


OD.Ntx

iam.. C^vr £/*/£/J^T:/^.^

ook:

Uit In Uit In Uit In Uit In
Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum 1 Aan Datum

'«w f 4

M* *

'*.*.t\D



OD NAAM:
*

•_ t_e r mB_e vordering van Rede3

Uit
Datum
<Y

£ j #&>c. .

l& , ^ - yj- .

'J/ -i/

j» 5
/̂f./

i « MEI »0

• i

Aan

&.

't

<f

•A

I^\

• i

In
Datum

J/.J.^i

^//v
/v

v^LtS

II/ f ^ f / f

tl

M

Uit
Datum

-

&*.'

'

Aan
In

Datum
Uit

Datum Aan
In

Datum

'Rëcïïi e
Uit

Datum

n Wa

Aan

•

q'rTïèïcï.
In

Datum



f \*

' » «



-••
T'

: 
:*

'nr
3&

%
!.#

*:
®®

&'
 <

••"
-':

 -:
.••"

-';;
..:•

**

l

JS H
j

N © O
) H

, 
H

-

O

o .tt
f

P
J

e
&

n
 !

pj
 p

*~
* 

~^
«

 
l

z '
l



Kort verslag v.d.openbare verg.v.het Landelijk Comité van Actie
"SCHOQHHOVEN1»,gehouden te R'dam. ~o>-

gaten.

U I T T E K S E L
Uit

t.A<
goor t, H.B.W./vrrui., zegt nog niet in s taai» t a zi jn

om fee t bTonêngskomea bericht te 7 sr werken, en nog niet allaa ,
te *ill<?t3 geloven. Spr. zog t niet te verwachten, d a t de tele-
grafische sympathiebetuiging, zoals uit cie zaal werd voorge-
steld, de jongena in Schoonhoven zal bereiken, maar -stalt
voor om n&mens de 2T.7»B« , de Bond van Rade, Recht en Waarheid
en de in .da as? l aairseaiga personen een motie naar de Min»

Oorlog te zend. a», ifiaarin wordt g'és'iat» dat laatstgenoemde
beval orkjedaf.r; zal maken .

Qeldk, A. vrnd., acht de laotie niet soherp genoeg en
' : "' *il er cfe volgende zinanade aan toevoegen U3ïooh lichamelijke

•'. lioob geestelijke dwasg". Spr. houdt • vervolgens een bartstoeh-
r . ' , . ; -, . - - t el ij k betoog met al* tiieraa «"Ben volk, dat aan ander volk
: ; " = ' • ' onderdrukt;, kan geen v r i j volk zijn*, daarbij harhaaldalijk

de Puitse t i j d vergelijkend raet de tegenwoordige gan^star-
iQ0tïio4es. Spr. stolt tenslotte voor de gehele nacht op te
bli iven eo i.^de buurt van het Harconiplein alhier de tvaoht
te gaec. houden ,

, , „ • 3r ontstaat nu aan verv.'arcla discussie. Iemand uit de
|| " zaal zegt» dat de vïelgeraara te 4 uur ingesefcesp t zullen vfor-
•{> den; hij wil echter geen nadere aenduidingjgeven. De y_oorzritt.gj
.; , . . : zegt» cat dis tns.n dan wel een'^^baiderVerrwderr11 mo et zTj Jo~bm~

," . in dit critiske moment nadere gegevena teJperawijgen. Sen z, n.
"•gewezen ziaksnvor'pleger" , die beweert in nauw contact te
stae.n mat cis te Rotterdam gelegerde ohauffeurs, zegt, dat de-

vze evamval op dit o^aüblik (2;c»15 uur) nog v-s.ri nieta wetetti.
JSen ander bsv/esrt gehoord te hebban, dat de- TS3lgeras,ra tus-
een 7 en 7-̂  uur zullen arriveren, Sen onbekende vrouw, die

rt 12 jan,r als verpleega ter in IndoneJBÏ^ te . zijn ge-

Indonesië ge-ssc?nden worden, want zij ïögc zelf geziaa
te hebben, hoe daardoor da ttaderlèndenr de Indo*s -Aordsn
doódgekmippeld, met benzine worden overgoten en in brand ge-
stoken.

