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NOTA:
Van: KA-RA

Bp 23.7.51 werd aan Spil onder brief nr.CBS/946
een copie van de nota van HB aab KA-RA dd.12.71.51
nr.113455 aangeboden. Deze nota werd van Spil
terug ontvangen en gestuurd aan Hoofd D(DOY II)
tezamen met een nota op 4.9.51.

22-12-51, v.H,
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Aan KA.RA
?an H.B.

lo. :3X113455
Bijl-* 4

NIEï U.K. l
ACD/J3C fts

PAR:

Met referte aan bijgevoegde correspondentie doe ik
U hierbij toekomen de gevraagde overzichten betreffende:
1e. de Stichting Persdienst Wereldfederalisten,
2e* het Legioen van Wereldburgers,
3e. Wereldfederalistenbeweging Iederland,
aet verzoek dese aan Spil te willen doorgeven.

(B TI) H.B», 12 Juli 1951.
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Stichting Persdienst yereldfederalisten*

Doelstelling.

Oranisatie.

Genoemd© Stichting is sinds begin 1950 te Amsterdam
gevestigd en stelt zich ten doel door het verschaffen van
persberichten de belangstelling voor da idee Wereldeenheid
te bevorderen.

Van deze Stichting maken deel uit:
Holzhaus, Dapper straat 51 te Amsterdam en diens broer,
waarover geen verdere gegevens bekend zijn;
Bretachneider > een in de filmwereld bekend man, eveneens
vermoedelijk woonachtig te Amsterdam}
g. tl. Honing, oud-directeur van de Stichting "Hulp voor
Onböïiulsdeir, Yalerius straat 251 te Amsterdam, dit tevena
een vooraanstaande plaats inneemt in het Internationaal
Legioen der Wereldburgers, en diens gewezen secretaresse:
Me j . van der Ber̂  , waarvan evenmin nadere gegevens bekende j .
ijn.zi

Be feitelijke werkzaamheden worden verricht door ge-
noemde Honing en Me j. van der Berg.

In Juni 1950 werd kantoor gehouden in het peroeel O.S,
Achterburgwal 95 te Amsterdam, waarin door de toenmalige
werkgever/Me j. van der Berg kantoorruimte ter beschikking
was gesteYd.

Medio 1950 werd voor de aan de dagbladen toegezonden
persberichten door de grotere bladen geen belangstelling
getoond} enkele bladen o. a. "De Nieuwe Poat" publiceerden
nu en dan een, van deze persdienst afkomstig berichtje.

Omtrent de huidige activiteit van de Stichting staan
geen gegevens ter beschikking.

De Stichting draagt geen extremistisch karakter.
/van



•$ereld Federalisten Beweging Nederland (W.F.B.H.).

DIEHSTS5HEIH

Do elate11ing.

Onstaan.

Bestuur.

De W. F. B. N. stelt aich ten doel mede te werken aan het
tot stand brengen van een wereldgemeenschap onder één fede-
rale wereldregering, ter bereiking waarvan aij gebruik zal
maken van alle haar ten dienste etaande geoorloofde en wet-
tige middelen.

üp 15 Februari 1947 werd te Amsterdam opgericht de fereld
Eenheid Beweging. Oprichter was P e trua Franc i acua Kr enters ,
geb. Ö8-8-19T4 te Eindhoven, wonende Rokin 34 te Amsterdam.

De Beweging streefde naar de totstandkoming van één
wereldregering, afschaffing van alle legers en oprichting
van een militair vrijwilligerskorps, ter beschikking van
d© wereldregering.

Op 19 Maart 1948 ging de "wereld Benheid Beweging" een
fusie aan met de f' Had.erlandae Beweging; ....YOOjr.̂ yedaralfjlereld'-
rê erin̂ " en werd de ..... naam gewi jaïgd r'in ' ' Welr'eïd'̂ eS'eraTiâ f n
Beweging" (f. F. B.); als oprichtingsdatum werct bepaald 1
gaart 1946.

Op de algesaene vergadering der s. P. B. op 29 en 30 Ootober
1948 werd besloten het woord '*lederlandM aan de naam der be-
weging toe te voegen, teneinde duidelijker te laten uitko-
men, dat de W.F.B, zich beschouwt als de Kederlandse afde-
ling van d© internationale organisatie "lorld Movement for
Tforld f e d l gvernaent'' > gevestigd te Senlve . "~ "." L J " " " "JL~±'~

In d'e""ïö̂ p van'LUhe't"̂ 'Jaar 1948 ontwikkelden zich, door het
onbeheerst en demagogisch optreden van de oprichter en voor-
zitter P.F.JSreiaere, in de ̂ .P.B.fi. twee stromingen; één van
aanhangers van F.P.&remers en één van die leden, die een
ruatiger optreden en een beter doordachte organisatie voor-
stonden. Het hieruit voortvloeiend conflict leidde in Mei
1949 tot ro/ering van enige hoofdbestuursleden en het aftre-
den van P. F. Kramers als Algemeen ?ooraitter.

Van het dagelijks bestuur der W. P. B. K. maken o. m. deel
uit:
Algemeen Voorzitter;
grar __Hermanusi Johanne^ jannen , geb. 2-3-1899 te Amsterdam,
leraar geschiedenis aan het Ne d. Christelijk Lyceum te
1 e-Gravönhage, wonende Ëiapelstraat 10 te ' e-ffravenhage. In
November 1948 was Drs Kannen aanwezig op een week-end confe-
rentie van leaers en introducé' a van het inraiddels opgehe-
ven communistisch georiënteerde maandblad ''De Vrije Kathe-
der". In April 1949 werd hij voorgedragen als lid van het
Verbond van Wetenschappelijke Onderaoekera. Hij was medio
1950 redacteur voor Sederland van het maandblad der Ver-
enigde Rat i es "Wordende Wereld11.
Vice- Voorzitster:
gliBabeth van der I31ui3-Pintel|aan> geb. 11-12-1692 te Sch-
teld (Dld) , wonende tfiéawéndam, Dijk 133 te Amsterdam.
Mevr. E.v.d.sluis-Fintelman gaf in 1946 voorlichting aan
gewetensbezwaarden insake de krijgsdienst, trad in Juli 1947
spreekster op in een protestvergadering tegen de politiële
actie in Indonesië, belegd door de Vereniging Nederland-
Indoneaië ©n de Rederlandse Vrouwen Beweging. :'ij was medio
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Propaganda-
ap paraat'*'

1950 lid van dé gemeenteraad, van Amsterdam en is vice-voor-
altstför van de afdeling Amsterdam van de P, v. d. A..
Als politiek adviseur van het hoofdbestuur van de W. P. B. K.
treedt op:
gr Joaeph 3uvs, geb. ïj- 1-1 897 te Sroningen, wonende C.Z.-
¥oor burgwal 103 te Amsterdam.

DB Su/s behoorde tot de oprichters van het op 19-12-
194ö te Amsterdast opgerichte "Comité voor Vrede in Indon©-
ai'ê" , was in 1946 medewerker van het aaandblad "Ooet-Huropa*
en werd in 1948 voorgedragen ala hoogleraar van de zevende
(politiek-sociale) faculteit der Amsterdamse Universiteit,
in welke functie hij echter niet werd benoemd.

Ala wetenschappelijk adviseur van de w. F, B. N. treedt
op;l)r Johannee Mayinus sliaabeth sjarle Alhoa.gua"

eb, 16-- " é lo'terdaia, w o n e d e C'ar'öl ..... ReiniérBg-
tade 1 te ( s-öravenhage.

Dr Zonnenberg is voorzitter der afdeling ' 3-Grav@n-
hage van de vereniging "Nederland-U. 3. 3. R." en voorzitter
van de Haagse afdeling van het "Verbond van Wetenschappelijk)
onderzoekers". Dr Sonnenberg is gaen lid der C.P.N., doch
koestert grote sympathie voor het hedendaags© Rusland.

I aas t de ".F.B.N., doch nauw met haar verbonden, be-
staat de "Nationale Stichting tot financiering en active-
ring van de P;r_opLaga3ada >oor lw»r»IArftgerr.liagn" ,' die toJ doel
heèri''geld in"'~te" zamël'eïï Ier 'ondérstöuning van de financiën
van het wereldfederalisme in het algemeen en van de ïf.F.B.S.
in het bijzonder.

Be voorzitter en tevens de stuwend© kracht van deze
stichting is:
jlendrik Albert Chris tiaan van der Kr aan , geb. 6-6-1887 te
Amatördaa, v/onéKde ie aotterdam, Bergselaan 548 d.

?an der Kraan richtte op 1-8-1945 de "Qrganigatie ter
Bevordering .van.. Bede , Eecht en gaarheid" , op, w el ke o r gani-
satie pacifiatiach en anti-militairistlÊiCh was ingesteld,
Hij is oud-jeugdleider der Sed. Hervormde £erk en oud-raads-
lid van Rotterdam voor de Anti-Kevolutiormaire Partij, voor
welke partij hij in 1941 als lid bedankte.

Van der Kraan is overtuigd anti-militairist on is anti-
coniiauniatiach gezind; gaf zich op 8 3eptember 1947 op als
lid van "Kerk en ?r@de". Hij is 2e Penningmeester van de
"S.P. B. f?..

Kenschets. £e 7. .F.B.I. is geen extremistische organisatie. Gezien
het feit, dat de beweging voor ieder openstaat en onder zijn
leden uitgesproken linke georiënteerde personen worden opge-
merkt, ia het gevaar niet denkbeeldig, dat de communisten,
wanneer zij dit gewenst achten, sullen pogen door infiltratie
de beweging aan hun atreven dienstbaar te maken. ILr zijn
uitlatingen van bestuursleden bekend, dat het bestuur ter-
zake waakzaam ia.

De W.F.B.H, legt aomenteel een geringe activiteit aan
de dag.



Internationaal legioen der Wereldburgers,
DIEN3TG.3HEIM

loelatelling.

Ontstaan.

Organisatie.

Kenschets.

Be Stichting "Het Internationaal Legioen der Wereldbur-
gers1* (I.l.W.) werd in Mei 1949 te Eindhoven opgericht en
stelt sich ten doel M het voeren van actie voor federale
wereldregering, meer in het bijzonder ten aanzien van ds
voorbereiding van de wereldvolkastezaming".

De oprichter van het legioen is:
Petrua franciacua Kreaera, geb, 20-8-1914 te Eindhoven,
wonende Rokin "54 ie Amsterdam.

Bese Kremere ie wat zijn politiek© instelling betreft
weinig constant. Ha aanvankelijk lid te aijn geweest van de
B.K. staatspartij, werd hij in 1945 lid en vurig propagan-
dist van de Iederlandse Bellamypartij. In 1946 richtte hij
de Part i;! van de Daad op, die ten doel had o. a. "de Kapita-
listische maatschappij met alle middelen, die niet in strijd
ssijïi met de grondwet van de partij te bestrijden.

Begin 1947 organiseerde Kremers de lereldeenheidbeyeging,
die later Wereld Federalisten Beweging werd genaamd; van
deze beweging bleel1 hij Algemeen ̂ ooraitter tot 1949, toen
hij door het Bestuur gedwongen werd zijn functie neer te
leggen» tengevolge van zijn eigenmachtig optreden. Krassers'
liefde voor de federalistische gedachte was blijkbaar ao
groot» dat hij toen niet draalde een nieuwe federalistische
beweging te grondvesten, n.l.:
het;iInternationaal Legioen der lereldburgera''»
dat sïch vooral wil bezighouden met het vöerar. van acties
en propaganda.

De Stichting omvat;
een Raad van Aanbeveling, die de doelstelling van het I.l.W.
in de ruimste airi bij het publiek snoet aanbevelen;
een Stiphtingabestuur, dat alles moet verrichten, benodigd
voor hei "Juist fünctionersn van het I.I.I.;
een I^delijke^yporsta^derg^raad, die adviserend optreedt,
ten aanssié'ii Van 'hèi"'l>eXëï<ï̂ van-~het ;tichtingabestuur en die
bovendien het recht van veto heeft bij meerderheid van atem-
£aen. Deze raad is aaraengesteld uit voorstanders, dat zijn
degenen» die^instemmen met de doelstelling van het I.L.W.
en hiervan alleen door middel van een periodieke geldelijke
bijdrage blijk geven;
Yrijkorgeefa, die plaatselijk actie voeren voor een federale
wereldregering en die aijn samengesteld uit vrijwilligers,
dat zijn diegenen, dis met de doelstelling van de Stichting
instemmen en hiervan blijk geven door hun daadkracht en
door middel van een periodieke, geldelijke bijdrage.

Het I.L.W» kan niet worden gekenmerkt als oen extremis-
tische organisatie. De figuur van aijn oprichter Kremers,
die ook in crimineel opzicht niet onbesproken kan worden ge-
noemd, maant echter tot voorzichtigheid. Kremers schroomde
niet de waarheid geweld aan te doen, indien dit naar ssijn
saening de propaganda voor het Legioen ten goede kon komen.
Zo liet hij als oplage-aantal op het door hem in September
1949 uitgegeven propagandablad "&xtra Editie1* vermelden:
1.800.000 exeaplaren, terwijl de werkelijke oplage slechts
40.000 bedroeg.
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Voorts maakt© hij bij zijn actie gebruik van namen van
vooraanstaande personen: hoogleraren, burgemeesters, gees-
telijken, Kamerleden, ©.d., die zich wel eens voor de fede-
ralistische gedachte haddan uitgesproken.

Be door h@m verspreide pamfletten, vestigden dan bi^ op-
pervlakkige leaing de indruk, dat desse personen aich in het
bijaonder voor eteun aan het legioen hadden uitgesproken»

D« huidig» activiteit van hst Legioen kan als nihil wor-
den gequalificeerd.
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Periodiek:

Datum :

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

GEZIRN
AAN

dat. par.

Volgens geadresseerde
nog t. k. aan

P & B

Oprichter Néd. beweging
voor wereldregering

overk

Aantekeningen:

Zaterdag a.s. te CP„ nLlrfr wordt op de
r.k. begraafplaats St. ÖjHara te Amster-
dam ter aarde besteld het stoffelijk over-
schot van 'de op l Januari te Den Haag
op 37-jafige leeftijd overleden heer P. F.
Kremers, 'directeur van een Arnhemse
bontcentraj^ en initiatiefnemer-oprichter
(in 1945) van de eerste beweging voor

• wereldregering in ons land.

Onder leiding van de heer Kremers is
deze beweging van 11 tot ca. 15.000 leden
gegroeid.

D 50 - 15000 (J) 10212 '51 . 43



Aan KA
Van H.B.

NO. :
Bijl.:
Betr.:

105046
CO 105046 en OD 1597
Het "Internationaal Legioen
der Wereldburgers".

Bij de brief van de Commissaris der Koningin van
7 Maart 1951, ACD 105046 teken ik het volgende aan:

1. Uit de brief blijkt enige bezorgdheid aangaande'
het streven en het doel van het "Internationaal Legioen
der Were ï dburgers" (zie al. 2). Het lijkt mij daarom
aan te bevelen, de aanleiding tot het dezerzijds schrij-
ven van 19 Mei 1950 nogmaals te omschrijven.

Deze aanleiding was namelijk niet gelegen in doel
en streven van deze beweging, welke niet als politiek-
extreem konden worden gezien, maar in de omstandigheid,
dat de leiding van de organisatie practisch geheel in
handen lag van een man, i.c. P.F. Kremers, geb. 20-8-
1914, die - gelet ook op het doel van de door hem ge-
leide organisatie - onbetrouwbaar moest worden genoemd.

2. Omtrent deze Kremers werd na 19 Mei 1950 nog het
volgende vernomen:

Tijdens een vergadering van het "Internationaal
Legioen der Wereldburgers" op 27 Mei 1950 in Amsterdam,
welke was uitgeschreven o.m. voor de verkiezing van een
Landelijke Bestuursraad, zijn aan Kremers vragen gesteld
betreffende zijn verleden en zijn politieke instelling,
alsmede omtrent de financiën der organisatie.

Tengevolge van de hieruit ontstane, vrij heftige dis-
cussie, is geen der aanwezigen bereid gebleken zitting te
nemen in de te formeren Landelijke Bestuursraad.

3« Van een openlijke waarschuwing in de pers, als ge-
suggereerd in dezerzijds schrijven no. KA 90431 van 4
Augustus 1950 aan Mr P.R. Mijnlieff, is ook mij niet ge-
bleken.

Ten aanzien van het Internationaal Legioen der We-
, reldburgers komt mij een dergelijke waarschuwing thans

/;! overbodig voor, omdat de positie van Kremers in deze or-
1 ganisatie op 27 Mei 1950 sterk verzwakt werd, terwijl er
in de sindsdien verstreken negen maanden van enige acti-
viteit van Kremers of van het Legioen niet meer is ge-
bleken.

Het komt mij voor, djat zij die op enigerlei wijze
hun naam aan het Legioen hebben verbonden, danwei daar-
bij betrokken zijn geworden, voldoende in de gelegen-
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heid zijn geweest, van het gebeurde op en na 27 Mei
1950 zelf kennis te nemen.

Afgezien nog daarvan valt een aanwijzing tot het
doen waarschuwen van deze personen (zie al. 7), hetzij
rechtstreeks, hetzij via de Commissaris der Koningin
en de betrokken burgemeesters, buiten de taak van de
B.V.D..

De vraagpunten, gesteld in de al. 8 en 9 hebben
betrekking op het doorgeven van B.V.B.«gegevens door

's de Commissaris der Koningin. Het is evenwel niet dui-
delijk of hier gedoeld wordt op het doorgeven aan bur-
gemeesters (en mogelijk aan andere, bijv. provinciale
bestuursambtenaren) of ook aan particuliere personen.

C Aangaande het doorgeven aan burgemeesters ware er
de aandacht van de Commissaris op te vestigen, dat over-
eenkomstig het bepaalde in art. 4 van het K.B. van 8
Augustus 1949» in beginsel de burgemeesters op de hoog-
te zullen zijn van de voor hun gemeente van belang zijn-
de gegevens, die dezerzijds aan de betrokken politie-
verbindingen zijn bericht. Daarnaast worde aan het in-
zicht van de Commissaris d,er Koningin overgelaten, om
hem toegezonden gegevens, voor zover door hem voor een
burgemeester van belang geacht, aan deze door te geven.

Betreffende het doorgeven van gegevens aan anderen
moet moet worden opgemerkt, dat een "algemene machti-
ging" daarvoor, (zie de laatste alinea) uiteraard niet
kan worden verleend. Zou in een bijzonder geval de ont-
houding van een bepaald gegeven aan een particulier
- gelet op diens maatschappelijke functie - gevaar kun-
nen opleveren voor de veiligheid van de Staat of van
een vitale instelling of bedrijf (art. 1 van het K.B.)

V dan ware met de B.V.D. in overleg te treden.

(B VI) H.3., 27 Maart 1951.



GO 105046

Aan g*
Taa E.B.

lo. SB 105046
Bijl.t CO 105046 en OB 1597
Betr»: Het "Internatienaal Legioen

der Wereldburgers".

VI AV 2

Bij 4e brief vaa d» CommiBSAria der Koningin van
7 Haart 1951, ACD 105046 taken ik het volgende aan:

1. Uit de brief blijkt enige besorgdheld aangaande
aet atreTen 09 net doel yan het "Internationaal Legioen

/ der fereldbWgers" TH« al* 2)- B«t li|tfc »ij daarom
aam te bevelen, de aanleiding tot.feet dezeraiJds achrij-
ven van 19 Mei 1950 neiaaSTa te omschrijven.

Beee aanleiding was namelijk niet gelegen ia doel
en streven van deKe beweging, welke niet als politiefc-
extreem konden worden gezien, maar i» ét omstandigheid,
dat d* leiding van 00 organisatie practiscn geheel i*
handen lag van een aan, i.c. P.P. Kremere, gebfc 20-8-
1914 f die * gelet ook op bet doel van <S* door ae* ge-
leide organisatie - onbetrouwbaar moest worden genceod.

