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Hoofd e.v • •  - Door mijn toedoen bleef deze aangelegenhe):a- lang li�n: Het 
onderzoek nzake de Humanitaire en Idealistische Radio Omro�p (H.I.R.O.) le
verde geen gezichtspunten op welke de Minister van Onderwijs nog onbekend 
zouden ku en zijn. Het waren immers gegevens afkomstig uit het archief van 
de Radiora d, waarover het Departement van Zijne Excellentie z�lf kan besch:ik 
ken. Het o derzoek naar de antecedenten van de Hiro-leiders opende evenmin 
opvallende aspecten. De figuur G.J.Zwertbroek, vroeger belangrijk in de V.A 
die late-r e"nieuwe orde" aanhing, heeft in de H.I .R .o. blijkbaar een onbe
duidende p blieke rol gespeeld. Hij hield van 1936 tot 1940 voor deze omroep, 
en dan nog onder auspiciën van de Intern.Ver. Bellamy..., één radiovoordrach'I; 
over"Edwar Bellamy en zijn boodschap aan dezen tijd" (2 Juli 1938). Als ge
interneerd politiek delinquent had hij sedert de bevrijding niets in de melk 
te brokkel n. De niet ongunstige gegevens betreffende de Hiro-leiders maken 
m.i. een a zonderlijk rapport aan de Minister overbodig. Ik verzuimde u dit 
® 402.16• '46 te juister tijd te meld�n, waarvoor ik mijn verontschuldiging aan-

bied. 24-11-'47.
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No.60760 • 

.nan:: U.B. 

Vo:u B.IV. 

I • pu: J\Jtl'.Gj;I�Cll VERBOl'iD. 

Het �o.td�tiscli Vorbo.n.6 rrord op 17 Ftlbrucri·lC\'M *.o Acstordam

opgorieht, �.ëal'bîj �1nso'l en èlool ,nla volgt Tiel �- �<5hreveni 

& Dt.,der mv,ards::o nordt 'verSt�an do l.Gvcns• � w01�cld.beseho�, 
� 

dio itich:, �onêier uit t'e carin v@ het bo.st�nn ven cbll godheid, ba-

�c� op �e oerbiod voor 4e.�.,ens.�lc bij�ond�r aeel'van hèt kos

:oiseh gehool; ale dr.ngor. �.sx'l .een niet. :a® ;pornoonlljhe· '!Oi1lekeur' 
� • , ' ,i;, ( � 

ond�t1orp� noR!fievool � ole- schepper vsr -cocstelijl:o waard-on�' 
. - . 

& Het hllï"�i� gr3e.t 'Uit vnn de arlrenr�, · ä.at do .r:ais do behoeftê 
' 

C 

gevoelt: :zich een beo!d, te voruen ven èle t1crkoliJlche:l -:"' , • ;,� ··huma• 
1 • 

• • dt>Ol"' 

nt.sme · streeft n� een !>eeUi, dnt de toets der a-cde 1·.. � �aan. , 
r ' .., ' � 

2.!, • r..et htmsJlisEO i'$ in ä.e suestorse ,.ctlltllur. tl�� niet dctlkbaár 
... ' ,. 

l _zonder 'ne J)rif!� .�kC� ".Ç'pn (iè J!QrSQWijJ!e vrijheid, de 

s®in1,e 'Cfl'l'ec}!.tigheid en dè cultvrélci" v.er®tuoorclçli5kheid. 
• .. r 

� 
. . 

$J. not éJluö.auintisc� Verbond "11 aJ:len, dié llet ·1,,'!venonsehrev� 

l?lmnniSPS aanv�on., _,vercninen.. .ten einde dé vdrMe�, dO yër

fiGdiging en. do Vi81'breià5DS VDn do hümtini'.St!schc !OVOUS• el*. t1ereld• 
• À 

t>esehou� te �evor4eren. � ·

L Het Huoanis�isch Ver'.}lond stl',ooft ernaar ·een orecûisatie' op te 
. ' 

bouwen� <iio 1n stant is 1t1 ccoste�iJk en cultureel, paedngogisoh
\ \ .. 

... 

.en �ocicnl opzicht loidiJlg te eeven·ttnn het tnntcnkerkclijk doêl . . 
van liet Eoderlandse VPli:• 

' 

Cp het }� � anrlljkse congre�. van hot E. V • » gehouden te Utrecht 
. . . 

op 9 en 10 APrll ·"1949 werd àe vr,;iotf 'besproko:tl of het_ lidlnilatschaP 
' 

Val hot Iill!:.irJ11st1sch V'èl'bond onve:fenigbànza npet worden verkl.nard
> • 

�et aat 'Vall: de c.P-.tt. en of een c0t1tnmist lid vçn �t hoofdbestuur 

v� hot llmic.tdstisch Verbond kan. �i�. 



. . 

> •

Het höo.tabestuur Vêll het Jlu!mnj.stisch Verbond dier.do een 1toso• 

J.utio 1n TJ�m o.m. uordt .gezogd, 'da.et b13 hat. bel)nlen 'von onze 
111hotulitig tegenovel" t:ndGr.odonkëndon, en mot n� ook tegen.ov� 4a 

••politieke tegc.nstt11lá� part13bc�g en par�jd,:,sci1l,iino onäergé

" cehikt èlfenen te blljvct1 aan d!f aerbiedigtng Val;l de, tegcnstt:Xidcr

Ufn 'cli.'.en11 OllV��<?mdbsre rechten. ä1S 
1

t:ode!!i�, TlllBr.111, zeker J.igt

nopge$loten de :QUVoortJnardelijke aftdjzing van t.odai,e opz�ttQlijke
' . 

"bólmmnoring van de vrije :nenmgsvo� door sseotclljlte of licha-

�oelijko çishànde11ng ot door opzettelijke bmirciging net geweld of 

"d't1� binnen de reehtsgemecnschep. '"

Dei:e :resolutie rJGrd mot 82•14 stc!l!!lÇl"i aanvaard� . 

Bi:. de hiêrop:vol.gende bestuursverkieDipg �erd îlev.r .Brecht ven. 

dett Eµi;izonborg-Willotise niet herkozen t.n het hoofdbosttmr. 

' In het hooMbestuur 1WerdC11 eel..-ozen: 

Dr"ygn PrJmc.,. :ucob Fhillp, geb.11•�19� to AmsteráQP, wonende. ·, 
te Dorüreéht; le vooraltta-.i· hoofdbes��1 l)Olitlekè richting P.v.ä.A.;

Pt,St)lS.yelinS,, Gc.rmt, oonendo te Hilver.�; 2e Vo�zit��� 

ppl1tieke richtiJls P.v.d.A.;
,• 

prç,Vi.;\lb,r;tpf, I., �ende to Dordrecht, Se-erotaris; 

Rem:Hh J ., PenllinP,moeeter; 

Rr,lkmêlt eo:,;·(1s,, J.ohatm.es' Chr.tstiaan.$ geb.31-12-1908 te 

· Rottariloi,, .on.ende te Utrecht. 
,, .

. ' 

Deze pe1"s�cn vormen bö.t dagell3ks bestuur �.an. het fiurimi.stisch 

Ver� en izi� geen v� allen comtnmisti�cli geol'iëntocrd. 

Overigens ;zijn· Ud Vllll höt hoofc'ibcstuur: t!evr.C.J .:Dl.iltslagél'-·v,, • i. 

v.d.Stich�st; iTof.Ut'.ll.B.Hoötûik; or.ven noorn; Dr.D.van

l,ocnen; t!ow.H.A.'Po1àk-Schrlarfj; Pi"ot:.Dr.H.J .Pos; Ir.P.Scbut;
-

' ' 

trr.A.Gtc:::ipols; Prot.nr.i.B.fièliooy; th'.Dr.�.In•t V-clä.j t,.G.\1Etrt'.to

mus1 Dr.Libben v.d.Wel en nr.n.13.Uaslcnd.Cl'.

-)-



• 

-}

Gcn()éil\àC leden van het )loo-fd.bentu-ar. z:.jn,; allen in eerdere of 
1 

ninderc o te links r,oorlëntoord •. ' . 
Dind �br�i 1"9-49 tel;d(! het Utittanisti:sen Verbond 4}5'0 leden, ' . 

tfaarysnvorret1eg bat grootst� cedeelte links gooriëntec�a is • 
. • 

Hoe l ziell. onder de leden" ook eomun:tsten bevindon is tot heden 
•

· .n!ot 80b1elten9 &t ::ij 'eni,sc merkbare ihvloea: 1n. het Hu;ianistiscn

, VerbOl.14. uîtoofezwn.
<' 

, ' 

;II. m'lfillGD�êJ JIDf1Atir.fA:gl13 ·EU 1f>ElLISi!SCtlE BAD!O Or:ROBP {H.I.R.O.}L 
1' 

J>e B.I.n.o •. ia�à. -goed56lteurêi bi� ltoninlt.'Uak Dö:Sl\U.t' �si 26
' 

Ang•.tStus 1929 n:o.20. · . 
. . . 

Do ij.'.I.lt .• O. stelt zi'C,h o.a. 'ten doel de reàio-O?DJL'oep �c,n te' � ', 
• r • 

· l\'!enclofl voor het .btntizs� 1en .ruit b.ovora.or� Vtrn üc nlgemOI).e ,, 
. . ' 

,. 

' 

· 131.j de H.I.R"O. Éijn �esloten diverse verenigbleen 'fBll de ,
" . ' . 

cee�t uiteenlopende anr4 o.� .. dc·Internntionnl'e Vor-cn1gÜlg Boll.mny, . . 
d� Intemat:!onále Orde van doede Te.'lUllercn, do Ecdcrlcn.dae Bond 

• t . . 
tér bes:tr13ding vah tie Vivi,so�tio, èie l1cderltm�se'Ver��-1ng voor

" . . 
lîatu,µ;geneesr11j�o ete. · _ 

• •• 1 :( H • •:, 

l!ttast tle. �gesloten v�renig�Gn k$t <IQ H.1.u.o .• ook· eigen 
, �. � ' . 

• , •• " 
I 

"IJ.eden. ))oor p:Qpag_�dfl.t . welko ,iooral v:en de zjJde �ani d.e Ii'lternn• 
. ., 

ticmnlë Vor�ing ·Bel� cevocrg. t:tJrdt, .tracht cm ceer led� te ·· 
- .. 1 ' . ", • - • l' 

l , r 

1 
r.ewcn, teneinde e.an het vor.zoak·om tookenning v� s-Olldtijd neer . 

"- ' ' .... .,. "' 
k.rteht ,b13 tQ kurwen zetten. 

' 

, lfn cie oorlog 1s do n.I.[{.o. mot neer in hot openbaar opget�eden, 
• X'. ' , • . ' • J • 

� 1-.. - • .f! 

VOorntit:elialt omdnt ha.er in het tédcr- V� hot tliOUD ingevoerde 

:raaio•be�tel, Ccan lbèsc�ck�g OVGI' �erultijd .-çmril gea�ven •.. 

Van interesse van ûe tijde ven �ge politieke pertii voor· do 
. ' .

R.ll.n.o. ia. tot op hoden ni-et gebleken, tauiä1 oê>k de rµioorlogse 

· lcvonstcken'ên - overüens c�lnè in aantel - van üe a.1.a.o. geheel.

v.e� waren ven polltiek.



liet bestuur der H.I.n.o. bestaat thans uitt 

RQë., Johsnnes J>O!linicus, ge'b.17-6-187,,' ta •s,-arnverumge, 

r;onelide to •s-Qraveilhäge, :Voorzitter; 

, J;;LID-IDAA§ , Ficolaas J"ohamlos Goeree Abr.ahätl,' geb.15-3-1890 to. ' . 