• Hoewel dekaerwe' igen op een uitzondering na dit
gruwelverhaal wel willen stanhoren, ontneemt de ?oorz. haar
het woori, omdat dit &*i« bui ten de kweatl» ;gsat . Ha aen *ar-
w&r'de discussie ^ordt uiteindelijk besloten zich in de vroege
morgenuren op het l£a|*conlplein te verzamelea*

3imon, geb.g5-l)K)5 te asejiwljk, valt
. / ' t 'aö de voorz. aan en y raag t hoe h«t mogelijk ia, dat "nij*

ii thans een voor». h»i>)>an, die op hst laatste mïuaant zalf nog
/ t racht slacht of f era /te inal(»p.*3ten kind kan toch immers begrijpan,èétt

diansti«reig araara v^ojag an voor de anderen zullen worden ingf«-
•' ' : -' • • " ' '

Pe .v q or z i*jt t aar , die er Icennelijk gsjeöoeg van krijger»
»aent, dat hél geea jsin haeft d«z,« vergadering langer te rai-
3can en »indt hat da^-om beter haar ta &luitaruHIk heb naar
»ija beate wat a n en kunnen daze vergadering; geleid? aldus spr,,
"ófear dr.->ag saaasrna d^ verantwoording övar afitó ae« lid van
landelijk ootalté.» Hierop geeft Sfopr t de voörzitters&aa»;r
over aan d_a gar t. Deze wordt h ie r o o o jfe ehe e l overrompeld a
zegt »"ï>aa aluiY ik de ver^adsring en varzo&k de
vannacht op het Marconiplein te komen.11

De iusaloouiog er. a f v a a r t v ^ n do "ZuidsrkruJ,^11 is zonclsr
inc identan verlopen. De belande teili.-ig van de zi jde van fa-
milieleden etc. , van de ve r t r o 1 - kende raili fc&Jbcen vi'ae norraas.1»
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Waar aanleiding van de stukken van don Harina
Inlichtingendienst ̂ betreffende de Grgeyaieatie ter NWörde»

*ars HedeFïïe0ïit «o Waart» i& (t*a itehoeire *aa één Oea»
n ^eiilgtieidttdiei&t gaal een afaaïirlft m» deae a t uk»

hierbij) wordt het navolgende bericht»
De Organisatie ter bevordericig van Rede, Re oh t

isiir&eid werd J t e . . ^ ^ ^ *p>l P 1̂»0®» Mar-
tod ««rdais reeda ia

eter Kraan »Hendrik Albert ChriBtiaan.geborea
£ Juni 1887 te y\materdaint^otiendp ÏÏPr^Bchelaan 1̂ *3436 t© Hotter-
daauDszè Is de stuwende kracht van de organisatie on treodt op
als «enigst directeur, d ie voosioopig ook de fancèias ?aa «aora-
taris en peimirigiwoster wafir neeffifc. . . .

Re t kantoor is ge» sa tig d in d« a»iiterkamer van
zijn woning, He t is de bedoellns: dF^rgeniactie onder te brengen
llr ««B Üfeiötet lm*

Bft fiimntttü sullen «orden var&regen uit coatri-
buties van da leden en uit gifjes en hi,1dra^en in liöt sti^
fo@i«l>s toer dit fof^te afgeat'snö &ijdrap»& blijven ha t slgea»
0̂ *9̂ 11 de sehenlcariuHet fcldu» verïcregea kapitaal aal «orden
belegd 0n uit de gekwaakte rente hoopt tïiea do onkosten te kun*

Set aantal leden smet nog «eer gering «orden ge-
acht, • ™-^^w,,^„,

Wat het doel van de organisatie öetraf t »wordt
v«mwi«a aaar fee t 'bij de etuïckea getoefde |f̂ fĵ -̂ |ia,,.,̂ ||i««

Eet ia niet de bedeel i og een eigen orgaan ..... uit
te gö9©a*Wel ie men van plaa.ingaande l Januari 1947

te »ef»ppeid«a»«aföi?»aia 4e "'ïüioW"'ilïi'e«t
*eï^ais4e®tie verb&nd houdt.ïfe organisatie staat op het

standpunt ?SB de Araarikaanaöhe brocbure • 0 ,̂; World
en werkt mede met de Britache Roa4 van KérMa«
ten bij ||^s ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l e» bij de

be^iMt aicöï eea afd&eiif^; van de*
r-,^P*^^r4^^> ^ At verder r o la t ie* a aangeknoopt

pet ïiord Be?eiras« in
Teö aarasien van Van der Eraan*H*A»S.kan worden

mede gedeeid»dat htj directeur is geveest van de N. V» "Zomers
Buiten »twelke een aft n t al zotnerbuisjea in verschillende deeleit
dei» l»ad* exploiteerde.Dese S»?# ia ep 30 J'uai W43 o^ehovsn.