2. Omtrent deze Kreaers werd na 19 Hei 1950 nog het
volgende vernomen:

Tijdens een vergadering van Met "Internationaal
Legioen der Wereldburgere" op 2? Mei 1950 % Aa»terdam,
welke was uitgeschreven o.m, voor de verkieaing va» een
Landelijke Bestuursraad, zijn aas Kramers vragea gesteld
betreffende aijn verleden en aijn politieke instelling,
alsmede omtrent 40 financi«n der orgaaieatie.

Tengevolge van 40 hieruit ontstane, vrij heftige dis*
cussie, is geen 40? aanwezigen bereid gebleken zitting te
nemen ia 4e te fonaeren Landelijke Beatuuraraad.

3. Taa eea opealî ke waaraohuwiag ia 4e pers» als ge-
suggereerd in dezerzijds achrijven no. KA 90431 vaa 4
Auguatue 1950 aan Mr ?.E. Mijslieff, ia ook mij niet ge-
bleken.

ïen aanaien van het Internationaal Legioen der We-
reldburgers komt mij een dergelijke waarschuwing thans
overbudig 793»» omdat de poaitie van Kremera ia deze or-

Uatie op 27 Mei 1950 sterk verzwakt werd, terwijl er
sindsdien verstreken negen maanden van enige acti-

viteit van Kremers of van hst Legioen niet aeer ia ge-
bleken.

Het komt mij voor, dat «ij die op enigerlei wijze
hun naam aam het Legioen hebben verbonden, danwei daar-
bij betrokken «lJu geworden, voldoende in de gelegen-
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held ai ju geweest, van het gebeurde op en na 27 lei
1950 zelf kennis te

Afgezien nog daarvan valt een aanwijzing tot het
doen waarschuwen vaat dage personen (eie al. 7), hetzij
rechtstreeks, hetsij via d» Commissaris der Koningin
en de betrokken burgemeesters, buiten de taak van de
B. 7. D. .

4. Be vraagpunten, gesteld in de al. 8 en 9 hebben
betrekking op het doorgeven van B. T, D. -gegevens door
de Commissaris der Koningin. Het Is evenwel niet dui-
delijk of hier gedoeld wordt op het doorgeven aam bur-
gemeesters (en mogelijk aan andere, bijv. provinciale
bestuursambtenaren) of ook aan particuliere personen.

Aangaand» het doorgeven aait burgemeesters ware er
de aandacht van da Commissaris op te vestigen, dat over-
eenkomstig het bepaald» in art. 4 van het I*B. van 8
Augmstue T949» in beginsel de burgemeesters op de hoog*
t» zullen sijm van de voer hum gemeente van belang zijn-
de gegevens, die dezerzijds aan &• betrokken politie-
verbindingen sijm bericht. Daarnaast worde aam het ia-
sieht van d» Commissaris der ïoniagist overgelaten, on
hem toegezonden gegevens, voor zover door hem voor een
burgemeester van belang geacht, aan des» door te geven*

Betreffende het doorgeven van gegevens aan anderen
moet moet worden opgemerkt, dat een "algemene machti-
ging11 daarvoor, (zie de laatst» alinea) uiteraard aiet
kan worden verleend* Zou in een bijsonder geval de ont-
houding van een bepaald gegeven aan een particulier
- gelet op diens maatschappelijke functie - gevaar kun-
nen opleveren voor de veiligheid van de Staat of van
een vitale instelling of bedrijf (art. 1 van het K.B.)
dan ware met de B. 7. B. in overleg te treden»

H*B», 27 «aart 1951.



MISÏSÏBHIB TAÏf
BIIHEBLASDSB
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Met verwijzing naar uw schrijve* m» ? Maart
1951 Ho, 356 Kabinet heb ik de eer UHoogBd»!-
Gestrenge mede t» delen, dat de aanleiding om
Indertijd uw aandacht op het "Internationaal Legi-
oen der Wereldburgers" te vestigen miet gelegen
was ia de doelatellingeii die deze beweging aa-
strê ft, welke op aleh zelf al. «iet vaa felltiek-
trxtreiae aard kunnen worden beschouwd, maar in de
omstandigheid, dat de leiding van deze orgaaiaa-
ti« praetisoli geheel berustte bij «e» persoom
als P,P. Kreaers raa wieas mlader guastlge aate-
codentea bi^ aija brief Ta» 19 Mei 1950 ffo. 85537 «»a
oversicht werd aaagebodem, Bat sedertdien ook Mj
liet publiek tcgya desse figuur argwaan ia gereaen
kwam reeds tot uiting tijde»» de op 27 Mei 1950
door ïiet I.I»«W. te Amsterdam georganlaeerde rer-
gadering, waarin de Terkaizing ssou plaat» kebben
Tan eem Landelijke Beatuuroraad. Aan betrokkene
werden toe» verschillende vragen gesteld omtrent
zijn verleden, zijn politieke Instelling alamede
omtrent de finaaoi*a van de organisatia, welk»
aaBleiding hebben gegeven tot tamelijk heftig*
discussies» waarna geen der aanwezigen bereid
bleek te zijn om ia de te formeren bestuursraad
zitting te nemen* Be laatste aegen maandea la van
emige aatlvitelt Tan Krösere ea vam aefc L«gleemt
waarvam betroiüteae de stuwende kracht was, niets
gebleken, Ben en ander zal - naar mag worden aan-
genomen * aan diegenen die bun naam aan de orga-
nisatie hebben verbonden, niet ongemerkt zija
voorbij gegaan» zodat er au i. geen aanleiding
bestaat om thans bijzondere stappen te overwegen
om bedoelde personen te waarschuwen,.

Ik zou het op prlja stellen de aam het slot
van uw onderhavige brief gestelde prinoipigle
vraag nopens het vrijgeven ia het algemeen vaa
vertrouwelijke gegevens welke van mijn dienst af-
kom s» tig &ijaa aan een mondelinge beschouwing te
moge* onderwerpen, waartoe d® bespreking welk*
op 4 April a.a. te Uwemt aal plaats hebben de ge-
legenheid zou kunnen bieden,

Hat Hoofd vaa de Dienat,

Aan de Oovratsaaris 4er Koaiagin
ia de Provincie Hoord Brabant,
de Hooggeleerde Heer Prof .Dr. J. B. de Quay
te
*a-HBagOGBIBOSCH.
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Met verwijzing naar Uw schrijven van 7 Maart 1951
No. 356 Kabinet heb ik de eer UHoogÊdelGestrenge mede
te delen, dat de aanleiding om indertijd Uw aandacht
op het "Internationaal Legioen der Wereldburgers" te
vestigen niet gelegen-was in de doelstellingen die de-
ze beweging nastreeft, welke op zich zelf nl. niet van
politiek-extremsgd aard kunnen worden beschouwd, maar
in de omstandigheid, dat de leiding van deze organi-
satie practisoh geheel berustte bij een pwrsoon als
P.P. Kremers van wiens minder gunstige antecedenten
bij mijn brief van. 19 Mei 1950 No. 85537 een overzicht
werd Aangeboden. Bg. BijB'-=fehane oohtor goeda aanwijai»*
-£*"_, „fiat sedert/ook bij het publiek tegen deze figuur
argwaan ia/gggro^i^. Hiervan ig ree^g gn'hl *fcfn tij-
dens 6è& op 27 Mei 1950 door het I.L.W. te Amsterdam
georganiseerde vergadering, waarin de verkiezing zou
plaats hebben van een Landelijke Bestuursraad. Aan be-
trokkene werden toen #£> verschillende vragen gesteld
omtrent zijn verleden, zijn politieke instelling
alsmede omtrent de financiën van de organisatie, welke
aanleiding hebben gegeven to-t tamelijk heftige dis-
cussies, waarna geen der aanwezigen bereid bleek te
zijn om in de te formeren bestuursraad zitting te
nemen. Voss oon taning van de -invloed van Kr-eiserQ̂ XL

laatste negen maanden^van enige activiteit van/ö*s«
bowoging, waarvan betrokkene de stuwende kracht was,
niets Ma» gebleken. Een en ander zal - naar mag worden
aangenomen - aan diegenen die hun naam aan de organi-
satie hebben verbonden, niet ongemerkt zijn voorbij
gegaan, zodat er m.i. geen aanleiding bestaat om/bij-
zondere stappen te overwegen om bedoelde personen-,
te waarschuwen.

. Ik zou het op prijs stellen de aan het slot van
Uw onderhavige brief gestelde principiële vraag nopens
het vrijgeven in het algemeen van vertrouwelijke ge-
gevens welke van mijn dienst afkomstig zijn aan een
mondelinge beschouwing te mogen onderwerpen, waartoe de
bespreking welke op 4 April a.s. te Uwent zal plaats
hebben de gelegenheid zou kunnen bieden.

Het Hoofd van de Dienst,

Aan de Heer Commissaris der Koningin
in de Provincie Noord-Brabant
te '3-HBRTQGEKB03GH
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Tsjïang Kai Tsjek laat krijgsgevangenen
|H M H : , H (Ta-t -nnrh VY>~*rii Eiaïnna. -noch. de . . .—— - . . . n . , ,.

levend begraven l
aldus de Amerikaanse Generaal STILWELL

Zoals er veel onbegrijpelijks is in de „hogere politiek", zo is 't ook
onbegrijpelijk dat iemand als Tsjiang Kai Tsjek, ook al is hij de
persoonlijke vriend van MacArthur, niet reeds lang voor een Inter-
nationaal tribunaal is gedaagd om als oorlogsmisdadiger te worden
gevonnisd. |

neraal Marshall volkomen in de wind
slaat, dan vragen we ons af of dat nog
iets met die meest elementaire opvat-
tingen van menselijkheid te maken
heeft. Wanneer we verder lezen dat
hij massa-terechtstellingen in het
openbaar, in bijzijn van vrouwen en
kinderen, laat uitvoeren in de straten
der steden, beginnen we ons af te vra-
gen ol on'ze strijd, die wij menen te
moeten voeren voor recht en mense-
lijkheid, al niet grandioos verloren is,
indien we die moeten voeren met
zulke „bondgenoten".

Wanneer we lezen hoe generaal
Stilwell beschryft, hoe Tsjiang Kai
Tsjek een betoging van ongewapende
burgers van Formosk voor loonsver-
hoging laat beantwoorden met de af-

Wie de moed niet heeft om oorlogs-
misdaden als oorlogsmisdaden te
brandmerken, ook wanneer het men-
sen betreft die bereid zijn in het ge-
allieerde kamp van heden samen te
werken en te vechten, heeft 't recht
verspeeld op te komen voor vrijheid
en democratie. Wanneer we het boek
van Generaal Stilwell doorlezen over
Tsjiang Kai Tsjekwragen we ons toch
mét ontzetting af of dat nu de man is
welke door de volken, die zeggen voor
vrijheid, recht en menselijkheid te
strijden, moet worden ondersteund.
Wanneer we lezen dat in de periode
IMS—1949 Tsjiang steeds bevel geeft
om bij volkomen onhoudbare stellin-
gen tot de laatste man door te vechten
(waarbij hij overigens zelf steeds zorgt
niet die laatste'te zijn!!, terwijl hu de
waarschuwingen en protesten van ge-

CHURCHILL pleit vooc

WERELDREGERING
In een verjaderinff met v Ij f d ui-

slachting van duizenden van hen, be-
grijpen we zelfs niet eens meer waar-
om we nu eigenlek.tegen Hitler en
z'n slachters hebben gevochten. We
vinden dat dan de processen in Mos-
kou tegen politieke tegenstanders,
vergelijkenderwijze, niet waard wa-
ren er de neus voor op te halen.

Als we tenslotte lezen dat Tsjiang
Ka! Tsjek zonder blikken of -hlnmn tal-

Kerf Tsjek

detachementen en atoombommen bij
elkaar!

We weten wel dat er allerlei kwasi
verstandige uitvechten zyn te beden-

noch de
ver-

L ge-
buiten-

isv\meer lieten
de macht
[uitend in

_ _ , _ de hoe*
prijzen te h ndUXven, ons tot 't besef
kunnen dor nrcagen, dat dat de ver-
keerde wer Vas. Daarop kón Gods
cegen niet^q^fcn. We hebben toen de
wereldvredeWet'kunnen redden. We
baden hard fenojf maar we deden
verkeerd! f ' > .-•

Democratie; menselijkheid, vrede en
vrijheid Wks; op ,onze 4-tippen, maar
winstbejag, eigenbelang en grenzen-
loze onverscb1Ülig$eid; over het lot van
anderen, wis in ,>ns hart.

We.tellen nu 19)0. Wéér zijn er over-
vloed van mogelijkheden om, met God
in onze banier, daïen te verrichten die
méér Zijn zegen z*2jllen wegdragen dan
alle ijdele pogingm gebouwd .op angst
en geweld, om <3e wereldvrede te
handhaven.

Het ziet er baaivuit, dat we ook déze
keer ons tolgeld gullen moeten beta-
len. Vooralsnog rjjn er geen tekenen
die wijzen op e* waarlijk groot-
scheeps Christel;* offensief ter ver-
krijging van de \,

Ook de handha! 'ing en ondersteu-
ning van minnen ils Tsjiang Kai Tsjek
die de ergste oc rlogsmisdaden kan
begaan, zonder on e openlijke afschuw,
veroordeling'én ^fcrzet, zyn het teken
aan de wand dat ook deze keer onze

Het fiasco
van Tsjiang Kal Tsjek
Hier is een veelzeggende lust van

dollanwaarden, die beter dan welk
langdradig, arti-kel ook, illustreren hoe
een economisch wanbeleid 'n regie-m
ten gronde -kan richten.

Er valt, in dit opzicht, voor ons land
wat uit te leren.

In de navolgende prijzenlijst is de
geschiedenis van het Tsjiang Kai Tsjek
regiem uitgebeeld.

Voor honderd Chinese dollars kon
t>en zich het voïgende aanschaffen:

in 1937: twee feoeien;
in 1938: een. hoe en 'n schaap;
in 1939; een (koe;
in 1940: een var-ken;
in 1941: een tip;
in 1942: een kuiken;
in 1943: een zakje rijst;
In 19W: een kleine vis;
m 1945: een ei;
in 1946: een derde van 'n
lucifers;
in 194.7: totaal niets

PANDÏT NEHRU
VERNIEUWT ZIJN STEUN AAN DE

WERELJJREGERING-GEDACHTE

Gedurende zijn verblijf in Amerika
verklaarde P-andit Nehru, de eerste
minister van India, in een toespraak
tot de Kamer van Koophandel van
C hi ca g o, dat er óf een wereldregering
moet komen, óf dat een catastrofe van
ongekende omvang de wereld zal teis-
teren.

Ofschoon de Uno nu zwak is. biedt
zü toch een mogelijkheid oen tot een
werkelijke wereldregering te wordfin
omgevormd. Dat is eenvoudiger als van
voren af aan te beginnen, zei Nehru.
Nadat h« de huidige toestand van India
besproken had en de wederzijdse eco-
nomische afhankelijkheid van alk sta.

, ten der wereld, ging hij voort: „Zelfs
l de rijkste landen zullen op den duur
l noodlijdend worden, indien de arme

doosje! volken noodlijdend blijven, omdat de
l arme volken op den duur de rijke met
l zich omlaag zullen trekken.

De Linie, landverraad en communisten!
In een artikel op de frontpagina van „Be Linie" wordt de stelling

geponeerd door Prof. Creyghton, dat
Ie. Nederland in oorlog is.
2e. de Communistische „Waarheid" propaganda maakt voor de

vijand die wy beoorlogen in Korea, indien zij berichten opneemt over
vreselijke gruweldaden die door het leger van MacArthur, onder de
vlag van de Uno, in Korea zouden worden bedreven.

3e. dit opnemen van genoemde berichten over de meest schunnige
oorlogsmisdaden» tot dusver steeds als landverraad in oorlogstijd
betiteld werd.

Het Legioen der
Wereldburgers

geruime tijd geen krant ver-
schenen was van de Stichting One
World Press, die ons steeds gastvrij-
heid La haar blad had verleend, is ons
met de herverschïjninff van „De We-
reldburger" weer de moffelijithekl ge-
geven, onze actie voor wereldregering *
opnfteuw onder de aandacht te bren-
gen. van -tienduizenden.

Het heeft weinig xin alles wat het
Intern. Legioen der Wereldburgers aan
actie ondernam aan een diepgaande
critische beschouwing te onderwerpen,
Er us hard gewerkt, door enkelen zelfs
harder en meer, als zij aan lichamelij-
ke, ge«ste4ijbe en financiële inspanning
konden opbrengen. Er is gewerkt met
geloof, moed en vertrouwen. Er zgn
ook fanten gemaakt, zowel tactische
als organisatorische. Het is goed dit te
weten Men kan er uut Ieren voor de
komende strijd.

Eén ding staat echter vas* Het Le-
gioen is er nog; de strijd gaat door!
Opnieuw en met nog grotere hardnek-
kigheid zal de actie voor federale We-
reldregering worden ondernomen. We
hebben geleerd niet al te veel op men-
sen te bouwen. We leerden óók, niet
al te veel aan God te wanhopen!

Oin tot dat inzicht te komen was
«en louteringsproces nodig, een proces
wat voor ons klaar en duidelijk maak-
te, wat tot dan toe slechts vaag ons
voor Ae geest stond. Het bracht ons dfi
erkenning dat de strijd voor vrede,
menselijkheid en. reent slechts met
succes gevoerd kon worden indien wij
deze 3 begrippen als een éénheid wil-
den aanvaarden met alle consequen-
ties van dien. „Vrede, menselijkheid
en recht", onafscheidelijk met elkaar
verbonden, vormen zy de banier waar-
onder de strijd voor federale wereld-
refferinf opnieuw xal worden aange-
bonden.

Zoals gezegd, brengt dit grote en vele
consequenties met zich mede. Er zuilen
wereldburgers en/of wereldfederaJis-



van d* meHaheid somber
twijfeUchtig blijven", aldus de

Britse

' WINSTON CBURCHILL
i ..... één wereld — of géén"

Als de vi*r belangrijkste pilaren van
de „w ereld-tempel van de vrede"
noemde Churchill de Vereniffde Sta-
ten, de SovJet-Unle, het Britse impe-
rium en Gemenebest en «en verenigd
Europa, waarmede Gnmt-Brittannië
ten nauwste verbonden n n rijn, „Laat
ons onszelf er van overtuigen, dat lij
allen de last, die op hun schouders «al
worden gelegd, ook werkelijk «Uien
dragen", riep hij uit

wisseling met de Russische ambassa-
deur, zijn woede koelde op de lieve-
lingshond van Mevrouw Tsjiang Kai
Tsjek, door het arme beest dood te
schieten en hu na het bekend worden
van de verkiezing van president Tru-
man zijn radio in stukken sloeg, is ten-
slotte alleen maar de bevestiging van.
zyn opvliegende ruwheid naast tome-
loze wreedheid. Eveneens het feit, dat
hy zjjn tegenstander Mao Tse Tung
trachtte te treffen door Mao's jonge
vrouw Jun-Ku-Huy openlijk terecht
te stellen. Mao zelf, intussen, gelooft
dat zijn vermoorde vrouw sinds over
hem waakt en hem beschermt

Wanneer Amerika als kampioen wil
optreden voor de vrede, als banierdra-
ger voor al wat recht en menselijk is,
zal het dan pas 'n werkelijk grote
kracht kunnen ontwikkelen, indien
het de wereld duidelijk kan maken,
overal op de bres te willen staan voor
recht en menselijkheid. Het kan dan
niet volstaan met hardnekkig de af-
vaardiging van Tsjiang Kai Tsjek in
Lake Success als dé vertegenwoor-
digers van China te handhaven. Het
zou misschien verstandiger zijn de re-
gering te Peking, evenals Engeland en
andere landen deden, te erkennen.
Het zou in ieder geval verstandiger
rijn het geweldige graanoverschot van
Amerika» inplaats van op te stapelen
in de pakhuizen waar het onver koop-
bau blijft liggen, desnoods GRATIS
ter beschikking te stellen voor die ge-
bieden van China, waar de bevolking
Joor hongersnood geteisterd wordt.
Een minimaal klein deeltje van de
Marshall-dollars hieraan besteed xou
naar alle waarschijnlijkheid méér heb-
ben bijgedragen tot de algemene we-
reldvrede, ais alle kanonnen, Korea-

den minste Myner deed hebt ge aan
My gedaan". Neen, we geloven

Met onze menselijke en materiële
hulpbronnen, (als wij ze ten volle
mobiliseerden voor de vrede) kun-
n-en wij -de taak volbrengen, die
vóór ons. ligt

Ons vermogen om dat te doen zal
worden getart door de mensen van
beperkte horizon en zonder geloof,
— die hun leven hebben gewijd aan
het voortdurend verliezen van de
strijd tegen iedere voIj;eiKte stap,
die ondernomen wordt ter wille
van de vooruitgang der mensheid.