Bruinisse, -uonèndo te O��stgt!est, S0�-0tari-s. en

JULIUS, llattllias Uillem� geb .12,-9-188" te �·eaa, tïcmende te 

•s-OravcllhoBei'. P�estor.

De loden v� het bostuur staan; ook_g,· politiek gobied1 • . , 

. ,gunstig -bekena.. 

• J 

... 

\ 

--

. ; 

. .
. 

., 
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'lnlichtingendienst GEHEIM. 
�,.. 

HOOFDCOMMISSARIAAT ;µ .� 
�� VAN POLITIE ,,....._--

UTRECHT 

I r UTRECHT den 7 Januä'ï-·1 -- j'g' 8
L .... A/.?Nr 17'2

1

47 �! � ' 
� 1 , ____ --., 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ....... :13 ... !.9568

"an .. .2.0 ... F.e.b:r .•.... ' . .4.7. ..... . 

Onderwerp: Humanitaire Idealistische Radio-omröe o •

• 

• 

Aan 

In antwoord op bovenvermeld schrij
ven, deel ik U mede, dat tot op heden niets 
is gebleken van deze organisatie in de ge
meente Utrecht. 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G r a v e n h ��

f\ 
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Hl R O-UI TZEN D IN GEN (Januari 1936 tot heden) 

D a  t u m 

4 Januari 

21 Januari 

1 Februari 

18 Februari 

7 Maart 

17 Maart 

4 April 

21.April

2 Mei 

19 Mei 

6 Juni 

16 Juni 

4 Juli 

21 Juli 

1 Augustus 

18 Augustus 

5 September 

S p r e k e r! V e r e e n igi n g

J.Harinck
H.B.Berghlf}'s

C.H. van Rjs'ilijk
1 r. A.G. Fokker

M. C.Methorst

G.de Boer

1/1. van Gorcum
W.J.G.Vreeswijk

Dr.D.H.Prins 
J. van Biesen

M.L.A. v.d.Heijden 
Mevr. UI. Groot 

J.Kakebeeke
C.J.81okhuizen

K.Sipsma
H.M.Roos

J.H.Kengen 
J.Jeronimus

Or.H.IHolf 

Mevr .A.J.!l. 
Bouwman-Kui per 

Ds.6.11/estmijse 

H.B.Berghuys 
J. Kruisheer 

N.N. v .d.Hout 

Karel de Jong 
Prof. R.Casimi r 

M.L.A. v.d.Heijden 
Mej .8.Jolles

Kri shnamurti 

Felix ()rtt 

F.K.Bussemaker 
HJII.Methorst 

H.B.Berghuys 

1 N�á.��c.SQirit,Hoaaia 
�!ed. Vak centra 1 e 

Ned.Ver .�iri t.Hfjrmonia 
Theosofische Veree� 

Star pubÎ ishing Trust 

H.I.R.O.

�led. Ver .Spirit.Harmonia 
Theosofische Vereeni2in9 

�che Vereenigillil. 
Verbond van Vak-organisa-
ties van Hoofdarbeiders 
in Neder 1 and 

Ned. Ver. §Eiri t.Harmonia 
A lg.Ned. Vrouwen Vredebond 

Ned. Ver .�irit.Harmonia 
Nat.Bond van lnstrumentma-
kers en -stemmers 

Ned. Ver. Seirit.Harmonia 
Ned. Vakcentrale 

�osofische Vereeniging 
Centr. Bond van Werkmees-
ters en ander opzi ohthou-
dend personee 1 

1 Ned.Ver.Spirit.Harmonia 

1 Star Publishing Trust 

Bond van Staatspensi onne-
ring 
Ned. Vak centra Ie 
Theosofische Veree!)jgi� 

Ned.8ond tot bestrijding 
der Vivisectie 

Theosofische Vereeniqi n2 
Nat. Bond v .Handels- en 
Kantoorbedienden Mercurius 

Ned. Ver. Spirit.Harmonia 
Neder 1. Ki nderbond 

Ned. Ver .Spirit.Harmonia 

Ned. Ver. �irit.Harmonia 
Star Pub 1 i sh i ng Trust 

Ned. Vak centra 1 e 

� 

On d e r w e r p ()pmerki ngen 

Is spiritisme uit God of uit den duivel? 
De arbeidsbescherming en sociale wetgeving in verboden 
de Staten-Generaa 1 • 

Ik zal pas geloven,wanneer ik gezien heb. 
Gedachtekracht en haar toepassingen. 

Een en ander over Kri s/mamurti en het Sterkamp 
in 1936. 
Leven in de geest en werken in de wereld. 

Weerstanden van het spiritisme 
Het rassenvraagstuk in het 1 i cht der Theosofie, 

Ware Eenheid en Schijn-Eenheid. 
Ons streven naar volmaakte organisatie. 

1 Niet enkel droef .... 
De betekenis van de Vrouwen-Vredesgang. gedeelte lijk verboden 

Vergissingen,die winst brachten. 
1 s de geregel de verzorging van de piano en het 
orgel nood zake lijk? 

Lust om te leven en moed om te sterven. 
Het coöperatieve ste 1 se 1. gedeeltelijk verboden 

De zedeleer der Theosofie. 
Vlaar gaan wij heen? 

Nieuwe experimenten met het trance-medium 
Miss Osborne Leonard. 

Zomer 1936 spreekt Krishnamurti in Nederland gedeelte lijk verboden 

Morgenrood en Avondrood. gedeelte lijk verboden 

Versterking van onze Vakbeweging noodzakelijk. 
Broederschap,het eerste doeleinde der Theoso-
fische Vereeniging. 
De leek en de vivisectie. 

Wat is geluk? 
Vernieuwing door ontwi kke 1i ng in 1 evensverband. 

Naar het gel uk. 
Het doel van de Nederl .KinderborxL 

Toespraak Sterka'llp Ü1111en. gedee 1 te lijk verboden 
vertal irY,J. f 
Over het hiernamaals. 

Vleest niet bevreesd voor de dood. 
Een poging tot een verslag van Krishnamurti 's gedeelte lijk verboden 
toespraken in het Kamp 1936 te (men. 

Vakbeweging en Democratie. 



2. 

Dat u m  S p r e k e r  l V e r e e n i g i n g  O n d e r w e rp �merkingen 

15 September W.N.v.d.Hout Ned.Bond tot bestrijding Het dwaalspoor der vivisectie. gedeelte lijk verboden 
der Vivisectie 

Mej .J.M. Telders Alg.Ned.Vrouwen Vredebond Oe bui ten 1 and se vrouwen en wij. 
3 October Mr.S.Rink Ned.Ver.Bescherming v. Dierendag. 

Dieren 
J. Kakebeeke Ned. Ver, Spirit.Harmonia ..... en het was,alsof de zoekeooe werd gezocht! 

20 October \il.J. G. Vreesllijk Theosofische Vereeniging Geschiedt de ontwikkeling der wereld volgens 
een vast p 1 an? 

Me j . C.Arntzenius Jack London Verbond De werkzaa!lileden van het Jack London Verbond. 

7 November U.Jacobs Ned. 81 i ndenbond toespraak. 
R. lsraëls Il Doel en streven van den Ned.81 i ndenbond. 
P.de Boer Bond Mobilisatie Invaliden De oplossing van het vraagstuk der mobilisatie-

slachtoffers. verboden 

• 1 dem nieuwe tekst gedeeltelijk verboden 

17 Novew.ber Mevr . W. A.L. Ros- Theosofische Vere�ni9Ïl19.. Oe betekenis der Theosofische Vereeniging voor 
Vrijman de wereld. 

Dr.K.H.E.de Jong Ned. Ver. Spirit.Harmonia Wat is parapsychologie? 

5 December Os,0.A. v. Krevelen Bond v. Staatspensi onneri ng De eerste eis. 1, 
J.Jeronimus Centra 1 e Bond van ".'lerk- 't Heerlijk avondje is gekomen. 

meesters e.a.o.p. 

15 December ftlevr. S. Gomperts- Theosofische Vereen i 9i ng i/ordt de mensheid ge 1 ei d vo 1 gens een vast p 1 an? 
Van Einbden 

Cs. W.O.M.Baar Evange 1 i sche Maatschappij Onze taak a 1 s Protestanten. 

9 7 

2 Januari G.de Boer H. I .R.O. Zijn wij kinderen van een liefderijk God. 
J.Kruisheer Theosofi scha Vereenigi ng Wat is theosofie? 

19 Januari A. van Stolk Soefi-Beweging Een boodschap voor komende tijden, 
F.K.Bussemaker •· Ned. Ver.Spirit.Harmonia Uit het geestenrijk. gedeeltelijk verboden 

6 Februari M� 01. Bouwman "Levensinzicht" (Kri shnamurti). gedeeltelijk verboden 
J.Kakebeek Ned. Ver.Spirit.Harmonia De spurt naar de eindstreep. •

6 Februari G.de Boer Theosofi scha Vereenigi n2 Wat de theosofie voor ons doet. 
M.L.A. v.d.Meijden Ned. Ver ,Spirit.Harmonia Op de grenzen van twee werelden. 

6 Maart W.J.G. Vreesvnjk Theosofische Vereenigi ng De waarde van Theosofie voor deze tijd, gedeelte lijk verboden 
C.Cramer Centr,Bond v.Spoor- tram- De organisatie van het Ato-Van Gend en Loos- verboden 

Ato- en Van Gend en Loos- personeel. 
personeel 

6 rfiaart Mevr .IU.L. Ros- Ned. Verboro van Vrijmetse- Vrijmetse 1 arij en humaniteit. 
Vrijman laren 
J.Harinck Ned. Ver.Spirit.Harmonia De genezende kracht van het Spiritisme, 



• 

11 l R Q - U I T Z E N D I N G E N (April 1937 tot heden) 

D aturi 1 S p r e k e r  V e r e e n i g i n g  

3 April Mr .Or .L. W.R. v .Deventer Ned. lbnd tot bestrijdirg der 
Vivisectie 

G. Zorab Ned. Ver iSfirit.Harrion� 
W Anril Mevr .\rl A.L.P.os•Vrijl'lan Theosofische Vl!'eenig:ing 

Mevr. T. van !brkll'I Alg,Ned. Vrouwen-Vrede bord 
Hl.1i J. lbas Centr. lbnd van l*!rkMeesters en 

aooer Opzichthoudend Personeel 
F.J.Herber ider1 
J .H.Reichart ideri 
B.J. Witt1olt ideM 
Joh.Jeroninus iden 

18 1".ei W.N. van der Hout Ned.lbnd tot &strijdirq der 
Vivisectie 

Mevr .C.Akkringa-Kroone Ned. Ver .Spirit.Harnonia 
5 Juni J .Kakebeeke Ned. Ver .§J!iri t 1Hart'IO"îf 

J • van Biesen Ned. lbnd van Technici 

15 Juni Ir .F .A� !randt Theosofische Vereeni9i� 
rievr .J. van Ingen- Soefi-beweging 

Jelgersna 

?.0 Juli H.L.A. v .d .Heijden Sr. Ned. Ver .Spirit .Hamonif 
HJ.Kerbert SÖefi-be,Îeging 

