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K O T A 

Aan H.B.V.D. 
van H.E. 
Bijl.: diversen 

Naar aanleiding van de hierbijgaande brief van de 
Minister zonder Portefeuille, d.d. 11 Augustus 1952, afd. 
Kabinet 9170 met bijlagen, moge het volgende worden mede-
gedeeld. 

In de administratie van de B.V.D. komen omtrent de 
Internationale Vrijwillige hulpdienst eeen verdere bijzon
derheden voor dan zijn vermeld in de bijla�en van boven
genoemd schrijven. 

Tot op heden is niet kunnen blijken, dat de I.V.H.

zich bezig zou houden met activiteit op politiek gebied. 
Haar leden zijn voor het grootste gedeelte pacifistische 
en anti-militairistische idealisten. 

De I.V.H. telt 450 a 500 leden. In 1950 bestond het 
bestuur uit: 
voorzitter 

�ecretaresse 

P. KLEJRB�ZEM, wonende te Wassenaar, leraar
lyceum. Nadere gegevens nog niet bekend. 
Johanna Petronella Aenes KOSTER, geb. te 
Amsterdam, 21-6-1920, wonende te Amsterdam, 
Dufaystraat 17-Il, lerares lyceU.I!I.. 

penningmeester: Fred PAREE, wonende te Naarden. 
Op politiek gebied is niets ten r1adele van de genoemde 

personen bekend. Van verandering in genoemd bestuur is tot 
op heden niets bekend geworden. 

Jl.1omenteel worden dezerzijds geen termen aanwezig geacht, 
die het wenselijk zouden maken door ·de I.V.H. georganiseer
de zomer (werk)-kampen te doen verbieden. 

De activiteit van de I.V.H. zal nader worden geobser
veerd en indien in de toekomst berichten mochten worden 
ontvangen, die in ongunstige zin zouden afwijken van het 
vorenstaande, zal hiervan direct mededeling worden gedaan. 

I 

Sen fotocopie van de te retourneren bescheiden geli�ve 
,U hierbij aan te treffen. 

(B VI ) 

�
'H.B., 8 September 

�� 

1952 
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Onderwerps Service Civil International. 

Bijlage 

.,/. 

een bundel correspondentie 

VERTROUWELIJK 

Met verwijzing naar het trwerzijdse schrijven van 
11 Augustus 1952 No. 9170 heb ik de eer Uwer Ex:cellentie 
-onder terugaanbi8!1ing van de bijlag� daarvan- het volgende
mede te delen. 

De "Service Civil International" (s.c.I.) is een 
organisatie, welke in 1920 -als uitvloeisel van een in eenoemd 
jaar ten huize van de bekende Ir C. Boeke te Bilthoven 
gehouden bijeenkomst- door de Zwitserse ingenieur Pierre 
Cér�sole we3'd opgericht. Deze organisatie heeft sedert ver
takkingen gekregen in verschillende West-Europese sta.ten. 
De Nederlandse afdeling kwam in 1945 tot stand onder de naam 
van "Internationale Vrijwillige Hulpdienst",. welke volgens 
niet recente gegevens omstreeks 500 leden telt. 

Het.doel van de s.c.I. is vrijwilligers, ongeacht 
ra�, nationaliteit, geloof of politieke overtuiging, in werk
kampen bijeen te krijgen, teneinde waar nodig hulp te verle
nen; bijv. om de schade te herstellen veroorzaakt door oor
logen en natuurrampen. In een oproep ltan de !.V.H. in 1949 
aan "De Nederlandse Vredesorganisaties" heet het, dat "deze 
directe hulpverlening met inschakeling van de gehele persoon 
vcaoide vrijwilligers meer dan louter herstel van materiele 
schade" betekent, maar "de hoogste l)iting van en dienst aan 
een geest (is), die zij dagelijks in zich zelf en anderen wil
len-ontwikkelen, de geest van begrip, naastenliefde en ver
antwoordelijkheidsgevoel, die het oplossen van internationale 
conflicten door wapengeweld onmogelijk maakt". 

Van de anti-militairistische geest van de !.V.H. ge
tuigt de zinsnede in evenbedoelde oproep; Een bommenwerper 
k0-1Jmeer dan �ijftig pionierskampen • 
In dit verband kan ook worden verwezen na.ar art} sub c iln d
van de statuten van de S.C.I., aangehaald in het zich onder 
de bijlagen bevindend schrijven van het internationaal secre
tariaat van de s.c.I. te Parijs. 

� Uit het vorensta.à moge blijken, dat de r.v.H. 
op zichzelf niet be tot de organisaties welke de speciale
aandacht van de Ul eRst 'è�e,1. v.- ee,j communistische in
filtratie -waarover in het schrijven van de Minister van Oorlog 
van 5 Augustus 1952 Conf. La 1254 wordt gerept, is dezerzijds 
niets bekend, evenmin v� enige binding aan de I.V.H. m.et 
de bekenqe communistische vredesbeweging)-IJ-

��rd zal i�!.l.i.et nalaten Uwer Excellentie omtrent
de � bewegingvf8 informeren, ingeval H'1 e..e inlich-
tingen van-fiife-�r� �l!'l?Jg:_�.-��� �
� � Het Hoofd van de�t, 

Aan Z.E. de Min. v • Birmenl Zaken 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

Aangezien Reg. Kabinet te allen tijde bekend moet 
zijn waar bijgaand stuk zich bevindt is het nodig, 
dat degene die het stuk overdra11gt hiervan mede• 
deling doet door Inzending van een der aangehechte 
strookjes, 

BINNENLÄNDSEZAKRN 
KABINET 

INGEKOMEN 
1 -·6·AUG ,1952,

Agenda Nr.; '" � tl 

AAN 

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 
nummer van deze briefnauwkeurigtevermelden 

Zijne Excellentie 
de Minister van :Binnenlandse 
Zaken. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van ons nummer 
l 's-Gravenhage:· 5 Augustus 1952.

Conf' La L 254
bijlagen: 

' 

onderwerp: Service Civil International. 

Hiermede heb ik de eer de aandacht van Uwe Excellentie op het 
navolgende te vestigen. 

Enige maanden geleden mocht ik van de burgemeester van EINDHOVEN 
enige inlichtingen ontvangen omtrent de doelstellingen van de 
11 Service Civil International" ten opzichte van de militaire dienst 
en de weerslag daarvan in de schoolkrant van het Gemeentelijk 
Lyceum te EINDHOVEN. 

:Bij informatie bij onze ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen bleek wel is waar aanvankelijk, dat voornoemde organisatie 
communistisch was geinfiltreerd en ook veel werkkampen in Oost
Europa organiseerde, doch naderhand berichtte onze voornoemde ambt
genoot mij, dat er zijns inziens geen doorslaggevende reden gevon
den was bekendmaking omtrent door de Service Civil International 
georganiseerde zomerkampen te verbieden • 

·Desalniettemin acht ik het van belang op grond van de gerelateerde
feiten, vervat in de bijlagen dezes, welke bijlagen ik Uwe
Excellentie hierbij ter 'informatie doe toekomen, dat de activitei
ten van voornoemde organisatie en haar vertegenwoordigers in
NEDERLAND in deze worden 5eobserveerd.

tf Ik moge Uwe Excellentie derhalve in overweging geven de stukken
J handen te stellen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Mochten in deze meerdere feiten aan het licht komen, dan zal 
op prijs stellen deze te vernemen. 

De bijlagen ontvang ik te zijner 

in 

tijd gaar;:te- van U teru� 

)d'E�·;µrnusT-gR VAN -'b�RLOG
1
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GEMEENTE EINDHOVEN 
' 

PERSOONLIJK. 
l;J!_ �1-il ,t, j 

y /'' \ 

Nr. 216V/6385N. Afd. V. EINDHOVEN, 19 lfaart 1952• 

Onderwerp: 

Werkkampen van de Service 
Oivil International. 

AAN1 
Zijne Excellentie da Minister van Oörlog. 

. 

Bijlagen: diverse. 
te 

Men gelieve bij antwoord 

nauwkeurig de dagtekening, 

het num�r en de afdeling 

van de:a:e brief aan te halen • 

\ 

's..ORAVEN1IA.Olll1 
....... 

I 

Naar aanleiding van een artikel 1n de Spectator t het echool
ble.d van het Gemeente-Lyceum, !!lhier, betref'�ende d..e. z.g. W81%
kampen Van de Service Ci'Vil Intexnational, heeft Mej.A.C.van Tol, 
Lerares Nederlandse.an genoemde �ehool, een uitgQbreid.e corres
pondentie gavoer� met het Unesco Centrum Nederland en met de 
Unesco te Parijs. 

De inlichtingen die Mej.van T�l van deee instanties heeft ontJ:
van�, hebben ha.ar echter niet bev:redigd/"" ·, 

Daarom heai"t zij �ioh gewend tot da rector van het Gemeente
Lyceym met het worstel om ha.ar correspondentie in handen te 
stellen VQl'l een bevoegde instantie aan Uw !Jin1eter1e en van de 

, ,.., 'V'oorzitta:r van de Dienstweigeringi:;commissie van Uw l:l'in1ster1e,
. � P��.llr.A.C.Josephus Jitta. 

� "/-.J.,,f ,.;.,LL>- Deze correspondentie is, door de rector van het Gemeente-Lyceum
A."",., , � a;t voorgelegd aan ons Collega. 

l /1 v" · Aangezien vd.j de�e kwestie - clio in bijgaande stukken uinoe-
po rig wordt uiteengezet - van wldoende belang achten om U ervan 

in kennis te stallen, doen Wij U cie betref'fende stukken hierb13 , 
toekomen. 

' ' 
'l'yp.tm. 
Coll. l 

y 

Burgemeester en Wethouders van Eindhov&n,� 
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Uit een art ikel in de Spectator, Schoolkrant van het Gemeentelijk 
Lyceum te Eindhoven,Octb�er 1951. 

Doelstelling der s.c.I.

Voorop staat het bieden van directe hulp in streken wwar een noo d
toestamd i s  ontstaan, die niet op andere wijze kan worden opgehev en. 
1weede en welli cht nog belangrijker doel i s, door gemeenschap�elijke ar
beid en het nauwe contact bij de vr2Jnwilligers het besef te ontwikkelen, 
dat een benauwende en noodlotti�e anergieverspilling plaats vindt voor 
destructieve, militaire doeleinaen, en d�t deze energie in deritoekomst 
meer en meer zal moeten wo rden gebruikt voor materiele en geestelijke 
opbouw. 
ln die zin wenst de S.C.l. een tegenhanger te zijn van de militaire dienst 
door een internationale burger dienst, die zich wijdt aan een constructie
ve taak. �n overeenstemw.ing hiennec ijvert de Nederlandse afd. van de 
s.c.r. voor een volledige 6rkenning en zinv olle tewerkstelling van hen 
fie gewetensbezwaren hebben tegen het verrichten van militaire dienst •••. 
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A}'S �H.rt.l Y.i. 

Dec. 21 1951 

ED/266780 

.liilademo iselle, 

Go.llllile suite à ma l�ttre ED/266767 du 19 Décembre 1951, j'ai le 
plaisir de vous rew.ettre ci-j oint la réponse que je viens de recevoir 
du Service Civil lnteTI1ational, et qui complètera les renseignementa que 
je vous avais donnès dans ma. lettre sus-mentionnée. 

Je vous prie d'agréer, .11;;.�de.moiselle, 1 assUBance a.e mes 
respectueux horumages. 

Pierre Franco is 
D6partement�de l 1 Education 



VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR.9170 

BETREFFENDE 's-Gravenhage, 11 Augustus 19s 2. 

1 bijl • 

• 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Bijgaand gelieve U aan te 
schrijven van mijn ambtgenoot 
no. Conf. La L 254. 

Uw advies hieromtrent zie 
tegemoet. 

Aan: Het Hoofd van de 
B.V.D.,

_.:�:�!�!��ê:8�!. 
� 9377·51 

VERTROUWELIJK. 
--------------

treffen een 
van Oorlog 

ik gaarne 
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Eindhoven, 25 Februari 1952.

Aan de Rector van het Gemeentelijk Lyceum
te Eindhoven.

Zeer Geachte Heer Elich,

Volgens afspraak geef ik U hierbij in handen de
afschriften van miJn correspondentie met het Nederlands Centrum 
van de Unesco en met het Bureau voor de Opvoeding van deze Instelling
in Parijs. Zo.als U bekend is, was deze briefwisseling het gevolg van
een publicatie in onze Schoolkrant over de werkkampen van de Service
civil International, waarvan de strekking mij ongewenst voorkwam! 
bovendien was ditzelfde onderwerp ter sprake gewePst in de Debatingclub .

Nu het resultaat van mijn correspondentie niet erg be
vredigend is, wiide ik U voorstellen, deze in han�en te stellen van
een bevoegde instantie aan het Ministerie van Onderwijs en óok van 
de Voorzitter van de Dienstweigeringscanmissie van het Departement
van vorlog, .l:'rof • .Mr. A. c. Josephus J itta. 

Alleen van mijn allereerste schrijven aan het Neder
landse Unesco- Centrum heb ik geen afschrift; dit was een verzoek om
inlichtingen.

Hagenkampweg 70

Hoogachtend,

��,� 
Lerare� 
aan het Gemeentelijk Lyceum
te Eindhoven

l 
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AFSCHRlFl' 
Eindho�en, 3 Jan 1952 

� ,
� ' 
• . ..l.

Unesco, Departement de l'F.ducation
Paris • 

'/ 

Monsieur, 
/ 

Je vous accuse reception de vos lettres du 20 et du 21 dec. 1951, 
nos BD1266767 et ED/266780. ,, , 1 , 

J' en oonolus que noà elèves ont un peu exagere, mais en ce qui 

l 
oon_oerne les principes du S.C.lrdont vous m'avez envoyé une oopie je 
trouve la même expression "destruotive military one (::: service)" qui 

,1 m'a paru tellement d�ereuse. J ·ose prêtendre que je aais quelque 
chose de la,mentalit� des jeunee gene. Quand on peut dire quA l'Unesoo 
donne son r�oonfort moral à de tellee inetitutions, n'existe+t-11 pas 
le danger qu' une confusion mentale s'empare de ceux qui sans cela ne dout�
riont pas? N'oublione pas qu'il est question des nations et des peuplee 
qui ne feront la guerre que quand ils seront attaqu�s. 