"Wïij moeten onsz elven be v rijden
van de verlammende invloed van
de campagne van zedelijke en po-
litieke vreesaanjaging die onder ons
wordt aangewend door deze men-
sen van klein geloof, die de wereld
laten zonder hoop op vrede.

Wij kunnen niet weten^ óf er een
totale oorlog zal komen — èf, in-
dien ja, — wanneer.

Wij zijn het aan onszelven en aan
de volkeren der wereld verplicht
een alles trotserende poging te doen
ter wille van de vrede, in de hoop
op het vermeden van de totale oor-
log.
Wy staan op dat punt in de we-

i reldgeschiedenis, waarop wij mep-
ten erkennen, dat de beste hoop op
het bewaren van de vrijheid en op
het totstandbrengen van een duur-
lamü vrede in onze actie ligt, een
actie,' zó uitdagend, zó ruim van
doel, zó practisch van bedoeling en
zo ernstig van doelstelling, dat zij
het morele vacuüm in de wereld zal
aanvullen met herboren hoop en
met een vernieuwde «eest van sa-
menwerking van alle volkeren.

l-'IL
Wanneer u belang stelt in de

atoombom, zult u misschien ook
graag willen weten, waar A
rika van plan was het derde
exemplaar te werpen.... de
bom die bestemd was die van
Hiroshima en Nagasaki te vol-
gen. Vreemd genoeg waren wij
— aldus Bob Considine — van
plan deie op Tokio te laten val'
len, hoewel de 20ste luchtmacht
die stad al op de knieën had ge
bracht door haar ononderbroken
aanvallen met brand- en brisant-
bommen.

Het werpen van de bom zou méér
psychologisch effect, dan militaire be-
doelingen hebben. Wü waren van

haar te pooien in de donkerste
nacht, die wy te wachten waren en
riaar zó af -te steHen, dat zij op onge-
veer 500 meter hoogte boven de stad
zou ontploffen. Er woonden toen nog
ongeveer drie millioen mensen in
Tokio, het was -halt Augustus 1945.
Onze atoombom-experts berekenden
dat het grootste effect van deze bom
zou liggen in het verschrikkelijke
icht, dat zij in de nacht zou versprei-

den.
GELUK 100 MAAL TJiE ZON

Men moet het licht van. een atoom-
jom hebben gezien, om de angst te

et,vr?*ji'<*t. Ik zag de
.. tovert Bikini op een

morgen, die reec's bijna verblindend
leider was. De Novy had ons. lasbril-

die niet werd? geworpen
len gegeven ir-^t glazen, die zó dik
waren, dat je er de scherpe zon nau-
welijks doorheen kon zien. En toch,
toen de bom tien mijl van ^pns van-
daan en laag boven de horizon ont-
plofte, was het alsof de dikke zware
glazen kapotgeslagen waren en iemand
een. flitslamp van een fotograaf in
ons blote OOR had laten ontbranden.
Het moet inderdaad honderd maal
helderder dan de zon zjjn Reweest.

U kunt dan ook nagaan wat voor

De radioverslaggever Bob Consi-
dïne verleide zijn Ainer. luisteraars
bijgaande geschiedenis uitgezonden
over N.B.C.

soort licht zich zou hebben uitgespreid
over Tokio en Japan, wanneer wij
ooit die derde bom zouden hebben
geworpen. Onze deskundigen van de
psychologische oorlogsvoering, die ver-
bonden waren, aan op de Tinian gesta-
tioneerde atoombom-luchtmacht, wa-
ren van mening dat, ongeacht de
slachtoffers, het licht op zichzelf vol-
doende zou zijn om Japan zich uit
angst te doen overgeven.

Zij waren van mening dat het licht
door misschien '25.000.000 Japanners
zou worden gezien — gezien met zulke
helderheid, dat zij in opstand zouden
komen en van hun leiders zouden
eisen een eind te maken aan een oor-

log waarin zy geen schijn van kans
hadden.

VETO VAN MARSHALL
Eén man hield het vallen van die

bom tegen. Generaal George C. Mar-
shall, toen chef generale staf van de
U.S. Army, weigerde zijn toestemming:,
om het plutonium, dat voor de bom
was bestemd, Amerika te doen verla-
ten. Het omhulsel van de bom, bet
grote bulsvormjge ding met de vinnen
aan het eind, bevond zich reeds op het
niet prikkeldraad afgezette vliegveld
van Tinian.

Maar na de laatste rapporten van
Hiroshima en Nagasaki te hebben be-
studeerd, beval gen. Marshall, dat de
Japs ten minste nog een maand tijd
zou worden gegeven om zich te be-
denken en het hopeloze van hun posi-
tie in te zien.

De rest weet u. Zes dagen na de
Nagasaki-bom zakte Japan in elkaar"
— aldus besloot Bob Considine zijn
uitzending.

Ziezo, dat weten we dus weer. En
dan praten we nog in Christelijke
termen over „rechtvaardige" en „on-
rechtvaardige" oorlogen. Dat de
atoombom op Hiroshima en Nagasaki,
rechtstreeks gericht tegen de burger-
bevolking, op een moment dat Hitler-
Duitsland de oorlog al verloren had
en Japan vlak voor de totale ineen-
storting stond, een daad was die zon-
der meer als misdadig kan worden

„verstandelijke" vlak ons steeds weer
opnieuw voor mislukkingen beeft ge-
steld, wordt helaas over het hoofd ge-
Kien.

Het Legioen heeft gekozen: Het zal
de strïjd voortaan voeren op de basis
van de drie-eenheid: Vrede, menselijk-
heid en recht. Dit zal betekenen dat
elke actie welke door het Legioen
wordt ondernomen voor één dezei drie,
bedoeld wordt, zowel de vrede, de
menselijkheid en de rechtvaardigheid
te dienen.

Dat ons hierbij geen criiiek bespaard
zal blijven en wij niet altijd bepaalde
gevoeligheden zullen kunnen ontzien,
moge naar wy hopen geen aanleun n t:
zijn te twijfelen aan de oprechtheid on-
zer bedoelingen.

Dat ook deze hernieuwde strijd zwaar
zal zijn is vanzelfsprekend. Dat wij
niet anders kunnen doen als deze strijd
aanvaarden, echter eveneens. Moge de
dag nooit aanbreken waarop wij de
strijd zouden staken, dat is onze enige
wenst f

PK.

gebrandmerkt, staat voor ons als een
paal boven water.

Dat men hier in West-Euxopa, bij al-
le fouten welke kleven aan de Ameri-
kaans kapitalistische democratie» noch-
tans deze verkiest boven de volksde-
mocratische opvattingen eter Sovjet-
Unie behoeft nog geen reden te zijn om
alle Amerikaanse daden al bij voorbaat
te bedekken met de mantel der liefde.
Naar onze smaak was het werpen van
de atoombom op de burgerbevolking
van Hiroshima en Nagasaki een oor-
logsmisdaad in optima forma. Dat de
verantwoordelijken hiervoor niet door
„Neurenberg" zijn veroordeeld hebben

(Zie vérvolg pag. £}
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s[a de derde wereldoorlog
:en fantasie over het „absoluut

absolute wapen"
Drie taveloos geklede mannen zit-
in de vroegere hoofdstraat van een

•woeste stad).
Serste man; Het was de ramp, dat
: front te dicht bij ons huis liep.
gen het einde vochten de Brazilia-
i in de badkamer, terwijl enige
'eden inbraken in de spreekkamer.
Dweede man: Ik heb mijn buik vol
a je verhalen. Je kunt alleen maar
er de oorlog kletsen!
Oerde man; Hij kletst, alsot hij de
ige overlevende van de 3de wereld-
rlog was. Kijk, mijnheer, wij weten
-emaal wel, 'dat er zware tijden
iren, maar jij was niet de enige, die
onder leed.
rweede man (tot de eerste): Je hield
•oit op met kletsen, zelfs niet na de
•eede wereldoorlog.
Derde man: Laten wij God danken,
it wij drieën ten ininste deie slach-
ig overleefd hebben. Stel je voor —
) de kop af drie menselijke overle-
-•nden — van de meer dan twee mil-
ird mensen! Wij hebben werkelyk
et te klagen.
Tweede man: Ik geloot, dat wij er
rer moeten praten, hoe wij het best
i de toekomst de wereldvrede kun-
en verzekeren. De wereld kan niet
og eens in vlammen worden gezet

DE ATOOMBOM
(Varvoffl van p*g. 1)

& dan ook alleen te danken aan het
eit dat ze tot de overwinnaars ben oor-
ten. Wat echter de opzettelijk* misda-
ligheid van de daad in zich, geen haar
Hinder maakt!
Bob Consldine deelt DU mede, dat

fochpon de 20ste luchtmacht Tokio al
,op de knieën had gebracht door haar
raoncterbroken aanvallen met brand-
m brisantbommen", de Amerikanen
xwh nog van plan waren om op de
l millioen mensen die toen nog in
Tokio woonden* een. atoombom los te
Laten, looier „ora het psychologisch
Effect*!!

Gode zij dank was er tenminste één
die moed genoeg had om in te grijpen:
MiarshalL

Met dat al wagen wij ons af: waar
is nog recht te vinden in deze wereld?
Wanneer wij het hebben over ntet-
nakoming van het larwï-oorlogregle-
ment, van. de conventie van Gelieve
of het afin. internationale oorlogs-
recht door de Duitsers, gaat er dan
nog genoeg zedelijke kracht uit van
onze beschuldigingen, terwijl w& als
geallieerde, mede de zedely k e verant-
woordelijkheid droegen eri dragen
van de atoombom op Nagasaki en
Hiroshima, van de fosforbommen op
de Duitse burgerbevolking waardoor
talrijke vrouwen en kin-teren als
brandende fakkels omkwamen, van d»
„bommentap-ijten" op open steden, zo-
als wii destiids openlük-cynisch d»

Derde man: Daar heb je gelijk int
Eerste man: Van vlammen gespro-

ken! (Hij haalt een doosje lucifers
uit zijn zak). Dit is alles, wat wy over
hebben — acht lucifers.

Tweede man: (angstig) Heb Je een
grondig onderzoek ingesteld?

Eerste man: Ja, door ieder groot
industrie-gebied van de wereld. Wij
hebben een cigaretten voorraad voor
de duur van 20 millioen jaren. Talloze
cigaretten -planten zijn intact geble-
ven. Maar er is geen lucifers-fabriek
overgebleven. Zij werdep allemaal
opgeblazen.

Derde man: Staat Madrid nog in
brand?

Tweede man: En Ankara?
Eerste man: Ja, ze staan allebei nog

in brand.
Tweede man: Goed, dan kunnen, wjj

ze gebruiken in plaats van • lucifers.'
Derde man: Zij zullen niet eeuwig

branden! New York br»ndde maar
twee jaren. Wij moeten over dit luci-
fersprobleem praten. Het is een
netelige kwestie. * "<

Tweede man: Ik kan mij voorstel-
len, dat er veel belangrjjker dingen
zijn om over te praten. Wat vind je
van de "kwestie van de grond -rechten?

Eerste man.: Dat is waar ook! Wij
moeten enkele regelingen maken.
(Tot de derde man): Wij benoemea
jou tot voorzitter van de conferentie.

Derde man: tk neem de moeilijke
functie aan en zal alles doen, wat in
mijn vermogen is om uw vertrouwen
niet te beschamen. Ik geef nu het
woord voor debat.

Eerste man: (Hij is opgestaan):
Mijne Heren: Wereldoorlog No. Hl
verwoestte de hele wereld, maar wij
drieën zyn er zegevierend uit te voor-
schijn gekomen en overwinnen alle
machten van de reactie!

Tweede en derde man: Lang leven
de zegevierende Geallieerden!

Eerste man: (voortgaande:) WO, die
bestemd werden om deze geweldige
beroering te overleven, dragen een
ernstige verantwoordelij kheid. Wij
moeten, de vrede en de rust voor de
mensheid verzekeren! (Hij gaat zit-
ten, terwijl de tweede en de derde
man krachtig applaudiséren.)

Derde man: Kom nu, als je blieft,
voor de dag met je grondrechten. (Tot
de eerste man): Welke wereld-delen
beti jij van van plan te annexeren?

Eerste man: Het Zuidelijk halfrond
— Afrika, Australië en Zuid-Amerika.

Derde man: (tot de tweede man).
En jij?

Tweede man: Europa en Azië.
Derde man: (geïrriteerd): Dan zou

Noord Amerika alleen voor my over-

Eerste man: Stel je niet an! Noord
Amerika was het rijkste werelddeel,
en wat zou je zeggen van de Verenig-
de Staten daarin? Er woonden 174
millioen mensen in Noord Amerika
en nu lijkt het wel, alsof je denkt, dat

ik voor de hangende beslissing uit te
stellen tot nader onderzoek en studie.

Eerste man: Ik ondersteun de motie.
Derde man: Allen die het daarmede

eens zyn, steken de hand op. De motie
is aangenomen. Ik stel nu voor de
kwestie van de lucifers-verdeling weer
op de agenda te plaatsen.

Tweede man: De lucifer moet het
gemeenschappelijk eigendom der
mensheid zjjn. Ik stel voor, dat wy de
lucifers gelijkelijk onder aÜe drie ver-
delen.

Eerste man: Dat is naar mijn mening
een onzinnife gedachte, de Waarom
moeten de lucifers het gemeenschap-
pelijk eigendom der mensheid zijn —-
terwijl ik ze gevonden heb. 2e Men kan
acht niet door drie delen.

Tweede man: W-at stel jij voor?
Eertte man: Ik stel voor elk van jul-

lie twee lucifers te geven, terwijl ik
er vier behoud mét h-et doosje.

Derde man: Met zo'n voorstel kun
je piet op de proppen komen. Ik spreek
mijn veto uit!

Tweede man: Beheers je, als je be-
lieft

Eerste man: Het is een schande, dat
wij onze kostbare tüd vennorseu aan
een onvruchtbaar debat, in plaats van
te beginnen aan de heropbouw der we-
reld,.

Derde man: Wat zeg je me daarvan?

Spoor«nberg-v d. L«

HEREHHOEDEN
GROOTSTE KEUZE

58 Stratumsdnd 58
IU4 HohukML

Hij heeft de lucifers eA verwerpt het
debat. Geef ons de luciïers en wü zul-
ten met de herboiiw beginnen, maak
je daar maar niet daruK over!

(er is een- pauze)
Eerste man: Keemt rny niet kwalijk,

Heren.... ik stel $en Sorte rust voor,
(Hij gaat wes. De tweede man kükt
hem na, daarna fluistert hij — opge-
wonden — iets in het oftr van de derde
rnan).

Derde man: DatJs een idee! (Hy
grijpt een knots) Laterrwij gaan!

Tweede man: Vindt ; ' niet, dat wij
hem eerst een brief op/ ' -.oesten
sturen? :

Derde man: Die kr
hand sturen. We k'
aan de verrassing T
den saan weg.v."^.. _...
hoort men het gelukt .an sla-gen, ang-
stige krete:*, daarna het doodsgereufel
van de eerste man. D* tweede en de
derde man komen t&ruij).

Derde man: Ik geloof, dat wij d
dank der mensheid hebben verdiend
voor het uitroeien van de gemeen-
schappelijke vüfcnd. O.K. Geef mij nu
vier lucifers.

Tweede man: Vier? Waarom vier?
Derde man: De helft van &e buit.
Tweede man: Je hebt ftften begrip

van rechtvaardighetf. "
gedachte van de hj

Derd« ma»; J% ij
mep! 'V)

Tweede man: Datj
Je mafi drie lucifd
wüt. 1

(De derdft man fl
tweede man trekt d
op hem. De derde l
De tweede man, sj
steekt &en cisarst. '
lucifers.)

was d#
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Berde man: (stervende). In 's-he-
mels naam — wat heb je gedaan?

Tweede man: Ik heb ten slotte de
eeuwige vrede voor de "mensheid ver-
zekerd!

ISSUE TABI

•( Jon£ Hongaars toneelspeler)

Veertig Duitse predikanten verklaarden:

Strijd voor cïfe vrede is
Christenplicht
Oorlog is mensenwerk en

door mensen te voorkomen
WIJ, op het eerste Duitse vredescongres verenigde Evangelische

predikanten, weten ons door de vredesboodschap van Christus
tot ernstig verzet tegen het toenemende oorlogsgevaar geroepen en
vragen alle Christenen in Duitsland dringend, om in deze hachelijke
situatie aan hun Christenplicht te denken, zo sprak ds. Arndt uit
Meekelenburg namens de meer dan 40 Protestantse geestelijken, die
op het grote vredescongres te Berlijn de vorige week aanwezig waren.
In Auti gerneen9cha$péy$ke verklaring

ujezen de predikanten op de stuwkracht
van Kort Barth en Martin NKmöUer in

kerlccltikts verzet tegen as tweede
wereldoorlog.

twee belangrijke zaken vastgesteld:
Oorlog is mensenwerk en kan dus
door mensen worden Voorkomen. Oor-
log is tegen het gebod Gods en het
voorkomen van oorlog is dus een
-' = -1-1 r-u-;~t~ii<ta «relirtnrzaam-

„God is niet een God van wanorde,
maar des vredes". (I Cor. 14, 33).

God is tegen de wanorde, die oor-
logen ontketent. Wie vrede wil —
en Christenen moeten deze wil-
len — moet de wereld aan een
orde helpen, 'waarin vrede moge-
lijk is.
Wij stellen vaut, dat een derde van

onze aanneraeïingen zijn vader in de
oorlog heeft verloren. Wij stellen vast,
dat talloze huwelijken niet kapot ft-
eraan zonden zijn, als de oorloff hen niet
kapot {«maakt had. Wij stellen vast,
dat vijf millioen vrouwen ongehuwd
moeten leven, omdat de oorlog hun
man of verloofde heeft gestolen. Wij
stellen vast, dat ons kerkelijke jeugd-
werk vergeefs ion zijn, als onze jeugd
weer tot een oorlog verleid in een
oorlog vernietigd zon worden. Wij stel-
Un vast, dat de doop van kinderen
rtnloos wordt, als wij deze kinderen
niet voor het geweld van liet teven
vernietigende krachten kunnen be-
hoeden.

De oorlog is de vijand van al onze
i-„.i,,i::t.- _,».ia xra verklaren

Actie der Wereldburgers:
De tot wereldgebied verklaring

breidt zïcfo in Europa uit. Jaupan
houdt zijn grootste wereldregerings-
verfiadering.
IK ARGENTINIË werden de kanto-

ren van de Pacifismo — de enige
actieve werekJregenngsorganisatie
in Latijns-Amerika, door de poli-
tie onderzocht. De laatste uitgave
van de publicatie der organisatie
,;Facifi9mo" werd in besiag ge-
genomen, -v

IN BELGIë werd de kleine stad Cfras-
sepierre de eerste gemeente, in
dat land, die het Handvest en de
tot wereldgefoiedverüalaring aan-
nam. Zo werd België de 4e natie
waarin zo'n tot werelctÉefoied-
verklaritvg. heeft plaatsgehad: de
voorafgaande drie zijn: Frank
rjjk, Duitsland en Italië.

In de voriige maand verklaar-
den twee andere Belgische ge-
meenten: Grandménil en Flo-
renville zich tot wereldgebied.