Tan der Sraan is foorta at^g eigetmar van B«A#C*
fa» der KraJ--n's wonlï^iariohtiag.

li| l» oud-jeu-dloider der ïiervormde Kerk en oud-
raadslid v®» Rotterdaa» toer de Anti-«e7olutionaaire

welke partij &1J i» i04i



» 2 *»

des
wijlen Se*Ob î»aa begon hij la 1$S4 n» t &$ kö3ö*a&«
dieaatea ia d® S»a .~S«r?onnêe Ker3c«

der Kraan noemt als zijn
» lBUifei*l»s*fe«**ft B? tfMBfliw* «RÏ4 te Set»

Wasfeer«lï3g01 Ho* 49 t* He t ter da».
317 -Taimari
208fe fce Rol-

terdatt,
Hendrikue geboren S A^ril 1916

teRotterdaïti»won©nde Grag.f yiori«etraat 62a te
BotfcerdsBU •' , ,
IMS»»»©» i« een aeer gunstig bö3fesrt<S staand

die zitting heeft ia eeniga Bed.Hervormd» orgaHi8ati«T» «n
geriiimeu tijd öii&en in deze kerk i ft g«w<ie«i 1*303 in te rea-
soer t zich »oor de organisatie va» Van der Kraan en kan zioh
met het doel geheel v eraenigen .Hij &$m Borgen foor tt«t b»-

der geld«n,docb «0.1«« verkeert nog ia aen begin ata-

P. A. van Kever is %w&ede dirignt van het Rotter-

g i ns e Ie n v&n de Partij van da .Arbeid togadaaa,dooiï hij kan
Eieb eten Xa&tatan tijd niet meer aet (ie politiek ?an deze
partij 7«re»n%eQ (is meer link*?doeïx at»at in geen geval
een extremiatisohe politiek V90r)*Bij treedt poll e ie Je niet
op den voorgrond en ataat g u na tig; bakend.Sij la door Van
der Kraan gepelet ia liet bas t uur of in ««D ooianiaaia der
orgaaiaatia «ittin^ t« nemea.

J".M»ï3iroBt is als kaGtoorbed^enade in di«üflt liij de
firma R ui J a en Co* Hij i» een önfeekende figuur. Politiek be-
boort hij» of tot de Partij van de Yrijheid^f tot de Partij
van de Arbeid»Hij is stam ez och t zitting ts aemen in het be-
et uur der

O aen der drie genoemd a |>eraonea beeft eea bealia-
B ing genomen op het ïarsoek ?an ?an d«r Kraan er. ai j hebben
liever niet hun naam in de* c aangelegerüiald genoemd»

Verzonden aantLuitenant ter See 21 K.M,R» 3.S,
Cfh*G*Landrö, West plein ¥o«12 te Rotterdam,

t Hoofd Centrale Veiligheiiadi»nsttJ'a?aetraafc 68
19 *a-Sraveciiaga*



A F S C H R I F T

ORGA1IISATIB ter bevordering
van REDE, RECHT en WAARHEID. ffa Rot terdam, 26 Isovember 1946

Den Keer en Mevrouw ffBRWBRDA - de Winter.

Wassenaar.

Zeer geachte Heer en Mevrouw,

Het is nu ongeveer twee maanden geleden,
sedert misschien uw serste in ieder geval Uw jongste lieveling
werd geboren. Velen hebben li toen geluk gewenscht en al deden
wij het nog niet metterdaad, ook wij hopen voor U, dat U beiden
veel vreugde van Uw telg zult mogen beleven. Dat is natuurlijk
nu reeda het geval. Want niets is heerlijker voor een. ouderpaar
dan dag aan dag te mogen zien, hoe het jonge leven voortschr i jd t
en tot ontwikkeling komt. Wie het lev.en kent , weet wat vreugde
wo.nen kan in vaak meer dan alleen den huiselijken kring, als de
eerste lachjes vader of moeder hebben gegolden, de eerste tand-
jes k o m e n ^ ë n veel belovende geluidjes uit het wiegje stijgen.
Doch al verbl i jden wij ons met U in zulk groot geluk, daarin
ligt niet de directen aanleiding tot dezen brief . En toch ook
weer wel . Want al schi jn t de zon aan Uw hemel nog zoo hoog, toch
zijn er al t i jd schaduwen. De schaduw welke b .v . valt op Uw ge-
laat als U denkt» Wat zal er van mijn kind worden? Wat zal het
z i jn over tien, twintig jaar? En wij begrijpen die vragen. Juist
wij , omdat ook wij ons, en al jaren lang bezig houden met die
uiterst brandende, velen zeer bezwarende'vraag voor de toekomst.
In toch mag er niet, mag er nooit gewanhoopt worden. V/ij , die
trachten steeds meer de zin van het leven te begri jpen, die niet
alleen sprakeloos staan als wij zien de wonderen in dé schepping
het wonder ook aan Uw kind, wij weten, dat wie de druif deed rij-
pen en de perzik ons gaf, niet bedoelen kan en nooit bedoeld kan
hebben, dat voor de menschheid geen gelukkige perioden zullen
z i jn weggelegd. Het komt er maar op aan, dat wij alle zelfzucht
laten varen, inzien, dat wij ook een taak hebben, die schijnbaar
buiten ons gezinsleven omgaat, maar bij welker vervulling U toch
om het zeerst aan het geluk in de toekomst van Uw kinderen mede-
werkt . Daarom noodigen wij U uit aan den inhoud van bijgaande
circulaire kennis te nemen. Bn ten zeerste zal het ons verblij-
den indien U ook als lid wil t toetreden. Al" ziet U het misschien
nog niet direct, over niet te langen t i jd zult U het weten van
hoe groote waarde ook Uw toetreden voor de gemeenschap zal zijn.
De gemeenschap, waaraan U beiden en Uw kind ook deel hebben en
.waaraan U zoolang U leven moogt, deel zult bl i jven uitmaken. Zoo-
dat geen woorden nopdig zijn om U de geweldige beteekenis aan die
gemeenschap voor U en de Uwen aan te toonen. Bedenk slechts»

