans voor 
en wekt op iets bij te dra

gen om hem schadeloos te stellen in verband met de kwes
tie "steun aan de Duitse kameraden". 

 



 "; r.D.No. 2397 

:1 

Btereft: ''RECHT_.�VOOR . .ALLEN" 

1 't DEC. 1956 
Evenals andere organisaties toont ook de Federatie van 

Vrije Socialisten de laatste tijd een verhoog�activiteit. 

Zowel van de zijde van het secretariaat van het Lande

lijk Comité als van de administratie van ''RECHT VOOR ALLENu 

worden de ge�stverwanten brief jes en folders toegezonden, 

waarin wordt aangedrongen exemplaren van het orgaan af te 

nemen voor colportage en verspreiding. 

Een afschrift van zo'n briefje en een exemplaar van een 

folder zijn bijgevoegd. Einde. 

Aan B.V.D. 

 



 

L.C. Fed.van Vrije Socialisten 
Secr. 
Amsterdam-N 
Meteorenweg 98 

5 Nov. 1956 

W.M.,In verband met de gebeurtenissen in Oost-Europa en 
het Midden Oosten heeft het L.C. en de Redactie-Commissie besloten 
het numer van "Recht voor Allen" van deze week in een omvang van 
6 pagina's te laten verschijnen. 

Groepen of personen die van dit belangrijke nummer· 
een aantal extra exemplaren voor colportage en verspreiding willen 
ontvangen gelieve dit onverwijld aan de Administratie op te geven 

L.c. en Redactie. 
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Kort verslag van de besloten vergadering van  
 te Rotterdam, eehouden op donderdag,  

te 20 uur, 
Aai11aezig 1ivaren 12 personen, o.w. 5 vrouwen. 

opent te ruin 20 uur de bijeenkomst met 
een woord van welkom en deelt mede, dat er weer besprekin
gen met de Federatie van Vrije Socialisten zullen beginnen. 
Zoals bekend, is 
correspóndentie met 
gaan voeren. Dit heeft tot resultaat gehad, dat volgende 
week, vermoedelijk woensdae;avond, 

een bespreking zal plaats heb
ben, waarbij  en 

eveneens tegenwoordig 
zullen zijn. 

stemt met dit plan volledig in. 
De spanningen in de wereld nemen steeds toe en het 

anarchisme heeft de wereld iets te bieden. Daarou en vooral 
met het oog op het 60-jarig bestaan van de V.s.v. is het 
noodzakelijk tot eenheid te komen om een grotere propagan
distische kracht te kunnen ontplooien. 

De koude oorlog viert hoogtij en mensen als Chroestsjew 
SoekarnQ, e.a. vveten de wereld voortdurend in spanning te 
houden. Het inter�ationale kanitalisme weet verder ook heel 
goed, dat er in Indonesië goud kan worden verdiend; van
daar, dat er van alle kanten wordt geaasd. Nederland i� er 
echter voorlopig cle dupe van, maar in nog veel ergere mate 
de bevolking van Indonesië zelf. In verscheidene streken 
wordt honger geleden. 

Natuurlijk zullen kapitaalskringen in Nederland ook 
hun kansen overwegen en het is wel zeker, dat nen er o. zo 
graag weer vrijwilligers naar toe zou willen sturen om er 
zgn. orde en rust te herstellen. 

Spr. gaat dan terug in de geschiedenis en zegt, dat er 
sedert het jaa� o, toen Rome de w�reld beheerste, nog maar 
weinig is varanderd. Het gaat nog altijd om de macht en het 
kapitaal sanen met de geestelijkheid heeft al heel wat el
lende �n de wereld veroorzaakt. Slechts de methode om men
sen om zeep te helpen is aan verandering onderhevig. 

Bet anarchisme daarentegen zal de mensheid verlossing 
brengen, want: het keert zich tegen de haat en alles, wat 
de mensheid uiteenscheurt. Daarom noeten de beginselen wor
den gepropageerd. Eenheid onder de anarchisten is dus in de 
eerste plaats noodzakelijk om deze boodscha};i te kunnen bren 
gen. Uiteindelijk zal de rede zegevieren. 

Op deze woorden volgt enige discussie. 
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zegt o.r.;1., dat 
door praten heel wat kan worden bereikt. Geweld zal door 
geweld worden vernietigd, want de gehele geschiedenis be
'Hijst dit• 

Voorts wordt de hoop uitgesproken, dat de pog ingen om 
tot eenheid te komen ditmaal llieer succes zullen hebben en 
dat gezonde taal zal worden gesproken. 

deelt ten slotte r:iede, dat de 12aniÎesten in 
verband met de actie voor 

nog niet zijn ontvangen. Hij is nog niet vr ij, maar 
op het ogenblik worden geen verdere stappen ond e rnome n. Te 
Amsterdam zal de kwestie nog vrnl ter sprake komen, z;oc1at 
maar rustig moet worden afgewacht. 

iliets neer aan de orde zijnde wordt de vergadering te 
23 uur gesl oten. ZINDE. 



'FEDERATIE VAN  SOCIALlSTEN 
''�Loc. Secretariaat: 

J.de Roos 
Amsterda.m-N 

Meteorenweg 98 

 

van het 

LANDELIJK CONGRES te AMSTERDAM 

op 

zaterdag, 28 februari 1959 
zondag, 1 maart 1959 

in "HET BEHOUDEN HUIS", Kromme Waal 20 



#-� -� ---� ___ .. _ --- -" 

AGE  

voor het 3e congres der Federatie van Vrije Socialisten 
te houden op: 

zaterdag.28 februari 19599 190-- tot 22p30 uur 
zondag 1 maart 19590 109-- tot l2p30 uur 

149�- tot 169-� uur 

in "Het Behouden Huis", K�omme Waal 20 te Amsterdam=C 

1. Opening 
2. Benoeming congres-voorzitter en notulist 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Verslag secretaris 
5. n penningmeester 
6. " administrateur Recht voor Allen 

7. " redactie Recht voor Allen 
8. " anarchistisch archief 
9. a) Beleid L.C. 

b) " administratie 
c} •1 redactie 

10.Verkiezing L.c., administr. en redactie 
11.De O.O.V. 
12.Ingekomen voorstellen 
13.Rondvraag en sluiting 

--------------

M e d e d e 1 1 n  e n 

 van het congres is gesteld op 19 uur zaterdags. Wij hopen dat 
het allen mogelijk zal zijn tijdig aanwezig te zijno Laat 
ieder de besprekingen zo kort mogelijk houden en zich be
palen tot het punt van het in behandeling zijnde onder
werp . Zie van het woord af of volsta met een zeer korte 
verklaring indien een voorganger reeds he t gJ?a.S voor je 
voeten heeft weggemaaid. Dit bevordert een vlotte afwel'b 
king van de agenda. 

Reiskosten: Deze worden door alle deelneaers weer gezamenlijk gedra= 
gen9 met dien verstande9 dat ingeval uit �én gezin man en 
vrouw het congres bezoelcen 9 slechts voor áán persoon wordt 
betaal.do Deze kosten van hoofdelij ke omslag mogen echter 
voor niemand een bezwaar zijn om het congres te bezoekeno 
Deelneme rs die in staat zijn meer bij te dragen dan hun 
eigen omslag wekken wij hierbij op dit zoveel moge1ijk te 
doeno Hen die het congres om welke reden dan ook niet 
kunen bezoeken verzoeken wij iets aan onze penninsineeete� 
af te drageno 

 Zoveel mogelijk zullen de congresgangers bij kamel't'9.d®n 
worden ondergebrachto Indien het aantal. bezoekeJre e@h�e� 
het beschikbare .aantal weigen00 bedden owertxveftv �eetaa� 
de mogelijkheid in �Het Behouden Huis® te owe:im.a©hte�o 
De koeten hiervan zullen dan eveneens in de hootdelij�� 
omslag worden meegeteldo 



T e r   

Op 4 èn 5 mei 1957 hielden wep als Federatie van Vrije Socia1istenv 
ons tweede congres te Groningeno Thans staan we aan de vooravond van 
ons derde congres, ditmaal gehouden te Amsterdam op zaterdag 28 fe= 
bruari en zondag 1 maart 1959 in °0Het Behouden Huis09o 

Hoewel dus sinds het vorige congres nauwelijks twee jaren zijn ve� 
streken is in het snelwisselende en dynamische wereldgebeuren zeer 
veel veranderdo We denken slechts aan· de met reuze schreden voó� 
schrijdende ontwikkeling der atoom-energiep der ruimtevaart en vele 
andere takken van wetenschap en technieko Dat deze allesomvattende 
ontwikkeling in de geschiedenis der mensheid tot nu toe nog steeds 
verkeerd gericht is en alleen dienstbaar wordt gemaakt aan kap!ta= 
listische belangen en militaristische doeleinden0 is �6n der vele on= 
gunstige kenmerken van het huidige maatschappijbestelo Vrij wel alles 
is of wordt ondergeschikt gemaakt aan de meest waanzinnige en gevaaX't=> 
lijke bewapeningswedloopp die de mensheid ooit heeft gekende ne te= 
genstellingen in onze wereld zijn onvoorstelbaar grooto jan de ene 
kant kleine groepen van mensen die zich enonne rijkdommen ver�nv 
aan de andere kant honger en gebrek aan de mee st dringende,1avensbe= 
heeften voor zeer grote bevolkingsgroepen in onze wereldo 1 

RassenWaailp antiaemitismep terreur en corruptie zijn eVeftZOV818 OOzegeJ= 
ningen" in de'wereldg waarin wij thans leveno il deze destructie� 
elementen en kenmerken zijn echter bovendien voor ons evenzovele recht= 

· vaardigingen en aanspo�on om onze strijd onvermoeid en met de 
grootst mogelijke inspaning te blijven voortzetten o 