IN CÊYIA)N liep het bezoek van den
wereldfederalist uit Ghili, "Peter
Lartowltz, uit op de oprichting
van de Ceylonse beweging voor
wereldregering.

IN DENEMARKEN vergrootte de tot
wereldgebiectverklarmg van de
stad Brande het aantal landen
met tot iwereldÉebiedverklaarde
gemeenten tot 5.

IN FRANKRIJK behoort het dorp
GenteHer tot de bijna 400 Franse
gemeenten, die zich tot nu tot
wereld^ebied verklaarden. Ver-
leden zomer vervingen, de trotse
burgers het oude bord by de in-
gang' van het dorp, waarop tot
nu stond: „Gen-teller", door een
ander, dat vermeldde: „GenteOier
-Mundi (van de wereld.)

Op een nacht rukten Vandalen
dit bord af en wierpen het hl 'n
nabijgelegen meer. De burgers
van wie 87% het Handvest van
de tot wereldgebiedyerklaring
hadden ondertekend, hielden, on-
middellijk een tweede plechtige
bijeenkomst, richtten een nieuw
bord op: , .Gen-telIer-Mundi" en
kijken er sinds met trots naar.

IN ENGELAND telde, de vorige
ntaand, het lidmaatschap v-an het
onpartijdige parlements-comité
van wereldregering 43 namen.
De voorzitter is: Lord Boyd Orr,
de vice-president, Lord Beve-
ridge, Clement Darvies, Lord
Merthyn en J. J. PitmiOT.

IN INDIA bezochten Anan-tbasaya-
nam Aijyanger, afgevaardigd spre-
ker van Siet India-parlement en

i „God geve, dat niet alleen de
Liefde tot de Vrijheid, maar een
volledige kennis van de Hechten
van. de Mens alle volkeren, der aar-
de moge» doordringen, zodat een
wijsgeer ergens op haar oppervlak
zijn voet kan zetten en zeggen:

I „Dit is mijn vaderland".
BENJAMIN FRANKLIN

J

beid te verkondigen. Zij bevordert de
vrede, door het bestrijden van de
fatalistische en nentraltsUsche p]tot-
tincen, die een rellgeuze grondslag

president van. de India-vereniging
voor wereld federale regering en
C. L. Paluval, de algemene secre-
cre-tairis der organisatie de univer-
siteit van Luoknow, om een afde-
ling in Ütter Pradesh te organise-
ren, (een staat in Noord-India)..
Zij hielden, een publieke ver-
gadering, die door ongeveer 1000
mensen werd bijgewoond. De
staats af deling stond er goed voor
met zulke leiders als de minister
va-n Opvoeding van Utter Pra-
desh die Vice-Kanselier van de
universiteit van Luokooiw en de
voorzitter van de Wetgevende
Raad van Utter Pradesh.

IN ISRAëL is de Wereldburger ver-
eniging met de publicatie begon-
nen van een Hebreeuws Maand-
blad „Olam Bkhad" — één we-
reld.

IN JAPAN hield de Unie voor fede-
rale "Wereldregering in de vorige
maand haar grootste publieke
vergadering Tokyo's roemrijke
Hihya Hall, die 4750 zitplaatsen
heeft, bleek te klein te zijn en
meer dan 500 personen moesten
weggezonden worden.

De vergadering werd hartelijk
begroet door ArKtiur N. Loomis,
Hoofd van de Burger-informatie
en opvoedingsafdeling van het
opperstq, Commando van de Ge-
allieerde Strijdkrachten. Er werd
een telegram ontvangen, van- Al-
bert EinMeüi, 1-uidende: „Ik heb
warme waardering voor uw po-
gingen ter bevordering van we-
reldfederatie. Alleen door wereld-
regering kon onze beschaving
worden gered."

Ryutaro Takahashi, voorzitter
van <ie Japanse Kamer van Koop-
handel en Industrie en een van
dfe vice-voorzitters van de Unie
voor federale wereldregering, pre-
sideerde de vergadering. De voor-
naamste spreker was Morikatsu
ïnagaki, voorzitter van. de uitvoe-
rende Raad der Unie. De verga-
dering nam eenstemmig een reso*
lutie aan, om het Japanse parle-
ment er toe aan te zetten, z«n
steun toe te zeggen, aan de actie
voor federale Wereldregering.

IN NIEUW ZEELAND werd een stem-
ming gehouden in New-Lynn, by
Aucküamd, over de volgende twee
vragen:
1. Zyt gy vóór ë"en federale we-

reldregering met beperkte be-
voegdheden, maar voldoende
om wereldgerechtigheid en
vrede te verzekeren?

2. Zoudt gij stemmen voor afge-
vaardigden naar de. wereld-
vergadering der volkeren, die
in Genève zaïl worden gehou-
den oen een wereldg rond wet
fiamèn te stellen?

Van de ingeschreven stemmers
stemden 68 %. Op de Ie vraag
antwoordden 67 % „ja" — 22%
„neen". Op de 2e vraag antwoord-
den 66 % „ja" — 22 % „neen".

Een vreemdelingen-legioen
Veertigduizend man van het be-

roemde Franse vreemdelingen-legioen
strijden in Indo-China.

Zy strijden in Franse uniformen; ibet
zjjn voownalige (Duitse S.S.-
troeoen. die aan cïienstname in dit Le-



•w», maar: wat doen we? Aan alle kan-
ten horen we mensen d« zeggen hun
••leven" veil te hebfben voor de vrede
Van practisch geen enkele kant horen
w« echter mensen die b.v. een paar
kwartjes ovrïr hebben voor de vrede
Het lijkt wel of 't Jeven minder waarc
& dan 'n paar centen. Van massale
ïctïe om <ïe regeringen <te volks-
wil op te leggen om tot wereldregering
;e komen, is nergens sprak*»

We bjïbben wel de mond vol over
:egenwerkmg tegen de zgn. commu-
xistische actie voor het verzamelen van
land tekening en onder de oproep van
Stockholm. Men heeft er bezwaar te-
;en dat die oproep alleen maar spreekt
•ver afschaffing van atoombommen,
•len vindt dat niet leuk want die heb-
>en wij (of liever de Amerikanen, al
s dat toch eigenlijk zo'n beetje 't zetf-
le!) nou net 'n heleboel in voorraad,
•ten zegt ons dat die vredesoproep
iaarom al fout is omdat er zo'n boel
ommunisten achter staan. Alles góéd
n wel, maar wat stellen wij daar tegi
ver? Alléén maar geleuter over
i West-Europese federatie? Alleen
laar de brenguns, raketten, bommen-
werpers en kanonnen? Alleen maar de
ril om de oorlog te winnen? Of de
loed om de vrede te winnen, de moed
an bet stellen van een revolutiounaire
lee, die de ganse wereld van aanschijn
an doen veranderen, indien wij met
lle kracht en bezieling deze propage-
en bij alle gewonen mensen die de
rede liefhebben en de vrijheid,
Hei is nu de tijd om een dergelijk

evecht voor de vrede aan te gaan, te
olharden én ie «lagen. Er is periculum
i mora, er is «een tijd meer te ver-
exen!

Groenland ook hebben.
Derde man: Wat kun jjjV*»"»••

spraken "maken!
Tweede man: Heren laten wij, als Je

blieft de crisis niet erger maken. (Tot
de derde man): Amerika is groot en
vol beloften. Het heeft twee oceanen
om het te beschermen. Ik moet enkel
maar Europa hebben, nu dat de stra-
tegische brug is naar Azië. Ik moet
mijn grenzen bewaken.

Derde man: C tot de eerste man):
Waarom geef je mij Zuid Amerika
niet?

Eerste man: Ik ben niet gek. Ver-
geet, als je blieft de bijdragen en de
offers niet, die ik leverde voor onze
gemeenschappelijke* overwinning.

Tweede man: Heren! Wij moeten
dit conflict niet to.t een bedreiging
met een volgende oorlog laten worden,

Derde man: Je kunt mij niet inti-
mideren] Denk jy, dat ik bang van je
ben, omdat je de enige revolver bezit
die in de wereld overgebleven is?

Eerste man: Heren, heren, als je
blieft! — Nu zyn wij alleen met ons
drieën op de aarde overgebleven. Nu
zou men toch denken, dat de aarde
groot genoeg was voor drie man.

Tweede man: Als zij groot genoeg is
voor jou, waarom sta je dan Australië
niet af?

Eerste man: Wel — dat is zo groot
niet.

Derde man: Kijk er .'s an. En nu ver-
wacht je van mij, dat ik afgepast één
werelddeel zal accepteren,

Tweed* man: Ik wil een motie in
dienen. Nu wij blijkbaar niet tot over-
eenstemming kunnen geraken over de
cwestie van onze grond-rechten, ste3

DAF dieseltrucks
U solt «eer «paieuw moeten rekenen! Bij welk kihunetertil per JMT wordt
liet Toordelfffer net diesel te gun rijden? Die eren» ia weer •taiienlijk
lager komen te liegen- "Velen die tot na toe bet voordeligst met bencine
reden» tallen moeten oiaKbakelen. • DAF biedt een prachtige terfe DIESEL-
*ageai aan» ett tegea ntntrekkeltfke prjjzen.

* ZE KUNNEN ER TE« f Nf

VAN DOORNE's AUTOMOBIELFABRIEKN.V.

GELDROPSEWEG 303, EINDHOVEN, TEL. 5544 (10 tijnen)

land heeft zich hierby aangesloten trutte
strijd teffen de rcmilitarteerinff fa».
West-Duitsland, dia Korl Barth heeft
gekenschetst als tegen de Sowjet-Unvt
gericht

„De Generale Synode noemt in haar
vredesboodschap van April 1950 oor-
logen „Godsoordelen".

„Oorlogen ontstaan niet vanzelf",
staat in deze boodschap. Mensen rijn
het, die deze beginnen, omdat zij God
niet eren en omdat zij zich tegen zijn
geboden verzetten.

Oorlog is mensenwerk en door men-
sen te voorkomen.

Het hoogste orgaan der Evangeli-
sche Kerk in Duitsland heeft daarmee

Hoe kunnen oorlogen, die door men-
sen worden begonnen en tegen Gods
gebod zyn, tegetgfc ̂ GdÖgboirdelen
wezen?

De Heilige Schrift antwoordt
daarop:

„Wat de mens zaait, dat zal hij
oogsten."

„Waarin de mens zondigt, daarin
wordt hij gestraft". :

„Wie het zwaard opneemt, zal door
het zwaard vergaan."

Oorlogen zijn oordelen over het ge-
heel van handelingen, .waaruit zy ont-
staan.

Oorlogen zijn oordelen over de
wanorde, die hen hebben voortge-
bracht.

---™ «t uu...,e. tfK slavernij is ver-
dwenen, de lijfeigenschap is ver-
dwenen, hefcsenprocessen bestaan
Bï*t meer, ook de oorlog moet ver-
dwijnen en zal verdwijnen.

KERK MOET ZICH MET
DE VREDESKRACHTEN
VERBINDEN

Wat kan de kerk voor de vrede
doen? Zij bevordert de vrede, door
hen* die nog aan de oorlog: geloven,
tot boetedoening op ie roepen en tot
bezinning* op datgene, wat onze vrede
dient. Zij bevordert de vrede door
duidelijk en ondubbelzinnig bet evan-
gelie van Jezus Christus als boodschap
van verzoening, vrede en broederlijk-

*w& «wiiucu xvuiuier op ae .Heilige
Schrift te berusten.

Zij bevordert de vrede doordat zij
al haar lidmaten aanzet en voor-
licht om actief en ernstig voor de
vrede op te komen. Zij bevordert
de vrede door zich met alle vredes-
krachten tegen de oorlog te ver-
binden.
De kerk is geroepen om de wereld

te verkondigen, omderwille van Jezus
Christus: „Vrede op aarde, in de men-
sen een welbehagen".

Aan deze boodschap geloven en
hem op geloofwaardige wr/ze verkon-
digen, betekent in de twintigste
eeuw: strijd voor de vrede tezamen
met allen, die van goeden wille zijn.,

*---"i •-»»= O.BU vxi-eiiaLJiüïiie m tut J-IË-
gioen de voorkeur hebben gegeven bo-
ven gevangenschap In Frankrijk.

Een onbekend aantal Duitse ex-
krijgsgevangen S.S.-troepen zijn in
de Icust-staat Transjordanië aangeko-
men, om te strijden onder de'vaandels
van Glubb Pasha tegen wie?

r>eze S.S.-troepen komen uit gealli-
eerde gebieden, waar de meesten van
hen trouwens reeds lang vrijgelaten
en in de gemeenschap opgenomen wa-
ren. Sommigen van hen hebben zelfs
de Britse nationaliteit. r

Wie de verteeldingskracht heeft oro
zichzelf 'n zestal jaren — slechts zesï
— terug te denken, kan zich tevens
een begrip vormen van de waanzin, die
de wereld in zó korte tijd gegrepen
heeft.

l
!

Hallo. Hallo!

HET WESTLANDS
BLOEMENHUIS

Is nog present. Het publiek van de Lichtstad en omliggende plaatsen
wordt beleefd verzocht van onderstaande kennis te nemen:

De grootste inbreker van Nederland wordt niet zó zwaar gestraft en
het KÓ lastig gemaakt als mij. Het W«*tlanda BloemenhuU blijft Keker nog
geopend tot Kerstmis 1952. Het WestJands Bïoemenhuis moest «n zou ech-
ter verdwijnen, dus dachten de heren: koe moetftn^piyjj ^lat_iaao-dj!(-f,i.,.e.̂
gaan siteken? Ze belegden een vergadering ïn een café rt. de bfnnenstad en
zeidea onder elkaar: Dfë Zegers maakt teveel kabaa^ met bloemen en
vooral met die mooie bruldsbouquetten en ook prachtige ^rafkransen, welke
zo spotgoedkoop worden geleverd door hem. Kort na deze „vergadering*'
werd ik opgehaald door de politieke recherche. De neren hadden een brief
geschreven, welke was gedateerd 1943, maar in ^48 werd geschreven f Er
stonden de gemeenste aanklachten ïn op poHti?1? " jfe de recher-
cheurs, ondervroegen mij. Ik bracht in het midden dat dit i rfïrfrï^alleÊh
maar „broodnijd" was en dat mijn „collega's" dit hadd&n -ff e traan. Wat er
In stond was voldoende 'om mU voor 'n paar jaar naar Vught t* laten
brengen. Het feit dat mijn handtekening niet onder genoemde1' brief voor-
kwam, was echter aanleiding om mij na 1% uur verhoor weer te laten
gaan. Dat was mislukking no. l voor mijn concurrenten. Toen gingen de
heren „collega's" naar Den Haag, naar de vakgroep en zeiden: Zegens
heeft geen recht om 't Westlands Bloemenhuis te exploiteren. Nadat
iemand van genoemde vakgroep bij mij kwam informerejn, kreeg ik echter
na 2 dagen mijn erkenning en •veatigingsvergunning ;vaor 't, Westlands
Bloemenhiiïs. Dat was voor de „collega's" mislukking no. 2. Toen lieten
de „collega's" mij bekeuren om de Rechter te doen uitmaken of ik ge-
opend mocht blyven. En dit, terwijl mijn „collega's'* ïi
zaten! 2 Maart 'SI ïs het proces vóór geweest en fmi •
eindelijk het Westlands Bloemenhuis gesloten worden, K
de heren abuis hebben. Pat wordt dan mislukking no. 3^

In Augustus zal nu uiteindelijk de uttapraajfƒ olgên.-Door'middel va:

deze advertentie wil ik allen danken, die moeite hebben gedaan om voor

mij te getuigen. Mede door hen zal dit gemene spel oua te trachten een
vader van 8 kinderen brodeloos te maken, misschien met lukken. En dit

alles gebeurt door „collega's" om zelf maar „mijnheer" te kunnen spelen,..

HET WESTLANDS
BLOEMENHUIS
Grote Bere 701 • KLEF. 7905

VOOR STOFZUIGEK-
DOKTER ' bel 2120. Rep.
alle merken onder garantie.
H. Fig-ge, Kleine Berg 34 b.
£indhoven.

TWEEDSTOF, 150 breed,
voor mantelpakjes, rokken,
zomercostumes ad ƒ fl.95 p.
Meter, bij Italië, Stratums-
eind 14, Eindhoven.

VOOR EEN MOOI Bomuet
of vaste plant...... naar 't
Westland's Bloemenhuis.

WIE TKOBWEN GAAT,
slaagt 't beste voor «en
Bruldsbouquet htf 't West
lands Bloemenhuis. Wü ma
leen 2e voor elke beurs.

VOOR UW keukenultzettei
natuurlijk naar Magaziji
„De IJzermyn". De zaak
met de 1001 artikelen.
I/eenderweg 66, Tel. 5825
GEZELLIG IN HUIS, die
lopers van Italië, Stratums-
eind 14, Kindhoven.

Swjn vanaf (21.00

Waterman „ 121.50
Pelik.n „ {32.50

Arirfo „ 412.00

Parker vanaf f 20.50

Mont-Blanc „ f26.00

Aaro« „ 157.50

Maiader „ f 18.50
en diverse andere meiken

Vulpotloden, Vierkleuren
potloden, Balpoint's
in diverse uitvoeringen en prijzen.

EINDHOVEN TEIEFOON 7175

WIJ LEVEREN
de

Wendax-Volkswagen 1% ion
Benzine 1 «p 12 Km. Open en geilolen

De

Lloyd-luxe en bestelwagens
300 Kg.

Wegens Inruil nog te koop d i v. automobielen
Nu nog oude prijzen. Vraagt demonstratie

De koopjes van deze week
M U.S.A. motorrvders-

jassen, gebruikt doch
in goede staat,
vanaf ƒ15.— tot ƒ25.—

50 U.S.A. fieldjad», ont-
groen, gevoerd en met
geplooide rug ƒ 29.95

100 U.S.A. ofilclersbroe-
ken, whipcord - iets
apirts ƒ 23.50

Party vel d bedden,
opvouwbaar,
nu nog v.a. ƒ 15.—

Partij slaapzakken met
grondzeil, alles com-
pleet, hoofdkussen,
dekens en matras

vanaf ƒ 20.—
100 wollen burgerbroeken

spotgoedkoop en sterk
ƒ 14.95

Verder overalls, offl-
ciergjassen, sokken, pet-
jes, baretten enz. enz.

U.SJL-SPORT
Kleine Berg 19
EINDHOVEN

VOOB CBAFKBANSEN,
t Takken of Kruisen, naar 't
Westland's Bloemenhuis,
Grote Berg TOa, Eindhoven.

EEN LEUKE INKIJK, gor-
dijnen van Italië, Stratums-
elnd I+, Eindhoven.
ONBEBGOED, kousen, sok-
ken, Anklets bil Italië, Stra-
tumselnd 14. Eindhoven.

EEN GOEDE PASEN en
slapen op een bed van
Italië, Stratumseind 34,
Eindhoven.
STOFZUIGER DEFECT. —
WJj zijn er direct, 't Stof-
zuigerhuia Legger, Stratuma-
eïnd 8, TeL 4840, naast
Stadskerk.

AUTORIJSCHOOL Th. van
Gemert, Edclwclsstraat 72,
Eindhoven, Tel. 7T43.

WAT WEEGT Tjr Dat ge-
wicht moeten Uw beide
voeten 11 a 18 uur per dag
dragen. Geef uw voeten
daarom passende schoenen.
Uw niet passende schoenen
voor ƒ 1.40 l a 2 maten lan-
ger of breder bjj Ulllngs.
Stratumseind 6, naast Grote
Kerk.
AUTOBIJSCHOOL Th. v»n

emert, Edelweisstraat 72,
Eindhoven, Tel. 7743.