En ra�port avec tout cela je crains que les désavantages de 
ces chantiers ne soient plus grands que les avantagee, 

" Je vous suis bi.en reconna1ssante de la peine que vous vouAl.tes
donnee. Veuillez aocepter, Monsieur, 1' expreesion de ma parfaite 7-
considération ' · · 

Hagenkampweg 70 
A.C. van Tol 

Holland ;:: , ,4' "-. / /
} 

I � /h 'v11.-l / 4(.,, i''-' vl. � ti.. rl/.) fc<- .ZdÄc
Eindhoven 

• . t-L« .( r, J . __
f 
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Af'S�!"!Rl�VJ. 

• Dec.21 1951 

ED/266780 

.i.iademoiselle, 

0omme suite 'à ma lettre ED/266767 du 19 Décembre 1951, j 'ai le 
,;laisir de vous rerJe"Ltre ei-joint la réponse que je viens d e  recevoir 
du Service Civil llftemational, et qui complètera les renseignementa que 
je vous avais donnés dans ma lettre sus-mentionnée. 

Je vous prie d'agréer, ��demoiselle, l'assusance de mes 
respectueux horumeges. 

Pierre .:i'rancois 
D6partement�de l'Education 



1 t
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Amsterdam, 28 ûecewber 1951 

Geachte Mejuffrouw van 'lol, 

ln vervolg op miJn scbtijven van 11 Decemberjl. 
deel ik û mede, dat ik van de heer E'1,ancois copie ontving van zijn 
corresp:rndentie met U en 1.uet de S.C.l. � 

Na�r ik hoop zal het Unesco standpunt 
hiermede voor u aanvaardbaar zijn geworden 

. 

. . 

Met de meeste hoogachting, 

E,Lunenberg, ec.drs. 



1. 
C01'IE ��
Mademoiselle, 

20 Dec 1951 
'l7 

/ 
Nous avons bien resu votre lettre du 26 novembre relative � lapro�agande exercee, au cours de 1 • &t� dernier, ;.ar le Service C�vil Inter

national dans des Chantiers internationaux de Volontaires eq �uisse.
, Vous venez de nous rap,t->eler cette lettre par un telegraml'.!le du 

13.decembre. lfotre intention n'�tait pas de vous lajsser sans �eponse, 
1.ia1s les questiöns que vous posez dewandaient une etude attentive de notre
part e� surtout une enquete auprès du Service Civil lntèrna�ional. _Hous � . 
uttend1o�s ses explications pour vous adresser une rd"�opse a lb fois precise 
et cotnplete. 

l . 
Bien que� le Service Civil lnternatiopal ne nous ait pas encore tran 

n.is d' lclaircissement� sur les faits incrimines, nous 'ïious efforcerons de 
vous donner urie"premiere reponse aussi satisfaisante que possible. 

, 11 nous faut d'abord affinner três nettement que toute propagande 
exercee sur des jeunes gens en faveur de l'objection de conscie.ace rte r-911tre 
1 aucune façon dans les objectifs de !'Unesco et ne peut 1itre couvertej>ar

tre OrGanf§'ation. Notrfe seul bqt est de travailler pour la paix en d€vè
loppant une plus $rande solidarité"mo.,rale et inte.llectuelle entre les peuples 
C'est dans cette l.Iltention que nous �tablissons des relations avec un cer
tain nombre i·�rganisations non-gouvernementales, auxquelles nous avons 
accordi le benefice des arrangements consultatifs. Le Service Civil Inter
national figure panni elles.. 

HoUf nous adres sons à de telles organisations parce qu' alles 
ont un caractere international et peuvent n2us faire conna!'tre utilement 
le point de vua de leurs membres et mettre a notre disposition leura pu
blications, leurs conseils et leur cooperation technique. Elles s'engagent 
en revanche, a in cl ure les obj ectifs de 1 'Une�co dans le� programma, tout 
en conservant leur ideologie et leurs activités particulieres. Elles ne 
feuvent invoquer l'Unesco que pour des buts comi..uns, figurant explicitement 
dans notre programma. f·ar contra, l 1Unesco ne se trouve pas engagle par les 
declarations ou les actes de ces organisations lorsqu'elles proc�dent pour 
leur propre compte. 

::ous devons reconna'1tre cependant que nos papports avec les orga
nisations da chan'tj,iers internationaux dè volontair�s ont été plus étroits 
ces derni;res annees que ceux que nous venc;ns de definir � gran9� traits. 
La Conference generale a decidé que nous devions apyorter une a:isention

toute s��ciale uux :hantiers internationaux de Volontaires et elle l'a 
encore rap.t'el� lors de sa Sixiême Session, par la resolution 1,343, Nous 

�essons donc reguli�rement la liste des chantiers mis sur pied �ar les div 
�es organisations et nous la diffusons trèp largement, ce qui peut con

stituer en quelque sorte une recorumanqation. No� laissons cependant a 
chacun le choix entre les diverses <lltganisations et ne diri&eons pas speci
alement les per.sonnes qui s'adressent à nous vers les chantiers du Service 
:.:ivil lnternation,al. . , Il -est egalement bon de rappeler que la Conférence gentrale a 
docidé de soutenir les or�anisations de Chantiers in'ternaiionaux de �'olon
taires 1,arce qu'elles mettai(jni en pr,atique une méthode t�s ac\ive. �es 
crit�es ont joué �'une f"�_çon pl� détenn�nante que le sot1�i,d 1 eviter les 
risques que ;ourraient fnire courir certains as�ects de l'ideologie de 
telle ou telle orgunisation. Jhaque fois que nous coopé"rons avec une orga
nisation non-gouvernementale,, n�us. nous exposo�s A de tels risques, mais 
notre a�titude a tou�ours,��e d ae:i� avec confiance. • 

Il faut enfin preciser qu'1l y a une notable dif ·,.rance entrr ler 
positions adoptêes i,�r _ les chanti�rs que vous incriminez et les text"8 di:, 
statuts du Service �1v1l lntern�ion�l. Les �aragra�hes c) et d) de�� 
l'arhcle 12, sort rtrnnul�s cOtllJ1lê su1t: - -



' 

\

"c) de travailler ; 1 'instauration d' un service international construti.f
susceptible de cr�er une plus grande donfiance entre les diverses nations

/. monde et destine ê. remplacer �ventuellement le service militaire i 
Il "d� en attendant, de chercher a introdûire dans les pays ou le service mili

taire existe un service al ternatif pour les obj acteurs de consceince;" 

Vous conviendrez que nous pouvions parfaitement admettre ces textes 
puisqu'ils ne laissaien\ pas prevoir une propaganda fonnelle en faveur 
de l'objection de consciS,àice. �ous supposons que le Service International
lui-m-Qne ne saurait reprendre a son compte les propos tenue� de jeunea Hol 
landais dans les cbamtiers du Gothard. Saps doute s'agit-11 la d'un exces 
purement local qu'il n'y a pas lieu de gehéraliser, J'attentl's toutefoia la 
reJonse que le Service Civil International doit me faire sur ce point, et 
je ne manquera� pas de vous la o�iquer, ,

J•espere que cette premiere réponse v� aura donne les apaise
ments que vous souhaitez, et je vous prie d'agrêer, Mademoiselle, l'aasu-

.
rance de mes respeotueux hommages, 

Copie 

S1".RVI6i:: CIVIL INTBRNATIONAL 

Dear llr. Francois, 

Pierre Fran�ois 
Département de l'F.ducation, 

77 Bd. Jean Jaures 
Cl ichy (Seine) 

l acknowledg� receipt of your letter RD/266741, dated December 12.
19,1. '.i'o reply to your most important question, - the stand of SCI 
on conscientious objection to military service-, I quote from the Inter
national Constitution of SCl; 
"Art. 3.�; The aims of the SERVICE CIVIL INTERNATIONAL are: 
a) 'lo give practical assistance without regard to national frontiel'S .and

• 
through v.oluntary helpers frcm all countries on the oocaaian of n•tura
catastro�hes, in work of public ueefulness and in other oases of need. •
Work intended to compete with ordinary labour or to serve the purpoee
of strike breaking is excluded.

b) 'Ihrough mutu,:}. and comb ined assistance to spread acroas frantiers
and across barriers whioh divide men a new spirit which will make it
a moral impossibility for one country to make war on another.

t
c) To work for the establishment of an international construotive eel"V'ice

J 

which will .foster greater confidence between the nations of the w orld
r- x.. and .f!Ventuallx replace military service.

d·) ln the meantime, in countries in which compulsary military service ex 
exists without the possibility of an alternatif service, to work for 
the introduction of such a service for oonscientious.objectors • 

.._ e) To provide men and women of good will, without regard to their natione 
ity, race, religion, polities and class, with a sound eystem of trainj 
iJ1 mutual help and·international understanding and in voluntary 
discipline and canradeship." 

As far as artioles c) and d) are concerned, SCl is trying to demonstrate 
these ai.me rather than to proyagate them, by organising services which 

J 
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dE1111onstate the value of conccntrating the interest of men on constructi· 
international service, rather than on the narrowly aimed national and 
deatructive military one. 

) 

ln most countriea where SCI has an establiehe:1 and recognised branch of 
tlie Internattobn-tnoV"ement, it 1s7eprë8êniëd ln�he 11fätTon� 1'eàëë -
�. "In France, Tor instance,-îlie SOI n&tlonal seore;tary is a 
member of the Ccmmittee for the legal reoognition or oonscientious 
objection to military service (Canit� pour la Reoonnaissaaoe legale de 
l'Öbjeotion de Consoienoe). In Ore�t Britain, work in SCI campa is 
reoogn1sed by the Government as an alternative to military service for 
conscientious objectors. At this point I should lilce to state that the 
great majority of our members are not oonsoientious objectors and no 
attempt is made to oonvert ,any of our members to this position. 

ln accordance with SCI's constitution, discusaions are t&king place 
in most SCI services on this whole problem as well as on other questionf 
connected wi� peaoe and international understanding. 

'.'Jlen worlcing together with other organisations, SCI is careful to 
state its final ai.ma clea:t'ly and when reoruiting volunteers, the alm of 

� the movement is full! explained. P�ease note that SCI is setting a
l minimmage limit of 1� yeal"S tor new volunteers. 

• 

When s.veaking or writing of its relations with Unesco, SCI would 
never suggest that Unesco ie in any way sponsoring or encouraging its 
partioular and final alma. 

SCl is thankful for the assistance Unesco is extending to it as a 
workcamp movement, since workcam.ps do further4'international understand
ing and are thus a step towards peace. 

lam most g:rateful. for your consultation with Service Civil Inter
national following the letter of Miss A.C. va.� Tol and am at your 
disposal for more info:nnation should suoh be required. 

Yours most sincerely, 

Bernard R. Klausener 
lnte�natinal Seoretary 
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.AFSCHRIFT 

Deár Sir, 

F.indhoven, 26 Nov. 1951

To the secretary of the 
managing canmittee 
Pi1Ms0

ln connectio� with "ropaganda made by some of our pupils who 
took part in csm.Ps, ornanized la st summer in Swiss, near the Gotthard
tunnel and in our coun try near Schoorl, I should be pleased to learn fran 
Yf?U how e.xactly the relations are betweE>n those s. c. I. -camys (french abbr, 
viation for Service Civil International) and the Unesco. 

One of our pupils tells in our schoolpaper: 
The S .C.I. organizes camps in co-operation with the Unesco. 1heir 

objective is the develo!lllent of this idea: an oppressive and fatal waste 
of energy is taking place for destructive military ends and in futura thi 
energy ought to be used for material and mental upbuilding. The s.c.r. 
wishes to be an counterpart for the military service. The dutch section i1 
zealous for a total recognition and significant reliefwork for those who 
have conscientious objectiqns against t�e carrying-out of military servio 

ln my opinion these pacifist devices are apt to unbalanoe young � 
people and I doubt very much whether Unesco agrees with such propaganda 
carried-on by boys about 18 years old, the more so because unesco is 
bei.ag used for a kind of smoke.screen. 

Therefore i ask you most emphatically to be as kina as to make 
inquiries into the movements of tne campleaders. Personally 1 should like 
very much to be infonned about the relations between your organisation 
and the s.c.1. 

and to learn your opinion about the propaganda above mentie 
ned. I wrote also to the dutch centre, whioh is probably very small; the 
secretary was unable to provide me with infonnation. Our headmaster too 
thinks it most important for us to know how tboae matters stand. 

Sincerely yours. 

A.C. van Tol 
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AFSCHRIFI' 

A.C.van Tol 
Hagenkampweg 70 
'Eindhoven, 

Eindhoven, 26 Nov· 1951 

Aan de Heer Secretaris van het 
Nederlandse Centrum van de 
Unesco 
te Amsterdam 

Geachte Heer, in beleefd antwoord op Uw schrijven van 
19 November jl. deel ik U mede, dat ik me tot het Hoofdbureau van 
de Unesoo in �arijs heb gewend om verdere inlichtingen te verkrijgen 
over de kwestie van het wel of niet samenwerken" van de s.c.I. met deze 
organisatie en het in verband daanneë eventueel door de Unesco kunnen 
controleren van de in s.c.1.-kampen gevoerde anti-militairistische 
.Propaganda. 

Dat de Unesco werkzaam is op het gebied van onderwijs, weten 
scha� en cultuur was mij welbekend, en blijkt ook overigens voldoende 
duidelijk uit de naam. Van meer belang lijkt het mij, of de Unesco ook de 
gedachte aan wil kweken dat het op een oge�blik droeve noodzaak kan 
wezen, deze cultuur te moeten verdedigen. 