hoe idieeler die gemeenschap, des te beter ook voor Uw kind.

Hoogachtend,

w.g. Onleesbaar.



A F S C H R I F T

ORGANISATIE ter bevordering
van RSDB, R3CHT en WAARHEID.

Ondergeteskende, de ORGANISATIE ter bevordering van KBDS, RECHT en WAAR-
HEID, gedomicilieerd aan de Bergschenlaan 348d te Rotterdam, geef t met
verschuldigden eerbied te kennen;

dat onlangs .de gemeente Apeldoorn door een even noodlot t ig als betreu-
renswaardig ongeval, veroorzaakt door de onverantwoordeli jkheid van een
jeugdigen piloot van een legervliegtuig in diepen rouw is gedompeld?

dat deze plaatselijke rouw vergezeld ging van een landelijke verontwaar-
diging omtrent de oorzaak van deze schokkende gebeurtenis, waaraan baars
inziens de Volksvertegenwoordiging te weinig concrete aandacht heeft ge-
schonken; . •

dat bedoelde ramp symptomatisch is voor den geest, welke' thans in mili-
taire kringen schijnt te heersenen, waardoor in den lande een bepaalde
onrust onder de bevolking wordt verwekt ' en de na-oorlogsche nervositeit
noodeloos wordt verhoogd:

dat zi j , als onpolitiek vertegenwoordigster van het Hederlandsche Volk in
al z i jn geledingen, met het oog op de hieraan verbonden, zeker niet ge-
ring te achten consequenties, thans een ennstig woord van protest en ver-
maan wil doen hooren;

*

dat dit omvangrijke ongeval in geenen deele alleen staat, maar gezien
moet worden in verband met de, dagelijks toenemende, veelal onnoodige
ongevallen, veroorzaakt door legerpersoneel als bestuurders van militaire
middelen van vervoer;

dat de algemeen heerschende, spontane verontwaardiging, zooals in'het
Apeldoornsohe geval den jongen legervlieger niet alleen -betreft, maar
over diens hoofd tevens de verantwoordelijke legerleiding en tenslotte
de regeering;

STELT VASTï

dat in het onderhavige geval het blijkens courantenberichten betuigde
leedwezen en de deelneming gericht tot de nagelaten betrekkingen der
Jeugdige slachtoffers niet de overtuiging geven, dat de betrokken leger-
autor i te i ten vanaf heden aan het algemeen gesignaleerde wangedrag van
het militaire personeel met kracht paal en perk te stellen.

dat de Volksvertegenwoordiging thans met niet misverstane beslistheid
haar duidelijke afkeuring dienaangaande dient uit te spreken en de Leger-
leiding uit te noodigen, thans op korten termijn in het openbaar te pu-
bliceeren maatregelen te nemen waardoor aan de militaire onverschillig-
heid en willekeur ten aanzien van den burger een def ini t ief einde zal
•komen;

dat het , ten koste van de bevolking raillioenen guldens verslindende mili-
taire apparaat zich thans aan het oog voordoet als een '.vanordelijk in-
s t i tuut , dat zich aan alle normale we t t en schijnt te kunnen onttrekken,
waardoor de verhouding tussohen Volk en leger op wel zeer wankele basis
komt te staan;

- dat -



l

2.