7 Au9. (r .P .IJssel de Int!J'n. Ver. S!llarr; 
Schepper 

\rl.van ID'M Ned. Ver .Spirit.Hamonia 

M.Ch. lbu'"1an Theosofische Vereeniging 

C.H.�pers Ned. V!J'. tot Blschll"ning van Dieren 

17 Aug. K.lbrsten· Theosofiséhe Vereeni!J!!!! 
(r ir .l.W.R. v.Oeventer Ned. aind tot Blstrijding der 

Vivisectie 

4 Sept. G.Zorab Ned. Ver .S�iri t.Harnorri.a 
G,de !her Theosofische Vereenigi� 

21 Sept. G.de lber Theosofîsche Vereeniging 
Or. C.Hille Ris lal'lbers Ned. Ver .Spiri t.Hamonia 

2 Oct. G.van Essen Soefi-beweging 
G.Nieuwemuysen Ned. Ver. tot Blscherni� van Dieren 

19 Oct. W.N.van der Hout Ned. 0:>ro tot BistrijdillJ der 
Vivisectie 

Mevr,E. Hage Theooofische Vereeni2i� 
16 Nov. F .K. lllssnkEr Ned. Vr .Spirit.Hamonu 

Mej.E.Zernicke Alg.Ned. 'kouwen \hdeoord 
4 Dec. Ds.D.A.1en lhwlen 8:,nd voer Staatspensiome1ring 

H.B.&�s Ned. Vakcentrale 

1 

O n d e r w e r p (Jpne"kinge/1 

De wetensch�peiijke waarde van de ged. verbeden 
bestrijding der vivisectie 
AniniSl'le en spiritiS'le 

Theosofie en Godsdioostvrijheid 
De Vrouwen-Vredesgang en Opvoeden tot Vrede 

Toespraak ged. verboden 

Toespraak 
Toespraak ged. verboden 
Toespraak 
Opleving 

Veertig jaar anti-vivisectiestrijd 

Mediooschap en de zegen die het lrettgen kan 

Wat is een openbarings-spiri tist7 
De waarde van den technische/1 arbeid ged. verboden 

Het Theosofische Plan van den Arbeid 
Uni verseele religie ged. YBrboden 

Ons wacht het leven 
Alontegenwoordigt,éid 

De Slllariy-gedachte 

\tlelke beteekenis kan het SpiritiSfle voor ons 
leven hebben? 
l'/at voor ,iij nieuw is in Krishnanurti' s ged. verlxlden 
ideeën 
Een troosteloos bestaan 

Het vfa:len van den Meestll" 
Kan rien jubileeren na een ït().járigen strijd 
tegen de wreedheid der vivisectie? 

Wat is een ·r1edil-"I? 
Oe r,ens. 

De gezegende 
Welk licht werpt het Spiritisrle ovrT ons le. 
ven 
lkrstel van evenwicht voor onzen tijd 
Waarori dierenbeschem!r? 

Vivisectie, een schadw op wetenscàp 
en besehavhç 
Theosofie een zegen 

Wat gebvt er Plet ons als wij sterven? 
Vrede, de sterke. 

Zij !runnen wachten dagen en nachten verboden 

Oua vakbeweging ged. verbeden 

1 
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2. 

O a t u n  ! S p r e k e r V e r e e ni g i n g  On d e r w e r p  �erkiNJen 
21 Dec. 137 i Mevr. W.A.L.Ros-Vrijr1an Theosofische Vereeniging Moosch en wereld oroer theosofisch 

zoeklicht 

I

L.v....stra Vrr. v .Scheepswerktuig- Z�vaart, techniek en l'lachinel<Mer-
kurxligen officieren 

8 Jan. 1� l Mevr .A.Heuff Intern. Vrr. Blllal'l'J Bil� 1s lxiodschap aan de Neder lard-
scha '.1"DW 

1 J.Kakebeake Ned. Ver .Spirit.Hamonia Waaroo sterven wij? 
·a Jari. Nieuwe MOdernistische str'OO'li� in VlJ'OOden Os.D.A.van Krevelen 

de R.K.kerk 
H. lhellllisse Ned. Ver ,�irit.Ha"'\Clnii Harnonia als Hiro-schakel ged. verooden 

5 Fetr. Mevr .S.Gooperts- Theosofische Vereenigirg Or .Annie Blsant en de Theosofie 
van &!beien 

C. OderkErk Intem. Ver. 191.larJl Bllla� wil wel vaart door recht ged. verlx!den 
15 Fetr. W.N. van der lbut Ned. lbnd tot bestrijding der Vivisectie als doel en als l'lirldel 

Vivisectie 
F .K. B.iss9'laker Ned I Var .�iri t .Harl'IOllia De weg naar ornterfelijl<heid 

5 Maart Mej .C.Eindhoven Ned.Jack London-Veroond Dieren klagen niet aan 
H. B. Blrghuys Ned. Vakcentrale Chze taak 

15 Maart Me"1' ,J .P. f.roes- Het eewige Nu 
van Delden 

Mevr .C.Rartondt- Intern. 'kowenbord voor Het vredesvraags-tuk, 1'beten wij de� 
Hirschriann Vrede en Vrijheid i,oed ver liezen? 

2 April G,van Eck Ned .Handelsreitigersver. De Po$îtie van den himoltraiti� ged. verlxxlen 
in het bedrijf en in de matsclÎappij 

P,de l:ber lhnd Mobilisatie Slachtoffers Een rifll order het hart van de,l'IDbilisa-
üe-slachb>ffers 

19 April Mevr .C.A.Elink- Alg.Ned. \towen �edeoond Stap voor stap van dag tot dag ged. verooden 
SchuUl"flan 

Mevr. C.Akkeringa- Ned. Ver.Spirit. flarl'IOnia Er is geen dood 

e 
l<rcx'11'18 

7r�i Mej .A. van traan Soefi-beweging Het SoafiSt1e als de beànbloording van da 
geestelijke vragen des tijds 

Mej .H.Peteri Alg .Ned. \touwen Vredelx,nd Waaron nog een Vrouwen 'kedesgang in 
dezen tijd? 

17 /'Bi G.NiewMhuysen Ned. Ver. tot &scher,,i!Y,l van OierErJ De taal der duren 
Or .G.S .kundále Theosofische Vereen!2ing Theosofy and Spiritual li fe 

4 Juni C.Overbeeke Ned. fendelsreizigersvereeniging De ongebaallde wegen, het OrYJeëffende pad verlx>den 
van den handelsreiziger en den handels-
agent in het l'lllatschappelijk wrkeer 

()-.A.G.M.Liernll' Ned. B>nd tot ll!strijdirg der Welke zijn de voomaa,iste gronden wa-
Vivisectie bestrijding van vivisectie? 

21 Juni W.J .G, \reeswijk Theosofische VaMnigirg De taak der Theosofische Vereeniging in de 
kOP1erde ooschaving 

Jhr. rt .G. W.J. van Soefi-beweging Godsvoorstelling en Godswrvezenlijking 
Spengler 

2 Juli J,8las Centr. lhrd van \rérmeesters, Wie wij zijn en wat wij willen ged. verooden 
Opzichthouders en Technici 

P .C.de 11alk ide11 Wat wacht U ged. verboden 

:> 
G.J .Zwertlroek Intern. VEreenigi!!! lilllany Welvaart voor allen binnen de Nederlandsche verooden 

volksg81'1eenschap 



,, 

3. 
-

D a  t u l'I S p r e k e r  V e r e e n i g i n g  O n d e r w e r p  Opr1erkingen 

2 Juli '38 G.J .Zwertbroek Intern. Vereeniging 13,llaMy 1 Edward B?!léll'ly en zijn ooooschap aan 
dezen tijd 

19 Juli /levr. W.A.L.Ros- De Koloniale School voor De voorbereiding van neisjes en vrQJ\len 
VrijMan Meisjes en Vrouwen voor haar leven in de tropen 

K. Birsten Theosofische Vereeniging Theosofie in het dagelijksch leven 

� Aug. Or .C.Hille Ris lanbers Ned. Ver .Spiri t.Hamonia Feestrede 
Ir .F.Ortt idet1 De wetenschappelijke zijde �n het 

spiritiSl'le 
Os. M. &versluis idel'I Rede 

15 l,ug. il.M. van der Hout Ned. 8:lnd tot bestrijding der Vivisectie een gevaar voor nensch en dier ged. verlxxlen 
Vivisectie 

H.Nolles Intern. Vereeniging lsllaMy Gesprekken over Nationalisne. Een ni8UII ged, verboden 
opziendt:erend boek van Edward Blllal'l')' 

•
3 Sept. H. 8. Slrghuy s Ned. Vakcentrale Groote proble1'18n ged. verboden 

Or .F.C.Gerretsen Theosofische Vereeniging Heeft Krishnal'lll' ti ons iets ie zeggen over verboden 
de MOeilijkheden van ons dagelijksch leven? 

f,l,ej .C. van IJssel.dijk Soefi-belleging De retuurlijke opvoeding vertxlden 
iden ider1 idel'I, g911i j zigd geel. verboden 

20 Sept. Th.J.J.Ral'l Ned.Astrologisch Genootschap De beteekenis der astrologie voor opvoe. 
ding en beroepskeuze 

W. van &lrcun Ned. Ver ,Seirit. Hamonia Gedachte, droori, Hierllal'laals 

1 Oct. H.J .Redeker Alg.Ned. tbnd van Handelsreizigers De handelsreiziger en de vakbeweging 
en Kantoorbedienden 

1".ej . C. E.Jolles Ned .Kindertxind Nederlandsche KiridlJ'bord 
C.M.Kuypers Ned. Ver. tot Blscherning van Dieren Redelijke dierenbescheming 
-- --- Vredeswoord 

18 Oct. Mevr. M.P. v,d .Star- Intern. Vereeniging B!llal'ly &spreking van roeken van Edward !BllaMY 
de Jong 

f'.9vr. W.A.L.Ros- Theosofische Vereeniging lroederschap en het rassenvraagstuk verboden 
Vrijl'lan 

ideri iden Theosofie en godsdienstvrijheid 

5 Nov. H.B. Blrghv;s Na:!. Vakcentrale Onze propaganda geel. verboden 
• 

Mevr .E. Blttink- B!scheming verboden 
Voorhoeve 

C. Verhoog Ned. lbnd tot Blstri jding der Kan vivisectie gerlist 'tlOrden? 
Vivisectie 

15 Nov. l.Hoyack Soefi-belleging Wereldlroederschap door lrotrlerschap der ga:!. verboden 
godsdiensten 

J .Kruisheer Theosofische Vereeniging Oor log of '.1'8de 
3 Dec. Os.O.A. van Krevelen tbnd voor Staatspensionneering Een strijd on recht ged. verlx>den 

J. Veenhuysen Veroord van Vakorganisaties van De Hoofdarbeiders en hun streven in na tio-
Hoofdarbeiders in Na:ler land naal en internationaal vert:end 

20 Dec. Or.C.Hille Ris Ull'lbers Ned. Ver ,§Eiri t. lilmonia Oe oovrijdende ooodschap van het spiritiSl'le 
J • lbrsl'leier Intem. Vereeniging !Bl1ant De Kerstboodschap van Edward Blllaey aan

het Neder landsche volk 
7 Jan. 139 Mr. W • .f .J. Fischer Intern. Vereeniging làllany Het Sillar,;-jaar 1939, een stap naar de ged. verl:oden 

betere sarienleving 
L.Veenstra Vil'. van Scheepswerkfuigkurdigen lij de jaarvis.,eling 
Ir.F.Ortt Ned. Ver .Spiri t.HarMOnia De toestanden in het lö.er!la'laals 



4. 