Ons grote doel - een vrije mens in een economisch onafhankelijke wec0 
reld, waar verantwoordelijk produceren en wederkerig dienstbetoon een 
vanzelfsprekendheid zijn - is het waardp dat we ons hiervoor lSteeds 
weer opnieuw en met alle krachten waarover we beschikkenv blijven in= 
zetteno 

Ongetwijfeld valt dat vele n uit onze rijen wel eens zwaaro Hoewel z!j 
het veelal met onze doelstellingen vel eens zijn9 menen zij dat onze 
strijd weinig of geen resultaat oplevertp of anderen boVo dat er te 
weinig gedaan wordto Het spreekt vanzelf dat we gl'8.ag aanwijsbare �e= 
sultaten van ons werk zouden w11len zienp ma.ar wo mogen en lamnen dit 
niet als voorwaarde stelleno lmera0 indien we uit one revol.utionair 
bewustzijn in opstand on verzet komen tegen de destructieve kX'9.�ten 
in ons matschappelijk bestelp vragen we niet in de allexneeX'1e�e 
plaats of.dit resultaten zal opleve:ren 9 doch dan doen we dit �VOU= 
dit � WE NIET ANDERS KUMNENo Overigens hebben berua�� en da 
00het geeft allema toch niets00=gedachte de woreld nog �i� voolm.it 
geholpeno Integendeel p deze zijn 1B'A de vooruitgans en o��lll!gs= 
geschiedenis der mensheid steeds de grootste rem geweeato 

We mogen verder niet uit het oog verliezen dat de problemen !ia de hui= 
dige tij d zo geheel anders en ook veel ingrijpender �ijn dan boVo een 
vij ftig j aar geleden en dat deze problemen ook op een geheel andere 
wijze benaderd moeten woJftleno Het organiseren van e�n on�elbaa� aairA= 
tal:- vergaderingen en demonstraties p plakken schildenn 0 c©Jlpo>rieren 
sprak in het verleden misschien wel tot de massa en gat velemi. WBJ 
ons ook het gevat wericelijk iets te doen0 ma dergelijke strijdvij� 
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zijn in onze tijd praktisch niet meer bruikbaaro En dit geldt niet al-
leen voor ons p als vrije socialisten9 dit geldt eveneens �oor de ��,:�:� 
grootste politieke partijen en kerken. We kunnen dit dagelijks consta= 
teren. 

onze beginselen en onze inzichten zijn sindsdien  en verbrcedsi 
waardoor onze beweging zeer zeker aan inhoud en innerlijke kracht heeft 
gewonnen. Steeds meer wordt beseft dat onze strijd niet in de eerste 
plaats of hoofdzakelijk gaat om een groter stoffelijk welzijnp doch . 
dat o.a. de revolutionering der menselijke geest :�tSn van de elemen=  
tairc voorwaarden is tot een gelukkiger onderling samen 1 e v e n van 
mensen. 

DE.faitistische en pessimistische gevoelens  o.io dan ook mis
plaat�t. Integendeel, wij zijn er van  dat de. vernieuwing van 
do menselijke geest en daarmede de menselijke zelfbevrijding ondanke·;;�J,�\;•� 
alles steeds verder voort gaat, nu eens wat sneller, dan eens wat tra= 
gGr. Deze overtuiging geeft ons steeds weer opnieuw de moed en de 
krach t ons werk voort t0 zotten en andoren te blijven opwekken ons 
hierin te steunen en tcrzijqc te staan. 

J. de Roos. 



 

Van het Landelijk Comit& 
======================ïi=B 

1 

Indien ik thansp na de voorgaande inleidende woorden0 nog het een en 
ander wil �eedelen omtrent de organisatorische en praktische werkz�= 
heden van het Landelijk Comi t6 P gerekend dus vanaf ons 001957=congres 
tot nu toe, zou ik wiJ.len beginnen even in gedachten stil te staan bij 
het feit dat ons in die periode ve�schillende kameraden door de dood 
zijn ontvallen. 

· ' 

Sommigen, die altijd actief bezig waren en waarop altij d  een beroep kon 
worden gedaan, anderen die minder op de voorgrond tra.denp doch op _hun 
eigen wijze, in eigen kringp in niet minder belangrij ke mate er aan mee= 
hielpen onze beginselen uit te dragen en te propagereno 
Enk0le andere kameraden moesten het besluit nemen niet lan�er aan one 
werk deel te nemen. Hierbij bevond zich o9mo ook Dick Streotkerk9 die 
sinds mei 1957 voorzitter van het LoCo waso 

Al deze verliezen zijn uiteraard minder prettig0 maar er rest
· 

ons niet 
veel anders dan ons hierbi j neer te leggen9 deels uit een oogpunt van 
het onherroepelijke, deel� uit respectering van  een genomen, persoon= 
lijk; besluit. Wij hopen dat de opengevallen plaatsen spoedig door an= 
dere kame�den zullen worden ingenomeno 

Sinds  geruim� tijd vergadert het LoCo niet meer afzonderlijk9 doch in 

combinatie met de groep Amsterdamo Hiertoe werd om praktische on tijd= 
besprende redenen besloteno Het feitelijke gevolg hiervan is dat bij 
besprekingen en beslissingen voor het LoCo de gehele afdeling �ijn in= 
vloed kan doen geldeno 
Sinds het vorige congres kwam het LoOo vijftien mnal in vergadering 
bijeen ter bespreking van de l'opende zakeno 
Door het L.Co werdp aanvankelijk met do bedoeling het bezoek aan de 
pinksterlanddagen te stimule:ren0 een tweetal ZoBo wbezinningscircu= 
laires" aan een vrij groot aantal goeatvorwanten on aympathiaereJaden 
verzondeno Op de eerste circulaire ontvingen vij een onverwacht grote 
reactie9 w�ru.it duidelijk instemming met one JPCBan om tot een die= 
cussiebi jeenkomst te geraken tussen de dive�e CX'108Pe�n libertair 
socialisten0 tot uitdruking kwamo Echter  in de 2e circul.aire 
om voorstellen over plaats en tijd0 alsmede 'ftorate1len en �oaties 
ter bespreking op een dergelijke bijeenkoJUJt bleet men over 0t alge= 
meen een antwoord schuldig of werd geantwoord da-5 men elr wel vooX'b 
stander van was doch dat men zelf om allerlei �denen pa tijd of 
derglo ha.do Het aantal antwoorden op de 2e circulaire na be�dend 
minder d$.l op do leo Hoewel nog gepoogd wem in een j�erbe�g in 
Blaricum deze bijeenkomst te beleggen0 bleet he� seizoen al te we� ge= 
vorderd èn is het niet tot do beoogdo b!jeoxikca�t go�oae&o 

Op initi$tief van Me:lite Ringia weFd in. j8Eï1� 19�-e� dis@l1l��iie= 
avond georganiseerd woor lezen van 00h@ht "°� ilenoo0 ��]. een 60= 
tal uitnodigingen in do omgeving '.'nm. Hal• W79� werM&i\dta0 Q8I �e 
opkomst van de !lijde der BaJrlemere eo@o b�4�enrw21 �e �@-.0 teJrt=> 
wijl om de poch @o•pleet te mak� Me��e d1® �eiruls�e aV@��- ��� 
ziekte verstek moest laten gas.no Ben xdetaîie l?@� in ig5g i� t@t �� 
toe nog niet geslaagde 

./ 
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In Rotterdam 9 waar het naar mijn mening toch mogelijk moet zijn tot een 
meer regelmatig contact te �omen tussen de lezers van ons bladp heeft 
kameraad De Jo·ng reeds enige vergeefse pogingen hiertoe aangewendo In 
vrij lange tij d hebben wij echter niets meer van hem gehoordo 

Ook in andere plaatsen moet ten opzichte van groepsvorming of discus= 
si.:::crocpen, toch wel iets te bereiken zijn9 ook al zo,u dit in het 
eerste begin nog zo weinig zijno In een circulaire van december 1957 
hc:è ik hiertoe nog eens opgewekt en hierbij zo nodig de steun en mede= 
werking van het L.C. aangebodcno 

Van een tijdelijk verblijf van DroGeers in Amsterdam werd door het LoCo 
gob:ruik gemaakt om oen cursusvergadering te be�gen9 waar DroGeers  
voor ons sprak over het onderwerp "Hoe overwinnen wij het geweld?00 
Deze vergadering was vrij goed bezct p ook nieuwe gezichten9 en van de 
gelegenheid tot discussie werd oen ruim gebruik gemaakto 

Een tweede cursusvergadering organiseerde het LoCo waar onze Belgische 
vriend Jo de Smet voor ons over het onderwerp 99Het /$emis aan initiatief 
van onderop" sprako Het bezoek bij deze vergadering viel tegeno Het be= 
sprokene was voor velen aanleiding de in1eider a11er1ei vragen te 
stell�n en te discussiëreno �'ven dreigde de vreemdeling in ons ®vrije 
democratische Nederland" niet over politiek te mogen sprekeno Alles 
beperkte zich echter tot de bijwoning van deze vergadering door 2 man 
van de vreemdelingenpolitieo 
Een tweede9 huishoudelijke vergadering kwam nog met De fbet tot stand 
over de stand van zaken dèr Internationale sinds het congres in Londen 
in 19580 , 

Morele en financiële"steun werd door het LoCo gegeven bij het uitgeven 
van een

' manifest in het noorden van het land 9 waarin opgenomen een doo� 
de Noordooster geweigerd artikel over de BoBop geschreven door Bart 
Haano Een manifest dat de gemoederen nogal in beroering brachto 

Bo de Ligt herdenkingsbrochureo Bij de tot standkoming hiervan werd 
eveneens door het LoCo meegewerkto 