dat thans van de hoogste legerleiding een duidelijke en in extenso te
publiceeren verantwoording wordt verzocht aangaande haar beleid en wel
binnen een redelijk termijn, terwijl het landsbelang eischt» dat op ver-
gri jpen, tegen de 'militaire discipline als bovenaangehaald, tot in de
hoogste regionen uitermate gevoelige, met name genoemde s t ra f fen zullen
worden gesteld, welke in.hè t geval Apeldoorn reeds ten aanzien van be-
trokken verantwoordel i jke commandanten zullen worden toegepast:

dat alleen weloverwogen, maar eerlijke en vooral duidelijke uiteenzet-
tingen middels pers en radio van bevoegde zi jde, aangevende op welke
wi jze deze na-oorlogsche uitwassen radicaal en energiek bestreden zul-
len worden, de gewekte onrust bij de bevolking kunnen wegnemen, waardoor
een van de hinderpalen, die een eensgezinden en regelmatigen geestelij-
ken en stoffeli jken wederopbouw van ons Koninkrijk in den weg staan,
uit den weg zal z i jn geruimd.

Hetwelk doende, enz.

Rotterdam 30 Ootober 1946. •

ORGANISATIE ter bevordering v-an
RSDE, H3GHT en WAARHEID.

Afdeeling Volksbelangen.

AAST de HoogEdelGes trenge Leden

van de beide Kamers der 3TATSH-GS1TBRAAL.

te
*s- G R A V 3 U H A G B.
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L. S.

Wij ..hebben het genoegen U bijgaand afdruk te doen toekomen van twee
s *

adressen over zeer actueele vraagstukken, door ons aan de leden van de

beide Kamers gezonden. Bovendien brengen wij U ter kennis, dat wij ook

aan andere vraagstukken reeds onze aandacht hebben geschonken. Zoo b.v.

aan de hoogst klemmende vraag, of de Wetenschap in dienst van den Opbouw

zal' staan dan wel in dien van de vernietiging. Of de wetenschap in^ver-
*

dere ontwikkeling een vloek dan wel een zegen voor de menschheid zal

blijken te zi jn. Het trok onze aandacht, dat er op het gebied van de pa-

pier-distributie nog al wat ongerechtigheden aan de orde waren. -Ook dit.

noopte ons bevredigende stappen te doen. Snkele kleinere moeilijkheden,
i

maar voor de betrokkenen van groot belang, mochten wij tot een goede op-

lossing brengen. Geen enkel vraagstuk zullen wij aangrijpen,- of va j heb-
* .*•

ben ons volkomen op de hoogte gesteld. Maar dan ook komt in onze actie

geen RUST, alvorens het resultaat ons bevredigde. Met volharding en ener-

gie moeten de meer gezonde denkbeelden weer in ons Volksleven worden in-

gedragen.

Aangenaam zal het ons z i jn , indien ook U wilt overwegen, als lid
t

toe te treden. De t i jd is er beslist rijp voor . Het is slechts zaak de

algemeene apathie te overwinnen.

U zeg t j «het is mooi, maar*..". Wij zeggen: « het moet en het KAff,

het is slechts een kwestie van WIL1*. Tot nadere inlichtingen zi jn wij

steeds bereid.

Bergschelaan 348d- tel.41839
CBGAÏÏISATIS t e r . b e v . van

R o t t .e r d a m.- •
• ' RSB3, HECHT en WAARHEID.
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Uit ons program_van_

Aan het rijk gevarieerde Program van Actie onzer ORGANISATIE ontleen'en
wij het volgende: Natuurlijk irjt^ejijwll^Jl^r^ .
de REDE• en- of de WA^R^IP..in_jse^rajig^ojBnV 'Sa dan niet uitsluitend in
geestelijke of more eile ~v r a ag^ToM-cen^ maar' "*o*o k, waar het meer 2akelijke
aangelegenheden be t re f t .

II. Desgewenscht en zoo noodig wenden wij ons tot het Hoogste Gezag; tot
leden van de beide Kamers der StaTen Generaal; tot die van Provinciale
Staten en van G eme e n terad^n. Alsmede tot*BBolleges, die niet ui tvoerende
macTft z i jn bekleedT"""'

III. Tot het geheele volk. En dit alles door middel van geschrif t en pers

l

TT. Als vraagstuïpcen, die direct reeds aan de orde zullen worden gesteld
noemen wij uit het program van Actie de volgende:

De taak van Nederland als v murtorenwa.cn t er in het midden der wereld. Wij
behooren niet tot de GEW3LDIGBN. Daartoe behoort de vuurtdtenwachter ook
niet. Maar z i jn taak is onmetel i jk en van de groots te waarde.'