O a t un S p r e k e r V ar aan i g i n g O n d e r w e r p Opner kirgen 
-

:7 Jan. 139 Ir .F.Ortt Ned. Ver. van .Natuurgeneeswijze Wat is Natuirgeneeswijze? 
il.J .G. \reeswijk Theosofische Vereani9in2 Heeft het leven een doel? 

4 Fet:r. J .JeroniMUs f.entr. 8md van Werkneesters, De ooteekenis van technici en werkneesters 
Opzichthouders en Technici voer het oodrij fsleven 

Mej .M.J .Pateri Theosofische Vereenigi� Theosofie in da practijk 
H. a airghuy s Ned. Vakcentrale Een woord tot de 'l'OU',len van onze g13organi-

seerden 

21 Fetr. Hej .e.c. VoOte Soefi-beweging Geestelijke herba\lapening in het licht van 
het Soefüne 

T.Vle1,ing Intern.Orde van &'.lede lS'!pe- De Internationale Onle van &lede l81'11)elie-
lieren ren 

W.N. van der Hout Ned. lbnd tot lbstrijding der Vivisectie een verdwijnende l'lethode 
Vivisectie 

4 t<bart L. lberS'la lbrd van Mobilisatie-slachtoffers Mobilisatie-slachtoffers, l'X>ed ooudenl verooden 

• G.van Eck Ned. Handelsreizigersvereeniging De hardelsreizigers en -agenten tusschM 
de txJffers 

21 Maart Ir.F.Ortt Ned. Ver .§eirit.Harl'IOnia De toestanden in het Hiernanaals II 
Mej • E. lrandon Intern. Vereenigi!)g Billarir Plaats en taak der ..,.ouw in de r1aatschap-

pij van rorgen 
Mej J .J. v .11\jngaarden Theosofische Vereeniging �achten zijn niet tolvrij 

1 April -- Hiro Hiro-lied 
J.O.Ros Hiro Over het 10-jarig bestaan van de HIRO 
Me..,.. .M.de B3rt- Ned .Jack london-Verbond Ver,iaak en dierenleed verooden 

flel'ISÎl'l,l 

iden idet1 De werkza3S'iheden \13n het Jack Lordon-Verboro 
H. 8. lbrghuys Ned. Vakcentrale Draagt elkarxltrs lasten 

18 April Mevr .A.de Jong- Ned. Ver .Spirit.Hamonia Wat is de waarde van de spiritistische 
de Koning overtuiging? 

Or .P .Llssel de Intern, Vereeniging 83llacy Geestelijke en l'loreele herbewapeni� en 
Schepper de 8ül�-gedachte 

Maj .M.H.Peteri Alg.Neef. \h>wen \redeboro 'kouwen Vredesgang 1$9 

e 6 Mei J.O.Ros Vfl'. ter 8lhartiging van de De B,nd ter Blhartiging van de bela,YJen van 
tblangen van het Kind het Kirxl en zijn Congres in 1940 te I s-{1-a-

venhage 
Mr .N.Kluwer Soefi-ooweging Het scheppen van een betere 11€t'eld 
J. fhas r.entr. B>rxl van Werkl'leesters, De verhoudtilg van tedlnici m opzichthoudend ged. verboden 

()pzichthoudErs eo Technici personeel tegenover andere !J"Oepen van 
werkers 

16 Mei Or .F.W.ZeylJlans van Anthroposofische Vereeniging De bateekenis •n .Rlldol f Steiners Anthropo-
&iriichoven sofie voor de AOderne l'lenschheid 

lt..,.. C. v.d. Veen- Ned. lbnd tot 8,strijding der Vivisectie-bestrijding ten dienste \130 
Freerichs Vivisectie l'lensch en dier 

L.Preger !.O.G. T. De I.O. G.T. en de Blauwe 11\?ek 

3 Juni BlilaMy-nannen-kwartet Intlt'n. Vereeniging Billa� 0, l'lenschheid, Maak U vrij 
J.Blgaard Intern. Vereenigi� B,lla� EconoMisch opl:ouw op nieuwe fundanenten 
C.K�pers Ned. Ver. tot 8ischer11i� "811 Dieren DiEren, dweepers en het gezord verstand 
J.Veen�sen Verborxl van Vakorganisaties van Oe behoefte aan een wettelijke vacantierege-

Hoofdarbeiders in Nederlérld ling voor de intelledueele w9"kneners 

20 Juni M.L.A. v.d.Heyden Ned. Ver .Seiri t.Hamonia Zij zijn niet doaf( 
6.A,Jansen Theosofische Ve11eenigii9 Eenheid als beginsel der Theosofie 
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5. 

Da t u m Sp r e k e r  V e r e e nlg i n g  On d e rwe r p  �rkingen 

8 Jili 139 lr .A. G.M. L i emur Ned. Bond ter Bestrijding der Juist in tijden als deze 
Vivisectie 

J. Kakebeeke Ned. Ver .�rit.Harmonia Het spreken in vreemde ta 1 en ged. verboden 

18 Juli lr .J.H.de longh lntem.Vereeniging Bellamy Wetenschap en ecooomie van Edward Be llamy 
Leo Ml ller Theosofische Vereen i 2i n2 Leven wij meer dan eenmaa 1 op aarde? ged. verboden 

5 A.ig. B.J.\llitholt Centr. Bond van Werkmeesters, Wat ons bezielt ged. verboden 
Q)zichthouders en Technici 

P.A,v.d.Bosch lntern.Vereeniging Bellam}'. Economische perspectieven 
M.L.A. v,d.Heyden Jr. Ned.Ver.�lrit,Harmonia Oe dood is niet het einde 

15 rug. P.Knemeyer Theosofische Vereeniging Temidden van een geestelijke en sociale 
omwente 1 ing 

()-. A.M.1 � (1-as Ver. Geneeskundl g (xiderzoek voor Geneeskundig onderzoek voor het huwe 1 ijk verboden 
hefhuweli jk en hygi ene van het ras 

• 
Ir. C.Hille Ris Lambers Ned,Ver.�irit.Harmonia In aanraking met een onzienlijke wereld 

temidden van het volle leven 
Y/,N, van der Hout Ned. Bond ter Bestrijding der Vi vi sectie een verouderd ste 1 sel 

Vivisectie 

2 Slpt. H. B. Berghuys Ned.Vakcentrale Het urgentieprogram Vérl de Nederlandse 
vakcentra 1 es 

J.B.v.d.Heuvel Oe noodwendi tj)eid van steeds toenemende 
Rijnders overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven 

Mevr. \11.D.Blaau� Soefi-beweging De beteekenis van het Soefi-S,,mbool 
fbbertson 

19 �pt. J. liruî sheer Theosofische Vereeniging Een Theosóof over de hu id i ge prob 1 emen 
Jvr,J.�pelaer &Jreau Dagblad-Enqu�e Oe krant en zijn lezers in deze tijd god, verboden 

van !riel 
ZrlA.Arriëns 1 ntem.lrde van rt>ede Tempe- De Internationale !rde van GJede Tempe-

lieren lieren als internationale organisatie 

7 Oct1 L.Koetsier NfüVakbond van truzlekinstrurnent- Een terugblik 
makers en -stemmers 

• 

A. F. Spanbroek idem Een perspecti af 
G. Ni euwenhuysen Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren De stöe 1 omgekeerd tegen dè ruur 

17 Oct. tf.-evr ·*k�ringa Ned.Ver.�irit.Harmonia De rust, die het Spiritisme geeft 
lr.F.W,Zeylmans van Anthroposophische Vereeniging De opvoedkundige taak der Anthroposophie 

Bnmichoven 
'11.C,Jansen 1 ntern, Ver .Bellal]!)'. Oe oor log ... en wat daarna? 

4 Nov. Y.Hettema Ned. Ver. voor NatuurgeneeS'lli jze Natuurlijke leef- en geneesw i jze in oor- ged. verboden 
logstijd 

Mevr. l'I.A.L. lbs-Vri jman Theosofi sche Vereen i gi ng Wat kunnen wij met en door onze neutra-
l iteit doen? 

A. Vermeu 1 en Verbond van Vakorganisaties van De Hoofdarbeiders in mobilisatietijd 
Hoofdarbeiders in Nederland 

21 Nov. A. Vermeu 1 en Intern, Ver.Bellam� De economische ontwikkeling van de laatste 
10 jaren en de reactie daarop van de 
Wetenschap 

Mevr .A. �hamhart Soefi-beweging Iedere weg leidt naar het doel 
J.P.Snits Ned. Ver.Spirit.Harmonia Zij die roepen 

9 Dec. Ds.O�A. van Kreve 1 en Bond voor Staatspensi onneeri ng Niet versagen 
Mevr. W.A.L. fbs-Vrijman Bond ter behartiging van de be- Nogmaals het "Nationaal congres: ons orrler-

langen van het Kind wijs gezien in het licht der moderne Psycho. 

Mej.C.Eindhoven Jack-Londen-Verbond 
logie" 
1 n dezen tijd ••• 



6. 

Da t u m Sp re ker V e re e n i g i ng On d e rwerp (pmerkingen 

19 Dec. �j.J.J, v. Wijngaarden Jheosofi sche Vereeni 9i ng_ Waarom Reïncarnatie? 

W,N,van der Hout Ne d.Bond tot Bestrijding der Is Vivisectie orvnisbaar? 1 woord 

Vivisectie verboden 

J.H.Antonisse Het ge bruik van narcotische stoffen in 
1 n dië en polders 

-

' t.t� 
l 

1 

•

• 
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OVERZICHT VAN DE UITZENDINGEN V.D. H,I.R.O. 

Naam der Vereeniging: 

Alg.Vrouwen Vredebond 
Bond v.Mobilisatie-Invaliden 
Bond. v.Staatspensionneering 
Centr,Boncl v.Werkm.Opz.h. en Techn. 
Evangelische Maatschappij 
J ack--London-Verbond 
Int.Vrouwenbond v.Vrede en Vrijheid 
Int. Ver. Bellamy 
Ned.Astrologisch Genootschap 
Ned. Kinderbond 
Ned.Ver.t.Bescherm.v.Dieren 
Ned.Bond t.Bestr. der Vivisectie 
Ned.Ver.v.Spiritisten Harmonia 
Nederl.Vakcentrale 
Ned.Ver.t.v.d. Soefi-beweging 
Star Publishing Trust 
Theosofische Vereeniging 
Verb.v.Vakorg.v. Hoofdarbeiders 
Ver.Koloniale School v.Vr. en M. 
0omité Vrouwen Vredesgang 
Nat.Vakbond v. Muziekinstr.m. en Stemm. 
Bond v. Handels en Kant.bed. Mercurius 
Sterkamp Ommen 
Nederl. Blindenbond 
Ned. Verbond v. Vrijmetselaren 
H,I.R.O. uitzending 
Ned.Ver. v. Natuurgeneeswijze 
Int.Orde v. Goede Tempelieren 
Ned.Handelsreizigers Ver. 
Bond t.b.v.d.b.v.h.Kind 
Antroposofische Vereeniging 
Comitá Dagblad enqu�te 
Centr.Bond v.Ned.Verbruiks Coöp. 
Ver.Geneesk.Onderzoek v.h. Huwelijk 

le Hj. 
1936-1937-1938-1939-1940 

2 2 
1 0 
2 1 

2 1 
1 0 
1 0 
0 0 

0 1 
0 0 
1 0 
1. 2
2 4

·12 ·12
4 2

0 4 

3 3 

· 9 · 9
1 2
0 0
0 0

1 0
2 0
1 0
1 1
0 1
1 1
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

48 46 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 6 
1 
1 
2 
4 

, 7 
4 
4 
1 

' 7 
3 
1 
1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

1 
3 
0 

2 
0 

. 9 
0 

0 

2 

5 

• 9
3
2

0

'9.
3
0

0

1
0 

0 

0 

0 

1 
2 

4 
1 
2 
2 

1 
0 

0 

62 

0 

0 

0 

1 
0 

1 
0 

5 
0 

0 
1 
2 

. 5 
1 
2 
0 

. 5 
1 
1 
0 

0 

0 

0 

0 

1 
0 

0 

3 
1 
1 
1 
0 

2 
1 

35 
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ORGANISATIES AANGESLOTEN BIJ DE H.I.R.O. 