Met het OoVoBo werd langdurig gecorepondeerd over de kwestie van een 
eventueel gezamenlijk vertalen en uitgeven van da in de Engelse taal 
versch enen brochure {?)g 108 paginaQs grootvvan Del.eon� hmu4elende over 
de Joegoslavische bedrijtsorganisatieso Dit in o�e1'eensteming met een 
genomen besluit op ons congres van 19570 Het OoVoBe was in de aanvang 
zeer enthousiast over ons toentertijd genomen besluitp doch na enig 
heen en weer geschrijf verwees het OoVoMo mij naar Frits Xi•f en de 
uitgeverij van Van Randwijko Met Frits Kief had ik over deze kwestie 
in januari 1958 een,mondeling onderhoud en van hem ontving ik @ok m 
bru.ikleen een exemplaar van het betreffende boekje ter m�e o 1I�®t 
was wan mening dat een en ander niet zo eenvoudig was omdat de J@�I@= 
slavan in de uitgave zouden moeten toestemmen en omdat �ch1j�i$� 
ook a12teursrechten in. het geding zouden komenè Bij VS®. �d�ijk �®� 
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ikp bij telefonische informatie9 eveneens niets wijzero . 
Nadat ik mij daarna nogmaals hierover met het OoVoBo in verbinding had 
gc;:ri;eld, naar aanleiding van toevalligerwijze ontvangen inlichtingen!) 
o::.üving ik van hen bericht, dat zij11 het OaVoBop geen kans zagen het 
boekje uit te geveno De O.V.B. meende dat de PoSoPo11 die ook belang= 
stelling had getoond, wellicht mogelijkheden tot de uitg,i.ve booda Hoe= 
weJ. ik een kort gedeelte van dit boekjë heb vertaald9 was dit zeer ze= 
kei" onvoldoende om een indruk te kunen krijgen van de werkelijke in= 
houu, hoogstens over de behandelde stof. Of de inhoud werkelijk van 
dion aard is dat wij aan een eventuele uitgave zouden hebben kunen 
meewerken, heeft het L.C. niet kunnen beoordelono 

0 �'.Y• , de Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk o 
Ü!1ze samenwerking in deze commissie hoeft de tongen in onze kringen en 
na-:1.Ä.urlijk ook in het L . C. zo nu en dan nog al eens losgemaakt·o En dit 
w�s ook eigenlijk niet te verwonderen, indien we in aa�erking nemen 
dat het hier een samenwerking betreft van zeer uiteenlopende opvat� 
tineen over godsdienst en religie9 en grote verschillen in levens= en 
wereldbeschouwelijke 6pvattingeno Het · is eigenlijk ondenkbaar dat een 
samenwerking in een dergelijY milieu zonder wrijving kan verlop�no Het 
fo�_t echter dat do OoCo Vo nu. reeds enige jaren in deze samenwerking 
fu.�ctioneert wijst or m.i. reeds op dat er toch wel iets gewonnen iso 
Gewonnen nml. op het gebied van vc rdraa.gzaamheid9 gewonnen op het ge= 
bied van waardering en rospoctering van elkanders meningp wederzijdse 
Diegenen die de OoC.Vo landelijke vergaderingen geregeld bezoeken we= 
ten dat het hier geen kwestie voo r ons9 als revolutionair antimilita= 
risten, is van water bij de wijn doen o De inhoud van 00Rech1; voor Alen °0 
bowijst wel het tegendeel o liij hebben echter in deze samellwerking vele 
van. de andere medewerkers als vrienden en kameraden leren 1 kennen!) 
vooral ook als mensen die het eerlijk en oprecht menen en.waarvoor wij 
da grootste waardering en het grootste respect hebben gekregeno De.a.I't:> 
naast hàben wij ondervonden dat deze mensen ook ons geheet anders te= 
gemoet treden dan vroeger en ook onze opvattingen  
De 5 verschenen bulletins, in een oplaag van  eXop welke 
allen door ons zijn ingelegd, zijn dikwijls moeizaam en n� veel ovel'I= 
leg tot stand gekomen9 de �án wat beter geslaagd dan de andero Er had 
misschien meer gedaan kunnen worden maar wij mogen niet uit het oog 
verliezen dat deze wij ze van samenwerken op het gebied Va.n de v.rede 
nog groeiende iso 
Een samenwerking als deze, tussèn een dergelijk aantal groeperingen·van 
zozeer uiteenlopende opvattingenp is bij mijn weten nog niet eerder van 
een dergelijke lange duur geweest als thans in de OoCoVo het geval iso 
Indien deze samenwerking zich in gunstige zin blijft ontwikelen!) dan 
lijkt het mij niet onmogelijk dat hieruit in de nabije toekomst een 
wetenschappelijk instituut voor de vrede zou. kunen groeienp zoals Ba� 
de Idgt zich dat eens voor ogen heeft gehado . . 
Voor het jaar 1959 is een begrotlll.g op �'n der laatste v&rgaderingen 
goedgekeurd omtrent de vaste kosten voor dat jaaro Deze koet�n· mijn � 
veel mogelijk naar.rato over de medewerkende �rganieatieelvel?'d®eld0 
waarbij voor onze federatie fo3 D= bijdrage verd gevrae Het Lo�o 

!; 
:,.
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heeft hierin toegestemdo De financiäle basis van de Oo CoVo is daarmede 
bE:ter gewaarborgdo 
De· 'basis van samenwerkingp welke in de laatste vergaderingen wederom 
een groot deel van de tij d  heeft gevergd , is thans met uit zondering 
van het punt van de plaatselijke contacten0 bijna rondo In het kort 
zijn de "spelregels van het contact'0: 

1. De o.c. v. is een contactorgaan voor die organisaties in Neder= 
land die onafhankelijk van politieke machten en onafhankelijk 
van de bide Oost-West blokken zi j no Toetreding van organisaties 
tot de o.c. v. kan slechts geschieden wanneer geen der eeds 
toegetreden organisaties z ich hiertegen verzeto 

2. Elk van de toegetreden organisaties vaard:i8ï in de regel twee van 
haar leden naar de landelij ke O . CoVo vergaderingen afp doch ter 
vergadering beschikt elke organisatie slechts over á�n stemo 
Besluiten worden zo mogelijk genomen met eenstemmigheido De toe= 
getreden organisaties worden verzocht hun afgevaardigden zoveel 
mogelij k  vrijheid van handelen te geveno In �aken betreffende 
beSu.urssamenstelling en gezamenlijke · acties onder Oo CoVo naam 
naar bui ten mag geen der aangesloten organi.saties. onoverkome= 
lij ke bezwaren hebbeno 

3o Het bestuur van de OoCoVo wordt samengesteld door ·de landelijke 
vergadering uit leden van de toegetreden organisatie s onder 
ruime spreiding over deze o rganisatieso Het heeft tot taak de 
voorbereiding van de landelijke vergaderingen en de uitvoering 
van de besluiten van deze vergaderingeno Het t reedt nooit · 

zonder machtiging van de landelijke vergader�ng naar �uit en OPo 
4. Door onderlinge kennisname van elk�ars zienswijze wordt vergro= 

ting van begrip en waardering voo r  elkaar nagestreefdQ Onder=· 
linge informatie over elkaars acties en bespreking va?bepaalde 
vredesproblemen kan leiden tot het innemen van een gezamenlijk 
standpunto '  . 

Bij elke gezamenlij ke actie of publikatie dient men erv�or zorg 
te dragen dat datgene wat ons bindt en niet datgene wat 1one 
(van elkaar onder-)scheidt overweegto . 

Behalve het reeds genoemde punt van de plaatselijke contacten.zal op 
de volgende landelijke vergadering ook nog gesproken worden over inter= 
nationale contacten met socr;gelijke verbonden of derglo samenwerki gen 
in ·het buitenlando 
Naar mijn mening kunen wij op deze basisp waarbij wij dus. feitelijk 
bij elke actie of dergelijkep onze vrijheid van handelen hebben voor= 
behouden en d�s steeds geval voor geval kunen bepal�n :of wij al of 
niet kunnen �eewerkenp de samenwerking zeer zeker voortzetteno Het 
congres spreke hierover eohter0 eventueel na informatie en diecussie0 
zijn mening uito ! 

 

 
Als ik tenslotte het in juli 1958 gehouden  anarchi�sch 
congres t e  London bespreek wil dat niet zeggenp dat  ale 1aatste0 
zeker niet het minst belangrijke punt is van dit  He1aae 
ma'lkte de voor ons zeer hoge reiskosten èn de sta d  kas het 
jammer genoeg niet mogelijk meer dan ��n   zendeno Bd\j 
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het LoCo leefde ongetwijfeld de wens dat feitelijk 2 van ons zouden 
kunen gaan en in dergelijke toekomstige gevallen zullen �ij onsg naar 
mijn mening, vroegtijdig op dit probleem dienen te beraden.en naar 
middelen te zoeken dat dit dan wel mogelijk iso Behalve dl�s ondergete= 
kende maakte ook een tweede kameraad de reis voor eigen rekening meeo 
Helaas moest hij reeds na enkele dagen wegens ziekte de r�is naar huis 
terug aanvaardeno 

· 
1 

Voor een meer gedetailleerd verslag verwijs ik naar de vo�gende blad= 
zijden van deze beschrijvingsbrief o 

' 

Het congres op zichzelf was voor mij ongetwijfeld een bel�venisp welke 
ik niet spoedig zal vergeten en het heeft me de overtuigipg gegeven 
dat het zo graag doodgewaande anarchismè"om de dooie  nog niet 
dood iso Vrijwel in alle landen over de gehele wereld!)  
of dit democratisch, dictatoriaal of wat dan ook isp leeft de miar
chistische idee in de hoofden en harten van veleno Natu�rlijk ontwik= 
k�lt het zich achter het ijzeren gordijn anders dan  demoora= 
tische regeringenp en is ook de tactische strijd van  verschil= 
lcDdo Maar de anarchistische idee leeft en groeit en de in London ge= 
legde internationale contacten zullen in de nabije toeko*1st van zeer 
grote waarde voor de internationale beweging blijken te �ijn o 