Dan wilde ik nog Uw aandacht vestigen op het feit dat de 
Nederlandse Jeugdgemeenschap, een instelling, waarmede, naar ik veronder
stel, de Unesco zeker relaties onderhoudt, om mij onbekende redenen met 
de s.c.I. gebroken heeft. Misschien is het voor U interessant naar de 

� aanleiding tot deze breuk te informeren. 
Ten slotte houd ik mij ten zeerste aanbevolen voor de result 

van Uw verdere onderzoekingen. . fç .,

AFSCHRlF'l' 

EL/WA 2314 

Hoogachtend, 

(Mej.) A.C.vanTol. 

.Amsterdam, 11 December 1951 

(_�-

Geachte Mejuffrouw van Tol, 
In vervolg op mijn schrijven van 19 November jl. de�l ik U med 

dat mij uit de mededelingen die ik van de Internationale Vrijwillige 
Hulpdienst,(dit is de Nederiandse afdeling van de s.c.r.) mocht ontvange 
gebleken is, dat deze organisatie inderdaad pacifistisch is georienteerd 
en dat, zoals in hun broch

�
vermeld staat, een van de doelstellingen 

va11 de s.C.I. is een tegenhanger te zijn van de militaire dienst . 
Ik heb naar aanlèiëlf: g van Uw o,..merking dat de N.J.G. met de 8 

s.c.I. gebroken zou heboen, hierover gesproken met de heer Peters, alg81D� 
secretaris van d, N.J.G., waarbij m.ltj is gebleken, dat hier van een breul 
geen sprake is, daar er nooit relaties met de s.c.1. hebben bestaan, te 
wijl de reden voor het niet samengaan van de N.J.G. en de s.c.1. geen ent, 
verband houdt met de genoemde princi�iele opvattingen van de s.c.1. 

Inmiddels heb ik mij eveneens tot het Unesco Secretariaat te Pa� 
rijs gewend, teneinde nader geinfo:rmeerd te wordén over de daar heersende 
opTattingen. Zo spoedig mogelijk hoop ik U nadere inlichtingen a:ntrent 
een en ander te kunnen geven. Mocht U zelf over de s.c.1. nog gegevens 
willen ontvangen, dan kunt U zich daarvoor wenden tot de I.V.H.Mej 
J.loater, litt.dra., Hoge Duin- en Daalseweg 28 te Bloemendaal 
----- HoogacHtënd 

E.Lunenberg, ec.drs 
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Unesco Centrum Nederland
Prinsengracht 1079 

Ama ter dam C 
Tel. 39590 

EL/WA 2278 

iae juff rouw, 

Mejuffrouw A.C. van Tol 
Hagenlcampweg 70 

Eindhoven. 

Amsterdam, 19 November 1951 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 10 dezer moet ik U 
med�delen, dat de formele doelstellingen van de Service Civil lrter
nat1onal mij niet bekend zijn. lk heb hiernaar geinfonneerd en zal U, 
zodra ik hierover �egevens heb ontvangen, nader inlichten . 

• 1. 1
1 

Wel kan ik U mededelen, dat de s.C. l. een van de vele orga-
nisaties is, waarmede de Unesco een overeenkcmet heeft gesloten en 

, welke daardoor een consultatieve status in de Unesco hebben verlcreg�n. 
Dit betekent, dat wederzijds inlichtingen en adviezen worden gegeven 

• 

en dat deze organisaties "erkend" zijn door de Unesco. 
Daar Unesco zich interesseert voor werkkampen, zijn over

eenkooisten met verschillende internationale organisaties, �elke dergelijk, 
kampen opzetten, gesloten. De bedoeling is daarbij een bijdrage te 
leveren voor de wederopbouw van alles, wat met onderwijs, wet�nschap 
en cultuur samenhanet en stellig ligt daarin de gedachte besloten. 
dat de jeugd van vele nati onaliteiten tesamen zeer concreet kan bouwen 
�an de toekomst. Dit is ongetwijfeld het constructieve werk, waarover 
Uw l�erlingen spreken. Ik kan mij voorstellen, dat hieruit de idee 
voortkomt van een tegenstelling tot de militaire dienstplicht, en in 
zekere zin is dit ook 1,;el terecht. Het betekent echter geenszins een OJJi7el 
king om nu maar tot dienstweigering over te gaan. De Unesco zal zich in 
deze dingen niet uitspreken; haar taak is gelegen in een poging to t bevor· 
dering van internationale verstandhoudi..lg, op het gebie1 van onderwijs, 
wetenschap en cultuur, en o.mt. kunnen deze werkkampen zeker h�ertoe 
bijdragen. Het is evenwel niet de bedoeli.mg deze werkkampen dP plaats va 
de militaire dienstplicht te doen innemen. 

Mocht dit in de genoemde k ampen té zijn geproclameerd, 
dan wil ik dit ga arne ai.m de betreffende afdeling va.n de Unesco doorgave 
Over de inlichtingen, �elke ik spoedig hoov.te ontvangen, zal ik O nog 
nader schrijven. 

Hopende O hiennede voorlopig naar genoegen te hebben ingelich 
Hoogachtend 

E.Lunenberg,ec.drs
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Uit een artikel in de Spectator, Schoolkrant van het Gemeentelijk 
.l.yoeum te Eindhoven,Ootbber 1951.

Doelstelling der s.c.1.

Vooro� staat het bieden van directe hulp in streken wwar een nood
toestamd is ontstaan, die niet op andere wijze kan worden opgeheven. 
�weede en wellicht nog belangrijker doel is, door gemeenschap�elijke ar
beid en het nauwe contnct bij de vr2;inwilligers het besef te ontwikkelen, 
dat een benauwende en noodlotti,e anergieverspilling plaats vindt voor 
destructieve, militaire doeleinàen, en dat deze energie in de•·toekomst 
meer en meer zal moeten worden gebruikt voor materiele en geestelijke 
opbouw • 
.1.n die zin 1Yenst de S. C.l. een tegenhanger te z ,jn van de militaire dienst 
door een internationale burgerdienst, die zich wijdt aan een copstruotie
ve taak. ln overeenstemining hiennee ijvert de Nederlandse afd. van de 
s.c.1. voor een volledige drkenning en zinvolle t ewerkstelling van hen
?ie gewetensbezwaren hebben tegen het verrichten van militaire dienst •••.
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Aangeden Reg, Kabinet le allen tijde bekend moet 

zijn wHr blJg11nd ,tuk zich bevindt Il hal nodig, 

dal degene die hel stuk overdrHgl hiervan medo· 

deling doel door Inzending v1n een cle, HngeheGhle 
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Reg. ICab. Nr .f �. 
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Datum 19 .... 

Reg. Kab. Nr ·I�·
Overgedragen een 

Datum 19 .... 

Reg. Kab. Nr-f-� 

Overgedragen aan 

Datum 19 

Reg. Kab. Nr .... p.� .. 
0v8f'Qedragen aan 
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Datum 19 ........ 
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Paraaf ........................... _. 
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Paraaf .... __________ _ 
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Paraaf ............................... . 
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BINNBNLANDSBZAKBN 

KABINET 

INGEKOMEN 

. •-·6·AUG ·1952,

Agenda Nr.: 

uw kenmerk 

I
uw brief van 

bijlagen: 

MN 

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden 

, 

Zijne Sxcellentie. 
de Minister van Biunenlandse 
Zaken. 

1 
ons nummer l '5-Gravenhaae:· 5 Auh-u.stus 1952.

Conf La L 254 
\ 

onderwerp: ,")ervice Civil International.

H�ermede heb ik de eer de aandacht van Uwe Excellentie op het 
navolgenae te vestigen. 

Enige maill!den geleden mocht ik van de burgemeester van EihDHOVBN 
enige inlichtingen ontvangen omtrent ,le doelstellin5en van de 
"Service Civil International" ten opzichte van de milit.,tire dienst 
en cte weerslag daarvan in de schoolkrant va."1 het Ge!neentelijk 
Lyceum te EINDHOVEN. 

\ 

Bij informatie bij onze ambtgenoot van Cnderwijs, 'Kunsten en ·::eten
schappen bleek wel is waar aanvankelijk, da"t voornoemde org·:mLrn.tie 
com.11unistisch was geinfil treerd en oox. veel werkka:npen i!1 Oos"t
Europa organiseerde, doch naderhand berichtte onze voor:ioe:nde'\..,imbt
genoot mij, dat er zijns inziens geen doorslaggevende reden �evon
den was bekendmaking omtrent door de Service Civil International 
georganiseerde zomerkampen te verbieden • 

Desalniettemin acht ik het van belanii: op iSronu v<.1.n de �erelateerr.ie 
feiten, vervat in de bijlagen tiezes, welke bijlagen ik Uwe 
Excellentie hierbij ter ïnformatie doe toekomen, dat de activi"tei
ten van voornoemde organisatie en haar verte�enwoortiiger::l in 
1� ·,DER1,\.ND in deze worden ·:.èobserveerd.

' 
Ik mo_;e Uwe Excellentie <le1:'halve in overweuinc; .:,:even ûe .,t ,ki<:en in 
hanuen te stellen van de Binnenlandse 1feilit.:l:eid::iuienst. 

:dochten in ueze meerdere feiten aan l:e t licht ko oen, d.c.ln zal ik Let 
op prijs stellen deze te verne:nen. 



GEMEENTE EINDHOVEN 
.

Nr. 216V/63851J: Afd. v: 
PEllSOOIILUXs 

EINDHOVEN, 19 Uaarl 1952• 

Onderwerp: 

Wcmdcam,pen van de Service 
Civil International. 

AANa 
Zijne Excellentie 4e 1&1niater van Oorlos. 

Bijlagen: diTene. 

Men 11•ll•ve bij antwoord 
nauwk•urlg d• dagtek•nlng, 
hel nummer en de afdeling 
van dua brief Hn te hal•n, 

-•· 

I• 

• 

Haar aanleiding van een artikel in de Spectator, het ecb.ool
blad van het Oemeente-LyoGW11, alhier, beb'etfende de e.g. wel"k,
kaml>en van de Sorrice Civil Intemational, heett Mej.A.C,van '1'ol, 
Lerares Nederlands &an genoemde school, een uitgebreide corree
pondentie snoerd met het Unesco Centrum Nederland en met de 
Unesco te Parijs, 

De inlichtingen die Uej.van Tol van deze instanties heeft on� 
vangen, hebben baar echter niet bevredigd. 

Daarom heeft zij zich gewend tot de recto.r van het Oemeent" 
Lyo911D met het worstel 0111 baar correspondentie in banden te 
stellen van een bevoegde instantie aan Uw lU.niaterie en van de 
TOOrzitter van de Dienetwe�ringRoommissie van Uw lfiniaterie, 
Proi',Ur,A.C,Josephus Jitta, 

'• Deze oorrespondentie ie, doar de reotor van het Oemeente-Lyoe111 
voorgelegd aan ona College, 

Aangezien lfij deH kftstie - die in bijgaande etUkken uime
rig wordt ui temse11et - van wldcende belang achten om U 8"811 
in kennis te atellan, doen wij U de betreffende stukken hierbij 
toekomai. 

' . 
'l'yp.tm. 
Coll, l 

,Y 

Du.rgemeester en Wethouders van EindhOYen, 

�-
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Uit 

... Voor 

Ag. nr: 

P&B

OD 538 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. 

INTERNATIONALE VRIJW'ILLIGE HULPDIENST 

Datum: Mrt. 51

Orgaan 11Vredesactie" (ANVA) no3 van '51 

Het Internationaal Liaison Comite van Vredes�rg�isati� (ILCoP) 
heeft te Parijs oP 14 en 15 Januari een samenkomst gehouden. 
OP deze samenkomst waren vertegenwoordigers o.a.van de Internatio
n�e Vrijwill:bg� Hul]).dienst. 

RM 

20-7-51.

Op aanwijzing van : B.
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''a-Gravenhage, 2b Februari 1951.

No. :B 99358 

Betr.: Internationale Vrijwillige 
Hulpdienst. 

,• 

VI AV 2 

In antwoord op het gestelde in Uw schrijven d.d. 13 
December 1950 no. U 29641-C 56-C 1/AS 2 moge ik U het vol
gende berichten. 

De initialen I.V.H. zijn van de Internationale Vrij
willige Hulpdienst. 

In 1920 werd door de Zwitserse Ingenieur Pierre Céré
sole de "Service Civil International" opgericht, waarvan 
de Nederlands& afdeling (I.V.H.) in 1945 tot stand kwam. 

De I.V.H. i8 een vredesbeweging, die uitgaat van het 
standpunt, dat door het samenwerken der verschillende vol
ken, de mensen onderling elkaar beter gaan leren kennen, 
waarderen en begrijpen. 

In haar statuten wordt het doel der I.V.H. als volgt 
omschreven: 

"Doel ie, een band van vriendschap en samenwerking 
tussen de volkeren te leggen door mensen van goeden wille 
gelegenheid te geven, zich onder vrijwillige discipline 
te trainen in maatschappelijk besef en een vredesgezind
heid te kweken, door internationale kameraadschap bij het 
gezamenlijk uitvoeren van allernoodzakelijkst werk in con
creet sociaal belango 

De I.V.H. steunt alle pogingen om internationale dien
sten te organiseren, d.ie contacten tussen de volkeren zou
den kunnen bevorderen. De I.V.H. stelt pogingen in.het 
werk, om militaire dienstweigeraars in staat te stellen 
hun dienst aan de gemeenacha:pop andere wi_jze te verrichten.
De l.V.H. neemt nooit op zodanige wijze deel aan werkzaam
heden, dat dit kan worden gevoeld als concurrentie met be
taalde arbeid of als het breken van een staking" 

De I.V.H. onthoudt zich van elke activiteit op,poli
tiek gebied, terwijl haar leden merendeels pacifistisch� 
en anti-militairietische idealisten zijn. 

Haar activiteit beperkt zich voornamelijk tot het 
samenstellen en uitzenden van "relie:t\teams 11 ten behoeve 
van door oorlog, natuurrampen e.d. zwaar getroffen ge
bieden over de gehele wereld. 

R.A. 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 
Plein 1813 no. 4 • 1 

te 
's - GRAVENHAGE. 

', 



N O T A. 