PER 1 JANUARI 194.0 

Naam Organisatie: 

Alg.Ned. Vrouwen Vredebond 
Antroposofische Ver.i.Nederl. 
Bond v. Mobilisatie Invaliden 
Bond v. Staatspensionneering 
Bond t.Beh.v.d.Bel.v.h.Kind 
Broederschaps-Federatie 
Centr.Bond v. Werkm.Opz.h. en T. 
Centr.Bond v. Ned.Verbruiks-CoÖp. 
Coöp.Ver.Gemeenschapp.Grondbezit 
Comité Dagblad Enquête 
Intern.vrouwenbond v. Vrede en Vr. 
Intern.Orde v. Goede Tempel. 
Intern.Ver.Bellamy 
Nat.Vakbond v. Muziekinstr.m. 
Ned. Blindenbond 
Ned.Handelsreizigers Ver. 
Ned.Bond t .. b. der Vivisectie 
Ned. Jack-London-Verbond 
Ned. Kinderbond 
Hed. Vakcentrale 
Ned.Verbond v. Vrijmetselaren 
Ned.Ver. Arti et Industriae 
Ned.Ver.t.Verbr. der Soefi-bew. 
Ned.Ver.t.Bescherm.v. Dieren 
Ned.V�r.v. Spiritisten Harmonia 
Ned.V�r. v. Natuurgeneeswijze 
Orde -Yan Goede Tempelbouwers 
Psychiana 
Star Publislüng Trust 
Theqsofische Vereeniging 
Theosofische Orde van Dienst 
Verbond v.Vakorganisaties v.H.a. 
Ver·. Geneesk. Ond. v.h. Huwelijk 
Ver.Koloniale School 

Aantal leden: 

9785 
430 
1200 
80.000 
20.000 aangesl. 21 organisaties 
bij aangesl. 38 vereenigingen 
4200 
bij aangesl. 135 verbruiks-
305 coöper. 
geen leden 9 wel groote kring 
2000 belangstellenden 
2900 
10.000 
275 
560 en 10.000 donateurs 
1400 
1900 
825 
220 en 1000 kinderleden 
50. 400 aangesl. 33 organisatfos
106
100
450 p.m. 1200 cursisten
13.000
2550
1200

1200 
1750 

belangstellenden (heeft 

heeft geen 
21. 915 .
100
87

geen leden) 
leden 

Bovendien zijn aangesloten 7 loges der Theosofische Ver. 
2 afd.der Nederl.Vakcentrale 
1 groep Int.Vrouwenbond v.Vr. en Vr. 
2 afd. der Ver. Harmonia 
6 afd. der Alg.Ned.Vrouwen Vredebond 
1 afd. v.d. Jeugdbond v. Dierenbescher-
1 werkgroep voor Dierenbelangen. /ming 



at schrift · dossier 10-1

's-Gravenha.ge 1 den 18 Januari 1940. 

Aan den Radio-raad te 's-Gravenhage. 

Het Bestuur van de Vereeniging Humanitaire en Idea

listische Radio-Omroep doet U onderstaand de in Uwe mis

sive van 10 dezer aangevraagde gegevens toekomen. 

1. RESULTATLN DER INDERTIJD IN UITZICHT GESTELDE REORGANISATIE.

Voorop gesteld zij: 

A. dat de zeer ongunstige tijdsomstandigheden in vele opzichten

belemmerend werken op den gang van zaken eener Vereeniging,

als de onze.

B. dat cle aan de H.I.R.O. toegewez�n, tot dusverre gehandhaafde

uitzenduren voor een belangrijk deel (Dinsdag) ongeschikt

zijn voor vele der aangesloten vereenigingen, wier leden ü1

de maatschappij werkzaam zijn.

Als :r.esu.l taat van de reorganisatie zij dan allereerst ver-· 

meld, dat de helft van de Bestuursfunctionarissen door anderen 

is vervangen geworden. De sindsdien gevoerde propaganda heeft 

ten doel de aansluiting te verkrijgen van vereenigingen, die 

zooveel mogelijk verschillende richtingen op humanitair en idea

listisch gebied vertegenwoordigen, waardoor de basis verbreed en 

de werkingssfeer. van de H.I.R.O. beduidend verruimd werd. Deze 

propaganda heeft, zooals bij de beantwoord.j_ng van punt 111 zal 

blijken, goede resultaten gehad. De administratie werd technisch 

gereorganiseerd en onder contr6le gesteld van het Eerste Neder

landsche AccountantGkantoor Moret & Starke te 's-Gravenhage, dat 

telken jare daarover een uitvoerig rapnort uitbrengt. De finan

tien staan op solieden grondslag. Maatregelen zijn getroffen h0t 

kantoor der administratie per 1 Mei a.s. naar d.en Haag over te 

brengen opdat een nog intensieveio samenwerking tusschen Bestuur 

en administratie kan worden verkregen. De spreek-tijdverdeeling 

is ten gevolge van de weinige zenduren en in verband met het groo

te aantal aangesloten vereenigingen tot op een kwartieruur terug

gebracht. Het zal niet aan de aandacht van Uwen Raad ontgaan 9 dat 

derhalve eene aangesloten vereeniging, die in 1936 x malen gele

genheid kreeg voor onze microfoon te spreken, in 1939 bij een 

2elfde aantal malen beduidend minder gelegenheid krijgt zich in 
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den uether te doen hooren. Voor een ovetzicht van de uitzendingen 

voor de H.I.R.O. wordt verwezen naar bijlage 1. 

Het mag verondersteld worden van algemeene bekend.heid te 

zijn 9 dat het propaganda-werk in federaties (waarvan vele zijn 

aangesloten) nog langzamer pleegt te gaan dan in de gewone ver

eenigingen ? 
daar deze eerste op hun beurt met tal van onder-af

deelingen resp. organisaties werken en waarmede in de tweede 

categorie toch alreeds veel tijd pleegt verloren te gaan. Des

niettemin wordt aan het propagandawerk geregeld en krachtig de 

hand gehouden en de aangesloten vereenigingen krijgen ook lang-

zamerhand de resultaten der gevoerde propaganda te verwerken. 

Onzerzijds werd ook een maandblad 11 Hironieuws 11 uitgegeven, 

waarvan het aantal abonnementen naar behooren en regelmatig 

stijgt. Het als bijlage II toegevoegde Jubi.le"\..unnurnmer geeft ver

schillende belangrijke en interessante details en meer speciaal 

wordt verwezen naar pagina's 4-2/3, 45 en 55/8. 1renslotte moge 

nog onder dit punt worden vermeld, dat het aantal correspondent-· 

schappen in den lande beduidend werd uitgebreid en dat tot Eere-· 

leden werden benoemd de lfr1 Professor Dr.J.Boeke te Utrecht en 

Dr.J.D.Bierens de Haan te Aerdenhout. 

II. OPGAVE AANTAL EIGEN LEDEN.

Dit aantal bedra.ag_t op l Januari 1940 7262 en zal, indien 

de voorteekenen niet bedriegen - wat onwaarschijnlijk is - ver

moedelijk binnen eenige maanden, al thans voor eind 1940 met cir-

ca 4000 à 5000 stijgen. 

III. OPGAVE DER AANGESLOTEN VEREENIGINGEN EN ORGANISATIES MET

LEDENAANTAL.

Verwezen wordt naar bijlage No.III, waarop de verlangde ge

gevens vermeld zijn voor zoover aan ons opgegeven is. 

Indien de ons toegemeten tijdruimte voor de beantwoording der 

4 punten.niet zoo kort genomen ware, zouden deze opgaven allicht 

vollediger kunnen zijn geweest. Het aantal aangeslotenen in 1937 

was 33 tegen 54 in 1939. 

IV. MATERIAAL VOOR VORlVIING INz;ICHT OMTRENT REACTIES PUBLIEK.

Zooals Uw Raad bekend is, geven de sprekers der aangeslo

ten vereenigingen bij elke uitzending de adressen hunner secre

tarie. ten en het zijn derhalve de vereenigingen zelve 1 die in 

staat zijn ons het door U gewonschte materiaal te verschaffen. 



3. 

Wij hebben ohs te dien einde - gezien het korte tijdsbestek te 

onzer beschikking - met spoedaanvragen tot deze secretariaten 

gewend en van de antwoorden van de 21 (der 54) aangesloten 

vereenigingen, die instaat waren ons onmiddellijk en op korten 

termijn, de benoodigde gegevens te verstrekken, volgt hier

onder eene bloemlezing. 

Geschreven werd ons door de 

1. Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid

dat Uwe uitzendingen door onze leden steeds zeer worden ge

apprecieerd. Wij beschouwen de HIRO-uitzendingen als een zeer 

noodzakelijke aanvulling op de uitzendingen der andere radio

omroepen en hopen dat .op den duur nog meer tijd beschikbaar 

zal worden gesteld om de verschillende geestelijke stroomingen 

aan het woord te doen komen --

2. Internationale Vereeniging Bellamy
--· dat de uitzendingen van de HIRO voor ons van de grootste be

teekenis zijn. De aanvragen naar aanleiding van door ons ver

zorgde uitzendingen stijgen van maand tot maand, komen uit let

terlijk alle kringen van onze samenleving en uit alle windstre

ken van ons land. Het aantal abonné•s op ons orgaan neemt maan

delijks met meer dan 1000 toe, hetwelk voor een groot deel aan

bedoelde uitzendingen is te danken. De HIRO-.. ui tzendingen zijn

een levensader geworden voor onze beweging en uitbreiding van

den zendtijd achten wij thans zéér urgent --

3. Nederlandsche Kinderbond

Wij hebben zeer veel bewijzen van instemming gekregen telkens
wanneer een spreker van onzen Bond voor de HIRO-microphoon heeft 
gesproken --

4, Verbond van vakorganisaties van hoofdarbeiders in Nederland 

De weinige zendtijd waarover de HIRO beschikt in aanmerking 
genomen, is het opvallend hoe vaak men met besliste waardeering 

hoort spreken over hetgeen de HIRO biedt en wel in kringen, waar
van men weet, dat de jaarlijksche contributie aan een der groote 

omroepvereenigingen wordt voldaan. Er wordt dus door het publiek 

goede nota van het bestaan van de HIRO genomen, hetgeen, dat 
wordt erkend, toe te schrijven is aan de uitstekende zorg, be

steed aan de meest uiteenloopende onderwerpen. 