ÏÏLuMluus

Üe
heeft wal U wenst voor weinig geld
OA.' 4 Stoelen. Z Armstoelen ƒ 130.—
Ultschuiftafel ;... 37.50
Dressoirs 13&-~
Divans, In alle gewenste kleuren

I-per», stalen Ledikant met voetbord
2-pers, «talen Ledikant met voetbord
Spiraal-matras, &^>ers*
2-p. Bedsteuen, binnenvulling met garantie
1-p. Bedstetlen, binnenvuUing met garantie
2-p. Bedstellen, wolvulling kapok kussens
1-p. Bed&telien, wolvulling feapolc kussens
2-pen. stalen Slaapkamer

135.—
87.50
S9..W
59—

12S—

Complete Slaapkamer Ameublementen

alle prijzenin
Komt vrijblijvend kijken

ff V! u K C! R uren
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De Linie, landverraad en communisten l
Zoals reeds in ons vorig nummer werd medegedeeld

verscheen in het weekblad „De Linie" een artikel van de hand
van Prof. Chreyghton S.J., waarin deze onder het opschrift
„Wij zijn in oorlog", het communistische dagblad „De Waar-
heid" aanviel wegens „openlijke sabotage van de zaak waar-
voor wij strijden".

Ter staving van deze bewering, werd een tweetal be-
richten uit „De Waarheid" fotografisch gereproduceerd, die
betrekkin? hadden OP HET VERMOORDEN DOOR DE AME-
RIKANEN VAN 170.000 PERSONEN IN NOORD-KOREA EN

T LEVEND VERBRANDEN VAN 500 KOREANEN.
Prof. Chreyghton stelt nu, dat het

vermelden van deze gruweldaden is:

Ie. „Propaganda voor de vijand die
wij, onder de Uno-vlag in Korea
beoorlogen".

2e, „Sabotage van een wettig Uno-
besluit, organisatie waarvan wrj
lid zyn en die wij op ons genomen
hebben te steunen.

3e- Eein poging om afbreuk te doen
• •aam He vna V iua a rvütnr- rfaTvrwr**

Prof. C. moest toch weten dat het
niet alleen de communistische „Waar-
heid" is die berichten over de meest
afgrijselijke oorlogsmisdaden publi-
ceert, ook bladen als Het Handelsblad,
Parool, De Tijd en buitenlandse bla-
den als de Londense Observer, Rey-
nolds News en Sunday Pictorial heb-
ben hierover uitvoerige bijzonderheden
gepubliceerd. De Sunday Pictorial b.v.
richtjte enige tijd geleden een dringend
verzoek aan de Ver. Naties om een
^;™H f tA maVpn aan rip, misdaden, die

hieruit, dat de gevangenen, mannen
zowel als vrouwen, met geweerkolven
en bamboestokken werden geslagen en
op andere wijze gefolterd. Op een och-
tend werd een geweerkolf gebroken
op de rug van «en gevangene. Twee
mannen, vielen In zwijm onder de sla-
gen."

CONCLUSIE: Zolang niet to vastgesteld
en bewezen, dat de berichten der
journaU*fen van de gehele

........ ---- m..ljf v- _____ i... T. -.i.*

AAN DE LEDEN
DER WEB. „N"

Naar aanleiding van een berichtje
in het verenfcingiiorgaan der
W.F.B. „N", aan het adres van ons
orgaan ,J)e Wereldburger", menen
wij te moeten ofjyóierken dat bet
dagelijks bestuur &fer W.F.B. „N1

waarschijnlijk er bïter. aan doet, naar
andere methoden in te zien" ter op-
boÜTrlng van het ^ereldfederallsme.
Miaachien dat zij tn IR het. komen-
de verenigingsjaal minder leden zal
verliezen als de t
in het afgelopen

Wij hopen voor

dat de paar duize

ook inderdtad
Quallficatle al* i
haald berichtje,, i,
niet toe bijdragéi,

b duizend, welke
jaar wegliepen.

't Des tuur, en nog
meer voor d« oudi getrouwe werkere,

d leden welke nu
nog (zij het In i am) overbleven,

ehouden blijven.
het bovenaange-

Hen hier zeker
zo vrezen wij.
DE REDACTIE

het destijds door JlacArthur gedane
verzoek om conseit niet geantwoord.

Hieruit volgt, xo nenen wij te mogen
en te moeten eoncïdercn, dat de met
de Uno-vlag- gede.te actie, in Noord-
Korea althans, gééj legale Uno actie is!

Wij weten d en getracht heeft
een legaal tir e geven aap. deze
inval in Noord fee. Méér als ««n
..tintie" 'was h. var onze ?r?rJn£

WIJ DAT HET IN HOGE
MATE AAN DE NIET-COMMUN1ST1-
SCHS PERS LIGT HET PROPAGAN-
DISTISCH EFFECT VAN GENOEMDE
BERICHTGEVING TE NEUTRALJ8E-
REN, DOOR ZELF DE KOE 'S/J DE
HORENS TE PAKKEN, DUS ZELF DE
KRACHTIGSTE ACTIE TE VOEREN
TEGEN DERGELIJKE GRU\VELEN.

Wjf menen bovendien de vraag te moe-
ten stellen welke sedelffia "kracht er kan
uitgaan van een strijdende part$, die
oorlog voert om haan in&ieny gemaakt
onrecht te herstellen (Korea), teno\jl z$
zelf willekeurig ieder onrecht tolereert
en sich aan de meest flagrante schen-
dingen v&n het volkenrecht te buiten
gaat.

TEN VIERDE: trof. Chreyghton stelt in
zyn vierde punt dat het openbaar
maken van gepleegde oorlogsmis-
daden „tot dusverre" altyd betiteld

werd als „landverraad in oorlogstijd".
Dat men. dit bovendien altyd als zoda-
nig heeft behandeld en bestraft.

Wij geloven dat het ronder meer dui-
ïlijk is dat het openbaar maken van

gepleegde oorlogsmisdaden, niets te
maken heeft met landverraad. Integen-
deel, wjj menen op goede gronden de
stelling te mogen verdedigen, dat het
verzwijgen van oorlogsmisdaden als er-
ger verraad dient te worden gebrand-
merkt als het weer eens opgepoetste en
opnieuw van stal gehaalde begrip van
„landverraad".

Wat ons het meest treft in het betoog
van Prof. Cr., is het volkomen negeren
van de vraag, of de gruweldaden door
de „Waarheid" en overigens vele ande-
re bladen gesignaleerd, op waarheid,
berusten! Wij hebben, én als wereïfl-

a!s katholiek, met een ge-

Hoe onvermijdetij'k vernieling In
oorlogstijd ook mag zyn, zü is of
mag nimmer een doel in zichzelf
zijn, doch slechts een middel tot
een bepaald doel Zy moet dus aan
de eis van doelmatigheid voldoen.

Aan d'ït creterium nu hebben tal
van terreur-bombard-ementen - in
Korea, niet voldaan.

Integendeel, alle factoren om het
communisme in de hand te doen
werken zjjn in Korea voorhanden.

SECUNDO: Ben oorlog als onrecht-
vaardig moot worden gebrand-
merkt indien hy niet voldoet aan
o,a. de volgende voorwaarden, die
de H. Thomas van Aquine reeds
aan de H. Augustinus. ontleende.
Die zijn, dat degene die do oorlog
voert, niet uit persoonlijke ver-
keerde motieven handelt, b.v. uit
wraakzucht, uit heerszucht of heb-
zucht. Die zijn bovendien, dat hij
"bewogen wordt door de wil het
kwaad te voorkomen of te herstel-
s tel I en door liefde en ijver voor de
vredjs. (Dus: orde in recht!)

Ook hier kan men o-i. kwalijk
volhouden dat b.v. MacArthur uit-
blonk in bewogenheid en liefde
voor de vrede, waar hij zelf her-
haaldelijk verklaarde, liefst geheel
Azië in vuur en vlam te willen
zetten. Opk hier weer werd de
door vele theologen aangegeven
regel owwtreden, dat een schade-
lij-k middel moet aangepast zijn aan
het doel.

Als men bovendien bedenkt dat
MacArthur persoonlijk vele kapi-
taalbt-Iangen heeft in Korea, waar
hij b.v. eigenaar is van vele mijnen
en fabrieken, dan wordt ook de
vraag of hy mogelijk door heb-
zucht kon worden verleidt wel de-
gei^jk actueel, ook al past onsjhier
ten grote reserve. P'

Men bed^pke voorts dat wf*1 der

Naar aanleiding van Eisenhoivers
verklaring:

Hehroe zegi: Totale ver-
woesting doel van

atoomoorlog
Journalisten hebben premier Keïtroe

van India naar z-Un mening gevraagd
over ElMnhowera verklaring, dat hu
In geval van oorlog niet zou aarzelen
atoombommen te gebruiken.

Pan dit Nehroe antwoordde: „Als
de atoombom ooit In het groot ge-
bruikt zal worden, zullen volgens de
minst pessimistische schattingen een
milllard mensen gedood of verminkt
worden. Als dat het gevolg ï» van
een atoomoorlog:, •waartoe zal deze
ons dan leiden? Geen enkele maat-
regel van dit soort kan tot een goed
resultaat lelden, of tn staat stellen
een doel, welk dan ook, t» bereiken'1.

ken! Op diezelfde dag werd een
vrouw, die juist een kind ter we-
reld had gebracht, in het open-
baar rtoodgeranseld, terwijl het
pasgeboren kind In haar brandend
huis werd geworpen!

Duizenden burgers van Seoel,
Eowel mannen, vrouwen, grijs-
aards en kinderen, werden in de
rivier de Han gedreven om daar
jammerlijk de verdrinkingsdood te
sterven.

tn Tsjoengtsjon werd *n Jongetje
belde handen afgehakt door Ame-
rikanen^ omdat hij met een rood
vla£getjfe> naar troepen V&X. h**
Nop r d-Koreaanse lege* HÜd /ge-



•rïsjurlsp mpnpwn^ £e_yolg se--
ijd aan een wettig besluit van

wettig gekozen /Nederlandse
regering, hun leven geven.

4e. Een handeling die men tot dus-
verre altijd betiteld heeft als land-
verraad in oorlogstijd, en als zo-
danig heeft behandeld en bestraft.

Vervolgens vraagt Prof. C. zich af
of de regering niet gerechtigd en ver-
plicht is om aan dit optreden der
C.P.N. en haar organen een eind te
maken. Hu stelt dat wij ons in Korea
in een hete oorlog bevinden met het
Moskou-wereld-imperialisme, waar-
voor, volgens hem, propaganda wordt
gemaakt door 't vermelden van de
bovengenoemde Amerikaanse gruwel-
daden in Korea.

Aldus Prof. Chreyghton. Het komt
ons echter vóór dat bij de bovenaan-
gehaalde 4 punten zich vele vragen
ter discussie voordoen.

TEN EERSTE: Wanneer en waar heeft
onze regering de oorlog verklaart
aan Noord-Korea? Wanneer en
waar aan China, wanneer en waar

•an „het Moskou-wereld-imperia-
lisme"?

Heeft Prof. Chreyghton onderzocht
•f de gruweldaden waarvan dé Ameri-
kanen worden beticht, op waarheid
berusten?

i emd (te maken aan

tèlf'ïog" worden ""gepleegd. Reynold
l Newtf verklaardde, dat de verantwoor-
delijkheid, voor alle bedreven misda-
den op de ieden-staten van de Ver.
Naties rustte. De Observer schreef: In
Zuid Korea oefent Dr. Syngman Rhee
een afschuwelijke politie-terreur uit
van de meest barbaarse soort!

Zelfs de Uno-conimlssie voor Korea
zag zich enige tijd geleden genood-
zaakt de Zuid-Koreaanse minister van
binnenlandse zaken om een verklaring
te Verzoeken voor de executie van
weerloze gevangenen waaronder jonge
vrouwen en zelfs kinderen van 13 en
S jaar!

Ook de Britse correspondent van
„The Times" gaf uitvoerige beschrij-
vingen van gruweldaden tegen Noorii-
Koreanen die worden beschuldigd te
sympathiseren met de Noor d-Koreaan-
se regering. Zo schrijft hij; „De politie-
post van Boepjoeng, een dorp op
enkele kilometers van Seoel, waar de
vlag van de Verenigde Naties en de
Zuid-Koreaanse vlag wapperen, is een
schrikwekkend voorbeeld van de gru-
welijke manier van optreden. In deze
post bevinden zich xes cellen, elk van
Li/2 bij 5 meter. In deze cellen zijn

270 mannen en vrouwen en 7 nables
opgesloten. Zij zaten gehurkt op de
grond en zij konden zich niet bewe-
gen. De metsten onder hen bevonden

zich reeds 20 dagen In
de gevangenis. Het verhoor bestond

het ons voor} dat het ver:
van geen propaganda voor de vijand •
doch integendeel het tot onze m
—• dus ook en vooral Christelijke —
plicht behoort, deze te signaleren,
afschuw er over uit te spreken én ons
tnet alle kracht in te spannen dit on
recht te bestreden. Wie dit nalaat han
delt, naar het ons voorkomt, in stry
met de meest elementaire beginselen vi
menselijke solidariteitf christendom e
Evangelie.

TEN TWEEDE: De stelling van Pro
Chreyghton dat het signaleren va:
de genoemde Amerikaanse en
Zuid-Koreaanse oorlogsmisdaden

„sabotage van een w e t t i g
U n o-b e s l u i t" zou zijn, menen wJ
aan gerechte twijfel te moeten onder
werpen.

Allereerst vragen wij ons af: Is er
inderdaad sprake van een „wettig*
Uno-besluit? Naar onze mening is met
de bevestiging van deze vraag de
grootste voorzichtigheid geboden. Im-
mers: toen het overschreden van de
38e breedtegraad door de tegenstan-
ders der Noord-Koreanen militair on-
vermijdelijk was, was het volgens hei
Uno-Charter noodzakelijke consent van
de Veiligheidsraad daartoe niet te ver-
krijgen. De veiligheidsraad heeft op

f f anneer w

veeï moet
staan, moeten Uw
schoenen prettig
zitten.

GEMAK
SCHOENEN

Strafmnscind 6

naul Grote Kerk

„Multifil"
IBNNISSNAREV

* Sterk fit Nflon
* ' Elwtisch als d*rm
* Vochtixxteniliff!!!

Complete bespannfnff

f 17.50
, v. KOOYK
athlldelian U Tel. $997
Flliaa.1:
leü» Btrf 40 T*L MTS

EINDHOVEN

Schoonmaak^
Aanbieding

HEDEN ONTVANGEN:
100% Katoenvulling bedden, prima damast

tegen sensationele prijs
1 persoons . . . 49.00
2 persoons 70.00
2 persoons interieur bedden mei garantie vanaf
1 persoons ledikanten met garantie vanaf
2 persoons ledikanten met garantie vanaf

117.50
27.60
52.00

cocos cocos
I N A L L E M A T E »

100 cm. breed vanaf f 6.76

Eiken schuiftafels f 40.00
Blank gelakte keukenstoelen f 9.00

Old-finish en Golhieke

HUISKAMERS- SLAAPKAMERS
tegen sensationele prijien.

VENDUHUIS
WOENSELSESTRAAT 417 EINDHOVEN TELEF. 8708

Goedkoopste adres

uivai in jouure. ;ea. mgfir ajs een,
„tintje" fwas hi-iaar onze r-?ntje" fwas hi-ia

BSg- Kfei! -M-J- .
toen vrijwel de gehVe wereldpers met
het verzinsel k wan) dat de assemblee
met grote meerderheid MacArthur tot
genoemde inval haj gemachtigd. D*
waarheid was nl. dU de resolutie die
met grote meerderheid werd aangeno-
men, green enkel j „machtiging" tot
overschrijding van de 38e breedte-
graad inhield!! !

Ten slotte, zelfs tjhad de Assemblee
deze machtiging ijn MacArthur wél
verleend, zij had ft niet het minste
recht toe, ZJj is iijriers, volgens het
Uno Charter slecht' een adviserend
orgaan. Haar besuiten hebben dus
geen enkele yetfxindende kracht.
Alleen en uitsluitead de Veiligheids-
raad was en is te: behandeling van
deze zaak competent, daar hij het
enige uitvoerende orgaan der Uno is.
Toen de Amerikanen dus de grens
van Noord -Korea overschreden, krach-
«ns d« Assemblee resolutie, deden ze
dit In flagrante schending: van de
kern-bepaling van iet Uno Charter

CONCLTJSTE; Het sgnoleren van aparte
schendingen vat het volkenrecht,
het land'0orlogr>,gtement en de con-
ventie van Genéve, wat de gesigna-

eerde gruweldaden inderdaad ztfu, is,
naar onze mening, beslist géén sabotage

on een wettig Unc besluit. Zelfs niet,
ndien deze signalqüaig Óók door de
"Waarheid" geschiedt. Set zou integen-
eel, naar het ons voorkomt^ een in de
;aart van het door Prof. Chreyghton
enoemde „wereld^imperialisme van

Moskou" (lees: onrecht en geweld)
ndien niet alle niet-communiaten met

alle kracht zich verheffen tegen derge-
fke gruweldaden,
Het zogenaamde „wettige31 Uno be-

Iu1ft waar Prof. Gr, het over heeft, me-
ncn v>$ met voldoende argumenten te
hebben kunnen weerleggen.

'EN DERDE: De stelling van Prof. Cr.,
dat het signaleren van de gruwe-
len door Amerikanen bedreven in
Korea, indien deze signalering

door de communistische „Waarheid"
eschiedt, een „poging is om afbreuk te
oen aan d-e zaak waarvoor dappere
Tederlandse mannen hun leven ge-
en", deze stelling is, in zekere zin ge-
ien althans, voor ons aanvaardbaar.
Geen redelijk mens zal betwijfelen
it ds communisten drommels goed

visten, dat het opnemen van genoemde
ïerichten over gepleegde oorlogsmisda.
en der Amerikanen en Zuid-Kprea-
-en, inderdaad in hun voordeel is en
fbreuk doet aan de zaak der Ver, Na-
es. Ite eerlijkheid gebiedt ons echter

* zeggen, dat vele Korea -vrijwilligers
oor avontuur gedreven, naar Korea
mgen. Dit laatste volgens hun eigen
n door de Nederlandse pers beschre-
en, uitlatingen. Wat echter niet weg-
eemt dat er ook zeer zeker zullen zijn,
ie, gedreven door innerlijke overtui-
ng hun haardsteden verlieten, omdat-
ene wat zij als 'n groot kwaad zagen,
e gaan bestrijden. Men vergete echter
et dat ook het hoogste ideaal niet met
Ie middelen mag worden verdedigd.

ONCLU8IE.' Waar aan de ene katit
niet ontkent kan worden dat het
tiffnaleren door de communistische'
^Waarheid" van oorlogsmisdaden,.

epleegd in Korea door de Amerikanen
in bepaald opzicht kan worden,

Bchouwd als een poging om afbreuk
aan de naak van vele leden der Vjf. te

r, ju als katholiek, met een ge
sy pljffüjke verslagenheid hei

'ontbreken van een vlammend p rot es
tegen deze gruweldadenr in genoemd
artikel moeten constateren. Met stij
ffende ongerustheid namen wij kennis
van de barbaarse methoden, die in Ko-
rea worden toegepast. Naar onze me-
ning is de oorlog in Korea, instede van

Spoorenberg-v d. Loo

HERENHOEDEN
GROOTSTE KEUZE
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een hulpverlening; aan de ongelukkige
bewoners van dit land, ontaard in een
vernietiging van dit land en zijn bewo-
ners. Naar onze mening Js reeds lang de
zo goed bedoelde actie, tot een misdaad
tegen de mensheid geworden.

En wel omdat,
PRIMO: Een oorlog, ook een verdedi-

gingsoorlog, ophoudt rechtvaardig
te zyn, indien deze niet geschiedt
ter verdediging of bescherming van
het recht. In Korea wordt het
recht, zowel het natuurrecht als
het'positieve recht, met voeten ge-
treden. Oorlog mag maar één doel
hebben: het vestigen van de vrede.
De vr&ie, ook de vrede van het
Evangelie, is rust in de orde (tran-

. quildïtas ordinis), de orde van
.recht eft gerechtigheid, vervol-
maakt door de christelijke naasten-
liefde.