Aan: H.B. 
Van: CVN/III 

co.: 99358 

1 

Hoewel de Intern. Vrijwillige Hulpdienst wel 
de mogelijkheid biedt om in de toekomst misbruikt te 

� worden, lijkt zij thans nog niet voor C van belang. 

Wat betreft de Intern. Rote Hilfe; deze was 
m.i. op zekere hoogte illegaal, doch stond organisa
torisch onder de C.P.N.

In verband met het feit, dat de afd. B reeds 
eerder over de I.V.H. een rapport heeft samengesteld, 
zou ik dit gaarne willen overdragen aan B met het ver
zoek het rapport t.z.t. ter kennisname aan C te willen 
doen toekomen. 

CVN/III. 
/./ 

2 0 FEB 1951 

13-2-'51



U 29641 " t, 56 " Cl/ AS2 
1 -·,a DEC. 950

'!);Jr_iY
13 December .1950. 

16/1� ·1, a
e (f; � · 

t.JJ 

Betr.� IVH ( Illternati-onale Vrijwillige Hulp}. 1-+-

• 
Ik zou het op prijsstellen indien U mij kunt mede

delen wat U omtrent de p,olitieke richt,ing en activiteiten 
van deze organisatie o:éi=end is. 

wij is bekend, da�het een internationale ideolo
gische ingestelde orgän�satie zou zijn, die o.a. werk� 
kampen org�niseert. Hê>Ä�l niets bekend is omtrent extreme 
neigingen of co11l!llunist-:t:che gezindheid,kan ik mij niet 
geheel onttrekken, mis�cpien ten onrèchte, aan de parallel 
me� de DU! (InternatiW1il.e Rode Hulp) van voor de oorlog. 

. . 

: : 
... 

Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
'S""GRA VENHAGE. 
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Uw boveI;1.aangehaald s<,\n-ijven dd � I's:r'2- 1�9 hee1't het sclu;ijven' 

f ', ;.. � ... -.• �·-·· 1 
van dez.� diemit No" 42�9a-,'49 d�: 1�12- 149e 1/a QjUw s?hroNo.

.. 
� •• �' ' 68074 dd. 18-�'" f.lë\ rapp�hr.o är�t>-- '49, ,�1crt11st;_ uit 

l.lf' ', ons eob.r1j,ven zél U ,ijn gebleket, dat de penningmset:itet' ven da >i 

,· 

' X • InternaU(}ll_ale vr;Jwill1ge .HJ..\lpd1e.J".st, Fred P.AREE., n1,t t&.Aill8t.e
0

:ro. 
dam0 zoals gesteld 1n Uw schr�jven1 doch te Ne.erden aan- de "Vodo 
Belstlaan �9 wooneohtig 1eo 

In de edtn1n1strat1e ven deze dienst zijn geen gegevens omtrent, zijn 
., . ., � . pol,it'iektf .. or1Jntat1e ter beschikking., 

i �::11 J.' 30. 7, Wet dl!t secretaresse van de I" V "R.� J ohatlrul Pe.tronella Agnel!l KO�'T!R ,
,,,__ ____ (.1.u:1d o21-e.-.l920) betreft dient, in efWijking van hetgeen orrttrent , -� 

; · � haat- YJerd vermeld in <'"lS schrijven Nc"4:4?u à-d o ln-12- 1 49, n1,g · -
� � · tè •1orden bericht, det '31j omstreeks de eerste mea.nden van het j�er 

•• 

. ' 

l94S lirl. v.erd v�n de toenlll'ilige Nederlands-Duitse Kultuurgemeenscha1; 
op grond waarvan zil baar rediotoestel niet behoefde in te leve.ti,n., 

Met deze houding bareni jds zou het ontslag van ma-r vader• 
Dro P. Koster, gehuwd met eon :"oodse vrouw, ale lera.lilr aan cie 4e ·.;;
H oB oSo met 3-jo curaua aan dfl P.L. Takstl''8&t te Amsterd.ElJJl o)J15treeks 
April 1 ':143 verband hebben gehou.den a ()rr( de verdere aandacht del' 
bezetters zoveel mo�eli jk af te leiden, meldde 'betrolcken.e, me ju:f'frouv 
J0P0A 0 Koster,vorenbedoeld 1 zich als lid van genoemde Kultuurgeineen-
schap0 

Het Parket van het Bijzonder :'}erec�tshof te Amsterdam pesliete ddo 
lo-'1-1947 te haren aanzien� dRt geen roaatre�len voor ,,r,er(len, ver
volgin� �erden overw0geno 

Haar opleidin@: ontving z1 j (l ol'lo aan het Barlaeus Gymnasium te firr.
sterdam; aan het IroeUJ!l. te Bloemendaal geeft. betrokkene les 1n de 
Duitse taal. Bocwe1·nit,t bi,p.qalc'i ent1-rt.ri5tt,11jk 1ngéstèld, ia zij 
niet relii;i e\Ul o Evenmin .máekt z1 j dl'l 1,ndruk, ztli ver mater1a1iet1-aclt(
ideologieMn aan te hengerq zij schijnt meer thuis tè horen. in het 
kamp der humanisteno 

Haar vader, Dr. F. Kost.er f vt16r 1940 penningrneester ven� VereJ).igizw 
van Leraren aan de Openbare Middel'varo Schohn t.e .'\Ja&terds,mll wae . �
in de jAren ra de bevri,din� als· docent;in de Nade.rlandaè ·teél &n� 
Geschiedenis verbond"ll een de ie H..BoB" met 3-jo e'Ul'Sus 1V-3n dtf · 
Zoohoratraat te Amst..erd.alllo 

1 Dezerzijds is in poptiek opzicht niets amtrttn.t hem bekendo ·�· 
! 

Te:t aanvulling vnh hetgeen omtrent ,de I" V oP.., werd· gemeld, kan tl'lana 
.....:1 -. i::.og y101'den berieht

1 
dat de feitelijke beneming de:r 1nt&rnst�on�� 

�
r�. ·�.;�t organisatie luidt : �CE m �Tiq1AL.

1
· ·ï� -, ·,· ".

� �·· \ Van het l,nternetiol'l!l3 Gomit& is vool'zitt� etm ze,�i'e a,1��'. · ',
....i.-, -hlOl'last;ler en vioe-_pree1dent een zeikerè John BarvoY11 

wiens i>�a.t�."" 

\ 

- "vervanger een �kore Rodolfo Olgia.!!_ iso
·· 
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Ledec van bC'doeld C�mit� '!.ijn 

C�rnilla Drevet ; 
' lieinrich Ca,.,.stens 
1 JeEm Inebnit, ali!ll\!:!d4' de voorzHter van T.V 0 Fv , 

\ Po Kleerbt'7.�l!I ( of Kloer!be7,er:) , te ness"i::aaT. 

Het Intc-rnat.lon!lle �eoreter1aat vsr de orrenleatie is �eveatigd: 

9, rlue GU}' d��BT_OSR.,, PA.Hr.s
i 

De. 

Onderst.9ande a1'd�11nr,en en groepen d jn bij de oi:ganisat'\.e nange-
sloten : 

Int.ernationaler Z'l.vlldil3n!!t»OartenbofstraEJse 'l, 
ZU.ttIO� 4 

Sairvice ClVi.l Voluntaire Int�rn.etional11 
J, rue Guy de la Brosse, PAR!ê,, � • 

GlW0r-E.hITI'AnlJI1!:: J.1t.e1-nP" ic,r ... n.1 Volu:nttary S"rv:1.ce for Pel.lee, 

NOffi\'!EGEN 

BEWrt! 

ITALli! 

3
s CrO.lllN'!ll HO"tri 1 Lct..?g,l_o �0"'0 ? o 

Internationa.h Vri jl'lill1ge RulJ)(iienet
i 

17
1) 

Du.faystruet 1 .k"l$teró.amo (Zuid). 

lnter.c3.ijoo,1l Dugn.a.d, .s�,,.fi'eldtaea!;e 5(60?) � 

Sc:rvi�e C.l'\-il L'1t".rnat1onal, 
6P, 1'1.ll'l è.e l' Energie-> MARGINELI.E. 

Internationn]er Zivildlenst., 
O�iesmroè!e::strae ,e 93

i 
BRAUN8CH'l.'1!!IG. 

s� rrlzi o C i v 1 le Intorne zi one.le, 
15 vta del DelfJnt. �. 

Irternationoler Ziv lldienet, Jauresgaes� 13/1
11 

·::El.ENo III

Internation�l Civilljeneste, 
Kagseavl!'j 33, HE�LEY-Qt0PEN1IAGEN o 

Se::'Vice Civil It.tcrn.ation&.1" 
5, Rue C oruu·" A.:.0 Thllf.: o 

lnternati�naler zi�ildienst, 
1 6l!l Behndanun

1 
DUmiEIIER. 

De L.VoR. telt in ons land o�e�eer 400 � 450 leden, bootdzakelijk 
wonende in het Westen des landt en· rond Utrecht/Bilthoven., döorost 
lc �e omgevjug van de laatsts gemeenten een geschikte gele�enheid 
le voor het houden van zgno werlrJ--ampt-.n� Deze organisatie �;ou onlangs -i 

Koninklijke bewilligl..pg heb.l)&n aengeTr&.agdo 

Zij zou
1 

vlet werlcwijz� bet.rett
$ 

een lijn volgen, wel:ke vttel ger."1an 
hee-rt met d� doel$teli1ng van h�t genootsc.he.p der �\18k�rs, l'.l!Clt. dit 
verse l1 il 11 de t d(' Q.uak6re een religieuze be sis hebben en d� ! • V. Ho 
!lieto 

Aan het hoofd van de I,iVeHu staet een "Nationaal Com1d "; hierin 
neb�en zitttns: 

'X., f N" qe G:Rfu\N - ambtenaar Kinderwetten - Zonnelaa:n 6 - Hilvers'W!I ; 



� "49
b 

9 19 �<\· �k -'4 ddo e-�- 500 VlL':'HOUtiELIJY.. 3 - '. 

'' 

- 'Mov-r. ,TO RÜ.r.::l<!: Vermeerlse.n 41 - RlLTt OVEN ;
--.. 1 :�oen RÜ� ( student te Utrecht) t zelfde edres ; 

;_ ·? Hertl5n EI»ST -a,mne�r- Korte l·11 �uw..itraat 4
11 

UTRECHl' ;
t'.arous I\rnl Gf.i!�S , göl> o l.3-&.,,1923 te ttrribe•,1� ,lrs 0�oonom1.,(geruwd 

l'l'"'t Ellen L,Yüia J4lh ven Dall\,Enschede,24-4-1924)
11 

Pr.tnsençeoht 862-I p/ao Ne�ler, .hmstndari..,(C). 
X 1 Teur.1s Richard .BEHGSHCEFI', Asd .l·J-e-1924, onderwij�er {gebuwd met 

Li)T'ie Ll1rih BrW1j1..i<,AsdoW1-2-1926} Erik de Roode
Bt.Pa.at 3-lII, /\tnsterdam .. (·,n o 

Ven bedoel.à "'NE1t1onaal Comit� n achljnt weinLg actie ult. te gaan. 

Het Dllp;elijk2 Bestuur, ook wel ''î1'1tvöerend Ool'\i.t,&" genaamd, wordt. 
f?'."vor.tocl door : 

r.eo o20-6-l923 te Zwolle, ongehu1'ld, voorheen 
studert� aan �e School voor Maatsc.happelij� �erk 
in de Pietor de Rooc�istrt1et te Al11Bterdam, the.na 
werk'ZSent aan een Me�1€ch Opvoedkul;dig BuPeeu in 
die gemeente, wonende Frans van Mieri9stre.et 
28 boven p/e O Destn�, te J.M5TEHDAM. (Zuid) 0 

1 A. UJSEN - student ps.1 èi:ologie - Vlillem de Zw1jgerstraat 15',!l'l'RWH:r�·, ... 

·1,,7' �13''' 
-� t; \. J 
- .,.,J -- - t 

( inwonend) f 

en de reedFi eerder [;ènoetrrle voorzlttar,penr.in��es_ter en secr�te.r�sett� 

Van de vorengenoenrl� te Amsterdam ·1tonende eom.1 t6leden komt alleen \• 
!o!so Bergehoeff (Asd.19-8-1924) op po]itlek ter.rein in de administ:ra.tie 
van deze dienet voor; hij betu..i.gde nemelijk zijn adbaesit. nu,t het 
congres van het onderwijs voor de Vreàe, dat te Amsterdam op 12 en 13 
November 1949 op initiatief .van de o.Pc,S.J o werd gehoudono 

Voorts is omtrent het adrós,wear i:euc.,�rid� Mofo l).c:,s (Arnhem i:3"8,.,"25) 
inwoont

11 
r.og bekend, da't ,toer de hoofdbewc�e-;, N-'lq;ier, in J-un1 '49 

c1 0 mo v O een raa!ll5l'f1ohe J)rc,pàgende werd gelllea kt voor de P. v. d .Ao t •So v. · 
de verkiezingen vc,or de Ge,neente1·ead van .L..n..Jterdam.. 

De IoVoR o is ae.ngesloten bij de Co&-d.1ne.t1ci Oo'!'.ltlldssie voor Culturele· " 
betrev;lringen roet :Duitsland, wa�r�n. het. seo1·et&r1aat zioh bevindt 
aan het Naeaeu_pleiA 3 à ooet-io 
Als verUgenwoordigster van de I oVeHo zou meJo JoPoAG KCS'l'ER,voornQf>md; 
niet be:pae.ld zitting hebben 1n het. alo,1>1ene bestuur van �noem:la 0-�r- · 
d:lnath Co:mmissie. Dit bestuur is he&r :feitelijk onbeke�. D-e' IGV'9Ho � 
h6e:f.'t :z.ioh els organisati� aangeslote� 'btj deze Coördi.nati& CQtamisaie
met het doel, oontect op cultureel terrein te leggen met hl�rvoor : '., ' 
in aanmerking komeDde organ1sati.e� in tluitsland. Uit een ronds�hr1.t,'�n� 
van genoenrle Cot5rdinatie Cönmi1Ss1e 1s gebleken» det tot voor lcOJ>t IJ.·i' z ...