5. Bond van Mobilisatie-invaliden·· en van hunne nabestaanden



--- Wij weten uit ervaring dat zoowel leden van onzen bond als 
vele buitenstaanders steeds met aandacht luisteren. Ook uit de 
besprekingen op de jaarvergaderingen blijkt steeds weer, dat de 
radio-uitzendingen via de HIRO zeer op prijs worden gesteld. 
Wij achten de HIRO te voorzien in eene groote behoefte --

6. Nederl. Ver. van Spiritisten 1 1Harmonia 11 

Het viel ons op, dat uit alle kringen er belangstelling ge
toond werd en wij hebben dan ook zoowel brieven uit de groote 
plaatsen als uit de kleine uit alle streken van Nederland tot 
zelfs achter Lier in België toe. Zelfs krijgen wij zoo nu en dan 
brieven uit Duitschland en Denemarken, waarin zij hun dank uit
spreken voor het werk van de HIRO en het wijze standpunt van 
onze Regeering prijzen om onze HIRO zendtijd te geven. Slechts 

� een wensch wordt telkens geuit: mocht het meer uren worden en 
dan in den avond. Dinsdagmiddag is al een zeer ongunstige tijd 
voor een luttel uurtje. --

7. Nederl. Bond tot bestrijding' der Vivisectie
De ervaring heeft ons geleerd dat door zeer velen in den lan

de geluisterd wordt naar onze voordrachten. Uit gesprekken 
blijkt ons steeds weer dat de voordrachten effect hebben --

8. Anthroposofische Vereeniging in Nederland
-- Volgens onze waarneming is op de radiolezingen meer gereageerd
dan verwacht werd --

9. Nederl. Ver. tot bescherming van dieren
Het succes hangt zeer af van den spreker en diens onderwerp --

10. Algemeene Nederl. Vrouwen Vredesbond
-- Bij iedere lezing kwamen sympathiebettügingen. Onze vereeni
ging is zeer erkentelijk dat de HIRO ons de gelegenheid heeft
geboden ons vredeswerk in grootere kringen bekendheid te geven

ll. Soefi-beweging
De bereikte resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
1. Een groeiende belangstelling van de zijde van onze eigen le

den en aanhangers.
2. Een beter begrip van wat tloor onze Vereeniging wordt be

oogd bij talrijke aanhangers van geestverwante vereenigin
gen en kerkgenoo·tschappen.

3. Een levendige �elangstelling bij het publiek 1 hetgeen o.a.
blijkt uit na iedere lezing ontvangen aanvragen om inlich-

/ 



tingen en appreciatie-betuigingen --

12. Bond ter behartiging van de belangen van het kind

-- Wij hebben naar aanleiding van de voor ons verzorgde uitzen

dingen leden kunnen inschrijven voor ons Nationaal Congres --

13. Nederl. Blindenbond

-- Ik kan U met de meeste stelligheid verklaren, dat de uitzen

dingen van de HIRO door onze leden en zeker ook door een groot

deel van onze donateurs zeer op prijs worden gesteld

14.Hoofdbestuur Alg.Nederl.Vrouwen Vredesbond

-- dat wij na gehouden HIRO-lezingen dikwijls sympathiebetuigin

gen ontvangen en dat ons meerdere malen om inlichtingen werd ge

vraagd --

15.Nederl. Vereen. v. Natuurgeneeswijze

-- De reactie op onze radiotoespraken is zeer bevredigend; wiJ

bereikten gedeelten van Nederland die anders bijna niet bereik

baar zijn en vooral vele personen welke nooit lezingen en/of

vergaderingen bezoeken en nu via de microfoon bereikt worden --

16. Nederlandsche Vakcentrale

-- Verschillende Bestuursbonden beleggen bijeenkomsten op Uw uit

zendtijd waar dan belangrijke groepen van werknemers komen luis

teren. Menigmaal worden sympathiebetuigingen ontvangen --

17. Theosofische Vereeniging. Ned.Afd •.

-- Na elke lezing worden brieven om inlichtingen ontvangen uit

alle oorden van het land --

18. Comité Dagblad-enquête

-- In hoeverre de radio-toespraak er toe heeft bijgedragen, dat

het aantal instemmingen met ons streven in de laatste maanden is

toegenomen is niet aanwijsbaar -·-

19. Nederl. Jack-London Verbond

-- Na de gehouden radiolezingen komen steeds betuigingen van

sympathie binnen --

20. Star Publishing Trust

-- Verleden jaar zonden wij niet uit. Vroeger kregen wij meer

malen een aardig aantal aanvragen om inlichtingen --

21. Bond voor Staatspensiori..neering

-- Dat er geluisterd wordt ligt voor de hand en blijkt verder

uit de feiten en ingekomen brieven --
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Uit deze slechts op de meening van 21 dor 54 aangesloten 

vereenigingen gebasee:cde bloemlezj.ng blijkt alreeds ten dui-· 

delijkste het groote belang der door de HIRO-bemiddeling ver

zorgde uitzendingen, de groote belangstelling van het luiste

rend publiek en de urgente nooclzalrnli jkheid van ui tb:re:iding 

van zendtijd en beschikbaarstelling van passender uren. 

Het Bestuur der HIRO vertrouwt hiermede aan Uw verzoek 

om inlichtingen op punten I-IV te hebben voldaan. 

Namens het Bestuur der HIRO 

w.g. J.D. Ros

voorzitter. 
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waar aanleiding van het schrijven uJ68 yan
de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage aT.
20 Februari 1947 houdende een verzoek om inlichtingen 
aangaande de HÜmani taire Idealistische Radio Om:roep 
kan net volgende worden gerapporteerd: 

Naar bekomen inlichtingen zou v66r den oorlog 
in bet Westen des lands, door leden van het Humanistisch 
verbond en dergelijke aanverwante organisaties, de 
H.I.R.O. zijn opgericht. Voor zover te Groningen bekend
is er na de oorlog geen �oging�� gedaan om opnieuw
zendtijd te verkrijgen. Na een zeer uitgebreid onder
zoek is komen vast te staan, àat men te Groningen tot 
nog toe niet tot de o�richting van een çlaatselijke 
afdeling van de H. I .R. O. is overgegaan, ter wij 1 er tot
o� het ogenblik geen �ropaganda voor is gemaakt.

�;el wordt er in de laatste tijd in vrijdenkers
kringen veel propaganda gemaakt voor de Vrijdenkers 
Radio Omroepvereniging. In pamfletten , die on bijeen
komsten van de vrijdenkersvereninging "De Dageraad*' 
worden uitgereikt, wordt opgewekt lid te worden van 
genoemde V.R.O., die zich het verkrijgen van zendtijd 
tot taak stelt, ten einde ook via de radio de beginselen 
der vrijdenkers wereld-k-undig te maken. Een afschrift 
van een dergelijk namflet gelieve bijgesloten te worden 
aangetroffen. 

Aangaande de H.I.R.O. kan nog woràen gezegà, 
dat deze organisatie in de gaten zal worden gehouden 
en indien men te Groningen tot bet voeren van prouagan
da er voor of tot het oprichten van een nlaatse lijke 
afdeling van deze organisatie zou overgaan, dan zal 
dit onmiddellijk r;orden gerapnorteerd.------------------

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

G R O ''1' I \T G· � N, 23 October 1947 •• 
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In antwoord op Uw schrijven van 30 Juli j.:l• no.B.X.17a14, 
betreffende bovenvermeld onderwerp, deel ik U mede, dat de door 
U bedoelde GER RIT JAN ZïERTBROEK,geboren te Zaandam, 23 Augus-

� tus 1893, van 15 Mei 1942 tot Dolle Dinsdag is ingeschreven ge
weest aan het adres Parklaan �1 alhier. Het gezin is daarna 
naar het oosten des lands ( Almelo en omgeving) en vervolgens 
naar Duitsland afgereisd. Het hield kort voor en geruime tijd 
na de bevrijding verblijf te 1�orcle"1 ( lest Dld.). Via Delfzijl is 

� JIJ. 1...ederl:.:ma. wed1.:Jrcm binnengekomen waar G.J. Zwertbroek werd 

aan�ehouden en ingesloten. De overige gezinsleden werden na een 
.kort oponthoud ongehinderd gelaten. Op 21 lv.tei 1947 werd het ge
zin Zwertbroek wederom in deze gemeente ingeschreven aan het 

adres Hooftlaan 14, komende van Amsterdam,Ploegstraat 50 huis. 

G.J.Zwertbroek is momenteel·geinterneerd in het bewaringskamp 
Craailo te Laren; hij is nog niet berecht. 

Hij is dezelfde persoon als de voormalige omroepleider van 
de V.A.R.11.. In de bezettingstijd was hij propagandist van het 

N.A.F. en lid der N.S.B. 
Vastgesteld is geworden dat zijn vrouw relaties onderhoudt 

met vooraanstaande figuren in de P.v.d.A.; mogelijkerwijs ge
schiedt dit voor het verk:l;'ijgen van gunstige inlichtingen bij 
de behandeling van zijn zaak. 

O mtrent zijn tegenwoordige politieke instelling is niets 
bekend geworden. 

DE COMMISSARIS VJ>J.� GEMEEMTEPOLITIE, 

Aan dex Heer HOOFD V�ill DE CEl\lTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat 68 
'S-G RAVEN HA G E. 
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Naa� !TI:m'I"ëiäïng van.het schrijven van ·het Hoofd lt;n 

de Centrale Veiligheidsdienst d.d. 1 Juli 1947 No.B.X. 
17814, wordt dezerzijds het volgende medegedeeld: 

Met J.D.Ros, De Ruyterstraat 67a., 's-Gravenhage, 
wordt bedoeld: 

Johannes Dominicus ROS, geboren te 's-Gravenhage, 17 
Juni 18'75, van beroep kunstschilder, tevens bibliotheca
ris van de Nederlandse Reisvereniging, wonende De Ruyter-
straat 67a: alhier. � 

In de administratie van de Politie en in die van de 
P.R.A. alhier, is niets ten nadele van J.D.Ros bekend. Hij 
zou lid zijn van een vrijmetselaarsloge en in die hoedanig
heid het beheer voeren over het gebouw van de "Theosofia 
Stichting", gevestigd aan de De Ruyterstraat 67 alh1er. 

Met Ir.M.W.Julius, Kwikstaartlaan 13, 's-Gravenhage, 
wordt bedoeld: 

Matthias Willem JULIUS, geboren te Breda, 12 Septem
ber 1885, van beroep ingeni9ur, wonende Kwikstaartlaan 13 

"'.I alhier. 
SI In de administratie van de P.R.A. alhier, is niets 

ten nadele van M.W.Julius bekend. 
Gezien de urgentie van het onderzoek, is niet nage

gaan kunnen worden, wat omt.rent M. W. Julius in de Poli tie
administratie bekend is, daar zijn kaart in behandeling is. 

Bij onderzoek is niet kunnen blijken, dat M.W.Julius 
bij een politieke organisatie is aangesloten. 

In April 1940 huurde het bestuur van de H.I.R.O., bij 
monde van de Heer J.D.Ros, van de maatschoenmaker J.J.VAN

DER VEEN, wonende Laan van Meerdervoort 10 alhier, een ka
mer van het door hem bewoonde perceel, waarin het bureau 
van de H.I.R.O. werd gevestigd. 

Eind Maart 1941 werd de H.I.R.o., door dà tijdsomstan
digheden gedwongen, opgeheVen, waarbij de aanwezige admini
stratie door de Heer J.D.Ros in veiligheid werd gebracht • 

Verzonden op 5 Augustus 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n., alh�er. 
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ven dd. 1 Juli 1947 no. B.X.17814 heb ik de eer U hierbij._ 
de gevraagde inlichtingen aan te bieden. 
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De Districtscommandant, 

De Majoor der Rijkspolitie, 

de Heer J. c. Crabbendam. 