Kameraden, ik wil dit overzicht hie::nede thans besluite�o Ik ben mij 
ervan bewust dat ik niet· alles heb kunen vermelden dat /heeft plaatsge= 
hado Ik heb hier en daar een greep moeten doen� doch �ttemin is dit 
overzicht toch nog lijviger geworden dan in d.e;bedoel 18fto Ik besef 
ook zeer goed dat het LoCo meerg veel meer had kunen dqeng mar hier= 
voor is meer tijd nodigp maar vooral meer medewerking e� medewerkerso 

 

Tenslotte spreek ik de wens uit dat de besprekingen opdns komende co

 

n= 
gres 9 evenals de laatste kerenp wederom iJ.l de beste ve   tandhouding m 
op kameradschappelijke wijze zullen verlopen en dat de e besprek�n 
en de genomen besluiten uitdndelijk zullen resulteren iip. een steeds be= 
tere P onderlinge samenwerking in onze strijd voor onze 1 
a n a r c h i s t 1 s c h e 1 d e a l e no 
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l&a•• het Lo�o 
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FINANCIEE� OVERZICHT van 1 april  - ec , 
 van onze penningmeester J.W�Langcdijk 

Sa.do 1-4-1957 
Contributie groepen: 
.Ams�erdam 82,50 
Er. '3d1ede 18 ,--
G-roningen 78,--
Nw.P€kela 20,--
0�& N.Horne 90,50 
Ve3ndam 
Contr.alg,leden: 
G,je Groot,Breda 5,--
M. fü.ngia 10, --
G, de Jong 

Steun 

Teru.gontv.reiskosten 
congres mei 1957 

Idem bijdrage 3 kamer, 

Ontv,bijdragen Intern. 
congres Londen 

Ontvangsten 

p-5-1955 B,Haan 
J,v.Bodegraven 
L,v,Dootingh 
Mw,Nooter 

10-6-1955, J,v,doBru.g 
Smienk 

24-6-1955 LoVoDootingh 
MwoErkendiep 

27-6-1955 De Goede Utr. 
13-7-1955 id o 

26-8-1955 Mw . Nooter 
23-10-1955, Enschede 
11- 7-1956 M o Ringia 
9-lJ.-1956 Hoo1jborg0 Texel 
12-11-1956 via!BoHa 
6 .. 2-1957 Bo Haan 
22-2-1957 via!BoHa 
5=5 .. 1957 Ensphede 

Hoo�jberg11 Texel 
Go d� Jong 
M olti.ngia 
3 ,�amoDijken Gro 
3 �amoCOna'BS 

21=6-1957 Mw,Nooter 
19=T-1957 Mo Ringia 

 

304,--i 

22,--
2,50 

143,55 
5,55 

Onkosten secretaris 1 

Zaalhuur 
Reiskosten 
Drukwerk 
Congres mei 1957: 

 

reiskosten 143,45 
sténcils 9,20 
kosten veràa.g  

Congl's Londen 1958 
Bijdrage o.o.v. 

" pinksterlanddo 
" schrijfmachoredo 

Nagekomen bijdrage lolthek 
Cadeau Snlienk 

75,04 Saldo  december �958 

677,07 
-----------

 kas 

5;-- 23-7-1956 DrukoA�ra 
3,-- 1-9-1956 AdmoRoVo�ó 
1,-- 15-12-1956 " 

1,--  "  
3,-- 27-4=1 8 it 

1,--  

2,--  
1,-- 31-�t958 Saldo 
3,--
lp--

lo--
3p--
2p50 

lO p --

5011-
lo-

5011c:= 
lOp=-

2p50 
211== 
11115 

26 11 45 
2v25 
lp== 
21150 

48p97 
20,50 
78p80 
11941 

189p05 
l53p04 

25v= 
20v== 
lOIJ== 

5v= 
10025 

105005 

677007 

Uitgaven 

121150 
5v50 
51185 

281160 
49085 

18611,5 
rm 

l860J5 
De afdo Amsterdam von� JoBooter en Jo8chmaltm bereid de 'b@eken0 besohei= 
dan en kassaldo over het aangegeven tijdperk te controle�o Jlles vas 
in de beste orde en de administrering was zee� duidelijk en overaichto= 
lijk. Een woord van dank voor het vele  verbonden werk is hier · 
z �:ïrer op zijn plaateo  

· 
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1) 

2) 

3) 

4) 

CONGRES = VOORSTELLEN 
===================== 

Voorstel van Bart Haang Het .congres benoemt een commissie0 bij_ voo� 
keur niet uit het LoCo of Redactie Commop welke commissie tot taak 
heeft medewerkers te zoeken voor 00Recht voor Allen09 o Beoogd wordts 

personen die creatieve artikelen kunen schrijven over boVo 
economiep psychologiep sociologiep paedagogie eoao 

Indien deze commissie in deze  mocht slagen is het vooll>estaan 
van R.voAo, althans wat inhoud betreftp beter gewaarborgd en zal 
het benoemen van een redo commissie niet zoveel moeilijkheden on= 
dervinden als thans het geval iso  

Het L.C. stelt voor: Het hOngres benoemt een conunisaie van  
personen die de volgende taak op, zich nemeni . 

 . 

a) het op korte tennijn samertstellen voor de    een 
verslag ove r de sociale milieus en de geschiedenis  
beweging in ons land in de eerste helft van de 20e eeuw   

b) het op geregelde tijden, zo mogelijk maandelijks0 samenstellen 
van een rapport over actie s en besluiten in ons land9 voor PU= 
blikatie in het CIA bulletin. Een en ande r  moet dus internatio= 
naal van belang zijn� 

Langedijk stelt voor de thans afzonderlijke LoCo en Propagandakas� 
sen tot �én kas te verenigen. Motief: Op de propagandakas wordt 
praktisch geen beroep gedaan en deze wordt daardoor uit het oog 
verloren. 

Het L.C. stelt voor aan de Intern.AnarchoCommo jaarlijks bij te 
dragen ter financiering van de lopende uitgaven voor bulletinp 
pe rsdienst, porti etc. f.0,75 per lid per jaaro 

stelt verder voor aan het in het leven geroepen solidariteitsfonds 
van de CIA, in handen van onze Duitse kameradenp ten doel hebbende 
in nood verkerende kameraden.te kunnen helpen (boVo bij vlucht of 
uitwijking) bij te dragen f. 0,75 per lid per jaaro 

In verband met dit voorstel en indien dit door het congres wordt 
aangenomen wordt een beroep op de kameraden gedaan hun gebruike= 
lijke bijdragen aan het LoCo met deze bedragen vrijwill.ig te vel'b 
hogeno 

5) Een voorstel van de administratie van °'Recht voor Allen °0 om de nog 
aanwezige voorraad De Ligt-brochures (1000 at) voor lagere prijs 
weg te doeno De groep Groningen steunt dit voorstel9 echter met de 
beperking dat eerst minstens 1 jaar na verschijnen is verstrekeno 

6) Groep Groningen neemt het volgende voorstel over van Jouke Lenst:ra� 
In verband �et de voedsel•eigering van Kees van Dam worde separate 
acties van kleine groepje.� zoveel mogelijk vermeden11 daar dit een 
zaak is van de gehele libertaire beweging en dat ook dienóvereen= 
komstig gehBn;deld dient te wordeno 



= 2 = Voorstellen 

7). Groep Groningen st�lt voor een werkcommissie te benoemen om.te on= 
derzoeken of RovoAo niet meer dan tot nu toe in visuele uitvoering 
kan verschijneno Ter financiering wordt de suggestie.gedaan bie�= 
voor een speciaal spaarsysteem in het leven te roepenp waarbij het 
gespaarde geld eigendom van de gever( s) blijfto Teruggave zou al= 
lee n  ktinen geschie den indien boVo minstens folOOp·.., is ingelegdo 
Het ingezamelde geld wordt voorgesteld op een bona�fide bank te 
plaatsen en de opbrengst der rente vervalt aan de krant om de hoge= 
re kosten van de krant te bestrijdeno 
Andere suggesties worden gedaan in de vorm van uitwisseling van 
c lich�' s met geestverwante bladen enzo Zonodig verdere toelichting 
op het congreso 

8) Van onze vroegere secretaris HovoBodegraven ontvingen wij het vol= 
gende voorstel ter bespreking: 
In verband met het feit dat het in dit najaar (okto/novo) 50 jaar 
geleden is dat :t'rancisco Ferrer werd vermoord en 40 j�r. geleden 
dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis stierfp onderzoekt het congres\de 
mogelijkheid om te komen tot een landelijke herdenkingsvergadering 
van de  libertaire en vrij-socialistische bawegingo 

· 

: . 