Het militairisme is in glorie bezig .zichzelf Wf-e-*1 te^levaren. -Na de dui-
delijke rapporten over de resultaten - met de atoombom te bereiken - zal
zelfs de meest cynische militairist moeten erkennen* dat sijn rijk ten
einde loopt en er alleen nog maar de dringende behoef te bestaat aan ste-
vige dragers van burgerlijk gezag en geen-enkele noodzaak (met het oog
op doeltreffendheid) om volkeren door militaire lasten én ellende en ar-
moede gedompeld te houden, doordat men weigert de vreeselijke resultaten
te aanvaarden.

Millioenen, nu nog aan bombast bes teed, moeten zoo spoedig mogelijk wor-
den aangewend tot het geluk der Volkeren.

De uitvinding van de atoombom kan blijken een zegen te z i jn , mits men
de consequenties aanvaardt. OM DAT TB BEVORDEREN'IS RSSD3 ONZE ORGAl-fISAf
TIB GEWETTIGD.

Geschillen, welke ook en tusschen wie ook bestaande, losse men op door
middel van het gezonde verstand, dus langs den weg van de Rede»

Sr is in ons land geen plaats voor TERRORISME, van welke zi jde dat terro-
risme ook komt. Terrorisme is een geesel, die heel het volk raakt. Dus
heel het volk worde daartegen mobiel.

Na anderhalf jaar en langer uit hun gezin, hun werk en hun levenskring
te z i jn weggenomen, moet door met Re o. e begaafde menschen erkend worden
dat de schuld van duizenden, die wij schuldig achtten, nu ruimschoots
is geboet en zij naar eisch van Recht en Rede weer aan de Maatschappij,
behooren te worden teruggegeven.

Ons volk wilndemocratisoh" zi jn. Mede als.gevolg daarvan, zullen wij ons
verzet ten tegen wat men "partij-politiek" pleegt te noemen. 2artij-poli-
tiek voldoet niet .aan onze inzichten van RECHT; kan niet geacht worden
in overeenstemming' te z i j n met de RSDïï, staat al t i jd met de WAARHEID min
of meer op gespannen t voe t , is zonder uitzondering steeds meer in str i jd
met de hoogste belangen van het VOLK. Hiermede beoogen wij niet te 26°--
.gen, dat Politieke Partijen geen bestaansrecht hebben. Maar wel, dat de
gezamenlijke politiek dier partijen maar een gemeenschappelijk doel mag
nastreven; uitsluitend het -HOOGST! VOLKSBELANG/



2.

Opmakend de BALA1TS, voorhoudend de SPIEGEL zal dus onze ORGANISATIE als
-corrigeerend medium op de "democratie" moeten worden aanvaard.
Wie zal ontkennen, dat daaraan in onze tijden groote behoefte bestaat?
Sluit U aan!! S n ook U draagt een steentje bij.

latuurlijk is het begrijpelijk, wil onze ORGANISATIE voldoende invloed
kunnen uitoefenen o ra iets van be teekenis te bereiken, dat dan haar le-
dental niet gering mag zijn.'JEr zijn maatregelen getroffen welke er toe
zullen leiden, dat zij binnen enkele jaren tot een van de grootste in
ons land kan uitgroeien, terwijl nu reeds met het buitenland verbindin-
gen zijn aangeknoopt. Doch daa.rover hoort U meer, zoodra U als lid bent
toegetreden en aanvaard.

-o-o-o-o-o-o-o-o-



ï ' ' . A F S C H R I F T

ORGANISATIE ter bevordering
van RED3, HBOHT en WAARHEID.

Wat wij teveel 'missen' in de huidige samenleving, dat is het bewi js , dat
de BEDE regeert; het gezonde verstand, het begin der goddelijke WIJS-'
HUID, dat meer is dan robijnen.. . .

Wat wij ontberen, dat is het HECHT, dat gelijkelijk geldt voor allen.
Recht, dat desnoods vr ienden niet on tz ie t en "vijanden*' niet zwaarder
s t raf t . • • ' • ' • ' '

Wat meer en meer verloren ging, dat is de eerlijkheid, de Waarheid. De
Waarheid als tegenstelling tot den leugen.

Wie met ons bevorderen wil de zegeningen van de Rede; het gezond ver-
stand, het inzicht dat niet beheersc.ht wordt door egoïstische factoren
en tevens vrucht is van goed begrip en helder inzicht, van ervaring en
door het leven geleerde lessen.

Wie met ons voel t voor RECHT, het eenige Recht, dat alleen v r i j e men-
schen maar kennen en dat een der hoofdpij lers behoort te z i jn eener
goed georganiseerde samenleving.

Wie met ons de Waarheid l iefheeft , de Waarheid, bron en vrucht van het
diepe besef, dat de leugen nooit verheft en slechts Waarheid uiteinde-
lijk bevrediging schenkt» die sluite zich aan bij de ORGANISATIE TER
BEVORDERING VAK REDE, RSCHT en WAARHEID.