.... � 
lJirecteiur. �n het Nederlandte Röde lû:\11e, .b_o � !!!!!?!!, Ud wee 19.i �· � 
het Dagelijks Bestuur van ?!19ergenoel!Wie Cot,rdin1ttie Coll'mtseie en tMns } 
is vervangen door �o M� uit Amsterdam, deskundige' voor'l>u!tauin<t �; 
V3.n de Partij ven do, Arbeid., (Met hem wordt weersehijnlijk be�oeld · 

Alfred �QZER,geb. �chen, 15-3-l9<l5)o Voorts beeft 1� genoe!lÎl beJtUUl' 
n.pg zitting Dr. F.AoMo BEERMANN, �n figuur. uit d& bevreg131g der Euro-
pèae Federalisten, met de f'wleti& van secretarie. . .. ·· · 

. . 
De Service C1v1l International is, evennla orgenisaties els de ��re;
en de Nederland.se Jeugdherberg Centrale, esngealotan b!j de U11itt111\.',i4'11 
1;etions Organizatiori frrr �uoation1

So1ence and Cultu.-re (UNESCO},; '--f ,::'J
wo.a-rvan het llcofdkWartier pernenent in Parijs 1a gevest.igdo B� f,°' v�: 

........ 
. ' � '

':.. J

j 

,"' ... lef' 



Bet.rokken!l fj J"P.,/,� K03T.f!!R 
P 

hce1't u·.:.,r�1,rJ ·; "l conta.at mi,t buiten .. �, 
landers, zovml in werkkarnJen a)" bi:, ziot thuit' o In de we�k van 
17 t/m., 22 April 1950 vert�fde zij tn ee.n dergelijk.werkkamp op de 
Vf"luwe, terwijl z1 J in de wee�� van 24 t/mo 29 Apr1.l 1950 bij ziclt 
thuis buitenlandse d vermoecie,li jk Engelse j ge.aten be!.lo 

. _ .... ___ ,. __ ---------- -----------------------------------------------
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htIIUSTl!:lHE VPJ• 

BINNJ.!.�LANDSE Z/.l-.E1
1

.r 

No.: 75775 

Betr.: P.Kleerbezem 

's-Gravenhage, 27 December 1949 

Dl.ti;I� 3TG�Hli:Il\!t 

In het orgaan "1;'.alitia Christin van Juli 1949 komt 
een oproep voor van de "Internationale Vrij'\'dllige 
Hulpdiensta , waarin financiële steun vo�r de van deze 
dienst uitgaande internationale werkkamp-organisatie 
wordt gevraagd. 

Deze oproep was ondertekend door de voorzitter van 
de I.V.H., genaamd P.Kleerbezem, die woonachtig zou 

'i.. zijn aan het adres''Öostdorpe·rweg 86 te Wassenaar. 

Ik moge U verzoeken mij 'te willen doen inlichten 
omtrent zijn personalia en politieke antecedenten. 
Uw antwoord zie ik gaarne in de vorm van een carto
theekkaart, voorzien van hogergenoemd referentienum
mer, tegemoet. 

Aan de Heer 
Commissaris van rolitie 
te WASSENAAR. 

HET HOOFD VAN DB DIENST, 
F Namens deze , 

L. L. van La.ere •
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Uw schr. No. 68074 dd. 18-8-1949 en rappèlschr.dd. 9-12-'49. 
19 DEC t9491 CNDERWERP : P. Kleerbezem. 

)( 
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Ar 
DIENSTGEHEIM. ;-77,-

)( 1 

15 December 1949. 

Gevolg gevend aan het verzoek in Uw bovenbedoelde 'brieven

wordt medegedeeld, dat de door U bedoelde voorzitter van 
de Internationale Vrijwillige Hulpdienst, kortweg I.V.H. ge
noenn, f• K.IEERBE'.ZJi:1.l, niet te Amsterdam woonachtig is. 

Bij onderzoek werd vernomen, dat betrokkene te wassenaar woon
achtig is aan het adres Oostdorperweg 86. Rij zou leraar zijn 
aan het Rijnlendsch �ceum 1n genoenne gemeente. 

Te Uwer infor11Btie berichten wij U nog, dat de secretaresse 
van bedoelde organisatie is genaann: 

X f Johanna Petronella� KOSTER , geboren 21 Juni 1920 te 

v-�- .Amsterdam, lerares aan een lyceum te Bloemendaal, wonende
Dufaystraat 17-II, te Amsterdam.(Z). Dezerzijds is op politiek 
gebied niets omtrent haar bekend. 

De penningmeester ven bedoelde organisatie zou zijn: 

.{ l� PAREE, wonende v.d. Helstlaan 39 te Naarden. Met hem wordt 
waarschijnlijk bedoeld A.F.K. PAREE, journalist , wonende aan 

,;VVY ,r.i-' gemeld adres. 

/ f ,J j,t., / "Bedoelde organisatie zou zich 1n het geheel niet met politiek 
bemoeien. Een ieder, ongeacht ras, geloof, nationaliteit of 
politieke overtuiging kan, wanneer hij met de doelstellingen 
van de organisatie homogeen is, lid worden. De organisatie be-
weegt zich, zoals haar naam ook aangeeft, op internationaal 
terrein met afdelingen 1n verschillende landen, o.m. Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Zij zou oorspronkelijk, 
vermoedelijk reeds in 1920, in Zwitserland opgericht zijn. 
-----�--�---�-�-�-----�---------------------------------E-3. 

�\\ .\ �\ 
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I N T E RNAT.I ONA L E  VRIJW,I LLiGE 

HULPD I E N S T .  

+ • Nederla.nds.e tak van de SERVIC:$. CI VIL INTERNATIONAL, Secr. :Mej. J .XOSTER, Dufaystraat 17,
• -f- lAmsterdam - z., Giro: 516263, t.n.v. A.H. Paree, Penningmeester �.VqH.

e 

-.-.- .... .... -

OPROE P 

Aan de Nederlandse vredesorganisaties, 

Sinds de oprichting in 1945 - 1946 heeft de Internationale 
Vrijwillige Hulpdienst zich nooit tot de Nederlandse vredesbeweging gericht� Nu, 29 

jaar na het eerste werkkamp van de Zwitserse ingenieur Pierre Cérésole en zijn vrien
den, op het slagveld bij Verdun, heeft de Service Civil International zich uitgebreid 
tot een krachtige· internattionale werkkamporganisatie, met vertakkingen in alle landen 
van West-Europa en wij menen niet te mogen nalaten deze oproep te zenden aan allen, 
die het vredeswerk ter harte gaata 

Uitgaande· van de overtuiging en de ervaring, dat gemeenschap
pelijke, vrijwillige arbeid ten. bate van getroffen bevolkingsgroepen zinvoller en nut
tiger is, dan bijeenkomsten om een conf�rentieta:fel, heett de s.c.r. zich ten doel ge
steld vrijwilligers, ong�acht ras, nationaliteit, geloof of politieke overtuiging, i.n 
werkkampen bijeen te brengen. 

In déze werkkampen, op de puinhopen van de eerste en tweede 
wereldoorlog en in landstreken, welke door natuurrampen geteistex:d w·erden, verrichten 
die vrijwilligers acht uur per dag zware, lichamelijke arbeid. In 1948 vonden zo �eer 
dan 2000 jonge meneten .ell$nd,er in werkk_ampen0 di-e yan Gi'iekenland tot Fi:riland, van 
Oostenrijk tot Schotland over E uropa verspreid lageri. 

De deelnemers bekostigen hun reis zelf en ontvangen geen 
beloning voor hun arl:ieid. Velen offeren hun vacantiereis op, a.nderen zijn zodanig 

' door ·dit werk gegrepen, dat zij er jare�, SOlllS hun gehele leven aan geven • 
• · .Deze directe hulpverlening met inschakeling van de geb�le

persoon betekent echter voor de vrijwilli�ers meer dan louter herstel vari materiële 
scbadè� zij is de hoogste uiting van en dienst aan een geest, die zij dagelijks in 
zichzelf en arlderen 'ffil.lel!l csn"twikkeÏen, <ie geest'van begrip, naastenliefde en ver
antwoordelijkheidsgevoel, die het oplossen-van internationale con:flicten door wapen-
geweld onmogelijk maakt. Arbeid, die concurreert met betaalde arbeid, of die ten doel 
heeft een staking te breken, wordt niet verricht. 

Niet alleen in E uropa·, doch ook in India (1934 - 1935) en 
thans in Aigerije werden en worden werkkampen georganiseerd. In het afgelopen jaar 
heeft �et name de Algerijnse groep zich sterk ontwikkeld- Wester�ingen van vele 
nationaliteit�n·, waaronder ook Nederlandse vrijwilligers, deelden .met inheemse deel ... 
nemers het moeïlijke leven in de dorpen van het binnenland, legden wegen aan en 
hakten kanalên � de rotswand voor de aanvoer van kostbaar water. Zij toonden de 
mogelijkheid van samenwerking en samenleving aan duizenden, die nog slechts aan 
wantrouwen en haat geloofden.· waar zij kwamen werd hun boodschap door velen verstaan. 

Reeds meer dan een jaar werkt een groep in het door burger• 
oorlog verscheurde Gr:i,.ekenland, aanvankelijk op Kreta, thans bij Athene. De te over
winnen moeilijkheden zijn ontzaglijk groot·. Maar het werk gaat voort en steeds meer 
weerklank wordt ook hier gevonden� 

De Zwitserse tak bereidt een die.nat voor in Palestina, een 
werkkamp waarin Joden en Arabieren gezamenlijk zullen �unnen werken met mannen en 
vrouwen van alle nationaliteiten en gezindten; 

De UlfflSCO en verschillende regeringen interesseren zich 
voor de werkkampbe,weging. De eera-.t.genoemde organisatie adopteerde in de afgelopen 
jaren verschillende SoC.Io -kampen en hielp krachtig bij h_et verkrijgen van visa en 



. .... 

het vo eren van qesprekingen met overheidsinstanties. 
. Uit India bereikten ons thans opnieuw brieve� van 

·hooggepiaatste regeringspersonen en leiders· van hul�organi�aties, die in 1934
.•• daar sámenwerkten met'·.Pie'rre t:érésole, na een áá.rdbeving in Bihar. Zij vragen 

de. S� o l o thans om hulp ten e.inde het hoofd t'e bieden aan de problemen, welke 
op m€!,ssale verwoestingen en· de evacuaties van lÇ> to.t 12 Ili_illi9en inwoners van
India, PaJs:istan en Ka�hmir �et zich medebrengen.' · 

l 

" . 
De .. Engelse a.fdeling·vä.n dé' S.C.I�, de "International 

Voluntary Service for Peace" hee:t:t.d� ver�twoordelijkheid voor de directe or
ganisatie in India op zich genomen. In September van dit jaar zal zo mogelijk 
een relief-team moeten vertrekken. Alia nationale takken van de S.C.I� zullen 
daartoe in een gemeenschappelijke krachtsinspanning qe nodige gelden moeten 
verzamelen evenals voor het werk in Griekenland, Palestin;:i,. en de Europese landen. 
Ook Nederland zal zijn steentje moeten btjdragen en wij menen, dat hier niet 
alleen voor de r.. V. Ho , doch voor de gehele. Nederlan4se vredesbeweging een taak 
is weggelegd,, 

W I J VRAGEN •••• . . � . 

1. Vrijwill1gers,'uitsiuitend ze�r ervaren mensen, geen avonturiers, doch
mannen en vrouwen, die bereid zijn een offer te brengen en rijp genoeg
om zware verantwoordelij)4leid te dragen.

2" Bovenal' finan.ciële hulp, voor uitrus ting en uitzending van een kle'ine 
kerngroep van ervaren . vrijwilligers naar Pàlestina en India en voor ·
voort�etting �an het werk in Griekenland. · 

De volgende begroting is gemaakt door. het Internationaal Secretariaat van de 
S"CoI• te Par.ijs:. 

Griekenlandi 

Palestina: 

I n d i a : 

voortzetting·van het· werkkamp hij Athene tot· 
September; bouw van huizen voor oorlogss.).acht
offers en van een jeugdhuis 

uitzending. van 6-8 vrijwilligers(Sept.1949)en 
onderhoud en verzorgingskosten voor 3 rond. 

· uit·zending van een, Relief" en werkgroep) , . 
van ± 6 ervaren vrijwilligers voor de Hsept. 1:49) 

! lOOO.--

11 3500.--

Il 

1# -

e 

organisatie van het werk in Kashm;i.r ) 
· 

Reservefonds:voor de drie groepen ·tezamen Il 

3200.--

5000.-- �•

TOTAAL ! 12700.--

· · De· Amerikaanse Qua.l{ers hebben inmiddels reeds hun
geldelijke steun toegezegd. W:ij ste+ien on,s yoor in Nederland ongeveer f 1000.-
te kunnen- vinden en l o:f 2 vrijwill.igers voor de. eerste groepeno Dank zij ver
schillende relaties met sc;hee·pvaartmaatschappijen. en overheidsinstanties is de 
s.c.r. in staat de ko_st-eri van·-alle diensten zeer J,aag te houden. Laat ons niet 
falen .door .gebrek aan of'.fe·r.vaardighe:i.�. . .. . . , 

Eén bommenwerper kost meer dan vijftig_ pion:i,erskamp.en 
.. ,. 

Alle aanmeldingen am het' SecÏ:-etariaat van de ·r.v .H., Dufaystraat 17, Amsterdam -
z. Alle stortingen, met v�rzrlelding :van het woord "Pioniersdiensten" op Postgiro
'5162'63,

.. .

.� Voo"f� de I. v ,R., 
� · P. Kl.eer..eb.ezem, ·voorz.



- �'INTERNATIONALE VRIJWILLIQE HULPDIENST
� 

Secretariaat: Dofaystraat t 7

Amsterdam-Zuid 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DEELNAME AAN EEN DIENST

l. Naam: ................................................... -............................ .................................. 2. Voornamen: ................................................................................. . 
(BLOKLETTERS) (VOLUIT) 

3. Adres: ................................................................... .............. 4. Woonplaats: ....................................................... Tel. ........................................ . 