INTERNATIONAAL   

  - 1   
· LONDON 

In De Groene Amsterdammer van 26 oktober 1957 verscheen van de hand van 
een zekere Albert Perdeck een uitvoerig artikel over het anarchocongrea 
gehouden te Amsterdam 1907, waarin hij de opmerking maakte: 091{.t,ftig 
jaar geleden kwam als laatste uiting van anarcho luister te Amste rdam 
het internationaal libertair congres bijeeno 99 

Perdeck vergiste zich echter. Onwetendheid0 naieve domheid? Ik weet het 
niet, doch wat ik wel weet en waar ik na het Londense congres van 195Q,;;,������:,_ 
meer dan ooit van overtuigd ben, is, dat 1907 zeer beslist niet de 
"laatste anarchistische luister" waso En zelfs het interno congres van 
1958 zal dit niet zijn, misschien wel tot spijt en orgeni.is van VGlen 
van onze tegenstanders. Het doodgewaande en  
ideaal leeft nog, leeft nog in de hoofden en harten van. zeer  
sen in vrijwel alle landen der wereldo Dit congres heeft mij de  
gelegenheid geboden vele kameraden uit vele andere l�den te  
met hen gedachten en ervaringen uit te wisselen en de verdere mogelijk= 
heden te onderzoeken voor de uit-bouw naar buiten van onze beginseleno 
De volgende landen waren op dit congres door dén of meerdere kameraden 
rechtstreeks vertegenwoordigd: Frankrijk9 Engeland0 Duitsland0 Belgil!9 
Spanje (exil), Italitl, Zweden, Chili, Bulgarije (exil)0 Nederlando 
De volgende landen hadden zich doen vertegenwoordigen door ddn der aan= 
wezige groepen p waannede zij regelm�Ug  contact stondens Argentinii9 
Ierland en uit New York.de Liga Libertarlao 
Uit Zwitserland zouden 3 afgevaardigden komen Oom� ook van een Btl+ga� 
se exilbeweging p doch �9or visumweigering werdt dit 2 o�ogelijk,gemaakto 
Voor vele veraf gelegen landen waren de zeer hoge reiskosten een zeer 
ernstige belemme ringo Zij moe sten volstaan met het zenden van beg.roe� 
t:i.ngsbrieven , waaruit echter hun medele'ten en hun. SJmpathie met dit 
congres zeer duidelijk :t·ot uitdruking kwamo l;leze landen waren Oomo 
Mexico, Bolivia11' Perup "Portugal11 Brazui10 Israel9 .Japan0 Cuba en· 
Australiëo 1 

Aan dit congres waren vele jaren van VOOi"bereiding vooraf' gegaa.nv Waax'b 
bij allerlei moeilijkheden moesten wordei,overwonneno +n feite was door 
het congres van 1949 in Par.ijs aan  de taak in handen gègeven 
voorstellen en documenten in  verzamelen en ordenenv zon= 
der dat de CRIA ·daarbij de  ook maar een enkel woo� 
stel van een fe�eratie P groep of  verwerpen o�· terzijd e te' é}._. 

leggeno 
 "�.:' 

 
  • 

Het resultaat was dan ook een agenda   be= 
spreking van al deze punten niet in een lf'"&ek ·en zelfs niet m een mad 
of langer diepgad besproken konden wordeno :ifet congna moest demalv@ 
het besluit nemen zich Voorlopig bij de be&prekingen tet de V@J.BerJ4e 
punten te beperken: '· " '''è_ · 

lo de   l  
2o     

3o organisatorische vrageno 
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Inteniato congres! 

0°Freedom Press00 wil p onder verantwoordelijkheid . van een in emo commis= 
sie aan de hand van de· landenrapporten een studie maken ov r de ge .. 
schiedenis en de sociale milieus van de vrijheidlievende b weging en 

, over de gehele wereld gedurende de eerste helft van de 20e�eeuwo Deze 
studie wil zij dan in boekvorm uitgeveno Dit prijzenswaard g voorstel 
van de Engelse kameraden werd door het congresp ik zou haa t zeggon 
vanzelfsprekends> aanvaardo Om dit mogelijk te maken is nat :urlijk al1e 
mogelijke medewerking nodig, zoals het samenstellen der �porten0 
h6t vertaalwerk enz. 1 

Betr. de internationale samenwer�::�-
wordt na een levend�e discussie 

het volgende do or het congres besloten: . 
"Het congres spoort de anarchisten in alle landen aan 0 en speciaal 
"diegenen die over internationale verbindingen en talenke is beschik= 
"ken, bij iedere gelegenheid speciale infomaties uit t e  isselen over 
"de volgende problemen: 
" a) Jeugdproblemen (zoveel mogelijk doo r jongeren zelf e bewerken) 
" b) Anti-militarisme 
11 c) Dienstweigering 
" d) Gewetensmotieven " e) Opvoedingsproblemen9 ten dienste van opvoeders 11 ou eh in °t 
" bij zon.der voor vrouweno 
" f) Seksualiteit en geboorteregeling 
" g) Problemen der kun st11 literatuur en wetenschap s> al  ede :tie verds= 
" diging der vrije cultuur tegen het totalitarisme .e kapit�i·e·a 
0 h} P:roblemen der landbouwkunde0 alsmede ondertoekinge be"tlto 'en 
" landbouwtechniek t eneinde de boeren de grootst mog lijJf'�f� 
" hankelijkheid van staat en geldmaohten te verschaf eno · , , 

" i) industrieproblemen 
, 

'° j) demystificatie op basis der humaniteit van het 
00 vrije denkeno 
0 k) Rassen .. en koloniale problemono 
Uitwisseling van gedachtcn9 opvattingen en e�n ov r de�e pro= 
blemen9 welke in de diverse landen onder al1�ie1 verse l�e om= 
standigheden0 ongetwijfeld afwijkend van  , . le�den tot 

vernieuwing en verdieping van onze ideeäntn  ge �ot po= 
tere ui tstralingo  , 

De  op het congres hebben verder nam•ns 

federaties de taak op zich genomen 
' 

, 
lo een zo mogelijk maandelijkse bil� te leveren � m� 

2 k tjee machineschriftQ met nieuwe betreffende h'UWA la&� ©f 
gro pf) voor zover dit van  belang 1s0.·en dit te 
zen en aan de CIAo ·   •· · 

2 o Bij spoedgevallen deze 
 
�,  en �ch�at�eka 

aan de mede=onderlekenun .   ,  te zen.da {zie oinde�» 
3o aan de medeondertekena� af e� te ienden wan belaml.�jk� 

the retischa a.rU.kelen o'l".   , · ijke gebeuri«m1•sm0 �t 
deze artikelen zoveel mogelijk  in <dlo w�n@lhl.Ul•� 

  

.  
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bladen kunnen worden gepubliceerde 
Aan de�e samenwerking doen meeg Duitsla.tidp Engeland0 Belgiäo Zwedeno 
Chilig Argentini�p Frankrijkp Itali�P Spanjep Bulgarije0 Nederlando De 
mogelijkheid van deelname door andere landen blijft open0 ook al waren 
de�e niet op het congres vertegenwoordigde 

Het congres heeft verdor de wenselijkheid en noodzakelijkheid vastge= 
st�ld betreffende een mogelijke infiltratie van onze beginselen in die 
lar�den en werelddelen waar zij tot nu toe niet verb:ireid of bekend zijno 
H�t is gewenst en radzaam dat besluiten in dit op�icht uitsluitend on= 
der �igen kameraden blijvene Het congres meent dat elk geval op zichze1f 
dic.·nt to worden beoordeeldo Er zal naar middelen dienen te worden ge= 
zocht om een persoonlijk contact in deze landen mogelijk �e maken e Pro= 
pagandamateriaal zal echter al.loon dan worden gezonden nadat do betref= 
fende ontvanger zich hiermede uitdrukkelijk akoord heeft verklaa.rdo 

t:;neinde niemand" ongewildp in gevaar te :t>rengono Ieder die geschikt 
adressenmateriaal heeft dient dit ter bcschikktg van de Intrnationale 
te stellenp teneinde iedoro gelegenheid te·kunon benutten Oe a o wordt 
ook gedacht aan studenten uit dergelijke landen9.die in Eu pa etude�nv 
aan emigranten p vluchtelingen enzo J Het congres heeft vorder het nut ��

een iateHlationalo h ptaal erkent 
en spoort zoveel mogelijk kameraden aan het Esporanto te l, ren en prak= 
tisch te gebruikeno Kameraden die deze t

.
aal reeds machtig rijn wekt zij 

op hun kennis in dienst te stellen van het interno werko 
• 1 

Door het con&res werd een gemeenschappelijke verklarinsv  aller goedQ 
vind en P ui tg�geven g .   
Nadat het intemocongros in Londen 1958 de grondslagen  sen hamo= 
nisch samenwerken tussen de verschillende etromingea in  M.aJr'Chimne 
heeft onderzoohtp komt het ha.ar gewenst voor dat deze  van 
groepen en richtingen nog intensiever zal vorden9 zodat  tot �cht= 
bare arbeid zal uitgroeien e Het praktische �  int��atie= 
nalisme stelt iedere beweging in staat eventuele   t* at'<e:!Z'W:W= 
nen en tot overeenstemming ret elkaar te komenv  e't d� vel'b 
schillende inzichteno Het congres kan tot �ijn v�ug'd.e   dat 
in dit opzicht in versohill�nde land*n r@��s go®de   zij� b@= 
reikte ' 

e Het congres erkent tegelijkertijd d�  WJard.� v� d® i�@re� �1ch= 
tingen en groepen in het ana:rohimne0·o�i@ht in w�lke vo �ij t�t 
uitdrukking komen en  dat 41� 8'*8Ch1®dt in e geest � 
verdraagzaamheid en  , 
Het congres is van mening  Wits wegel! tot 
samenwerking isg het eme   k  e @li k 

  ©P    tijd�l1�ks of   :ln.g0 
in overeenstemming met  en mcgelijkhed®n� 

Op voorstel � &án de� aanV®�ise at�i'di&d@n �elf:'d de ��e li�i@ 
var.1. prot��t aangenomein g , 

 v0Het IntemoCongres van A.Hmrohi�ten iil1 Lond@giv l95�v  k@Miil � 
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Intem o congres o 

'0ocn van de mysterieuze dood  onze kameráa4 Manuel Was sew in de ge= 
v'v:ingenia ven Silven in Dulgarij e o Deze ka.Y!leraad st ie rf op 12:; maart 
1958 . Het was het einde van een veroo rdeling van 18 mnd • .  