Deze organisatie vraagt niet naar confessie en niet naar politieke ge-
zindheid. Geen geloof komt tot de ju is te waarde, indien niet wijsheid,
Hecht en Waarheid er door worden gediend.

Elke politieke idee is zonder b l i j foende .be teekenis , en zeker geen zeger
voor het volk, indien de dragers en de vertolkers van die idee niet be-
klommen hebben de catheder, "waarop allereerst en allermeest het Recht,
de Rede en de Waarheid worden verdedigd.

Sr moet heel wat REDE; hier WIJSHEID in de samenleving worden ingedra-
gen. Er moet heeï wat recht worden gezet en het RECHT, dat z i jn bor-
sprong vindt in &et edelste, dat den mensen behooren kan, moet meer dar

• tot dusver worden gediend. De leugen - waar en door wien die ook wordt
verkondigd - moet doeltreffender dan tot op heden door de Waarheid aan
de kaak /worden gesteld en bestreden.

Om dat alles te bevpoderen, wordt ook Gij uitgenoodigd in onzen rijen
plaats te nemen. E n - w i j vragen U dat te doen in het klare besef, dat
allen, die toetreden, daarmede te kennen geven voor zich persoonlijk
in al hun handelen en denken het gezonde vers tand, het RECHT en.de
WAARHEID zooveel mogelijk te willen dienen.

Zoo beschouwd, is dan ook Uw' toetreding reeds een daad. Maar tot meer-
dere zult Gij worden opgewekt. Want de samenleving ,is rijp, om geen
ander woord te gebruiken, om transfusie van RED®, RECHT en WAARHEID
toe te passen.



Strijd zullen wij daartoe hebben te voeren. Str i jd op alle f ron ten
des levens. Maar hanteerend de wapenen uit een geesteli jk arsenaal»
- van geweldmethoden verwachten wij het niet - zullen wij dien niet
ontwijken als het er op aan komt voor het RECHT z i jn loop te eisenen
het gezonde verstand en -he t heldere inzicht te doen zegevieren, de
Waarheid en niets dan de waarheid te dienen

Vrij en volkomen onafhankelijk van .anderen z e t t e n wij ons tot een
taak, die te lang reeds'rus' ten bleef . Door woord en geschr i f t , in
vergaderen en pers zullen wij voor onze inzichten opkomen. Vanaf he-
den zal men het ,niet meer zonder ons doen.

ïfogmaals» wij noodigen ook' U uit U mede aan te sluiten. Sn wij ho-
pen dan, dat U een zeer actief aandeel in ons organisatie-leven zult
willen en kunnen nemen. Waarbij voorop sta» de aanwerving van nieu-
we ' leden. Want hoe hooger ons aantal, van des te meer beteekenis is
ook onze invloed.

U wordt uitgenoodigd ti)e-te treden door H.A.C. v .d . Kraan.
Bergschelaan 348 .Rotterdam.

Ondergeteekende

wonende • .te

•wensent toe te treden tot de Organisatie ter, bevordering van

RBPl, R3SGHT _en WAARHEID en een contr ibutie te betalen van

f per jaar.

(Handteekening)

Minimum f5.-
datum 1946.



A F S C H R I F T
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ORGAÏÏISATIS ter bevordering
van HÏÏDB, HHCHT en WAARHEID

Brengt ter kennis aan de gezamenlijke leden van U w " c o l l e g e s »
de afdeeling VOLKSBEL A¥GEtt der ORGANISATIE ter bevordering van
RSDB, RECHT en WAARHEID, gedomicilieerd 348d te Ho 11erdam»

dat zij met de groots te zorg en nauwgezetheid bestudeert en
gadeslaat de wereld-ontwikkeling na den laatsten oorlog, gezien
zoowel.nationaal als internatonaal;

dat zij met onpolitieke ob jec t i v i t e i t dedert de bevrijding
heeft kennis genomen van hetgeen Staatslieden van onderscheide-
ne naties met betrekking daartoe in woord, en achr i f t als hun in-
zicht en verwachting hebben verkondigd;

dat zij zich hiernaast nauwkeurig op de hoogte heeft gehou-
den van hetgeen door technische scheppingen als (oorlogs!) mo-
gelijken zekerheden haar ter oore komt;

dat zij niet zonder groot e. verontrusting moet vaststellen,
dat onze Staatsbegrooting met honderden millioenen aan militaire
uitgaven wordt belast, hetgeen ontegenzeggelijk wederopbouw en
nieuwe welvaart radicaal in den weg staat;

dat het militaire apparaat tienduizenden kostbare en onmis-
bare krachten aan den vredesarbeid en het toch reeds zoo kwets-
bare gezinsleven onttrekken;