5. Geboren: ················································-································ 6. Geslacht': ..................... 7. Nationaliteit: ...................................................... . 

8. Waarom wilt ge aan een Dienst deelnemen 7
' 

9. Bent ge lichamelijk tot zwaar werk in staat? .................................................................... (Zo nodig dokterattest overleggen) 

10, Kunt ge een doorlichtingsbewijs overleggen van keuring op t.b.c. 7 .............................................................................................. . 

e 11. Bent ge gehuwd? ............................ 12. Paspoort no . ........................... 13. Afgegeven te .................................................................... . 

datum: .................................................................................. 14. Geldig tot: ............. ............................................................................................................ . 

15. Wanneer zoudt ge aan een dienst kunnen deelnemen? Van ·············································-- tot ............................................... . 

l6. Tegenwoordig beroep: .................................................................... 17. Sedert wanneer? ·················-····················--··························: ............. . 

18. Vroegere bezigheden? .......................................................................................... -........................................................................ ......................................... f 

19. Vroegere deelneming aan 1. V.H.-diensten of soortgelijk werk? ............................................................................................................ . 

20. Hebt ge voorkeur voor een bepaald land of type dienst?

21. Wij ·ver2oeken U zo uitvoerig mogelijk de volgende vragen te beantwoorden:

A. Welke vreemde talen spreekt gij 7 ................................................................................................................................................................ .. 

Welke is Uw moedertaal 7 ....................................................................... ................................................................................................................ . 

Hebt ge in het buitenland gewoond? Waar en hoe lang 7 ............................................................................................................ . 

In welke taal kunt ge als tolk optred�n? ............................................................................................................ ....................................... .. 

B. Bezit ge een diploma E.H.B.O., Maatschappelijk werk? ................................................................................................. .......... . 

C. Kunt ge koken, hebt ge huishoudelijk werk gedaan? .......................................................................... _, ............................................ . 

D. Hebt ge aan Maatschappelijk werk gedaan? Aan Jeugdwerk?

E. Magazijnwerl, of kledingdistributie? .................................................................................................................................................................. . 

F. Hebt ge kampeerervaring?

G. Hebt ge sp.eciale ervaring in enige varm van handenarbeid? ......................................... ........................................ ........... .. .. . . . 
. (Timmeren, metselen. metaalarbeid, enz.) 



H. Kunt ge chaulferèn en hebt ge een geldig rijbewijs?

l. Verstaat ge iets van Landbouw en tuinarbeid? ....................................................................................................................................... . 

J. Hebt ge ervarin(! in administratief werk? ...................................................................................................................... : .............................. . 

Kunt ge typen 7 .......................................................................... , ...................................................................................................................................... .. 

K. Hebt ge andere ervaring en lieFhebberijen?

L. Kunt ge andel'e waardevolle inlichtingen verstrekken 7

22. Door wie of wat bent ge in aanráking gekomen met de l.V.H.?

De ondergetekende verklaart accoord te gaan met de doelstellingen van de Internationale Vrijwillige 
Hulpdiens.t en is bereid zich te onderwerpen aan de hieronder vermelde voorwaarden voor deelname aan 
een Dienst. 

Datum: Handtekening: 

. .......................................................................................................... _ 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME: . -- •·r ......._ - - -- - -

�j .) De vt1Jwtlli11er{ster) verklaart :dch bereid de reiskosten naar en van de dlen•t. al�mede ven:ekerlngsko1ten eu. kosten. van pas en visa 
te Letalen. Ontlieffina l.iervao Î<an slee1ts In overle11 met het se�ret11rlaat worden vcrlcreg.-n. 

2.) l)e vrljwilli51er{ater) zal zich, eenmaal In Let Luitenlond te werk 11esteld. onderwerpen aan de heslissin51en 
0

van de aldaar de Service 
Civll lnternational verte1ten_woordi51ende Instantie. 

3.) De vrijwilltlle•(•ter), die aan een buitenlandse dienst deelneemt, verpltcl,t zlcb hel l.V.H.-secretarlaat peraoonlJjk OJ,> de 1oot1te te 
stellen van zijn(l,nar) nanlcomst en vertrek. Linnen drie dagen na ,latn. BIJ een deelname van meer dan 14 dat1en aan een buitenlandse 
dienst verplie1t de ,,djwült11e,(ster) zich teYens tot 1et mthrenfen van een. mondelin11 of schrtftehjk verslag aan 1et I.V.H.-seoretarloat. 

4.) De vrijwilli51er:{stel') is ztcL Lewust. dat zijn(ltaar) deelname aan een dienst ho11e ltcluuneliJh en geestell)ke eisen aan hem(haar) zal stellen. 

5.) De I.V.H. en alle buitenlandse takken van de Ser.dce Civil International stunn horf voor ,·oedtn11 en onder.dak van de vdjwdlt11er(stec) 
tijdens zijn(l,anr) deelname aam een dienst. 



MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B. 68074 

Betr.: Rappel 
VI. RD.3

's-Gravenhage, 9 December 1949

Dif,WSTGEJII::lH 

Hi�r�ede moge ik U mijn schrijven dd. 18 Augustus 1949 
no. 68074 in hei•innering brengen, waarin ik U verzocht 
mij te vlillen doen inlichten omtrent P.Kleerbe"em.

tlet spoedige beantuoording zult U m:i.j zeer verplichten. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te AMSTERDAM. 

] HET HOOFD VA!' DE DI1,NST, 
·�p Namons deze, 

ll�� 
L.Lavan Laere o
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1':IUISTERIE VAN 
J�LGE?ZNE ZAKEN 

No. :BX. 68074 
Bijl .. : Gene 
VI. RD.3

Betr .. : P .Kleerbez.em 

's-Gravenhage, 13 .Augustus 1949 

-

In het orgaan  •tr�ilitia Chrîsti" V8JJ. Juli 1949 komt een oproep 
voor van de 0Internationale Vrijr,illige Hulpdienst tt , waarin fi• 
nanciële steun voor de van deze dienst uitgaande internationale 
1,erklcamporganisatie wordt gevraagd. 

Deze oproep'was ondertekend door de voo�zitter van de I.V.H., 
genaa.�d P.Kleerbezem. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten omtrent zijn 
personalia en politiek� antecedenten. Uw antwoo�d zie ik gaarne 
in de vorm van een cartotheekkaa.rt, voorzien van hogergenoemd 
referentienummer, tegemoet. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te AJ.+STERDAl.�. 

�!ET HOO]D VAN DE DIENST, 
,Jr Namens deze, 

J .G.C�nl,bendam. 
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:. ::!:i:.:i!:,:::�::=�� 
zond een o oe 1�)äe Nederlandse vre- brengen en rijp genoeg om zware ver-desorgc;1nisa arin zij om steun vraagt antwoo1;delijkheid te dragen. 
voor •haar internationale werkkamporgani- 2. Bovenal financiële hulp, voor uitrusting , 
satie. Vele deelnemers aan deze kampen en uitzending van een kleine kern-
offerden er hun vacantie aan op, betaal- groep van ervaren v,.tijwilligers naar 
den ook zelf .hun reis. Maar er zijn nog Palestina en India en voor voortzetting 
meer vrijwilligers nodig, die in getroffen van het werk in Griekenland. 
gebieden willen •helpen om materiële scha- De volgende begroting is gemaakt <loor de te herstellen. En financiële steun is no- het Internationaal Secretariaat van de dig. Terecht meent de I.H.V. dat hier voor S.C.l. te Parijs: de hele Nederlandse vredesbeweging een Griekenland: taak ligt. Daarom plaatsen wij ·het hieron- voortzetting van het werkkamp der volgende deel van haar oproep, waar- bij A'thene tot September; bouw 
van wij hopen dat lhij <bij velen gehoor van huizen voor oorlogsslacht-
zal vinden. offers en va:n een jeugdhuis . . f 1000.-

WIJ VRAGEN ... 
1. Vrijwilligers, uitsluitend zeer ervaren

mensen, geen avonturiers, doch mannen 

Palestina: uitzending van 6---8 vrij\V;illigers(Sept. 1949) en onderhoud en verzorgingskosten voor 3 mnd. f 3500.-
--------- -�-��---

' 

r India: 
J 

uitzending van een Relief- enwerkgroep van plm. 6 ervarenvrijwilligers voor de organisatievan het werk in Kashmir (Sep't.
1949) . . . . . . . f 3200.-

Reservefonds: voor de drie groepen tezamen f 5000.-

Totaal f 127-00.

De Amerikaanse Quakers hebben inmid� 
deis reeds hun geldelijke steun toeg-ezegd. 
Wij stellen ons voor in Nederland onge� 
veer f 1000 te kunnen vinden en l of 2 
vrijwilligers voor de eerste groepen. Dank 
zij verschillende relaties met scheepvaart
maatschappijen en overheidsinstanties is 
de S.C.I. in staat de kosten van alle 
diensten zeer laag te houden. Laat ons niet 
falen door gebrek aan offervaardigheid. 
Eén bommenwerper kost meer dan vijftig 

pionierskampen. 
Alle aanmeldingen aan het Secretariaat
van de I.V.H., 9ufaystraat .!Z; Amsterdam 
Z. Alle stortingen, met vermelding van het
woord "Pioniersdiensten" op Postgiro 
516263. 

Voor de I.V.H., 
P. KLEERBEZEM,

___.,.___/� 
voorz. 
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Samen. wérken 
beter dan 

Jaren praten 

i 

"Internationale Vrijwillige 1 

Hulpdienst" pakt overal aan 
waar 

Dit jaar bijv. kan zij niet eens een 
secretaris betalen voor de vele cor
respondentie en al het werk, dat ge. 
daan moet worden. (De secretaresse, 
Jo Koster, Dufaystraat 17, Amster
dam, krijgt geen salaris.) Wie lid 

�

# 1920 werd ten huize van meräî-beid voor partiëillîeren. Er wil worden !)loet echter achttien 

'Ke B k wordt geen werk verricht, dat met Jaar zijn en er van ove1·tuigd, door es oe e in Btlthoven een betaalde arbeid .concun-eert. noch deze constructieve arbeid de vrede ongres gehouden. Een Duits '\Verk, dat een staking zou kunnen · oo dienen en niets voor ziel, zelf te 
Pacifist, Walter Koch, maakte breken. Elk goedwillend mens kan willen vragen. Dat dit werk lapg-

11 daa1' de verstandige O"'mer: lid worden van de organjsatie, maar zaamaan etkennlng krijgt, bewijst
kt W ,, n!mmer wordt men naar een kamp 

I 
het feit dat de Engelse regering deng: " e hebben nu weer een over de grens ultgezonclen, wanneer "International Voluntary Service for hele tijd gepraat en àlle vredes- men ln eigen land niet gt·ondig be- Peace•· inschakelde gedurende de 

organisaties prafen. zouden we wezen heeft acht uur per dag hárd oorlog. Tal van dienstweigeraars zii:n 
d , te willen werken en niet op avontuur toen naar deze dienst verwezen. Op 

rampen �dreigen 

an nu maar eens proberen de uit te zijn, of een plezie;rreisje. De de achtergrond van het werk vanmensen bijeen te. brengen op leden betalen, voor zover mogelijk, 
1 deze inetnrationale organisatie, leeft

de puinhopen en ze gezamen- hun reisgeld en verdienen kos't P.U namelijk de gedachte, dat· de moge
lijk laten we1·ken voor de ge- onderdak <nooit geld), wanneer lijkheid bevorderd dient te worden, 
t Necler1and een object gevonden heeft. dat men In plaats van -militaire roffenen?" wordt het internationale secretariaat dienst, een vervangende diepst in dit

In de herfst va11 dat iel/de jaar te Parijs hierover ingelfcht en de constructieve hulpwe.rk kan doen.
110g verzamelcle de Zwitserse inge- werkploeg samengesteld. Nederland Maar dat Is allemaal nog verre toe
nieur Pierre Cérésole, die eve1ie;,ns . kan daarbij aangeven, hoeveel man- komstmuziek. 
1 t " nen en vrouwen men denkt nodig te ie congres in Bilthoven bijgewoond hebben, al naar gelang de aard van had, een groep 1!Tienden (onder wie het werk. Andersom bereiken de['{ederlanders, Duitsers, Amerikanen, Nederlandse organisatie verzoeken,Oostenrijkers en Engelsen) i1� Ai$ne. bijv. vijf ma.nnen en vrouwen te zenbii Verdun. Met elkaar verbleven 1!14 den naar Italië of Gi·iekenland, waar
in een ·werkkamp, bouwden er barak-
ken voor dakloze burgers. hiel"'etz de reeds meer dan een Jaar eeu groep

l 
" werkt, in de door burgeroo1·1og ge-ve den granaatwij te maken en l�u- teisterde gebieden. Eerst op Kreta, den wegen acm. Toen de bevolking nu in de buurt van Abhene.van Aisne bemerkte, dat ei· Duitsers Zwitserland ts beZig een werkkamp in de' groep O'l1/1enomAn waren. :1am in Palestina vao, te bereiden. waarzij een agressieve hóudinp aan en Vt>r- in Joden en Arabieren zullen samenlanode van de autoriteiten: öf die 

Duitsers er uit, öf de hele groep weg. werkellt In internationaal gezelschap 
De groep ging... tde Nede!"lariE;ters zullen �r ook van 

Dit was het be11:!n van de "Service de partij zijn) en Kashm1r in India 
Clvll Internàtionàl". die in Enii:eland heÓf

e
t ��fzift::a

:ti· de Nederlandsede naam kreeg van "Internation!l.l KI b Voluntary Service for Pace", Toen de Qrganisat.(e, de heer P. eere ezem 
Nederlandse afdelin� van deze or�a- utt Wassenaar. vertelt, hoe voor de 
nisatie <dfo wto-roeide tot een wereld- uitzending 'lan de Nederlandse gro�I? 