" straf p  opgelegd voo r  een valse beschuldiging van spionage voor  
".A.T'lerikaanse impe ria:Lisme o Deze ve rmoording van onze anarcho militant 
" i s  een schande voor het bols j ewistische regime p als men zijn langdu= 
" :r�i.lre act iviteit voor de vri j heid in ogenschouw neemt en zijn heldhaf= 
v•ttge stri j d  tegen de nazi 9 s en he t  fascisme gedurende de oorlog o  Wij 
" prote steren met klem tegen deze onbeschaamde onderdruking in Bu1ga= 
" rij e 9  welke he rinnert aan de mee st verschrikkeli j ke fasci stische en 
" stalinistische methodes p  en e i sen : 
" l }  de heropening van een openbaar onderzoek over de do od van kamerad 
" Wassev .  
" 2) de onmiddelli jke stopzett ing van de syst ematische vervolgingen van 
" a�tifasci sten ,  die het met de acties en ideeën der staatsmacht 
" niet eens z ijn . 
" 3) de bevrij ding van alle in gevangenissen en concentratiekampen op
" ge sloten anarchisten , syndikn.listen 9 soc ialist eh e o a o 9 waaronder 
" z ich bevinden Christo Kolev , Stefan Kotakov p Deltcho Maesilev p Dobri 
" Ivanov ,  Kosta Karako stov en Yo rdan Kovatchev o 
"4 )  Aan deze anti-fascisten het reoht toe te· staan Dulgari j e  te verla= 
" ten om een toevlucht in een ander land t e  zo eken dat hun politiek: 
" asyl wil verlenen o 

Re sumerend kom ik tot de volgende genooen besluiten en aanbevelingen s 
l o Bulletin en Persdienst o Om de regelmatige uitgave mogelijk te ma= 

ken zullen de groepen en pe rsonen regelmatig nieuws van internatio= 

naal belang dienen in te zenden o . : 
2 o  Coö rdinat ie der  Belangri jk  en belangri jke theo

retische artikelen wol'den recht stre eks aar 'de gee stverw0Xlte bladen 
ge zonden si zodat deze zoveel mogelij k  tegelijkert i j d  worden gepu=
bliceerd o  

3 o  Archief en  bi j eengebracht  de CB:IA te Parij s en 
door de BAIA te Montevideo 9 verder te ontwlkkelelf" 'en te o rdenen o 
D� Engelse kameraden hebben aangeboden   ; �en 1,fde= 
ling hiervan te stichten , zodat verzocht   �alle 
anarcho uitgaven :!Jl tweevoud te zenden ó  mate riaal  eigen= 
dom van de bewegil1g o •t 

 

  ·� 
4 o  Sol idariteit o  De afdeling solidariteit  tot taak de daalVOOr 

be stemde organen en de anarcho �weging  te brengen met 
die anarchisten die vervolgd  en  aan allerlei hulp 
hebben o Hiervoor is het  over pliht!ddelen kan worden be= 
schikt om in de meest dringende  '!lll è4tct te kwmen helpeno 

5  o De zetel van de CIA is thans vast   : ':I.ondon o De a.twiklceling 
der lopende zaken geschiedt  d� C.  ·· , Parijso 

6 0  De afdeling  ie in  n van de DW.ee lm= 
raden p daar de    Europa e@ g\lnsti: aate hienoor irmemen0 

7 o  Uit de afvaardi 
.  

van Belgiä 9 Dtûts � Itali(j en Spanje werd 
CäJlk. l kameraad  t"eid ge�onden als t ·  en mEtdevese� op 
te treden voor  CIA  we te vergemakkelijke�o -
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Intern o Congres o  

Ongetwijfeld z'lillen allen begri j pen dat het voorgaande slecht s een be= 

kno pt overzicht is van al het besprokene op het congre s o  Uit de genomen 

be sluiten en rG soluties bli jkt echt er duideli j k  de wil en het e rnstige 

st reven de bestaande internat ionale . contacten in onze beweging te ver= 

st evigen en uit te bre iden . Dit streven zullen ook wij , al.s Federatie 

van Vri j e  So c io.l i ste n ,  dienen te steunen -met alle kracht waarover wij 

bes chikken . 

ocvAN� 
z �u. 

lVSTOMS 
::>oG4NI 

· •  1 ' ' 

J. de Roos o 

, ' 
.  ·- ... 
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" R E  C H T V 0 0 R A L L E  Na " 

Orgr.".?l voor Slàc inlisme z onder Stn.�.t o 
Red � Pll'.nt o Kerklo.nn 63.,'IIo Ams terdo.m-C o  
Adm �Kerkln('.Jl 65 o Groningeno 

P os trekening :869l25 o 

FiliANCmEEL VERSLAG vt:m l januari tot en met 31 de cember 1957 
 

No : oms chrijving . Inkoms teno Uitgaveno 

l o Snldo giro l jnn o l957 o --- ---��----fo 1941950  
2 o 8!'.ldo kns 1 je.no 19 57 o - - - - - - - - -----f o 295 ,'75. 
3 . Ab�nnementeno ---------- ------ -----fo 4235 , 65 . 
4 . C olpertnge numers o --..;. ------------fo 444 , 56 . 
5 o St eunopbrengs t . - -- - - - ---- - - - ------f o 9 13 , 24 0 
60  Extro. numers . ------ --------------to 230 , 95 0 
7 . Boeken. ---------------- -----------t. 81,250 
8 0 S teun s chri j f'mnchine . - ---- --------f o 3Q , 60 o  
9 o Bi j z ondere inkoms ten. - - - - - - -------f o 6G, 40o 
lO o  Drukkos ten Re cht voor Allen0 ---- - - - - - - - - - - ----=fo 4063 p l0 o 
l l o  Vérzending e n  verpakking Ro Vo Ao ----------------to 457 p32 o 
12 .  Drukkos ten bo.ndjes o --- ----- ----- ---------------to l2l p 60 a 
13 .  Drukkos ten kwitnnties 0 ---- - -------- - -----------to 19 9 75 0 
14. P ort i o -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - -------•f o 9 6 p 33 o  
15 . Kanto orbehoeften . - - - - - - - - - ---�-------- -------•-to 92 p33 o  
1 6 .  Onkos ten Redotie . -------�--------------------••f o 32 9 50 0 
17 . Extra nununers 0 ------------- --------------------fo 314 9 32 0 
18 0 C liché ' s 0 ------------------ ----- --------------•to 22 0 450 
19 .  Bi j zondere uitgo.ven. - - --- - -- -- - - --- -- - - - - ---•••�o 204 p95 o 
20 .  Saldo giro 3 1  deoe�ber 1957 . - - - - ----- ---------•to 310 9850 
2 1 .  Saldo kas . 31 december 1957 . --------------�----=fo 75l p25o 

No : 
s.  

7 .  

a .  
9 . 

17 . 

19 . 

Totao.10 ---------------------------fo 6487935 o --fo 6487 935o 

T o e l i c h t i n  
Extra nwnmer f. 230 1 95 voor verkoghte bi jlagen met artike l 
van Ds . de Ridder. �,, 
Boeken fe Sl , 25 ,hebben lri j gekocht om onz e lezers tegen goedco 
kope pri js nun waardevolle boeken te helpeno Tevens is hier 
nog een wins t op gemaakt van t. 13 1 950 
f . 30 , SO � is s teun binnengekomen voor s chrijfmachine redac teuro 
Bi jz ondere inkoms t en fo 60 p 40 i 1s fo 7 p 75 van Groep Groningen 
vo or .bez oek crematie Schermerhorn in V 56 1 f'0 ll .1> 25 per a'fW.is 
op onze giro ges tort , f  o 5 p 00 voor Anaucho Arciet en to 3 6 .9 40 
vo or cycles tylewerk c ongres vers lagen0 
Extra numer f o 314 1 32 1 is f'o 40 p 00 voor OCV bulletin en 
t. 2 69 , 32 voor 6400 bi jlagen met artikel van Ds o de Ridder0 
Bi jz ondere uitgaven f o 204p 95 p is f o llD25 retour gez �nden.1> 
i'o 40 , 00 vo or OVV bulletin ; f'o 3 6 p 40 doorgezonden voo.zo �co:ngrefà! = 
vers lagen ; t. 67 , 3 0  voor inkoop boeken en f0 50 p 00 voor s chri jf= 
machine re�ac teu:r.o 

Groningenpmaart 19580 
Bo Herdero Adlqo 
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FI:i:TANCIEEL VERSLAG van 1 j o.nun.ri t�t, en me t �l de cember 19580 
mQ cc:J  _ _ _ _ _ _ _  ..:3' _ _  _, _ _, ._ � C:O GClo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .., __ ..:1 m: _ _ _ _ _ _ _ _  co _ _, _ _  -=:i _ _ _  ao cm ac c:CD C: C:c:�c:=>c:OQ."1•   