Nu kan men kwalijk volhouden
dat zinloze vernielingen, zoals Mac
Arthur in Korea toepast, o.a. de
totale vernieling door bombarde-

..̂ inenten van honderden steden en
• ^dorpen, tot de daden van recht en

gerechtigheid behoren. Immers dit
soort lucht- en z^ebombardemen-
ten stond in generlei verband met

• de tactische operaties te land noch
met dïe ter zee, Zij droegen het ka-
rakter van de meest barbaarse ter-
reur.

Men bed
_*~ ••"•*•**

de president van Zuid-K
Syngman Rh cc, in zijn r . _
herstellen. Dat, terwijl de gehele
wereld wist dat Syngman Rhee re-
geerde in strijd met alle goddelijke
en menselijke wetten! Waarby ten
overvloede nog kwam dat de over-
weldigende meerderheid van de
Zuid-Koreanen, ijjn regering niet
wenste en hij door wettige verkie-
zingen met grote meerderheid
werd afgewezen.

Zelfs een afgevaardigde van Ls-
bpur in het Engelse Lagerhuis
eiste op een grote pro test vergade-
ring de arrestatie van president
Syn-gman Rhee van Zuid-Korea
wegens in Noord-Korea begane
wreedheden, om aU oorlogsmisda-
diger te worden berecht. Het was
volgens deze afgevaardigde on-
duldbaar dat Rhee, gedekt door de
vlag der Ver. Naties, de meest
schunnige oorlogsmisdaden straffe-
loos kon begaan.

Uit dit alles en nog veel meer is
het o,L zonder meer duidelijk, dat
er van herstel van recht, het enige
wat een oorlog rechtvaardig kon
maken, ook in Korea, geen sprake
was.

TERTIO: Een misdaad tegen de mens-
heid wordt een oorlog voorts, in-
dien deze, door het tolereren
sanctioneren van moord op on-
schuldigen, tot 'n onrechtvaardige
oorlog wordt.' Ook is dit het geval
met 't nodeloos en ongemotiveerd
folteren van mannen, vrouwen en
kinderen, waardoor meer leed ver-
oorzaakt wordt dan nodig ïs om
het recht te handhaven. Dat zulks
in Korea in hoge mate het geval is,
bljjkt uit de reacties van de gehele
wereldpers.

Wat zegt men b. v. van het feit
dat in de 3 Aaandèn betetting van
Stoel door de Amerikanen 28.000
burgers werden vermoord, dit is
meer dan 300 per dag! Wat van het
feit, dat in de straten van Seoel
op 38 December van het vorige
jaar 10 burgers met benzine over-
goten werden en in brand gesto-

riKanen
vlag

omdat Jijj met <
naar troepen

i raod
i, het

Bridge of Wereldregering
Begrijpt U het verband niet tussen.

bridge en wereldregering? Dan noem
ik U de naam van Ely Culberson, de-
bekende autoriteit op het gebied van
bridge. Culberson had een grote le-
venswens: veel geld verdienen om
het te kunnen besteden aan zijn groot
iedaal: Het vinden Vin een modus om
de tegenstellingen tussen Oost en West
te overbruggen, en daardoor een
dreigende wereldcafastrophe te voor-
komen.

De tegenstellingen tussen Oost en
West, Culberson kent deze al te goed
als zoon van een Russische Kozakken-
prinses en een Amerikaanse intellec-
tueel. Hoe kan het anders, adt deze
bridge-koning verwoed voorstander
is van federale wereldregering? Als
coamopoliet, in de goede betekenis van
het woord, voelt hu zich meer we-.
reldburger aJfi Amerikaan, zijn hui-1
dige nationaliteit Sinds 1940 besteed
hu fantflwf.iüHh» h~jr-~"— «"- J- '

Ijjke rechtsorde. Culberson is één van
de ontelbaar velen, die tot de conclu-
sie gekomen zijn dat alleen federale
wereldregering de wereld voor de
ondergang kan behoeden. CuJberson is
één van de weinigen, die practisca al-
les opofferen om hun doel te berei-
ken. En speciaal in dit nummer van
ons blad, verschijnend in- een oplage
van vyfendertigduizend exemplaren,
in de gfoot&te katholieke stad van ons
land, zou ik de aandacht willen ves-
tigen op de wel zeer duidelijke uit-
spraak van de Heilige Vader voor we-
reldregericg.

Wat doen wij? Zijn wij bereid han-
delend op te treden in overeenstem-
ming met de wens van de Heilige
Vader? Zün wij bereid onze daad-
kracht, onze energie, onfe vrye tijd
beschikbaar te stellen vóór de mobili-
satie van de vredeawil der meneen?
Want zonder actieve bewustwording
van de ernst der tijden en de wil tot
realisatie van een federatief wereld-
gezag ziet de toekomst er somber uit,

Naar i schatting werden) reeds
minstens 500.000 Koreaanse tur-
ners rechtstreeks door terreur ver-
moord. Hier zijn NIET *ij«fabe-
grepen 4e ontelbare slachtoffers
van de bombardementen l

Wat te zeggen van het gruwe-
lijke feit dat in Siutsjoen ruim 500
mannen, vrouwen en kinderen in
een pakhuis werden gedreven,
waarna het gebouw met petroleum
werd begoten en in brand gesto-
ten, zodat allen levend werden
verbrand!

De minister van oorlog van
Zuid-Korea, Sin Sen Mo, gaf offi-
cieel opdracht aan Zuid-Koreaan-
se troepen, om alle burgers die
met de regering van Noord-Korea
sympathiseren, ongeacht bun leef-
tijd of geslacht, neer te schieten.
Ja, zelfs de familieleden van alle
soldaten van Noord-Korea werden
en worden nog dagelijks op de
meest barbaarse wijze uitgemoord.

CONCLUSIE: Nu kan men hier tegen
inbrengen dat de communistische,
of liever gezegd: de Noord-Ko-
reaanse troepen, geen haar beter

zijn. Al het water van de zee wast ech-
ter de schuld niet af die wij, dus ook
onze regering, op ons laden door het
tolereren van de meest verschrikkelij-
ke misdaden tegen de mensheid, die de
troepen van Amerika, Zuid-Korea enz.
ALS SYSTEEM bedrijven!

HET IS ZELFS DE VRAAG OF ONS
GEWETEN EN ONS ZELFRESPECT
ONS TOESTAAN OP DEZE MANIER
NOG LAN&ER ONZE STEUN TE
VERLENEN, ZONDER ONS MEDE-
SCHULDIG TE MAKEN AAN EEN
BEDRIJF, DAT ONGETWIJFELD VAN
EEN- GOED BEDOELDE POGING
AGRESSIE TE KEREN, ONTAARD IS
IN EEN WERKELIJKE MISDAAD TE-
GEN DE MENSHEID. .

WIJ ZOUDEN PROF. CHREÏGHTO.N
EN ALLEN DIE MET HEM DE ME-
NING ZIJN TOEGEDAAN DAT WIJ
OP DEZE MANIER VERDER KUN-
NEN GAAN, IN ERNSTIGE OVERWE-
GING WILLEN GEVEN DE STRIJD
IN KOREA, ZOALS DIE IN ZIJN
HUIDIGE VORM GEVOERD WORDT,
TE WOLLEN TOETSEN AAN DE OP-
VATTINGEN DER KATHOLIEKE
MORAALTHEOLOGIE, WAAR DEZE
OVER DE RECHTVAARDIGE OOR-
LOG HANDELT. WIJ VAN ONZE
KANT ZIJN ER VAN OVERTUIGD
DAT DE VERBONDEN TROEPEN IN
KOREA BEZIG ZIJN HET COMMU-
NISME RECHTSTREEKS IN DE
KAART TE SPELEN.

TENZLT WIJ DE MOED HEBBEN
HET „MEA COLPA" UIT TE SPRE-
KEN, EN DE CONSEQUENTIES VAN
ONZE EIGENE MEDEPLICHTIGHEID
TE AANVAARDEN, VREZEN WW
DAT WU BEZIG ZIJN TIET GROOT-
STE INFERNO ALLER TIJDEN AAN
ONSZELF TE VOLTREKKEN. DAT
DE OPGANG NAAR DE WERKELIJ-
KE VREDE NIET TE LAAT MOGE
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De H. Vader dringt aan op stichting
van een federale wereldregering
„Al was hei slechts om een einde ie
maken aan de bewapeningswedloop"

Streven geheel in
overeensiemming mei

leer van de Kerk
VATICAANSTAD — Tot de leden

van de beweging voor wereldregering
heeft de H. Vader zijn mening over het
streven van deze beweging uitgespro-
ken. De Paus zeide ojn., dit de kerk
een kracht van vrede is, „«aar ten-
minste, waar men de onafhankelijk-
heid en de zending die zij van God
heeft ontvangen, eerbiedigt en op naar
juiste waarde schat. De kerk wenst
de vrede en legt er zich daarom op toe
om al datgene te bevorderen, dat bin-
nen het terrein van de goddelijke, na-
tuurlijke en bovennatuurlijke orde er
toe bijdraagt om de vrede te verzeke-
ren. Uw beweging, heren", aldus de
H. Vader, „heeft tot doel een politieke
doelmatige organisatie in de wereld
te verwezenlijken. Niets komt meer
overeen met de traditionele leer van
de kerk, nieta kan beter op haar le-
ring over de wettelijke en onwettelij-
ke oorlog, vooral In de tegenwoordige
omstandigheden, worden toegepast.
Men moet nu tot een dergelijke orga-
nisatie komen als ware het slechts om
een einde te maken aan de wedloop
van bewapeningen, waarmede de vol-
keren zich sedert een tiental jaren mi-
neren en elkaar volkomen uitputten".

„Gjj zijl van mening, dat de politieke
wereldorganisatie om doelmatig te zijn
een federalistische vorm zal moeten
hebten. Indien ga hieronder verstaat,
dat zij van het raderwerk van een me-
chanisch unitarisme bevrijd moet zijn,

Kaal gij ook hier accoord met de begin-
selen van het sociale en politieke le-
ven, zoals die door de kerk zijn vast-
Kesteld en verdedigd. Geen enkele or-
ganisatie ter wereld heeft levensvat-
baarheid, indien z(j niet harmonieert
met de natuurlijke betrekkingen, met
de normale en organische orde. die o>
bijzondere relaties v-an de cncnsen en
de verschillende volkeren bepalen.
Zonder dit. aal het haar, hoe haar
structuur ook moge zijn, onmogelijk
ï-Jjn zioh staande te houden en duur^
zaam te blijven. Daarom zijn wij er-

van overtuigd, dat de eerste zorg moet
zijn deze fundamentele beginselen op
elk terrein, op het nationaal en con-
stitutionele op het economische en so-
ciale, op het culturele en morele, hecht
vast te stellen of te herstellen".

Hierna ging de H. Vader in op o.a.
het nationale en constitutionele — en
op het culturele en morele terrein. De
paus besloot zijn toespraak aldus: „Gü
hebt een en ander begrepen en ook
onder de ogen gezien, gij hebt de oioed
om u eraan te wijden. Wij wensen u
hiermede geluk en wij drukken onee
wens uit voor een groot succes en wij
roepen met geheel ons hart op u en
Of> ww taak licht en hulp af van God".

„Gij zult niet doden" letterlijk opgevat

Katholieke dienstweigeraar
in België veroordeeld

Gewetensconflict
niet erkend

BRUSSEL. Jean van Lierie i» in Sel-
gië een zeldzaam geval. In Zuid-Benelax

de mensen tamelyfc reoIisCwch, en
schikken 29 zich nogal in het onvermij-
delijke. Ook de korzelige boerenzoon, die
principieel tegen de legerdienst is gekant,
trekt toeft — noodgedwongen — dt uni-
form aan, en wie weet s$n de verwoede
pacifisten ia ie Oog niet ie oeste sol-
daten t

Een jongeman uit Waver, enkele kilo.

meters bezuiden Brussel, Iaat zich echter
niet overreden en weigert, op welke wf-
ze ook, in het leger te dienen. Jean van
Lierde ia dienstweigeraar uit gewetens-
bezwaren. Het gebod „GS ruit niet
doden" vat hg in de letterlijke zin op en
hij aanvaardt geen andere interpretaties.
Hjj ia de opvolger van talrijke Vlaamse
idealisten, die in een roes van humani-
tarame en „Nooit meer oorlog" — leu-
zen na 1918 — hebben geweigerd de wa-
pens op te nemen, en bittere gevangenis-
jaren hebben doorgemaakt

HET GEWELD
Ook Jean van Lierde heeft reeds een

jaar gevangenisstraf achter de rug we-
gens een eerste dienstweigering. Thans
verscheen, hg voor de Krijgsraad wegens
„militaire ongehoorzaamheid en beledi-
ging van ztfn oversten". Van Lierde werd
naar het recruteringscentrum te Namen
geroepen, waar men hem de militaire
wetten wilde voorlezen. HQ weigerde ob-
stinaat te luisteren en poogde weg te lo-
pen omdat men hem na de voorlezing

als soldaat zou kunnen beschouwen. Drie
onderofficieren grepen hem by de pol-
sen vast.

Van Lierde wrong en schreeuwde.
Een kapitein liet hem opsluiten en ia de
cel werd de lectuur voortgezet. Tegen-
stribbelen baatte niet en toen men hem
daarenboven de uniform wilde doen aan-
trekken, verdedigde Van Lierde zich met
alle macht. Niets aan te doen r na een
half uur had men hem soldaat gemaakt,
Maar hij had zijn oversten beledigd en
zou zich voor de Krijgsraad moeten ver-
antwoorden,

ASCETISCHE JOXGEMAN
Voor de Krijgsraad stond nu deze

groteh slanke Jongeman met een bleek,
ascetisch gelaat en een zwarte lichte
ringbaard, als een miskend profeet,
„Volgens uw wetten en besluiten kunt u
me in de cel stoppen en van gevangenis
naar gevangenis si ep en", zeide Van
Lierde op een toon die indruk maakte,
„maar nooit kunt u mij mijn geloof ont-
nemen. Ik wil geen vrijwillige misdadi-
ger worden. Ik wil geen soldaat zijn-'.

Hoogstaande personen kwamen voor
deze katholieke dienstweigeraar getui-
gen. Een priester die hem tot zfln acht-
tiende jaar had gekend als verkenner en
kajotter, „Hij was nederig, toegewijd,
vriendelijk en dienstvawdig. De zorg om
anderen terwille te zjjn en goed te doen
was hein ingeboren "

Een oud-kajotter dié Van Lierde ge-
kend heeft toen deze. voorzitter was van
de afdeling Waver: „Hij schudde de ge-
wetens wakker, maar respecteerde altgd
andersmans mening".

Een katholiek journalist die Van Lier-
de sinds vijf Jaar kent: „H|j las vele
werken over theologie en moraal, «pe-
daal in verband mej^ oorlog: «n vrede.
Weinige mensen beseffen het drama dat
een man als Van Lierde treft: alles of-
feren voor een gewetensplicht, en in het
oordeel over die plicht alleen staan".

En een andere publiptst, Georges FOB-
ty, de man van Eva Posty een roman-
schrtjfster die voor enkele dngen de prfls
der Scriptores Catholtö ontving: „ly dan
de wapendracht de «j ige wtfxe waarop
een burger als Van
land kan dienen?"

Jerde

De militaire audite^
quisltoir drie maande
beledigingen en zes m
hoorzaamheid.

vader-

vroeg in zijn re-
ctlstraf voor de

Landen voor onge-

De bewogen pleldoiien van de ver-
dedigers konden de ktggsraad niet ver-

.urwen: de auditeui kreeg wat. ïuj
vroeg '

Heiiige Stoel verwerpt r^rlog
+*-»rtrf-\r» s+f\w j"vt l f r> r

Amsterdamse Bontcentrale
Grootste Speciaalzaak van Pelterijen ia Nederland

AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAfl
ROKIN 34 NW. BINNENWEG 178 KORTE POTEN 57

TEL 116050TEL. 36110 TEL. 34577

EXTRA BERICHT
Het staat nu wel vast, dat de prezen van bont zullen sty^en van 60 tot 100% boven de prfjzen
van enige maanden geleden. Enerzijds is dit een gevolg van de stijgende wereldmarktprijzen, an-
darz^ds van de te Verhogen weeldebeïasting van 30%!

Reeds nu zijn vele bontsoorten meer dan 40% in prfls opgelopen. W^ raden onze clientèle dan ooh
dringend aan, om nu een bontmantel aan te schaffen en niet te wachten tot over enige weken.
Door onze enorme invo&r reeds maanden geleden, z^n wij nu nog in staat te verkopen voor prezen,
wellce lager liggen dan dezelfde soorten thans reeds aan inkoop kosten!

Evenwel, ook ónze voorraad wordt iedere dag kleiner. De meest exclusieve modellen, in Lon-
den, Parijs en New-York ontworpen, zowel in de meest eenvoudige als de meest kostbare bont-
soorien, leveren wg U thans nog voor onderstaande prezen l

. LANGE MANTELS
ïjAPIN f4«r(zwart en bruin, vlotte modellen) l l V D . —

SEAL
(pracht modellen, ook grote maten) 27T. —

XEBZ-MÜRMELFLANK 345.—

FRANSE BIBERETTE
(wt)de, klokkend* rug, Ie soort) 490.—

ATJSTR. WTLDKAT
(zeer modem, praoht coupe) 490. —

POOLS VETJUNE
..(chique mantel, zwart en bruin) 390. —

V, MANTELS

SEAL
(zeer mooie kwaliteit)

BIBERETTE
(diagonaal verwerkt)

ÏEMEN-K1D

BR. YEMEN-KID

l 139.-

11» en 225.-

17$ en 225..

139.-

225.-

SPAANSE CHEVRETTE
(Ie soort, grSs, bruin en. zwart)

i en III. —

OBUS INDISCH LAM 495.-

PERSIANER-PATTES
(Ie soort, de nieuwste modellen met
wijde klokkende ru£, ook naar maat)

194 en 895.-

PERSIANER-HATURELLE
(zeer gedistingeerd) 1975.-

PERSIANER
(nog slechta enkele exemplaren) ««E*

ILTIS
(model New-York, klassieke Itinen) 1395.—

PETITGRIS
(de meeat luxueuze Parjjse modellen) 2650. —

GALA TOS
(Franse import, zeer modern)

EMBROS
(praöhtmodel)

MD-LEG (grijs)

ACELOT-LAM

WHITE COAT

PERSIANER-NATURELLE

FERSIANER PATTES

279.-

245. •

395.-

225.-

350.-

«95.-

735.-
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Buitengewoon belangrijk Is de èp$oog, die de hoofdretacteur van; de

„Osservatore Romano", het officieuze orgaan van het Vrficaan, ter ge-

legenheid van de twaalfde verjaardag van de kroning van Paus Plus XU
schreef op de briefwisseling tussen de Heilige Stoel en prtf. Jollot Curie
over de activiteit van. de „Partisanen van de Vrede", de oider communis-

tische protectie staande wereldvredeebeweglng.
Graaf Eella. Torre, de hoofdredacteur van de Osscrv^tore, betoogde,

dat de Heilige Stoel nooit een voorstander van een oorlod zelfs van een

oorlog ter uitroeiing van het communisme, Is geweest of kin zijn, al ware

het alleen, maar omdat een oorlog, zelfs al zon zjj voor |e antl-commu-
niaten een overwinning opleveren, voor het Christendom slecht» negatieve
resultaten zou kunnen opleveren, terwijl een oorlog, onvencMUig hoe die

militair zou verlopen, voor het communisme „teelaarde, bevloeUng, het

juiste klimaat en reln-cultuur" zou opleveren.

§
(.Ulam» .werz) £7JU. —^ •. ' ~' •—-*••' • -— —

• « . . { , ,

RUSSISCH SABEL AVONDCAFE'S BRUIN INDISCH LAM ,
• 5800 en 7250. — {zeer apaptj de nieuwste modölen) 975.—

NBBZ MANIEI^ BISAM-ETJIK
(uitsluitend nui maat) 14.000 en/l 000.- (Ie soort, slechts enige exemplaren) 795.—

Bont kopen is een zaak vin vertrouwen. Elke mantel, zowel de meest eenvoudige als de duur-

dere soort, wordt verkooht onder volle fabrieksgarantie.