.,. naar Kashmir een 3500 gulden nodig organisatie, met zelfs een Algeriinse zullen zijn. Die komen er ook wel,afdeling) in 1945 werd ooiterieht, zegt hij en dan gaan ze. Hoe ze dankreeg zij de naam van "Internatio- later terugkomen, weten we nognale Vrijwillige Hulpdienst" niet maar dat zal hen niet weer-Nadat ons land bevrijd was, orga- • N d n!seerde een groep uit Zwitserland, houden. Ik heb zelf gewerk� in e er
samen met Deense kwekers, een hulp- land de Borinage in België, Frank
dienst. voor ons zwaargetroffen sou- rijk 'en ltalië, Dit werk heeft voor 

de Nederlande1·s onder meer geleidburg. Het plaatsje was juist drooga:e-
naar Algiers. waar de wateraanvoer vallen en men hielp er met het be-

woonbaar maken van de huiae11, het 11111111111111111""'""""""'""· .. --•••.• 

graven van sloten. het schoonmaken 
van het land. Enkele Nederlandse 
vrijwilligers kwamen meehelpen. En 
het was onder hun leiding, voomame
Jljk van de arts Wim Koper en de 
ambtenaar voor de kinderwetten Nico 
de Graan·, dat de Nederlandse afde-

Idealisten, die

de vrede dienen
ling opgericht werd en de stoot ge- 111111111111111111111111111111111111111111111111111/lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
geven tot het eerste eigen werk. 

Begin 1946 werd een kamu_ van zes geregeld werd voor een paar verkom
weken georganiSeerd in de Wtenne:er- merde dorpen. Er werd claar ook een 
meer Het voorjaar van 1947 bra,,_ht jeugdherberg gebouwd en samen met 
een groep leden samen in de vorl(s- de bevolking een stadhulsje. Een 

hogeschool te Bakkeveen en dat.zelfde Fi:an.se scheepvaartmaatschappij nam 
jaar werd een .zgn. . .grote dienst" de deelnemers aan dit kamp gratis
verricht in het do1•pje Bergen in ;l'.,im- mee, als dekpassagiers. Zo is er altijd 
burl?, waar men met meer dan �ori- een mogelijkheid om er te komen ... 
derd vrijwilligers uit elf landen ht-:ilp De grootste groep men.sen, die lid 
met het slechten van l,'Ul'nes, het her- zijn van deze organisatie {er werken.
stel van wegen en steun vPrleende jaarlijks meer dan 2000 v1·ijwilligers
ae,n è.en kolonie tuinders. die daar in kampen> pestaat uit leraren, .gtu
.alles kwlitgeraakt waren. 1 denten, onderwijzers, kortom meu-

T-0en het eiland van Dotdt doqr 
j
sen, die veel vrije tijd hebben.

dijko-reul, overstroo�àe en de . totale Lange vacanties. Maar óók zijn er,
11.00ioogst verloren ging, organiseer_de die zo gegrepen worden door deze
de Hulpdienst in enkele dagen ti1ds arbeid, dat zij ontslag nemen. Toen
een kamp op tui�e woonarlc��i. Neqen 'ik naar Italië ging, reisde ik rr.et
nationaliteiten ?irelp/m �e di1ken ler· een timmerman uit Koog aan de 
steîlen en verrichtten tea v�n ie!l" Zaa,n, die zijn baan had opgezegd,
sten. Dit jaar, n.i,et Pasen, 1�1.�lp�� 111 om te kunnen gaan helpen. Thans
een werkkamp m� <;>rnme7

i v1.1/ l do- werkt hij in een werkkamp in Du!tsnesisclii. nation�1ltslèn mee.rst!:J! land. Wij zoeken, aldus de heer 
werk�e te zamen m de beste ve Kleerebezelll, vaak een gebied op, 
houding. . waar politieke spanningen heersen, 

De ,.Internationale Vnjw!ll!g': Hulp- omdat wij wéten, dat een. grote
dienst" om ons blj de Nede1 landse demonstratieve en opbouwende
naam te ,houden, werkt a)tijd v�or kracht uitgaat. van onze arbeid.
een...gemeenschaJ> en verricht mm-

Lieehtenstein gered 
Een vootbeeld van hetgeen deze 

organisatie weet te doen. is de ramp 
vatr Liechtenstein. In 1928 werd Liech
tenstein doOI' enorme overstromingen 
geteisterd. Het/ land stond voo: een 
bankroet en er bleef de bevolking 1 niets ovP.r, dan pakken en evacueren. 
In de koi·tst mogelljke tijd organi
seerde de dienst twee ploegen van 
300 vrijwilli�1'S uit tal van landen. 
Wij werkten. vertelde de president 
vari de Franse organisatie, die er 
destijds de leiding had, en achter ons 
kwamen de boeren aan en begonnen 
het land te ploegen. Toen wl� klaar 
waren, lag het la,nd geploegd en ge-
reinigd aèhter ons. 

De Nederlandse organisatie fult 
tha11s 350 leden. Zij wenst- twéy 
êlingen: wat meer goede krachten 
<maar vooral goede D en meer geld

7 
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BOSI. lh.: /J b $38 
OltT.: [//01 ss 
DATUM: / !/ -3 • '4/ 

PAR.:·--------

A. //. P.

I.V.H.
De I.V.H. (Hollandse tak van de Se1'Vice Civil 

1 
wternational) organis.eert met Pasen een werk
kamp op het kampeercent:-um "De Besthemer
berg" te Ommen. De bedoeling is dit kampce11-
trum, dat door de oorlog heeft geleden, weer 

1 
voor zijn oorspronkelijk doel geschikt te maken. 
De ·S.C.I. legt zich toe op het verlenen van hulp, 
overal ue1· we1:eld waar natuurrampen of oorlog dit 
nodig maken, en -wil op deze wijze bijdragen tot 
een v-1;deli.evende verstandhouding tussen de vol
keren en rassen. Over de gehele wereld organi
seerde de S.C.I. reeds talloze kampen. Wie meer 
·wil weten over deze oxganisatie, kan zie):! richten
tot het eecreta1iaat: Dufaystra.a.t 17, Amsterdam 
Zuid.

L 



GEHEIM 

Internationalo V�ijnillige 
Hulpdienst. 

lL Juni 8. 

In antwoord qJ> het verzoek om inlichtidgen omtrent de "Iil:c?rnn..tiona.le 
Vrijwillige Rulpd:lenl�" ,mij -'coegezondon"ipnder U:w no_.304/48 ber:tclit ik U 
het volgende: · , 

In 1920 ontstond te Bilthoven op een congres van 11Tha :rnt�national 
Fellowship of' Roconciltiltionrr 4e gedachte om een vrijuillige inte::onat"iona-. 
le. dienst in het leven te roepen1waara.an vrijnilligers uit d:'.verse landen 
zouden deelna en om op de·slagveldcn van·Hoord-Frankrijk een begin to ma
ken _mat de bo�stelwcrkzaamhQden. Onder leiding van de Znitsorcc Ïl36cnieur 
Pierre Cêrésole liGi'd ue:t;e gede\c'.ite practisch uitgewerkt en ,,e:rd opgericht 
de "Serv:tee Civil tnternationa1u. 

De Internationa}e Vrijriillige Stilpdiepst is eon '7Tcdesbo�eg1ng,die 
,ui_tgaat van het stEUldpunt,dat .doo1· het ,sar.enuerken der verschil�ende vol
keren,de mensen-onderling e1kcnder beter gaan leren kenn.en,nEiardoren en 
begrijpen,ua.ardoor de 11ereldvrede zeèl' zou woràen Qe\tOI'cie:rd. Pe hoo.f'dz_e
tel van de I.V.H. is gevestigd te nern in Zwttserland(Internationaai Conî
t�), terwijl toklten van de Dienst zijn gevestigd in. Nederland,Engeland 

i 
. · (International Volontary Service for Pe�e) ,F.t>onkrijlc(Servicè Givil Volon

., . taire International) ,Zt1:ltserland(Internationa.le F.reiw:l.11igo Zivildionst)en 
/ z�eden(Internationale·CiviltjMnsten). 

De leiding van de·na.tionale takken van do Dienst zijn verantuoording' 
v,ersc·huldigçl aan de landelijke Algemene Vargndering

1
die neer verantr;oor

$1--ding aflegt aan het Intornetionaa:1 Comité. te .Bern. Uffic;teel wo.rdt hot 
doel der I.V.H. o�sc:nooven als volgt; 
"Doel is·, een J:>s.nd van vriendschap en samenwerking tussen cfo volkeren te 
leggen door mensan van goeden wille gelegenheid te geven,zich onder vrij
willige discipliuo te trainen in maatschappelijk·besef en een vredesgezind 
heid te k1:1eken,doo!' in'lïe:rnationale kaoeraads-cha.p bij het gezar::en,lij.k uit-
voeren van ellornoodzakelijkst werk in conc.ree�,; sociaal belang. · 

_ 
De I.V.R. steunt alle pogingen,om u,.ternationale diensten te organi

seren,dio eontncten tussen de volkeren zouden }runnen bevorde:t>en. De J .v .H. 
stelt l)Og;ingen in het uerk,om militaire d:..ens·i;weigeraars in staat 'Ge ç:.:11- · 
len, hun dienst aan de gemeenschàp op andere . �1jze te verr1ch�e�. De 7.1.n. 
neemt :nooi-C-op zo�anige lajze deel aan ,1e!'kzaärineden,da'c dit kan uoraen 
gevoeld a.ls concurrentie met betaalde arbeid of als het breken van een 

� staking. 11 
, • � Vrijwilligers ont�sngen als zodanig geen loon uit de fondsen van de 

dienst .z.ij ne'bban echter ·vrije kost en :nuoning.Slechts in gevallen van 
, dienst op lange terrtljn ontvangen z1j naast kost en inwon:tpg,een tegomoét-

lrnming als zakeeld. 
, Verreaeg hot grootsto deel der leden komt voort uit pac:if'isti.scl,.e en 

anti-militairistische kringen. , · , . 
Het secretnriaat voor Nederlend 1word·i:; thans r1aa.1"genot·en door i;. F .A .de 

Graan,wonende te llilversum
7
zonnelaan 6

1
doch werd voorheen �aa,vgenomen doo� 

d.e bekende antii. .. n:tli't:niris·G Ir.C.Boeke�Kees Boeke) sleider en oprichte:r van 
da ·werkplaats '::1nde!'gemeenschap te Bilthoven. 

' . 

Da Heer B.Wijlhuizon 
P.Avontuurstraat, 24 
B r ed 'a.

' .... 

:HET· HOOFi> VAN DE èZl':TRAU! 
VEILIGI!EIDSDI3iiST, 
na.mens dÖze r 

J: .. de �eyer. 
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Is de "Intern>.:ition�le Vrij�i�iige .dulp�1
.J<r1 ,,Z_:f"" 

d.fonst",vrne.rvan de sociale zete.1 v�bx �fed.&-t-

lencl gevestigd is te -iilversum, 6 Zonne la.en, 

U be.k:€:nö.. ? 

G�·erne ontving ik, zo .s:poe dig moge lijk, 

nedere inlichtingen over dit orgenisme
1
n.l.

wat bet:reÏt st:tëdd:ng en leid.ers. 
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INLICHTINGENDISNST HILVn'RSUM• (-4, 
1.n. No. / ®J G E H � I r,I • 

Hilversum, 15 1Jeca111��:îf !947 • 

nPG8.tGO

Bu r,r··V.Ju 

n.:.A d
11-n-y

� DEC 18+1 ....\ "'"" I t 

lt,.-,� 
os-.. - ,...-,r,� ·-

�et betrekking tot het schrijven van de Centrale Veiligheids
dienst te 's-Gravenhage, dJ. 9 December 1947, No• 25442,0nder
werp: Intern-Vrijw• Hulpdienst, GEII�If:f, bericht de I·D· te 
Hilversum het volgende : 

De in voormeld schrijven bedoelde van de Graan is genaamd: 
1 Nicolaas Frederik Antoon d e G R � A. N , gè:> oren te Amsterdam, 

-> · Jre Janu.ari-1910, amotenaar Kinderwetten, wonende te Hilversum,
Zonnelaa n 6. B lijkens opgave van de afdeling Bevolking, alhier,
was hij te  voren "leraar h andenarbeid"· 

Hij wer d te Hilversum ingeschreven op 5 Mei 1942, komende 
van De BILT• 

Het is bij de I·D· te Hilversum bekend, dat de Graan zich 
beweegt op het terrein van het verlehen va n internationale 
vrijwillge hulpdienst. �eze werkza�mheaen worden d oor hem niet 
ambtelijk verricht. 

De in het schrijven bedoelde bijeenkomst te Arnhem, welke 
plaats heef't gev onden op 22 en 23 November j•l• was b egegd als 
een uarx.s j aarv-ergadering w n de la�delijke I • V •H• D aarop is 
besproken het aanvragen van de Koninklijke goedkeuring op de
Staàt.ten • 

De G�.AAN, vorenbed oeld, staat te Hilversum gunstig bekend• 
Hij beweegt zich niet op politiek terrei n  en is , voor zover is 
kunnen blijken niet aangesloten bij �én der politieke p�rtijen, 
hoewel hij georienteerd is in de richting van de P•V•d•A• 
----------------------------------------------------------------

Verzonden aan de C•V•D, te •s-Gravenhage, Javastraat 68. 



•t 

p ttE.Ge 
Bo ,25442 

9 Deoembez O � · � '1.

VI. RD.3
GEHEIM 

Intern.Vrijw.Hulpdienst. 

Hiermede moge ik U verzoeken .mij \Vel in kennis te willen doen stellen met de personalia, politieke orientering en verdervan belang zijnde gegevens betreffende zekere van de Graan,wonende te Hilversum.. 
Onder &ijn leiding is op 22 en 23 November 1947 te Arnhem.een bijeenkomst gehoUden van de Internationale Vrijwillige Hulpdienst (I. V.H.), waaraan door 42 jongens en .meisjes werddeelgenomen. 
Uw bericht terzake 

De Heer Oommissaris 
van Politie 

� H I L V E R S U M. 

zie ik met belangstelling tegemoet.
HE'r HOOFD VAN DE
CENTRALE VEILIGHEIDSDIEN f1f,t namens deze: 

J' .G.ORABBENDAM. 