NA � Oms chri jving o Inkoms teno Uitga.veno  

l o  Saldo giro 1 j anuari 1958 o --------t o  ,310 _p85o 
2 o Saldo kas l j anuari 1958 0 :. - - - - - - - -t. 751 1 2 50 
3 o Abonnementeno - - - - - - - - - - - - - - - -----�r. 3 628 g 25 o  
4 o  C olperto.ge nwnmers . --------- - -----f o 2 55 p 63 o 
5 o Steunopbrengs t o --- - - - - - - - - - - - - ----f'o 545 p l5 o 
60 Advertentie s . -- - - - � -- - ------��----f o  2l p 50 o  
7 .  Extra nwnmers o - - - - � - -- - - ----------f' .  
B o Boeken o -----�-- -- -----------------!' o ·· · · 3 � 56 0  
9 o Brochures de Ligt o - ----- ----------f o l62 g 65o 
lO o Bi j z ondere inkoms teno --- - - - - - - ----f o 8 p 78 o 
ll . Drukkes ten Re cht voor Allen o ---- --- �-----------f'o 4046 " 500 
12 . Verzending en verpakking R0 v0 Ao -------.. --"!9-.;.�--f' o 514 v49 o  
13 . Drukkos ten band jes o ----- - - ----- - - - - - -------=•-�f'o 79 p 00 o 
l4o Drukkos ten kwita.nties 0 --- - - - - - -------------•••-f'o 21"900  
15 0 l' orti o - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -·-- ---------------=!' o 58 a 48 o 
160  Kantoorbehoefteno ----------- -----------=-----�-tó l04 1J 5l o 
17 o Onkos ten redac tie . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _  .. _ .. _ _ _   38 9750 
18 0 Extra nwmners o  228 935 0  
19 o Clioh6 9 s 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. = - - -....  o 46 "  05.o 
2 0 0  Bi j z ondere uitgaven0 ------------- --------=---Q-�o 3 0 D 5 5 o  
2 1 0  Saldo gir� 31 december 1958 0 ----------�-----•--to 7 p 55o 
22 0 Saldo kas 31 de c ember 19580 ----------====------f'o 585 9 78 0  

No : T f' e 1 i o h t i n   
7 . Extra numer ,. f 0 74 ,35 , is inkoms ten voor  tegen e en 

artikel over 'i' <t,e Bo Bo in de Noord C os ter C ouranto 
9 o Brochure de Ligt f o l62 ,p 65 , is inkoms ten voor verkochte bro= 

chure s o 
lO o Bi j z ondere inkoms ten f0 8 p 78 , is fo 6 g 00 voor DW fonds " f'o l p 78 

voor ingeleverde girobiljet ten en f'o l , OO s t euno 
18 0 Extra nwnmers f'o 2 28 g3 5 , is f 0 140 p 00 voor OCV bulletin en 

fo 88 p 35 voor manife s ten ( 6400 ) tegen artikel ever de Bo Bo 
in de Noord Oos ter C ourant o 

200 Bi j z ondere uitgaven f o 30 p 55 g is f'o 2 p 30 aan retourzending 
abonnements geld , fo l7 , 00 s t eun voor afgevaardigde c ongres 
Londen en f o ll , 2 5  reisgeld voor afgevaardigde Lo Conaa.r de 
drukker , voor besprking brochure de Ligt� 

Uit bovens taande vers lagen bli jkt dat wij in 1958 aan gir� 
en kas bezit f'o 47 6 p 32 zi jn terug gel�pen,0 Dit vindt graten.deels 
zi jn oorzaak in de terug,oo� van inkoms ten voor abonnementen 
:f0 607 , 40 ; voor c olpertage :f 0 188 ,93 en Apbrengs t s teun f'o 368 o 09.o  
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BALANS op 1 j an�ari 19 59 . , 

Oms chri jving . Bez i t t ingen. Schulden. 
      

V orderingen aan a bonnementen. -- ------r. 158 , 00 . 
Vorderingen aan c olpertngenumers . ---•r. 57 , 00. 
V ordering ann extra uitgaven . -- - - - ----!'. 12 , 00 .  
Vordering na.n br ochure de Ligt . -------f . 53 , 70 . 
Snldo giro . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----f. 7 , 55.  
S nldo kns . -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --f.  585 , 78 .  
Schuld ann DW fonds . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---------·-!' • 
Reeds voor 19 59 "'ntvnngen nbonnements 
ge ld. --- �- - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- ------r . 
Be zit nnn br ochure s de Ligt +- - - - - - -� -- r • .  245 , 00 . 
700 exemplaren a . f . 0 , 3 5 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----r. 
Be zit . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - --------f'. 

7 , 00 o 

184 , 00 . 

928 , 03 0 

Totaal . ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----!'• 1119 1 03 • .;._f •  1119 , 03 o 

BEGROTIHG voor het Boek jna.r 1959 . 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ---

Oms chri j ving . Inkoms ten. Uitgaveno 

455 abonnee s  ! t. 8 ,  00 per jnnr . - - - --- �r. 3 6401, oo. 
1950 c olpertageblnden ! f . 0 , 15 . - - - -- - -r. 292 1 50 .  
Drukkos ten Recht vo or Allen , 2 6  numoers 
! f . 140 , 00 per nu.mer . - - - - - - - - - - - - - - - - ------------f. 
Verz ending. ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------r. 
Band j e s . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- --------r. 
Kwi tant ies . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --------------r. 
P orti. -- � - - - - -- - -- - - - - - - --- -�----------- ----------r. 
Kant oorbehoe ften. - - - - - - - - - - - - - - - --------- ---�-----!'. 
Onkos t en redac tie . -- - - - -.- - - - - - ----- - - - - -- -------••to 
C l1ch6 1 s . - - - - - - - - - - - - - - - - -------------•-----------fo 
S t eun opbrengs t . - - - - - - - - - - - - - -� - ------1. 587 , 50 0 

3 640 , 00 o  
520 g 00o 

00 , 00. 
30 , 00. 

· 60 1 000 
100 , 00 ;  

50 g 00 o  
409 000 

Tot aalo -- - -- - --- - - - - - - - - - - ------------t. 4520 , 00g -fo 4520 p 00o 

In 1957 ontvingen onze lezers 25 numers ,waoronde:r 4 met een 
inlegvel en l dubbe l ; en 3 bulletins. van de O o C o  V0 

In 1958 ontvingen onze lezers 25 numers gwaaronde:r 1 met in
legvel en een broohure o Tevens ontvingen z i j  3 OCV bulletins·o 

De ze uitgaven gingen naar de volgende plaats en,met daarachter 
geplaatst het aantal abonnees op l januari 1959 en tussen haak<=;> 
jes het aantal abonne e s  op l januari 1957 0dus twee jaar gelede�0 

Ams terdam 77 ( 88 ) pAbbekerk  2 ( 2 ) gAmstelveer l( l.l v 
Appels cha 9 { 6 ) 0Ape ldoorn 1( 0 ) , Almelo  2 ( 4) 0.Amer*� 
fo0,rt l ( O ) Appingedam O { L) pArnhem l( L) �Aà s en 2 ( 2 ) gAaaexideltt iBXP O { l� p Ba.arn l ( l ) g Badhoevedorp l( l ) � Benekom l ( l) 0Ba�g<l 2(2) 0 



ó 
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Beverwi jk 4( 5 ) , Bloemendaal 2 ( 2 ) , Bilthoven · o ( l) ,p Blaricum 1 ( 0 ) 9 
Bolsward  1 ( 1 ) , Borgsweer l( �) , Bovenkni jpe 1 ( 0 ) 9 
Breda 1 (  1 )    O )  _, Bus suni · 2 (  2 )  ,Drachten 2 (  1 )  �Delft · 0 (  1) "' 
Deventer  12 ( 11 ) ,Doorn  1 ( 1) , 
Den Haag 25 ( 33 ) · Els lo 2 ( 2 ) , Eindhoven O ( l) .1 Emen   
p ompascuum 5 ( 10� 1 Emer Erfs che idenveen l( !) ; Ens chede 12 ( 15 ) ,  
iiFarmsum 0 (  1 )  , Fins terwolde 1(  1)  , Firdgum 1 (  1)  , Foxhol 1 ( 2 )  
iterland l( O ) , Glanerbrug 2 ( 2 ) ; Gorredi jk 1 ( 1 ) , Groènekan  
/Groningen 39 { 45 ) ,Haarlem 11{ 15 ) , Haulerwi jk 0 (  1)  , Hendrik Ido 
/Ambavht 1( 1) ,Heems tede 1( 2 ) , Hengelo 9 ( l0 } .1Heer · Hugowaard 1 ( 1 ) .9 
/Hilversum 3 (  4)  ,Hoogeve en 1 (  1)  , Hogersmilde 1 (  1 )   1 (  1 )  9 
/Hoogwoud 2 ( 2 ) ,Hoorn 3 ( 3 ) , Irnsum 1( 1 ) , Jubbega  Wllne-
1 weer 1( 1) ,Kolham 3 ( 4 ) , Krommenie 2 ( 3 ) 1 Lange zwaag 1 ( 1 ) , I.e.ndsme ér 
0 (1) , La.ren 2 ) 3 ) , Lamberts chaag 1 ( 1) , Leeuwarden 4( 3 ) , Leek Ç> ( l ) 9 
Leinàen l ( l )  Lippenhuizen 1 ( 1)  Los s er ! ( � ) , Makkinga  
Maas tricht l ( i ) , Meedhuizen l( l� 1 Marum l( Ö )  Med�nblik  
Middelburg 0 ( 1) , Mus selkanaal 5 ( 4) , Nao.rden Î ( l) , Nieuw Beets 1( 1 ) ,p 
Nieuwe Nied�rp 2 ( 2 ) , Nieuw Loosdrecht 1( 1 ) , Nieuw� Pekela 5 ( 4) 9 
Ni j ehorne 2 ( 2 ) , Ni jmegen 1( 1 ) , Nieuw We erdinge  
2 ( 1 ) , �oordwi jk aan Zee 1( 1) , 0doorn 1( 1) , 0peinde  
4(  4) i :Oos terwolde 1( 1) , Oos twoud 1 (  1)  2 (  2 )  9 0udéwirdim , . 1 (  0 )  , .Purmerend 2 (  2 )  Rotterdam  ; santpoort-N 1 (  0)  ,Sappeme er 
8 ( 6 ( , Scheveningen 1( 1 ) , Schiedam 1 ( 1) , Slochteren 1 ( 1 ) ,p Sneek � ( 3 ) ,p 
St�dffäanaal 6 (  4) St Anna Parochie 1( 1 )  , st o Maärtensdi jk · 1{ 1) 9 ; 
S�huis terveen l ( l ) , Ter Apel 3'( 3 )  Texel 2 ( 1) , 'l'ièl 1( 1) 9Utrecht 
6(