Sinds jaren weet men: Bij de Bontcenlraie gekochi is:

VEILIG GEKOCHT!

EXTRAATJES
TKNMSKAOKETS, ballen,
racketspanners, tenniekle-
timg, broekriemen, enz.
RONO, Strijpsestraat W,
Eindhoven, Tel. 245S.

>AAUHACHIi\i;S Uit voor-
raad leverbaar: nieuwe ma-
chines. Ook zig-zag- en Kri-
dor. In elke uitvoering. Er-
kende naaimachinehande)
Ëchenkelaars, Varenstr. 24r
tel. 7762. Strtfpsestraat 120,
Locomotiefstraat 3, Eind-
hoven,

KOOPT al uw luxe-
kleinere lederwaren bij een
vakman. Daarom voor kof
f era, tassen, etuis, riemen
enz., naar KONO, Strijpse
•traat 90, tel. 2153, Eind
boven.

FABKJEK D. DOK, — Vvt j
bieden U de nieuwste tno
dellen kinderwagen*. Engel
•e wagens, tweeHngwageiu
•wandelwageila, poppen1

g:ens, in diverse kleuren, tc-
g-en fabrieksprijzen, volle
garantie, 's Zaterdags tol
6 uur geopend. Bos 12 e topt
voor de fabriek. Blaarthem-
seweg lla, Tel. 3647, Eind-
hoven.

WIE TBOUWEN GAAT,
*laagt 't beste voor c
Brutdsbouquet bij 't West-
lands Bloem enh u is. Wij ma-
fcen ze voor elke beurs.

STOtTSUIGEB DEFECT. —
Wfl zijn er direct, 't Stof-
luig-erhuisLeg-gier, Stratums-
eind 8, TcL 1840, naast
Etadskcrk.

AUTORIJSCHOOL Th. van
Geraert, Edelweisstraat 72,
Eindhoven. Tel. 7743.

KOOPT
bij onze

ADVERTEERDERS!

Zij steunen ons
VREDESWERK;

STEUNT GIJ HEN

heeft wat U wenst voor weinig geld,
ook op Schadeboekjes en Vesta zegels

HEEZERWE6 29, EINDHOVEN
In vorige advertentie stond abusievelijk vermeld:

2 p. Bedjtellen, blnnenvullfng met garantie ƒ 135.—
1 p. Bedstellen, binnen vulling met garantie ƒ 87.50

Dit moet zijn:

2 p. Bedstellen, blnnenrerlng met garantie ƒ 135,—
l p. Bedstellen. blnnenverlng mef garantie ƒ 87.50

Cnze vulpennen
hebben vleugels l

ZE VLIEGEM DE DE UB UIT.
Vooral de vulpennen met 'n wereldnaam, a!5:

PARKER
PELIKAN
SWAN
WATERMAN
ABISTO
AURORA
MATADOB

enz. enz.

.a. 20.50

.a. 32.»

.». 2L—

.a. 21.50
12,—

.a. 57.50
-a. 18.50

Ook on» VEERKLEÜRENPOTLODEN VA l!—;
VULPOTLODEN v.». 1.25; en BALLPOINTS la
diverse uitvoeringen en prijzen, zijn van een prima
kwaliteit!

HOE KAN HET OOK ANDERS,- HET IS BE
SPECIAALZAAK van EINDHOVEN, bet is

De Vulpenspecialist
STKATUMSEINIJ Si — TELEFOON T176

tegenover BegUnenhof.

GOAL! Natuurlijk, het ia
altijd raak als U bij KONO
ïw sportartikelen koopt. —

Strijpsestraat 90, tel. 2458,
Eindhoven.

VAABOM moeilijk lopen,
Is 't makkelijk kan? Laat

RONO Uw schoenen l a 2
groter maken voor

REPARATIE van gestof-
feerde meubelen, overtrek-
ken en bijvullen van ma-
trassen, bij MeubeUtoffesr-
derij Futura, Fuchsiaatr. 2,
Eindhoven, tel. 8841.

VOOR STOFZUIGER-
DOKTER bel 2120. Rep.
alle merken onder garantie.

gemaakt voor de gehele wereld

verkrijgbaar over de gehele wereld

gedragen over de gehele wereld

De Wereldburger

onder de schoenen l

Nederlandse fabrieken te BEST <H,B.)

134 filialen over het gehele land

U.S.A. Officiers Regenjassen

- DOELMATIG

Dubbele rug cnschouderstukkco
epauletten.

™ kleur dust""
Stof Popelde
„abardin of Egypt. katoen.

Ook in damesmaten.

V3naf Jl. 4975

U.S.A. Sport
Kleine Bera 19 - EINDHOVEN

DAF dieseltrucks
U xnlt weet opéieaw noeün rekenen! Bij welk kïlometen«l per j«*r wordl
Jiet vo«rdellfer met dieeel te guo rijden? Die gren* ii weer • K o t i e n l i j k
lajer komen t» liggen. Velen die lol DU loe bet Toordeligti met beaxïae
leden, adieu Bi»KmaB>clukdai.- DAF biedt eep pnchtige >erie DIESEL-

tefett •antreLkelijke prijzen.

* CE KUNNEN ER T E G E N . '

VAN DOORNE's AUTOMOBIELFABRIEKN.V.

GELDROPSEWEG 303, EINDHOVEN, TEL. 5544 (10 lijnen)

Voor

Kamgaren
en Tropical -

Cosfuüms
Zeer voordelige prijzen. Naar

LEIDER

HET COCOS HUIS
GOCOS in alle prijzen en kwaliteiten

vanaf L 5.80 per meter. Zonder papier

100 cm. breed.

KOPPELHANS & Zn.

HOOGSTHAAT 22 B, TELEFOON 2766

Wij brengen U deze week :
1 per». Uzeren LEDIKANT met gez. matras

15 jaar garantie ....... '...'. ................... ƒ jj.jj

2 per», zvr. ïevuld MATKASDEK ...... ƒ Il.jg
. Z pers. S dellt WOL BEDSTEL

met 2 kussens, prima tijk ....... ....... , f 09.85

1 per». DIVAN LEDIKANT
met gez. matras, 15 jaar garantie ƒ SS.75

COCOS ZONDER PAPIER
95 cm. breed, per meter ..................... ƒ 5.30
65 cm, breed, per meter ..................... f 3.7$
45 cm. breed, per meter ..................... f z.is

OLD-FIHISH SLAAPKAMERS
2 deurs kast, 2 pers. ledikant, nachtkastje,

tafel 2 beklede stoelen, toilettafel met vleu-

ls, compleet ...... ..... ............. ƒ 379.—

JAN VAN HOUT
MEUBELHANDUL

TONG£LB£S£STBAAT 83 TEL. !643

Lijn 5 stopt voor de dein-

Sportrijwielhuis van het Zuiden
heeft voor U nog- een grote sortering

„SUPER-JOCO"
SPORTRIJWIELEN
Roestvrije uitvoering in diverse kleuren.
Ook zware en sterke rijwielen voor fclle dag«n.
ZEER LAGK FBIJZEN

Jac
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PROVINCIE NOORD-BRABANT
KABINET VAN DE
COMMISSARIS DER

KONINGIN

\. Nr. 356 Kabinet.

Onderwerp: Internationaal Legioen der Wereldburgers,

Antwoord op brief van:

'sHERTOGENBOSCH, 7 Maart 1'
BH beantwoording dagtekening en nummer t# vermelden
en op de enveloppe het woord KABINET.

s
9 MRT1951

Bij brief van 19 Mei 1950 hebt U mijn aandacht geves
paalde activiteiten, v/elke dóór het Internationaal Legi
Wereldburgers werden ontplooid.

gd op be-
n der

-j Overeenkomstig Uw daarbij gegeven aanwijzing heb ik deze aan-
gelegenheid ter sprake gebracht op een bijeenkomst met ' de burgemees-
ters in deze provincie, waardoor, naar ik mag aannemen, deze wel
voldoende op de hoogte zijn van streven en doeJL dezer beweging.
-;' .' In verband 'mot een onlangs gemaakte opmerking, heb ik mij ech-
ter de vraag gesteld, of ook de overige mede-ondertekenaren van
het door het Internat ioiiaal Legioen uitgegeven Manifest en de Ie-

^. • - ---- . --- !(_._, -"̂ V '"•

den(niet--burgemeëster9") van de Landelijke' Bestuursraad, waaronder
zoals ook U bekend is, verschillende bekende Nederlanders zoals
professoren e. d. voorkomen, 'wel voldoende geïnformeerd zijn.
'-' Ik besprak deze aangelegenheid verleden jaar met Mr.Mijnlieff,
Raadsadviseur aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nadat de-
z'e hierover met U confact had opgenomen, ne'bt U hem medegedeeld,
dat het niet op de weg Ï9g van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
om de hiervoor bedo'elde ondertekenaars in te lichten.
o' U was ook van oordeel dat, ofschoon "de burgemeesteisTinmiddels
Waren ingelicht, deze toch moeilijk konden worden ingeslllakeld om
de andere, hiervoor bedoelde ondertekenaars te waarschuwen, tenzij
met hen een persoonlijk ongedwongen contact zou bestaan, hetgeen
uiteraard alleen op kleine plaatsen verwacht kan worden.

AAN

HET HOOFD VAN DE BINNEN-
LANDSE VEILIGHEIDSDIENST
TE

's GRAVENHAGE.

Javastraat 68.

Nr. 9 - *MD



Met..U was ik van oordeel, dat het terzake beoogde resultaat, zo-
als U schreef ..aan,, Mr. Mijnlief f, het beste kan worden bereikt, wan-
neer openlijk in de pers zou worden gewaarschuwd tegen al derge-
'lijke organisaties, comitéjs -e.d.. •<-- -
.Voo,r zover mij bekende is, is dirt echter tot dusver niet geschied.
De vraag kan daarom van belang zijn-of dit. Legioen nog activitei-
.ten aan de dag legt m,.a.w.>of -er nog gevaren bestaan dat door het
Bestuur van deze beweging misbruik kan worden gemaakt van de
der ondertekenaars, welke £ich nog.niet bewust zouden zijn voor
welk karretje -zij zijn ges.p.annen en, die,.niet uitdrukkelijk voor
het lidmaat schap..van de. Landelijke. Bë'stwirsraad hebben bedankt.
,\ u....:.'. , - ' • ' • .. , - . > - • • •*, •'. • • • t :;-1- - - • - ; • • - '•
6y Indien H de mening bent-; toegedaan ,dat dit gevaar nog bestaat,
.althans niet uitgesloten if», moet er mfi. een. weg op worden ge-
yond.en, dat alle ondertekenaars .en 1-eden alsnog worden ingelicht

•---—ea-~men- weet- waaraan^-m en 'tpfe' ,is:. ' — ,..._-. ......

7/1. Dit zou mogelijk .kunnen geschieden, .hetzij .„rechtstreeks vanwe-
ge Uw dienst^ hetzij voo,r zover mijn.gewest betreft via mij door
de betrokken burgemeesters.

tV Uw zienswijze zou ik gaarne vernemen, alsmede, indien aaortge-
^£ ' . . . . . .' - - -. î -'1" i*"'iO«*'̂ "™%

l ijkege vallen zich nog .meer voordoen, hoe in deze het best v/are
te handelen. Ik denk hierbij o,m,., aan de mededelingen, welke^ ~,

.•mij in de maandelij.kse rapporten van Uw dienst of bij afzonder-
lijk verslag geregeld doet ̂ toekomen.

jb'jj Ik verkeer n.l. nog in het ongewisse of, en in hoeverre, en in
/Iwelke gevallen, ik belangrijke gegevens mag doorgaven. Eveneens
* verneem ik gaarne of hiervoor een algemene machtiging wordt ver-
leend of dat voor elk geval toestemming moet worden gevraagd.

DE COM,ïI£SARIS DEE ZONINGJE
IIT DE
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MINISTERIE VA N BINNEN LA NDSE2A

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN', NR-. AFD.

BETREFFENDE

inlichtingen Ivreuiers.

'S-GRAVENHAGE. 31 Juli 194X50,

GEHEIM.

MEN GE1_I EVË BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
H ET ONDERWERP, D£ DAGTEKEN l W G EN H ET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Bij een bespreking welk£xik dezier dagen had
met de Commissaris der Koningin in/froord-Brabant, vestig-
de hij mijn aandacht op de inlichtingen, Uwerzijds ver-
strekt dd. 19 Mei onder nr.85537 (Kremers). Het had hem
getroffen dat in de lijst van hen die deze actie aanbeva-
len, tal van goede Nederlanders waren opgenomen. De
vraag was bij hem gerezen of het mogelijk was dat van de
zijde van de B.V.D. deze ondertekenaren werden gewaar-
schuwd ten aanzien van de achtergrond van deze affaire.
Ik heb geantwoord, dat mij dit weinig waarschijnlijk leek
en dat een dergelijke waarschuwing zonder vermelding van
de bron beter via de burgemeesters kon worden gegeven^aar
mij tevens bereid verklaard Uw oordeel in deze te vragen.

staat?
Mag ik even vernemen hoe U hier tegenover

De Chef der .afdeling Openbare Orde
en Veiligheid,

De Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Javastraat 68.
r s-G r a v e n h a g e .

9453 - '48



COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE

PROVINCIE FRIESLAND DIENSTGEHEIM
LEEUWARDEN^

Tel

KABINET

N,

?- Juli I9 50,

Onderwerp: Internationaal Legioen
der Wereldburgers.

Ten vervolge op mijn schrijven d.d. 26 Juni 1950»
Kabinet no.651*» doe ik Ü hierbij een afschrift toekomen
van enkele stukken, welke ik van de burgemeester van
Bolsward, die destijds mijn aandacht op deze zaak vestig-
de, ontving.

Naar het schijnt wordt door de Heren Flscher., Kremers,
Bakker en Honing zo gemanomvreerd, dat zij toch op enige
wijze de leiding van deze zaak in handen houden.

Ik meen goed te doen,U van deze nieuwe ontwikkeling
op de hoogte te stellen en laat het verder gaarne aan Ü
over in hoeverre U met betrekking tot deze aangelegenheid
een nieuwe waarschuwing zoudt willen doen toekomen aan mijn
ambtgenoten en mij.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,

AAN het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst,
Javastraat 68,
t e • • • - ' • •
's-G R A V E N H A G E .



AFSCHRIFT
BURGEMEESTER VAN BOLSWARD

Bolsward, 28 Juli 1950.

Geachte Collega,

Opnieuw zijn Kremers en Bakker aan de gang om een
Landelijke Bestuursraad te installeren.

Ik vertrouw deze zaak nog net zoveel als enige maanden
geleden.

Eveneens voel ik er niets voor om nog te antwoorden op
dit soort vererende uitnodigingen.

Aangezien collega Drost met vacantie is, kon ik met hem
niet overleggen. Deze brief heeft alleen deze bedoeling, U
mede te delen, dat ik niet meer wens te reageren op verzoeken
van het driemanschap.

Ik heb zo'n idee, dat de "klinkende namen", welke nu on-
der de circulaire staan, toebehoren aan mensen, die te goeder

,. 5i trouw zijn. Moeten wij hen nog waarschuwen ?
4 ' Gaarne laat ik aan U over, of er nog iets vóór de demon-

stratie op 5 Augustus a.s. moet gebeuren. Vindt U het gewenst
de andere destijds in het Victoria Hotel aanwezige heren nog
nader te berichten ?

Ik Heb de Commissaris der Koningin in deze provincie even-
eens de nieuwe correspondentie in deze zaak ter inzage verstrekt,

Tot 19 Augustus ben ik met vacantie in Dorst bij Breda,
p/a P.Slager, Spoorlaan 51» telefoon 221.

Met collegiale groet,

De burgemeester van Bolsward,

w.g. J.G.S.Bruijsnsma.

Voor eensluidend afschrift
De Chef van het Kabinet vm
de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,
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AFSCHRIFT
Amsterdam, 22 Juli 1950.

Aan de aanwezigen ter vergadering van het Legioen der Wereldburgers
in hotel Victoria, Zaterdag 27 Mei 1950 te Amsterdam.

Ter uitvoering van het door de vergadering genomen besluit zijn
op 13 Juni jl. bijeen gekomen-^Mej .Dr M.Bosr^Prof^Pulle en-Mr Drost,
terwijl ook de heer Mr Fischer daarbTj aanwezig was. Naar aanlêTcling
van de uitvoerige inlichtingen van laatstgenoemde over de persoon
van de heer Kremers en de pogingen om tot uitbreiding van het be-
stuur van het Legioen te komen, is toen besloten vooralsnog geen
bepaalde stappen te ondernemen, maar die ontwikkeling af te wachten.

Thans kunnen -wij U mededelen, dat deze ontwikkeling heeft ge-
leid tot het volgende. De ondertekenaars van deze brief hebben zich
allen bereid verklaard in het Landelijk Comité van Actie van het
I.L.W, zitting te nemen, welk Comité in de plaats treedt van het
vroegere Driemanschap.

\frAlle Comité-leden hebben kennis genomen o.m. van de feiten
omtrent de persoon van de heer Kremers, welke voor de aanwezigen
ter vergadering van 27 Mei aanleiding waren hun steun te onthouden

\n een beweging, waarin de heer Kremers een rol speelde. Zij zijn
n oordeel,dat de medewerking van de heer Kremers aan de Legioen-

onmisbaar is, dat het een onrecht zou zijn tegenover de Heer
Kremers hem deze medewerking onmogelijk te maken en dat de boven-

"" genoemde feiten in geen enkel opzicht een beletsel zullen zijn
de actie te doen slagen, weshalve allen er bij de heer Kremers op
hebben aangedrongen een plaats in het Actie Comité in te nemen,

* waarin de heer Kremers heeft toegestemd.
~» ' Tot voorlopig voorzitter van het Landelijk Comité van Actie

is gekozen de Heer Jan van Hinte, oud-medewerker v.d.Volkenbond
te Aardenburg.

Het ligt in de bedoeling het Landelijk Comité van Acitie'hog uit
te breiden met andere personen, die actief aan de Legioen-actie
willen medewerken, tevens om een nieuwe Landelijke Bestuurs Raad
te vormen.

Ondergetekenden doen een dringend beroep op ü, terwille van de
grote belangen, die hier op het spel staan, thans Uw steun aan de
Legioenactie te willen verlenen. Indien U hiertoe bereid bent, ver-
zoeken wij U beleefd ons dit schriftelijk te willen mededelen.

Het Secretariaat zal tijdelijk worden waargenomen door Mr
^JW.F.J.Fischer, p/a Korte Poten 57 , te Den Haag.

Bakker, H.B. \jmede-initiatiefnemer I.L.W. te Den Haag
**xBeth, Prof .Dr E.W. v/hoogleraar te Amsterdam
xFischer,Mr W.F.J. v cand.notaris te Ede.

= ̂ <Gans, Dr A v'psychiater te Leiden
Jan van oud-medewerker v.d.Volkenbond, te Aardenburg.
G.H. oud-hoofddirecteur H.v.O. , te Amsterdam. ̂

ïeiners,Ds J.F.W. \Jpredikant te Soestdijk '
= ̂ Nimwegen, G.H.F.van^gem.raadslid K.V.P. te Eindhoven

Ir W.B. yraadgevend ingenieur, te Eindhoven.

Voor eensluidend afschrift
De Chef van het Kabinet van
de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,



AFSCHRIFT
H E T 1 H E R E L D L E G I O E N

Internationaal Legieen der Wereldburgers.

De Weledelgestrenge ̂ eer de Heer
J.G.S.Bruinsma,
burgemeester te Bolsward,

Datum, 26 Juli 1950,

Weledelgestrenge Heer,

Hiermede hebben wij de eer U uit te nodigen tot het
bijwonen van de derde zitting van het nieuwe Landelijke
Comité van Actie, en wel op Zaterdag 5 Augustus a.s. te
Amsterdam, Hotel Polen, Rokin 1̂ , aanvang half vier. Tij-
dens deze zitting zal de Landelijke Bestuursraad definitief
worden gevormd.