A. ol�.

te's G RAV E N H A G E. 

• 
Javastraat 68 • 



.E.f�'l' 's-'3lihV.wl'4hHGh, lJER hlJi..b.ll1 IB.
V .1'11. GEMEENTE-POLITIE OEGSTGEEST 

Telefoon: Leiden 21345/21346 

(K 1710) 

Adres: Wilhelminapark 17 

1 1 

11.an de hecherchegroep, ingedeeld 
bij de Staf der Districtscarru�ndant, 

te 

L 
__ "s-G_r _u_ v e  _n h a_g_e._ 

_J 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 

Ho.84 10-7-47. 489/47. 14 Juli 1�47. 

Onderwerp: CDnlichtingen N.J .G.1,. ��H.t3AAS.-

In "'"ntwoord op Uw nevenverme ld schrij 
ven neb ik de eer U hierbij te doen ·toekomen 
c.le volledige personè...lia van Nicolaas Johannes 
George r1.brah�m LL.... .. �B .. Ab, geb. te Bruinisse, 
15-3-lBBO, zonder beroep, gevensioneerd
Indisch onderwijzer, wonende Toorenve ltstrd.at 8
alhier.

<.:renoemde Elenba.:ts is zeer vermoedelijk 
lid v�n de Partij van de örbeid. Volgens miJn 
inlichtingen zou hij nog meer nué:.tr links over
:nellen, doch hieromtrent heb ik geen bevestiging 
kunnen kriJgen. 

Tijdens de bezetting neeft hij zich ét.lS

een zeer goed Hederlander 6edragen. 
hij is lé:i.nge tijd door de Duitsers ge

interneerd geweest. 
De Corpscnef van Politie, 

De Adjudant, � 
Bijlagen: 

., 
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Het Hoofd van èe Ce �)-... e 
Veiligheidsdienst, 1/t:J�-��-Jsvast raat 68 1� ( 7,:;1 70. 
's-G �AV-ENHAGB. 

Onacr:verp ! G.J .ZV/ERTBRO:::}K. 
Antwoord op Uw schrijven d .a. 14 t) u.li 1947, 
No.B.X.17814,Geheim • 

•rer v olaoenj ng ;;ian het ve1·;\oe1<,vervat 
in Uw bovenaangehaa la schrijven, heeft· ae I. n. 
Zeist ae eer U te b�richten, dat àe hier be
doelde G€rrit ·Jan Z'.JER'l'BROEK, gebor€n te %aan
dam op 23-8-1893,uitgever ven boeken en ge
echriften,gehuwa met 0crerda de R00S,geb. op

2-4-1891 te Amste rdE.m, op 17 September 1941
mêt zijn gezi n alhier werd ingeschreven,komen
ae uit Voorburg. Op 15 Mei 1942 werà hij met
zijn gezin afgeschreven naér Bussu m, Pcrkláón

No. 21.
Voor zover bij het aezcrzijds ingestel-

6e 0nàe!·zoek is kunnen blijken, is hij jden
tiek e�n het oud-bestuur·::,lid van de V.A.R.h. 
vc.n die naam. 

In de poli tie-administrat ie alhier 
hij niet voor . 

Z3IST, 19 Juli 1947. 
Tu I.Jl. Ze is t. 

l.�)1 ··=-'J D · ____ j

3
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POLITIE-VOORBURG 

Betreft: inlic', -'-ingen omtrent 
G. J. z,·•ertbroek. /. 1,,. '' 

f!o .! I 
- , Ûc! . .;rr, · 

RAPP O RT. 

Ter voldoening aAn het verzoe va.n het oofd v1•r, de 
Centrele Veiligheidsdienst dd. 2 Juli 1947 No.B.X.17814, 
Geheim, vrordt doo:r mi,j, 

.debe D.: v1IT, 
brigadif'r-rec1,ercheur der geP'ee�1tepolitie te Voorburg, te
vens onbezoldigd rij1·sveldwachter, 
�'let volgende geraprorteerd: 

'10p 19 Septe",,)er 1940 vesti ;de zie" te Voorburg aan
-iet adres Groen van Prinstererlaan r,0.2:

Gerrit Jan Z f:8'irn....,RoEI,., 
geboren te za..,ndam 23 Augustus 1893, joupm!list-uitgever, 
gehuv1d met: 

Gera.rda DE {008, 
geboren te msterdam 2 Aoril ld91. Zi.i hadden 3 jaar te 
311 s0u.ri gew·oond en d::t'1rvoor te �iilversum. 

Op 17 tiepteJi'ber 1941 is 11.et gezin weer afp;esc'lireven 
naar Zeist, B-aarnscheweg ?o.22�Bosch en Duin). 

Uit dit huvrelijk zi.in twee kinderen geboren en wel: 
Eric Z\iNh'rBRQ h., ge,boren te Amste ··dam 16 Tovember 1920 en 
Rita ZWERT'3R<E K, ["eboren te Laren 27 ei 1924. 

Oritrent :'.iWertb:r'oelc z i,jn rriij reen 11r de:re t:egevens bel-end 
In de politie-adnii'1istratie dezer gemeente komt zijn naam 
niet voor. 

1 'l�rvsn do or mij ou afgelegde ambtseed is opg m� akt, 
gesloten en ;;·ete1'end di. t rapnort te Voorburg op 8 Jrli 1947. 
typ.m. 

De brigadier-ree' erc�eur van politie, 

Gezien: � 

van Politie, 



, ·B.X.17814. 

·. ll. TZ.2. 
. ' 

G.J .Zwertbroek.

30 Juli ,, 7. 

'' 

GE HE l M. 

Hiemede moge ik U verzoeken mij te ,tlllen doen inlich:ten am.trent 
de tegenwoordige politieke orienterîng van Gerrit Jan ZWERTBROEK, ee

boren te Zaandam 23-8 ... 1893, van be.ro.ep. uitgever� die seaert. 15 kêi 1942 
te Bussum aan het adres Parklaan 21 woonachtig zou zijn. 

Zeer vermoedelijk is hij thans, terzake van zijn houding in de 
bezettingstijd, .-nog ge1nterneerd. 

Ik zal het tevens op prijs stellen te vernemen or genoemde 
Zwel;"tbroek identiek is aan het oud-bestuurslid van de V.A.R • .A. van die 
naam. 

Uw berichten dienaangaandè zie ik :i;nèt belangstelling tegemoet. 

Aan de Heer Commissaris 
Vllll ?olitie, 

- -·�SUM. ., 

• • f ... 

HET HOOFD VAN DE CENTR4!E 
�· VEILIGHEIDSDIENST 

Name�s deze: 

J' .G .cral:iberida.m. 

' . 

,\ 
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Rappel. 

,, 

'Q'�s\tt\l ' -
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xxxx 

• 

30 Juli 7. 

wa,?3"0. 

Hiermede moge ik'U mijn schrijven NÓ.B.X.17814 d.d. l Juli 1947 
in herinnering brengen, waarbij ik U verzocht m.lj'te willen doen in
lichten omtrent J .D.Ra5, wonende de Ruyterstraat 67a, te 's-Gravenhage 

•en Ir.M"W.JUIJ:US, wonende 'Kwikstaartlaan 13 te ts-Gravenhage, die bei-
den. deel .uitmäken van :.de Humanit·aire �n Idealistische 'Radio-qmroep
(H.I .R .o.) 

1 
terrii:jl. i� voorts inl:i ç.htingen verzocht omtrent- het pand

Laan van Meer4ervoort 10. ·te dezer stede, alwaar in 1940 het kantoor,
van de H.I.R.o. -was gevestigd. . ·

Met �poedige beàntwoo�ding zult U mij zeer verplichten. 
. . 

• f • ... • 

Aan de Heer·Hoofd-Commissaris 
van Poli tie , 

-GRAVENHAGE.

�-

HET HOOFD VAN DE 'CENTRAIE
VEILIGHEIDSDIENST

. � Namens deze: .. 

J.G.Crabbendalll. 
1 • ,-;.. • 
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B.X.17814.
'Il 

v.d.P •

GEHEIM. , ' , 

G.J.Zwertbroek. 
Hiermede moge ik UcverzoeKen mij te willen doen in -

.11chten·ómtrent de personalia en tegenwoordige politieke oriëntering 
van G.J .z·WERTBROEK• vermoedeli_jk wonende of gewoond hebbende te 
Zeist. Wellicht is genoemde ZWER�BROEK th� geinterneerd. Op 17 sep
tember 1941 verhuisdé hij met zijn gezin naar Zeist, Baarneeweg no.22 
· (Bosch en Duin). 

, · Ik zal het tevens op prijs stellen te vernemen of ge -
noemde ZWERTBROEK identiek is aan het oud-bestuurslid van de V.A.R.A. 
van die naam. 

UW ber�chte.n dienaangaande. zie i:k met, b�langs�eliing. ·
.tege:mÓet� 

Het Hoofd van de 
G) · Cb'NTRALE VEILIGHE!D5DIENST

��iee�·Ko�ts��ef van Politie 

1[il t : Namens de ze : 
,, 

• te· ZEIST. 

Collt ,m,. 

J.G.Crabbendam. 

" 



:a.:x:.17814 

e :a. w.2

• > A 

Ilili ohti�en. 

Ri"8m.ode moge ik U vel:Zoeken mij" de. personalia en ;POiltioke 
oriGnte� to willen doen vemt�kl:en van: · 

... 
J.D.B:>s, ae Ruyteratl'llat ö7a Js-G:ravenhaga

v j A I '/ · ., Ir,n,W.Jul;lus, xcr:1.ksto.a-r.tJ.Efan 13 · 's4!."Gravenb.age. 
_ die beide .deel. uit.m-!lken van de Rumanfta,.re en Idealiatisoho .Q3.dio-

omroep (H.I.R.o. ). · ' 
. . 

!l'éVons zal ik gaarne vernemen, wanneer het pand La.an van 
11'.oel"derv�ort 10 's-G1'ave.nhage waarin· in 1940 het ko.ntoo?" van de 
H.I.B.O. ;;vao gevestigd� is ontl"Uimd en wat 4-et de .ae.nwozigo be
soheidon is geochiod.

.,. 

Het Hoofd van de 
O".Cl-TTRALE VEILIGHEIDSDIE1'IST1

. ' na.mens deze: 
Da Heer Hoofdooi:.mdssa.rls, 
min Politie 

.vO t s-GBA V'.!W!AGE. . 

COll. : 1/i'lf ' 

.. 
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/ 

B.X.17814'

R. 

. B.J" .G.:A.El.onbaas. 
y • 

. .

. .

lliemede moge ik U verzoeken .mij te wlllo.n ,cioen inlichten 
omtrent pei-sonalia:, poli tioke orien. tering onz. van N. J. G.A.El.enbaas,: 
wonende ibronvcldstraat a· w Oogstge ost·. 

, .Elen.baas voornoemd zou deel uitmaken van de leiding 'V'8.n de 
FD1ID-8n-itairo en Idcali stisoho .Raëtio-o.m:roap (R.:c • .a.o.). 

. . net Hoofd van do 

CEH'TRALE VEII.IGHEIOODlm'lST, 

1
t namens deze: . 

1 ' 

De Heer DiatrlotsoOiiWlandD.nt 
• , der Rl.jks.r,oli tie

te •s-G.BA.fflll:IAGÉ. -!. J. G. C:rabbenda.m • 

• . . 