,
6 )  �Uitgee s t  0( 1) ,Valtermond 4 ( 4� ,Veendam  l { l )  � 

Venb,µzen 1 (  1)  Vleddervaan 1 (  l ) , Vo orthuizen  Vroombos 0 (  1 )   ingen l(  l� , Weiwerd O (  l )  (Wieringen 12 ( 12 ) ,Wildervank 10 {  P 

Wins ch,.,ten l ( l ) , WM-merveer l l ) , rloldendorp 3 ( 3 )  ,Wi jnjeterp 3 { 2 ) i 

Wi jdenes 1( 1) , I Jmuiden 3 ( 3 ) , IJse lmonde 1( 1) ,Zaandam 2 ( 2 ) � 
Zeis t n ( l) , Zuidbroe� 1 ( 2 ) 1 Zwi jndrechtv2 ( 2 ) ,zwolle O( l) , Zutphen 
i ( 2 ) . Antwerpen 3 ( 3 ) , Gent l ( l ) 1 Leuven 1 ( 1 ) , Berchem 1 (1 )  en San 
Bárné.rdo-Chili l(  1)  •. Totaal 455 abo�e es Q-z odat wi j in twee jaar 
teruggelopen z i jn met 31 ab.-mees; •. 

, Naar het buitenland worden 18 en in het binnenland 11 ruilnumer 
m�rs , verz onden. Tevens hebüen wi j 21 gees tverwanten die het blad 
gratis ontvangen 

Voor de propaganda worden de volgende gratis verz onden : 
Utrecht 10 , Gent 6 ,Ams terdam 23 , Drieborg 5 ,p Groningen 18 iAdm1ni
s tratie 50 ,Nw We crdige 10 ,Den Haug 10 , Breda 5 g Ter Apel 5 g Bloe
mendaal 5 , Emer C ompas cuum 5 , Stadskanaal 5 , Zutphen ; 5 � Tiel 59 
Bolsward 5 , Sappemeer 5 , Nieuw Pekela 5 en Santpprt �6 

Voor de betalende weeklezers gaan _de volgende �xempla ren 
weg Ams terdam 16 , Lippenhuizen lO iDen  10 9 
Firdgum 5 , Groningen 5 ,Wildervank 23 en Oterle ek  

Er worden van e lk numer 1000 exemplaren gedrukt 9hiervan 
word�n bi j e lke vers chi jning 781 exploverz onden� terwi jl het e en 
enkele keer vo orkomt dat van de overbli jvende worden verzonden 
voor verspreidingo 

Ons vas te le zers tal bli jft laag en is de laat•te twee jaar 
nog teruggelopen,.evenals ons weekabonnees en colpertagenumera 0 

Dit moet ons iets zeggen ,p en wel dit dat willen wij het 
blad behouden vo or het voeren van onze propaganda9 er gewerkt 
m�et worden voor het opvoeren van ons lezerstal9 

Nage z ien e n  in orde bevonden0 
6 Februari 19590 

Jó Lens trao 
Hó de Groo'bo 

Groningen928 januari 19590 
Bo Herder o A� 
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D.No. 

Betreft: Fedv van Vrije Socialisten. 

2 4 apr. 1959 
Hierbij wordt U toegezonden aan afschrift van een c: 

culaire, welke de leden van de Federatie van Vrije Socia: 
ten één dezer dagen van het Landelijk Comité hebben ontv� 

gen. EINTIE. 

AAN B.V.D. 

�j- )t.T. 

4fl3 .U.r 
� 

. 

2 4 A?P.. J959 
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F E D E R A T I E V A N V R IJ E S 0 C I A L I S T E N 
LANDELIJK COMITE 

J. de    Amsterdam-N  

Beste Vrienden, 
Ons congres ligt weer achter ons. 
Ongetwijfeld heeft dit samenkomen ZlJn nut gehad en 

ik vertrouw er op dat dit in de nabije toekomst ook zijn vruchten 
zal afwerpen. 

En toch heb ik de indruk dat dit congres, en trouwens 
ook de beide vorige c ongressen in 1955 en 1957 in Groningen geen vol
ledige bevrediging hebben kunnen geven, omdat enkele zeer belangrijke 
punten, nml. her-orientering en vernieuwing van onze beginselen en 
onze houding ten aanzien van andere bewegingen, o.a. de P.S.P., vrij
wel niet of althans zeer onvoldoende en dus oppervlakkig aan de orde 
zijn gekomen. De reden ? Een congresduur van slechts één avond, �én 
ochtend en één middag is onvoldoende. De ervaring heeft geleerd dat in 
deze tijd de organisatorische kwesties ternauwernood kunnen worden 
afgedaa�. Naar mijn mening zullen we bij een volgende gelegenheid hier 
mede ernstig rekening dienen te houden en te overwegen minstens één 
dag langer bijeen te blijven, zodat ook de belangrijke theoretische 
en principiële vraagstukken aan de orde kunnen komen. 

0 

0 0 

P r o  a  a n d a : Een unieke gelegenheid doet zich voor om op 
goedkope wijze en op ruime schaal propaganda voor onze beginselen te 
maken en voor ons blad "Recht voor Allen". 
De aanleiding hiervoor is het 80 j. bestaan van "Recht voor Allen" en 
d-e 25 j. organisering van de Pinksterlanddagen op eigen terrein in Ap
pelscha. Hieraan wordt het blad van 25 April geheel gewijd en zal in 
een zeer grote oplaag verschijnen. Extra bladen kosten: 

       
Deze zeldzame gelegenheid mogen we beslist niet laten voorbijgaan. 
Kameraden, werkt met dit nummer. Laat de administrateur in Groningen 
werken met de verzending van bestellingen tot het hem groen en geel 
voor de ogen wordt. 
Dit numer leent zich bij uitstek voor het winnen van abonn�'s en dit 
is dringend nodig voor het voortbestaan van ons blad.  financiële 
steun neemt de administratie graag in ontvangst.  met elkaar 
en BESTEL SPOEDIG. 

REDACTIE, ADMINISTRATIE en L.C. rekenen op aller INZET. 

JdR. 



Verbindinz: 

Onderwerp: Bcsl.vorc vr:.11 V:dje SocLüi ten te notterd?m. 

31 juli 1959 

Kort vcrsl2g van de besloten vergadering van  Socialister 
te i�otterdam, .:_;ehol1.è!.en op vrijdae ?6 juni 1959 te 20.00 uur  

, . 1 L1 6 ..__r'rnre ZlG r 7l•crsonsn 0. 'J. vroffwen. 

opent te :rui:�1 20.0C uur rle hijcenJ:o��rnt uct een. 
1rnord van ,_,,cJl-om c::1 zegt c c e;-rou:p lJijeen te hebben geroepen or:J. een 
specir..t:.ü ·,rnord t9 ze,:zen in vcrbB.nd set het  van de  
kcmcraad  Het dit verlies 
heeft de be1.·r8zinc- een zrotc klnp cekrogcn. 

kw�n h t bericht brcneen w2arn2 er onmiddel�ijk 
m2ntrcgelen �ijn genomen. Zo is de v.s.v. op de hoogte gesteld tan
einàe 11 t C·VC�.clijden in de krent to verme1dcn 01:-� is i1ersoonlijk . 
Q(;n b2zo0k gebTacht tencii1dc: h�'z r rwmsns do be-Hc51 n?, met het verlies 
van hP::1 r 11mc.n" to condoleren. Voorts i2 een k:rrn1.s beste1d om he:.: bij 
'7; ·-  r-r>n t b!'.'.'.!1r" "ra · �  o n  r: t" . }r"Y''· 1-,t LJ_. J�1.    6c .. ng l":er 8 •::- , ,J J/J;;:.Il. l0 -:,en ZG-:..r u,C l1,;V8 ,_.._a_c_.__ 
.c;ewc2st die h2tzij indiviiueel, ho-tzij met anderen c.ltijd klaar 
stond ::.:.ctie te vo eren .  .. r1c c.:ctie voer is hij rc,:·elmé 
tig in de weer geweest  zelfs in Gronincen biljetten geplakt, 

Vele activiteiten bekn tiede hij zelf; njmmer heeft hij geld 
cevr;:��[;'d. I:ij was �.marchi st in h'>rt en nieren er�. uis ::_l tijd rnad. 

Or vercaderinzen '·ri2t hij het j11i�3te woord te zo8'cen. Nog 
onlancs h�eft hij de aanwezigen or sen P.2.P.-vergP�cring gewezen 
op hot:.:·2en d8 dienstï-1ei2erc.o.rs ooen in de strijd voor de vrede. 

:=vcnals een ]omelg lJiel,_":enhuis of een zal 
hij voortleven in de ge3chicdenis went zijn daaen zullen niet verge
ten 1.rorden. 

Spr. gast op deze wijze nog enjge tijd voort, geeft een be
schouwing over de interrr2tionale clitiek, no emt de conferentie te 
Geneve een paskwil omdat alles toch achter de cchermen wordt uitge� 
b::o c d en eindigt tenslotte mot de l:m·rnrin(� dat nooit zo.l word< 
vergeten. 

Eierna ontsta.at enj_5E discus::ie cwr:r de kosten van de krans. 

stelt voor de benodigde 
eelden zolanc uit de kas te nemen en doet de tcezezcing f 15.== voor 
genaamd doel te zullen betalen. 

deponeert f 10-= op 
tafel. De overicen zec;5en n8rr draagkro.cht ti:; zullen geven. 

Te 22.30 uur wordt de vergadering gesloten.(EINDE) 






