dat zo-owel realisten als idialisten het op het punt van een
mogelijken toekomstigen oorlog volkomen eens z i jn , dat deze zou
neerkomen op het bekende alternatief van Amerikaansche Geleerden»
"one world or none*';

dat het juist ' de atoom-oorlogstoepassing is, die een derge-
lijken toekornstigen oorlog tot een tastbare onmogelijkheid ma-
ken, omdat legers de reap. bevolkingen niet meer zullen kunnen
beschermen tegen de meest gruwelijke vernietiging van oppervlak-
ten van vele tientallen honderden vierkante kilometers in een
slag; ' •

dat gezond, nuchter inzicht duidelijk maakt, dat een oorlog
tot een volslagen krankzinnigheid moet behooren en STÏÏLT VASTi

dat voor het behoud van de thans zoo moeizaam verkregen en
nog steeds uitermate wankele vrede zoovel internationaal als na-
tionaal andere wegen ingeslagen dienen te worden;

dat de leden harer organisatie Uw colleges uitnodigen, in
zi jn eerstvolgende zi t t ing de uiterst belangrijke en beslissende
vraag aan de orde te stellen, o f . het practisch nog wel mogelijk
zal zi jn, Nederland en z i jn bevolking met eenigen kans op succes
tegen der verschrikkelijke gevolgen der .nieuwste technische oor-
logsmiddelen te beschermen;

dat harerzijds als bestudering van dit vraagstuk bereids- is
komen vast te staan, dat geen enkel militair apparaat,' hoe mach-
tig ook, die zekerheid zal kunnen bieden en dat bij het uitbre-
ken van vi jandeli jkheden, elk militair apparaat met bevolking,
waar ook ter-wereld, in een luttele spanne t i j ds volkomen ver-
nietigd zal worden;

dat het voor ons Koninkrijk een grootsch doel kan zijn, in
interna t io'naal opzicht op te treden als voorvechter voor perma-
nente vredesverhoudingen;

dat het te dien einde noodzakelijk is, d a t . U w colleges zich
in de eerste plaats principieel uitspreken over het al dan niet
ten koste leggen van enorme bedragen voor de instandhouding en
permanente uitbreiding der Landsverdediging, waarbij wordt aan-
geteekend - ter voorkoming van misverstand -, dat zij (de ORGA-
JTISATIE) ten sterkste gekant is tegen elke vorm va-n terreur -

- waar



- waar ook ter wereld - en dientengevolge met alle. kraan t zal mede-
werken aan een door REES, RECHT en WAARH3ID geschraagde G1ZAGS-
handhav ing; *

dat onmiddellijk daarna het oogenblik Lis gekomen, ora het ini-
tiatief te nemen' tot de instelling van een

l

daarmede een lichtend voorbeeld stellende aan andere naties en het
eigen volk de zekerheid gevende, dat van dat oogenblik af energiek
aal worden gestreefd naar verwezenlijking van concrete vredesver-
houdingen;

CONCLUDEERT:
dat de instelling van dit Departement voor den Vrede als 'pen-

dant van het militaire Ministerie evenwiaht kan breagen in de ver-
stoorde verhoudingen en- tevens de eenige uitweg vormt voor de
menschheid om beslissingen door wapengeweld, waaraaa Yxederom mil-
lioenen wapendragers en ongewapende n doelloos - en' 'weerloos! - te'n
offer zouden vallen, tegen te gaan;

dat een toekomstig Departement voor den Vrede het lichaam zal
z i jn voor beslissing van geschillen door overleg, gezond verstand
en rede;

dat van het Koninkrijk der ITederlanden op deze w i j z e een krach-
tige en niet te onderschatten invloed kan-ui tgaan ter verkrijging
van een permanente vrede en tenslot te

dat, gezien de enorme urgentie van dit vraagstuk van de-ze
eersten stap: ' '
de instelling van een Departement voor den Vrede, reeds e.en v^aar-
devolle prevent ieve werking internationaal kan uitgaan.

WESHALVE onze Organisatie bi$ Uw colleges er op aan dringt
haar voorstel , zijnde een posi t ieve bijdrage tot behoud en besten-
diging van den wereldvrede, in de eerstvolgende zittingen aan een
ernstige bespreking te willen onderwerpen.

Hetwelk doende, enz.

Rotterdam, 11 November 1946.

ORGAMSATIïï ter bevordering van

BEDE, RBCHT en 'JAAHHBID

Af deeling Volksbelangen

Dir,

w.g. onleesbaar

A A H de HoogBdelGe strenge Leden
van de beide Kamers der STAXSN-GEHSRAAL

te
1 s- Gravenhage. p