0011.: ·M

.,_ 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. B.X.17814

.... .., 

ev..� t, w :�_li f 
Bijlagen: 

Dict.: R. 

Uw schrijven No. 

dd. 

Typ.: RD.2 

Onderwerp: G.J .Zwertbroek.

GEHEIM 

's-GRA VENHAGE, 
Javastraat 68 

{ 
111539 Tel. 112778 

2 Juli 194 7. 

Ei.ermede moge ik U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de personalia �n tegenwoordige politieke ori�ntering van 
G.J. zwertbroek? ve�moedelijk wonende te Voorburg, die v��r 1940
namens de vereru.ging ttBellamyn een spreekbeurt vervulde voor de 
Humanitaire en Idealistische R:i.dio-Omroep (H.I.R.O.). 

Wellicht is genoemde zwertbroek thans ge:i!nterneerd. Ik 
zal het tevens op prijs stellen te vernemen of genoemde zwertbroek 
identiek is aan het oud-bestuurslid van de V.A.R.A. van die naam. 

Uw berichten dienaangaande zie ik met belangstelling 
tegemoet. 

-
De Heer Korpschef van Politie 
te VOORBUID. 

® 43228 - '46 0011. : � 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEI]}SDIENST, 

n ens deze: 
' . 

'. 
-

J.G.Cra bbendam. 



' .... DOSI. Ne.: ........................... . 

CRT.: //R(/01:#RÇ� ... 

DATUM: ...... :!:.l..�.z.-:..� 
.. :,Alt: ·········-.. ···,-··-----

:1?' -
G. J. Zwertbroek katholiek?:,,, ,, e Waarheid" weet te vertellen dat de vroege-.re secretaris van de V.A.R.A., G. J. Zwertbroekovergegaan is tot het Katholieke geloof. Hij wastijdens de bezetting via het Zwarte Front in hetN.S.B.-kamp tereeht gekomen en dientengevolgegeïnterneerd. ,,De Waarhèid" veronderstelt dathij nu wel spoedig vrijgelaten zal worden"en op. pert de mogelijkheid dat hij wel een plaatsje zalkunnen vinden bij de K.R.O. Aan het einde van zijn leven zal Zwertbroe� op een schone sté).at van dienst kunnen bogen. Hi · heeft de vrije jeugdbeweging gediend en d S.D.A.P. en Moscou en Arnold Meijer en Musser tn de Paus. Volmaak.t zou het zijn wanneer h.i ook nog een keer gereformeerd of hervormd werd Feitelijk zijn zulke mensen tragische figuxen Tragischer nog is het dat ze altijd een kring kun-

• ��n vinden, waarin ze invloed krijgen en au sé· ""\ux genomen woxden. B . 

• 

• 

• 

' 
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"4NLICHTINOEND1ENST 
AMSTERDAM 

1 Volgno. 

� 2 1 ME11947 J 
No. 1.D. 732 - 1947 

Uw brief: .ö. 10568 
Amsterdam, 19 M�i l 94� Ä(Ö/)�,2/�� I 

Onderwerp: .H.umani taire Idealistische
Radio Omroep. 

r -r: ,_ � 1 [.--( L>'- 1 ,' U _) 
J ..... �-.,-.. ,-,.-,--. -_ �-�-· �--·-�--1

Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

• 

Aan 

1000-4-47 

C.;- rn 
__ /'Y'-�:_",Z _I

In antwoord op het bovenvermelde schrijven van 20 Febru
ari 1947 moet worden volstaan met de volgende opmerkingen:

De Humanitaire Idealistische Radio Omroep lH.I.R.O.) be
stond reeds in 1932 en was één van de zeer kleine omroep
verenigingen, aan welke voor het ingrijpen van de bezet
tende macht een beperkte zendtijd was toegestaan. iedere 
eerste �aterdag van de maand des namiddags van 4 tot 5 uur
werd aan deze vereniging zendtijd ter beschikking gesteld, 
die dan in mindering werd gebracht bij de Katholieke Hadio
Omroep. tiaar programma's werden gevuld met gramophoon
mu�iek en lezingen over zeer uiteenlopende, soms min of 
meer extremistische onderwerpen. verschillende politiek of
geestelijk dakloze personen of verenigingen werden blijk
baar gaarne opgenomen in de HIRO-familie. �o vonden regel
matig uitzendingen plaats voor: 
Theosophische Vereniging; 
�vangelische lV!Satschappij; 
Krishnamurti-beweging; 
rlederlandse vereniging voor �pritisten;
vrijmetselarij; 

...,.... � .öellamy-beweging; 
�ederlandse �ond tot bestrijding van vivi-sectie;
l'lederlands Jack J...ondon G-enootschap; 
�ederlandse Kinderbond; 
.Algemene l'J ederlandse vrouwen vredes Hond;
�ederlandse vakcentrale; 
.1.>1ationale .bOnd ven .t1andels- en Kantoorbedienden "Mercuriu�·
Verbond van Vakorganisaties voor .t10ofdarbeiders; 
�entrale .öünd van werkmeesters en opzichthoudend personae�
.1.�ederlandse .Bond voor �taatspensionnering. 
Ongetwijfeld dus een zeer gemeqp. gezelschap I 

Uit de archieven van de Hadio-Haad en de Radio-Uontrole
commissie te 's-Gravenhage kan een volledig overzicht wor
den samengesteld van hetgeen de .H.IRO via de �ether het �e
derlandse volk bood • .tiet kan daarbij interessant zijn na ie
gaan welke toespraken op 2 Juli 1938 zijn gehouden door de 
heren J .BAAS, P.C.de MUNK, G.J". SWERTBROJ.iX, toen zij een 
programma vulden, dat waarschijnlijk direct van de .tiIRO uit
ging en mogelijk propaganda maakten voor de doelstellingen 
van deze vereniging. Een ander praatje werd gehouden op de 
2e .April 1938 door de heer J:>.de BOER, over het onderwerp 
0Een riem onder het hart van de mobilisatiesla ohtoffers••. 
Ook dit is waarschijnlijk de moeite van het nazien waard 
omdat als secretaris van de .tiIRO in die tijd optrad een 



• 

];-'- ? 
ei) .. ' 

• 

- 2 -

persoon van gelijke naam, waarvan dezerzijds niet m��r 
kon worden nagegaan, dan dat hij vermoedelijk afkomstig 
is uit üaandam en onderwijzer van beroep was. 

Door de grote omroepverenigingen werd destijds vrijwel 
geen aandacht besteed aan de kleinere concurrenten • .tlet is 
dan ook niet mogen gelukken een omschreven doelstelling of 
organisatievorm van de .tl.I.R.O. in te zien. �aast de hier
boven genoemde naam van De Boer herinnert men zich geen an
dere personen meer uit deze beweging. 

van een hernieuwde activiteit der .tl.I.R.O. is na de bevrij
ding nog niets gebleken. Insiders op het gebied van het 
omroepwezen konden hieromtrent geen enkele vage of posi
tieve mededeling doen. De gedachte werd geuit, dat het mi& 
schien mogelijk zou zijn in de toekomst de li.I.R.O. op

nieuw in de aether te vinden, waarbij haar zendtijd dan 
door andere dan de hierboven genoemde, min of meer extre-
mistische groeperingen zou kunnen worden benut, die bij de 

i tegenwoordige constellatie van de radio-omroep geen kans
1 hebben hun idee�n via de aether te lanceren of te propa

geren. In dit verband lijkt het niet onvoorzichtig een even
tuele aanvraag van de .tl.I.R.O. tot het opnieuw beschikbaar 
stellen van zendtijd met de nodige zorg te overwegen • 

Verz. aan .tlfd. c.v.D., 's-Hage. lV!.-2 

( 
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1 
_____________ _...;1 
Rotterdam, 26 April ��p,aCG'l

<'!'\ ... . 0 ,• /
(�.J ____ .. ,•

�t�:,,./; 
In antwoord op Uw schrijven �20-2-1946, No. 

B.10568, betreffende de Humanitaire Idealistische Radio-Omroep,
wordt U het volgende medegedeeld: 

Van de vestiging van een afAeelin� van de Huma
nitaire I dealistische Radio-Omroep is blijkens ingewonnen inlich
tingen hier ter stede niets bekend. 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te 's-Gravenhage. 
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den 
Naar aanleiding van het sc�rijven van e .oofd van 

Centralen Veiligheidsdienst, d.d. 20 Februari 1947, 
No.B.10568, is dezerzijds een onderzoek ingesteld. 

Hierbij bleek, dat het secretariaat van de Humanisti
scne Idealistische Radio Omroep (H.I.R.O.), gevestigd is 

'N /"ten huize van den Heer ELENBAAS, wonende �orenveldstraat 

1 
8 te Oestgeest. 

Van tijd tot tijd verzorgt voornoemde vereeniging een
uitzending, voor ·•,elk doel door de V.A.R.A, zendtijd be
schikbaar mordt gesteld. 

Bij onderzoek is niet kunnen blijken, dat hier ter 
stede een plaatselijke afdeeling van de H.I.R.O. is geves
tigd • 

Verzonden op 29 Maart 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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POLITIE 

VLAARDINGEN 

Geheim 

No. 10 

Bijlage(n): 

La. C. V. 
Vlaardingen, .... ;5 ... :!!'.e.bruar.i ..... 19 4'1 

Telef. nrs. �ittlJ�áC �34-5-� 

1 ' 0lgn-,

Verzoeke bij de bean!woordlng 

datum, nummer en teller . Lurn -� .1
1 ACD/ /d J-Zt> I 

Ie vermelden 

Typ. B. 

� Ter voldoening aan het ver-
zoek vervat in Uw schrijven No. B.� 9957. d.d. 
31 Januari 1947, heb ik de eer UHoogEdelge
strenge het navolgende te berichten:-
ile juiste beteek@nissvan de afkorting H.I.R.O. 
is: 11 Humanitaire Idealistische Radio-omroep.' 

-y5? �e Comm·ss=i-tie, 

J,v'l�"7� � ' 
\)) 1 

•• 
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BUREAl; B � 
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Nvn»msr: 1 J 
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11 n 
1' ' <r v [,.l� c,--. 6� tft- " ... �;.; 

11..1\.' �, Î 

d,n Hu, H!fd�/sJ:�;,�:::L7i 
Veiligheidsdienst 

te ....... ,.s.�.GRAV.EhliAQE. ......................................... .. 



vergade1•i11gsverslag". 

B.9957 GE H EI M. -

H • . :RD. 

4 a..a.. o. v. 
Januari 1947. 
�erzoek.mn. i�iohtingen. 

. . 

31 Ja11uari 7. 

Naar aanleiding van Uw nóvenvol"lr�la schrijven, waarbij u

mij onder no. 4/47 een verslag,van éen openbare bijeenkomst der 
Intornationa.le Vereonieing . n�ell�'\ gehouden te Uwent op 17 
Januari 1947 deed toekomen, heb ik de eer U te verzoeken DiJ 
wel 1.n Kennis te \f"lllen doen stellen van de juiste beteel:enis
van de afkorting H.I.R.o. 

dan Heer Cor.nni ssari s va.n·· Politie 
te .. 
VLA.i\RDirÎGEN. 

, . 

Het lioo.fél."van. den 
. 'O�f V.E:ILIGHEIDSDIENST 
• nEra.ens dezen.

" ' 

J" .G.OIMBB�ND.tU;t.' 
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