No. c.v.;a. 595-1947. ARNHEM, 27 November 1947 • 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68

�!l:.9'!'�J�����! 

.. 

- 1 DfC •! 1 �

!t6-L-/'/� 

BUREAU B 

,!-/,,l··y 

In antYiOord op Uw. schrijven dd. 20 November 1947 No. 25119

betre�fende Algemene Nederlandse vredesactie, wordt medegedeeld, 
dat op 22 en 23 November 1947 in de Jeugdherberg 11 Alteveer" te 
Arnhem een congres of ledenvergadering is gehouden van de_..IE.ter-

� nationale Vrijwillige Hulpdienst. In totaal namen 28 jongens en 

.. 

11 ,I 14 meisjes daaraan deel, onder leiding van zekere VAN DE GRAAN uit 
Hilversum, nadere gegevens onbekend. 

Omtrent het besprokene ia niets bekend kunnen worden. 
De I.V.H, is in Nede'rland niet sterk vertegenwoordigd, 

moedelijk waren practisch alle leden bijeen. 
De leden van de r.v.H., meestal studenten, stellen zich in 

hun vrije tijd ter beschikking van de Nederlandse Jeugdherberg 
Centrale tot het herstellen van Jeugdherbergen, aan-leg van toe
gangswegen etc. In de zomer van 1947 is mnder meer de Waddenzee
dijk in de buurt van de Jeugdherberg te Oosterland ( Wieringen) 
door leden van de I.V.H. opgehoogd. 

Daar bovenaangehaald schrijven eerst op 22 November 1947 
mijn bezit kwam, ontbrak de gelegenheid om maatregelen te nemen 
tot het verkrijgen van meer ui tvoerige gegevens. 

De politieke gezindheid van de beheerders der Jeugdherberg 
11Alteveer11 is zodanig, dat nauwkeurige navraag achterdocht zou 
wekken. 

Hoofdcommissaris van Politie, 

�lap), 



� 

GEHE I:M 

20 November 7 o 

Blijkens een bericht in het orgaan der Algemene Nederlandse· 
Vredesactie "De Vredesactie" van November 1947 zal op 22 en 23 
November aos. de·jaarlijkse ledenvergaderingy�n het Nationaal 
Oo.mit& van de Internationale Vrijwillige Hulp Dienst worden ge
houden in de Jeugdherberg "Alteveer" te Arnhe.m. 

Ik .moge U verzoeken .mij - zo mogelijk - o.mtrent deze ver
gadering uitvoerig te willen inlichten •. 

HET HOOFD VAN DE 
CENPR.Al..E VEIUGHEIDSDI.ENST, 

I namens deze :
� 

De Heer HoofdCommissaris 
van Politie 
te ARNHEM. J .G.CRABBEND.AM. 



rf,i'!:"' --------=�

INTERNATIONALE 
VRIJWILLIGE HULPDIENST. 

\ 

Het Nationaal Comité van de I.V.H.D. houdt
zijn jaarlijkse ledenvergadering 'geduren$le hèt
weekend van 22-23 November a.s. in de.Jeugd
herBerg "Alteveer" te Arnhem.
Op de agenda staan naast verslagen van secr.
en penn. en overzichten van de activiteit "in het
eigen land en daarbuiten, een bespreking van
de statuten. Het 'ligt n.l. in de bedoeling de Ne
derlandse afdeling in de vorm van een,Stichting
officiële erkenning te geven. · : · 
De kosten van het weekend zullen ongeveer
f 2.- ibedragen, nachtlogies en warme maaltijd
inbegrepen. Aanvang der vergadering Zat�r
dagmidda�m 5 uur.

• Opgaven kunnen tot uiterlijk: 10 Nov. a.s. woç
den ingezonden aan het Secretariaat: Zonne•

• 

\!aan 6. Hilversum� · ,;

/ 

•
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De InternationaJé' V.rij;illige· 
Hul,I_Jdienst 

, , Een vredelievende en hulpvaardige
organisatie 

iri het projectiezaaltje van foto-atelier Du 
Pat·ant was gisteravond een klein gezel
schap bijeen om door middel van �vee 
fihnpjes kennis te nemen van het werk 
der Internationale Vrijwillige Hulpdienst. 
De rolprenten, WMrvan de een 'n beeld gaf 
van het reliefwerk van een Engels team 

, in een Duits vluchtelingenkamp en de an
dere van de dienst in Engeland zelf, wer
den -toegelicht door de heer L. Kruithof, 
die als lid van de Nederlandse delegátie 

f de I.V.H, vertegenwoordigde op de inter
nationale conferentie, die van 3-9 April 
van dit jaar in Parijs werd gehouden. Na 
het vertonen der films werd de bijeen
komst voortgezet ten huize van dokter 
Meursing, waar de beer Kruithof een uit
voerige uiteenzetting gaf van het streven 
der Internationale Veréniging voor Bur
gerdienst. Deze orgat)isatie beoogt door 
onderlÏl\ge samenwerking hechte vriend
schap te brengen tussen de burgers der 
verschillende landen en door zich 
vrijwillig ten dienste te stellen van de 
mensheid. De leden van de !.V.H. koll)en 
voort uit alle kringen; zoals de heer Kruit
hof vertelde zijn in: Frankrijk zowel Trotz
kisten als Orthodox-Prote$tanten bij deze 
vredelievende organisatie aangesloten. De 
diensten die door deze mensen worden 
verricht, zijn zeer gevarieerd. Overal waar 
nuttig werk valt te verrichten is de I.V.H. 
present. Zo waren internationale ploegen 
werkzaam bij het evacuër,en van kinderen 
tijdens de Spaanse. burgeroorlog, het ver
zorgen van repatriërenden uit Duitsland, 
de herstelwerkzaamheden op Walchei;-en 
enz. De werkers ontvangen voor hun dienst 
geen andere beloning dan verzorging en 
verzekering tegen ongevallen en zelfs het 
reizen .naar die plaatsen waar hJlll hulp 
wordt verlangd, moet in principe dooi; hen 
zelf worden bekostigd. 

De internationale is ontstaan in 1920 
�
op 

een conferentie te Bilthoven en is sinds 
die tijd reeds op velerlei_ gebied werk-

' 

zaam geweest._ De afdeling Nederland telt 
5 à 600 leden; in Engeland echter zijn het 
er reeds 20.000 en ook in Zwitserland telt 
men vele aanhangers. Hoewel een groot 
gedeelte van de leden anti-militaristisch is. 
i.s de organisatie. als zodanig dit niet, wat 
blijkt uit het feit dat de broer van de 
feitelijke stichter, Ernest Cérésole, beroeps

�

· 
officier was, en desondanks ook veel tot 
het verwerkelijken der idealen heeft bij• 

lg,d,,gM. r-

:J 

. ' 



GEMEENTEPOLITIE 
Lo MA:STRICHT anT(1(1.<1b•lclÜ, h 9oT�· 1947. , 
:� �� • IIICR. @ 6�! GEREI 24 JA Af. "//

:��ERWERP, P. Kruithof. i A(D/ tjj·�- I

AmWOOaoOPSCHruMN ddo 30•12-19/,6, Gean_p-1�� 
Naar aanleiding van Uw bovengenoenrl schrijven, 

heb ik de eer U te berichten, dat Peter KRUITHOF, 

geboren te Roermond, 21-7-1924, Nederlander, alhier 

(:) ../ln�onaohtig is geweest Hyaci?Ithenstraat 34.

1 J
� )AJ)/��� Hij is deJt zoon van Dirk Kruythof en Gezina Wil

VY"' \�� he'!mina DE JONGE. · 

1�t \..,v{l Hij werd te Maastricht ingeschreven op 18-5-193 

/V v 1P '" Jy kOJll:lnde van Heerlen. Op 22-11-1945 deed hij zich

schrijven naar Efuelo, Epeweg 101. 

Gedurende zijn verblijf te Maastricht is ten 

jne nadeele niets bekend geworden. 

Het gezin Kruithof staat hier ter stede 

bela:,nd. 

� 
Coll. � Commissaris van Politie, 

1 8U:�EAU 9, .. . ·:·À"/ 
,1,-----

1
-.. -î7--�----��-

� �,ummer: .,r ./
E-D-.-i,-;;m:_l_f_0_,__Z_L-__, 

Aan den Centralen Veiligheidsdienst 

DEN HAAG. 

(L.G.H.JANSEN) 



D"8575. 

? .,K.t't\1,-thof .. 

30 Doconbor 60 

H:ï.e1.>meae moc;e ik U verzoeken een on�crr::.oo}· .+;(! üllcn ëtocn in
s-'�ellen nar:"' cle cntecoll.en·�cn vrn fil:1� K.RTiY·(I}:_;.,, ._;eb. nocrn:onè. 2:� 
Juli 1924 , ongcbmvd, otnd.en t in. de xeclrt;en, ·t::.ar.s uonena.e te Utrecht, 
doch tl.ie v.:.:n 193G tot 1945 woonachtig 'WE.s te -i..:o.astricht, Hyacinth
atra.a t 5"r• 

Kl'UJ"tb.o:f: voornoemè. traedt 1.:0 Htrac1�-� or als secretaris � d.e 
c.fa. ütrecut v.:m. uen. Internationalen V:·i�i.'i.lligors Iitll:pdienst. 

Aa� den Heer conunissaria van rolttie, 
te 
r�TRICll.�. 

lij� üOOFD VA.U DEli CEIH:RA.IiEN 
VEILIGFIBIDSD!TiNST 
Uamens dezon, 
De Luit.Kolonel, 

J.G.Crabbenda.m. 



Inlichtingendienst 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT UTRECHT, den 13 December 

GEHEIM. 

u!'!:.f?. .. Nr 1129 verv. 
19 46. 

Bijldgen: 

Bericht op schrijven No ............. .

von ........................................................ . 

Onderwerp: Internationale V:c;,j...,,illige Hulpdienst. 

• 

Ter attentie van den Heer InsEecteur van Dijk • 

In vervolg op mijn schrijven A/5-1128, dd. 25-11-1946, bet:Bffen
de een vergadering van den Internationalen Vrijwilligen Hulpdienst, 
in de "Werkplaats" te Bilthoven, kan not; het navolgende worden me
degedeeld. 

Het secretariaat voor Utrecht van opeemelden dienst wordt 
waargenomen door: 

KnUITHOF, Peter, geboren te Roermond 21 Juli 1924, ongehuwd, 
student in de rechten, Ned. Herv., Mauritsstraat 102. (In bezit 
v�n een paspoort). 

Ge�oemde Kruithof kwam van Heerlen en vestigde zich op 18 Mei 
1936 te Maastricht, Hyacinthstr�at 54. Hij vertrok op 22 November 
1945 naar Ermelo-!fonspeet no. 101. Daarna vestigde hij zich te Utrecht 
op kamers aan de Mauritsstraet 102, op 5 April 194-6. 

Over ztjn activiteit is niets bekend, temeer daer hij pas korten 
tijd iP Utrecht gevestigd is. 

De wnd. Hoofd-Commissaris van 
'}� 

(R. (i. V .Eijk) • 

Aan dan Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G R A V E N H A r,. E 



J./j 0 
n C l • 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 
UTRECHT, den 25 Novemb. 19 46. 

Lr .. A.2 .. Nr 1128 • 

Bij/ogen: 

Bericht op schrijven No .................. -

van ........................................................ . 

©. 

Onderwerp: Interna tionale Vrijwillige Hulpdienst* 

-e 

Hiermede doe ik U toekomen ee n rap

port van een te Bilthoven gehouden beslo
ten vergadering van dEfl. Internationalen 
Vrijwilligen Hulpdienst, naar den inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen.

De wnd. Hoofd-Commiss�ris va 

�-

A den Heer Hoofd van den 
° Cent2alen Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 
's-G RAVEN _l:L!_Q:_;§_.

Politie, 



Inlichtingendienst 
Utrecht GEHEIM. 

A/5-1129. 

@ 
RAPPORT . 

Van betrouwbare zijde werd vernomen: 

Op Zaterdag 22 en Zondag 23 November 1946 werd te Bilthoven 
in het �bouw van de Werk emeenscha (Kees Boeke) een be�ver
gadering eeg, ui gaan e van en in,ernationale�Vrtjwitf! � up
dienst. 

Deze I.V.H. heeft zijn hoofdzetel in Engeland en blijkt van dear
uit geleid te worden. 

De leden van dezen Dienst dragen een vernikkeld insigne 
(ovaalvormig) waarop het woord "P.A'.X.", een spade en een gebroken 
zwaard voorkomen. (zie afbeelding). 

Het algemeen secretariaat voor Nederland bl�kt gevestigd te 
zijn te Bilthoven, Spoorlaan 32, terwijl als secre�tariaat voor Utrectt 
vermeld was, Maur:itsttraat 102. 

Te� vergadering werden voor Nederland twee leden aangewezen, 
die, in gezelschap vapja.chttien andere leden, uit onderscheidene 
landen afkomstig, naar Duitschland zullen worden gezonden, teneinde 
aldaar met de intusschen daar opgerichte zusterorganisatie bespre
kingen te voeren, welke ongeveer twee weken in beslag zullen nemen. 

Deze actie B'OU tot doel hebben: hu.lpverleening bij den opbouw 
van Duitschland in anti-nationaal-socialistischen geest. Ter verga
dering waren o.a. ook twee Deensche vrienden aanwezig. Van elk land 
afzonderltjk zouden twee leden worden aangewezen. 

Volgens mededeeling zou er in �ndervdjzerskringen uit de omge
ving van K.Boeke voor dit werk veel belangstelling bestaan. 

Een presentiel�st was ter teekening op deze vergadering aan
wezig. 

Utrecht, 25 November '46 

Naschrift: In het perceel Maur i tsstraat 102 is een pension geve s
tigd met negen verschillende bewoners. Vooralsnog is niet na te gaan 

wie van de bewoners geacht moet worden het secretariaat waar te 
nemen. 
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