Gelieve hierbij ingesloten aan te treffen een brief,
welke wij gezonden «ns hebben aan alle aanwezigen, ter ver-
gadering opgekomen op 27-5-1950.

Inmiddels verblijven wij met verschuldigde hoogachting,

het Secretariaat
Mr W.F.J.Fischer,

v.d. w.g. Bakker.

Voor eensluidend afschrift
De Chef van het Katoinet van
de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland.

A



COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE

PROVINCIE FRIESLAND

VERTROUWELIJK

LEEUWARDEN, 26 Juni 19 50.
, Telefoon 3 5 4 1

KABINET

No.

Jderwerp

J-
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Internationaal Legioen
der Wereldburgers .

In aansluiting aan mijn-schrijven van
15 Juni 1950, Kabinet no. 607, heb ik de
eer U hierbij afschrift te doen toekomen
van een schrijven van enige, aanvankelijk
door de organisatoren van het Internatio-
naal Legioen der Wereldburgers aangezochte,
leden voor een te vormen bestuursraad, de
zg. redactiecommissie-Pulle, aan de overige
aanweyigen ter vergadering te Amsterdam op
27 Mei jl., hetwelk de burgemeester van
Bolsward mij deed toekomen.

Blijkbaar overweegt men thans, met Mr
W.F.J. FisXcher verder in zee te gaan, het-
geen naar mijn bescheiden mening een nauw-
gezet onderzoek naar de antecedenten van
deze heer wenselijk maakt.

Ik neen goed te doen Uw aandacht op
bovenstaande en bijlage dezes te vestigen.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Fries] nd,*

AAN het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1s-G r a v e n h a g e .
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Bi^Ui l afseterlft _

¥©rtrouft«ll1k-.Persöemll.1kJ.

Ctoder verwijzing naar Uw schrijven dd. 21 Juni jl.t
No» 5̂ 21. beb ik de d&r ÜHoog«d«lgöetreage hierbij eeü
afschrift van ai,jn aa« lui Afflbt^enoo* in friesland gericht
schrijven dd, heden te do©n toekomen, raar Se inhoud waar-
vaoa kortheidshalve nog© werden

let Hoofd van de Dien G t,
bij afwezigheid :

A AH r
de Stoer <^ssai«aarls der Koningin « , «..---
ia d* BEwrlnel« Orerijss«ir^ ^* A* vm Maaa«»
te
^ f O L L S.



KABINET VAN DE
/' COMMISSARIS DER KONINGIN

7 IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

NR. 5421.

ONDERWERP: Voorlichting "burgemeesters, ZWOLLE, 21 Juni 1950.

BIJLAGEN:

23 JUIN 1950

C

Door mijn ambtgenoot in Friesland werd mijn aan-
dacht gevestigd op het feit, dat in die provincie de in-
houd van de door Uw Dienst uitgebrachte maandoverzichten
ter kennis wordt gebracht van de burgemeesters, voorzover
deze inhoud althans voor hen van belang kan zijn.

Ik meen, dat deze gedragslijn navolging verdient.
Herhaaldelijk is immers gebleken - laatstelijk bij de
actie van het Internationaal Legioen der Wereldburgers -
dat de burgemeesters over verschillende onderwerpen, lig-
gende op het gebied van Uw Dienst, onvoldoende zijn inge-
licht.

Ik moge U derhalve verzoeken mij te willen be-
richten of Uwerzijds bezwaren bestaan tegen het volgen van
een soortgelijke handelwijze als in Friesland. Ik stel mij
hierbij voor naast uittreksels uit de genoemde maandover-
zichten, ook gegevens uit andere van U ontvangen rapporten
ter kennis van enige óf alle burgemeesters uit mijn gewest
te brengen.

De Commissaris der Koningin in
de provincie Overijssel,

A A F
het Hoofd der Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A V E W H A G E .



Utrecht, 17 Juni 1950.

Aan de aanwezigen op de .vergadering
van 27 Mei jl. in Hotel Victoria te
Amsterdam, bijeengeroepen door het
Stichtingsbestuur van het Internat.
Legioen der Wereldburgers.

Ingevolge de ons gegeven opdracht hebben wij op 13
Juni jl. te Utrecht een bespreking gehad, waarbij ook Mr
W.F.J. Fischer aanwezig was.

Mr Fischer heeft ons uitvoerige inlichtingen over de
gang van zaken bij het Internat. Leg.oen der Wereldburgers
verstrekt, waarbij o.a. is gebleken, dat de heer Kremers
zich geheel heeft teruggetrokken en dat er thans een si-
tuatie is ontstaan, die het nodig maakt momenteel geen
verdere stappen te doen in de door de ter vergadering aan-
wezigen voorgestelde richting.

Wij achten het derhalve juist de ontwikkeling van de-
ze situatie alfte wachten.

Het ligt in ons voofnemen over enige tijd, wanneer
wij over nadere gegevens beschikken, wederom bijeen te ko-
men en U dan van een en ander op de hoogte te stellen.

Met verschuldigde hoogachting,

w.g. Prof. Dr. A.A.Pulle.

Dr. Maria C. Bos.

Mr J.P. Drost.

eensluidend afschrift,
de/Chef van het Kabinet van
de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,
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AM: KA (Mr. van Manen)
VAN: EB, y

Ik stuur U hierbij, terug de brief d.d. 15 Juni 1950
Kabinet no.607 (ACD/87526) van de C.d.K.Friesland met
bijlagen onder dankzegging voor de verleende inzage.
Bedoelde brief is inderdaad enigszins ver v/ard. Misschien
hadden wij mogen verwachten, dat hij een dankbrief zou
zijn. Voor wat wij door tijdige voorlichting hebben voor-
komen aan prestige-verlies van de burgemeesters - van de
C,d,K,; ja zelfs voor de goede beurt die zij tenslotte
nog hebben gemaakt,De gepaste voorlichting door hem op
bladzijde 2 genoemd en wenselijk geacht, hebben wij rul.
ruimschoots gegeven.(Onze brief van 19 Mei 1950 no,85537)*
v/ij bemoeiden ons met het Legio en, omdat de persoon van
Kremers politiek'naar het communisme neigt; ware dit laatste
niet het geval geweest, dan hadden wij in hetbgeheel geen
bemoeienis gehad met het Legioen, dat immers niet extre-
misme als zodanig niets uitstaande heeft,Wij zouden dan
ook niet hebben kunnen waarschuwen en de burgemeesters
zouden er rustig ingelopen zijn met de persoon van Kremers..-
Ik geloof niet, dat het de bedoeling van ons KB is,dat </̂ —""'
wij de gouvernante behoren te zijn van de burgemeester^/
in de kleine gemeenten en " er angstvallig /oor moeten
v/aken, dat zij geen verkeerde stappen do en. Mens mag toch
redelijkerwijs van een burgemeester verwachtenj dat hij
zich als regel terdege oriënteert, alvorens aan enige
zaak zijn steun te verlenen.
In plaats van een dankbrief is het schrijven van de C.d.K.
zelfs een poging' om verder te gaan en aller/lei sluimerende
wensen van de burgemeesters in vervulling- te krijgen,
U kent ons standpunt: wij v/erken met de korpschefs c.q.
districtscommandanten ( de technische mensen), en treden
niet in de verplichtingen, die dezen hebben om hun burge-
meesters of v/ie dan ook in te lichten en op de hoogte te
houden.
Wat de opmerkingen over mijn uiteenzetting betreft in de
vergadering van 26 Mei j.l. te Groningen, ik verzeker U
dat er geen verbazing bij mij v/as, toen men zei dat be-
paalde korpschefs geen maandrapporten ontving en. Dit v/as
mij natuurlijk bekend; het betrof hen die geen "verbindin-
gen" waren, doch dit nu krachtens het nieuwe KB wel wor-
den. Vandaar mijn toezegging inzake de maandrapporten.
Aan het slot stelt de C,d.S,, dat het hem formeel dan ook
niet juist lijkt de burgemeester, ook wat het B.V.D.-werk
betreft, te stellen naast of misschien zelfs onder een
Korpschef van politie. Het komt mij voor dat de C,d.K,er
hier naast is; artikel 4 van het KB zegt immers uitdrukke-
lijk, dat de daarin bedoelde bepaalde ambtenaren de werk-
zaamheden waarmede zij ten behoeve van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst worden belast, verrichten onder verant-
woordelijkheid van het betrokken orgaan, d,i." in casu de
"burgemeester»

_ 2 -
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Aanvulling van de circulaire van 15 September 19-4-9 is
in bewerking "bij Binnenlandse Zaleen»
Rechtstreekse toezending van maandrapporten aan de
"burgemeesters lijkt mij niet gewenst. De C.d.K, 's die
ze ontvangen kunnen de inhoud naar hun inzicht ter kennis
brengen.
Ik kan accoord gaan met hetgeen U wilt antwoorden.Ook mij
komt een zo kort mogelijk antwoord het meest juist voor.
Over F i slier, Bakker en Honing hebben wij reeds het een
en ander bij onze Dienst als gevolg van vroeger ingestelde
onderzoeken.Ik geloof niet, dat nieuwe onderzoeken nodig
zijn.
Ik verzoek U de stukken t.z.t. ook nog te willen zenden
aan de Heer Smetsers.-

22-6-1950,
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Qnd*r wederaaabieding van de originele bijlagen van
uw vertrouwelijk schrijven van 15 Juni j.l., no.607t on onder
dankzegging voor de verstrekte inzage daarvan, heb ik de eer
U Hoogedelge strenge ter beantwoording van a* in Uw brief voor-
komende opmerkingen liet navolgende mede te delen.

et dMet de toezending vas d* overzichten bij
schrijven van 19 Mei J» l, n o. 855 37 «*£& beoogd te roorzien
in de door U op bldz.2 van Uw brief behandelde behoefte aan
voorlichting omtrent bewegingen van d» onderwerpelijk» soort
Hierbij moge bedacht worden, dat een dergali ifce

deze aienst alleen w»«ih@l,% aal mogen ^Nbrn* wanneer de
beschikking ia verkregen over voldoende gegevens om bet ex-
treme karakter van de beweging M van ét pereöjien, die ê»se
bewegingen leiden «e kunnen signaleren. Ue beao«ienls van
mijn dienst met het legioen vindt dan ook uitsluitend baar
vorfclarlng in het feit, dat de persoon van Kramers politiek
gesproken naar het eomsranisa» ne%t*

Uit de door 0 aange&aalde isaandrapporten kon reed«
eerder de ontwikkeling van het Legioen blijken, welk» infor-
maties ook voor d« Burgciaeeetere beschikbaar waren, wanaeer
«ij . zich ter zake met bam korpschef e hadden Y«&«t9aa.* In dit
verband moge e#op worde» gewezen» tut logevolg e het bepaalde
in art. 4 van het K.B, van S Augustus 19*9 de korpschef o hxan
taaie ten opzichte van de B.V.D. uitoefenen onder verantwoor-
delijkheid van ét börgeaeeeters en de uitoefening van deze
taak de verplichtingen van de korpschefs tegenover d» burge-

«rdonv»3?ïaiad«rd last bestaan.»
lu de herziening van de bekende circulaire van 15

19̂ 9 oog ««a ond«r««xp van overleg tuss«tt de
tere van Binnenlandse Zaken en van Justitie uitmaakt aeen ik
met het vorenetaande te moeten volstaan en mij te imseten ont-
houden van nadere beschouwingen ostrent de door U tersalce
aangevoerde bezwaren.

Aan Uw suggestie bedoeld in Uw vervolg«arel^ijv«a van
26 Juni J.l., ftoV&54» i& inmiddels dezerzijds door- een op»
dracht tot onderzoek gevolg gegeven, waarvoor in verband raet
d« hierboven gedane opmerking mist betrekkli^; tet het

aeer discrete vorm gekozen la msm&m. «ordca.

Het Hoofd van de Dienst,
bij

.A.van
cLe Heer Coraaisearia der Koningin
in de irovincie Friesland,
te



LEEUWARDEN. 15 Juni 19
COMMISSARIS DER KONINGIN Telefoon 3541

IN DE
PROVINCIE FRIESLAND

VERTROUWELIJKKABINET

No. 607.

Onderwerp: Internationaal Legioen der Wereldburgers.

'il JUW1950

Bij Uw schrijven van 19 Mei jl., no.85537, ontving ik een aantal
exemplaren van een overzicht betreffende het Internationaal Le-
gioen der Wereldburgers. Dit overzicht had mijn bijzondere be-
langstelling, aangezien het mij bekend was, dat enige burgemees-
ters in deze provincie door de organisatoren van dit Legioen
waren verzocht adhaesle te betuigen aan een door het Legioen uit-
gegeven manifest, waarin het houden van een volksverkiezing voor
een wereldregering wordt bepleit; tevens waren deze burgemeesters
uitgenodigd, zitting te nemen in een te vormen bestuursraad.

Reeds enige dagen voor de ontvangst van Uw bovenvermeld
schrijven was mijnerzijds de aandacht van deze burgemeesters ge-
vestigd op het politiek en soms crimineel verleden van de perso-
nen, die zich met de organisatie van het Legioen hebben belast.
Ik kon dit doen aan de hand van de van Uw Dienst ontvangen rap-
porten (overzicht 10, blz. ̂  e.v., afgesloten per lU- November
19̂ 6, en overzicht no.5, blz,11 e.v., afgesloten per 11 Juni
19̂ 9), waarvan ik de inhoud, na hierv̂ r̂̂ jirferegen̂ algemene goed-
keuring van de Minister van Binnenlandse Zaken,'" pleeg' t'ër kennis
te brengen van burgemeesters, voorzover deze voor hen van belang
kan zijn.

Na ontvangst van bovenaangehaald schrijven met bijlagen,
heb ik deze onmiddellijk ter kennis gebracht van alle burgemees-
ters in deze provincie. Hierna bleek mij, dat een der burgemees-
ters zich reeds bereid had verklaard, zitting te nemen in ge-
noemde bestuursraad van het I.ffi.W. Een andere burgemeester kon
nog te elfder ure van eenzelfde stap worden teruggehouden.Eerst-
bedoelde burgemeester heeft zich - na mijnerzijds gepleegd over-
leg - verplicht gevoeld andere aanstaande leden (met name een

( vrij groot aantal burgemeesters) van de bestuursraad, die in ver-
gadering bijeen zouden komen op 27 Mei jl. te Amsterdam, op de
hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport. Het relaas van
zijn bemoeiingen en het verloop van deze vergadering vindt U
uiteengezet in een hierbijgevoegd rapport, hetwelk de burgemees-
ter op mijn verzoek heeft uitgebracht.

Bij de bestudering van dit rapport alsmede van de daarbij-
/ gevoegde stukken, welke_laa±ste. ik gaarne van U terugontvang,

dringt zich'de vraag~öp, hoe het mogelijk kan zijn, dat vooraan-
staande Nederlanders, waaronder geleerden van naam, hun naam heb-
ben kunnen geven aan een streven, waarvan de ide'éle waarde en
het practisch nut hier in het midden kan worden gelaten, maar
dat hier te lande wordt geleid door personen, die in het alge-
meen de toets der critiek niet kunnen doorstaan.

De voornaamste oorzaak hiervan zal naar mijn mening gele-
gen zijn in het feit, dat deze Nederlanders niet of onvoldoende

AAN de Binnenlandse Veiligheids Dienst, - pp -
Javastraat 68,
te
's-G R A V B N H A G E.
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op de hoogte zijn van het ontstaan, de achtergronden, de werking,
alsmede de invloeden daarop, van de organisaties waarvoor hun morele
en financiSle steun én medewerking wordt gevraagd.
; Een gepaste voorlichting door Uw Dienst van de personen, waar-
ronder doorgaans actie wordt gevoerd voor "bewegingen als i.c. het
I.L.W. (ik denk b.v. aan "bestuursautoriteiten, hoogleraren en voor-
aanstaande industriëlen) zou de ongewenste gevolgen van een eenmaal
dikwijls argeloos genomen stap kunnen verhinderen.

uiteraard ligt het niet op mijn weg na te gaan, op welke wijze
deze voorlichting zou kunnen geschieden. Een uitzondering geldt ech-
ter voor de voorlichting aan de burgemeesters. Uit het rapport van
de burgemeester van Bolsward blijkt, dat verscheidene van zijn ambt-
genoten in andere provinciën geheel onkundig waren van de feitelijke
achtergrond van het I.L.W. en de personen, die hiervoor actie voeren.

Soals ik reeds mededeelde pleeg ik de burgemeesters van de in-
houd van de maandrapporten van Uw Dienst in kennis te stellen voor-
zover kennisneming daarvan voor hen van belang kan zijn.

Op 26 Mei jl. werd door een der ambtenaren van mijn Kabinet een
vergadering van korpschefs van gemeentepolitie in de drie Noordelijke
provinciën bijgewoond, waar de Heer J.G.Crabbendam, verbonden aan
Uw Dienst, een uiteenzetting gaf van de werkwijze van deze dienst.

Nadat de Heer Crabbendam enigszins tot zijnjrerbazing had verno-
men, dat de meeste korpschefs van gemeentepolitie niet het maandover-
zicht en andere rapporten van de B.V.D. ontvangen, werd door hem toe-
gezegd, dat deze rapporten voortaan rechtstreeks aan de korpschefs
(die toch immers als contactorgaan volgens artA van het K.B. van 8
Augustus 19̂ 9, no.5lj zijn aangewezen) zullen worden toegezonden.

De Heer Crabbendam stelde zich op het standpunt, dat het niet
wenselijk is, dat er tussen deze korpschefs van gemeentepolitie en de
inlichtingendienst een tussenschakel is. Met name zou het z.i, om
technische redenen en om der wille van security niet juist zijn, de
burgemeesters volledig in te schakelen in het werk van de B.V.D.

Ook ik ben van mening, dat het voor burgemeesters van grotere
gemeenten practlsch ondoenlijk is volledig ingeschakeld te worden in
het werk van Uw Dienst. Hij zal zich hierbij,evenals voor andere werk-
zaamheden die des burgemeesters zijn, bedienen van zijn ambtelijk
apparaat i.c. de politie.

Tegen rechtstreekse toezending van de maandrapporten aan de korps-
chefs van gemeentepolitie, aangewezen volgens ar t.H- van genoemd K.B.
als contactorgaan, heb ik geen bezwaar, mits dit nĵ et een volledige
uitschakeling van de burgemeesters gou betekenen.Pit bezwaar geldt in
het bijzonder de kleinere plattelandsgemeenten waar gemeentepolitie
dienst doet.

De burgemeesters;, zijnde wettelijk verantwoordelijk voor de open-
bare orde en rust in zijn gemeente, zal in het bijzonder belangstelling
hebben voor alle zaken, welke de openbare orde en rust raken of welke
hem in verband met zijn functie van hoogste bestuursautoriteit in
zijn gemeente, van belang voorkomen.

De gang van zaken bij de actie van het I.L.W. heeft m.i. duidelijk
aangetoond, dat het van groot belang is, dat de burgemeesters in ken-
nis worden gesteld van de inhoud van de maandrapporten van Uw dienst.
Formeel lijkt het mij dan ook stellig niet juist, de burgemeester,ook
wat het B.V.D.-werk betreft, te stellen naast of misschien zelfs onder
zijn korpschef van politie. Dit schept verkeerde verhoudingen op een
overigens toch reeds gevoelig terrein.

Met instemming las ik daarom hetgeen mijn ambtgenodb van Zuid-
Holland bij schrijven van 23 Mei jl., no.801* P'50,en 2k Mei jl., no
291 P' 50, aan de Minister van Binnenlandse Zaken berichtte.

Ik moge er nogmaals met nadruk op wijzen1̂ : dat het aanbeveling ver-
- dient -



dient, het misverstand, gewekt door de toelichtende circulaire van
de Minister van Binnenlandse Saken op het K.B. van 8 Augustus 19̂ 9,
d.d. 15 September 19̂ 9, Kabinet S.G. no.27> waarin de burgemeesters
worden"gerekend tot de "andere instanties" en voor het verkrijgen
van inlichtingen aan en van de B.V.D., afhankelijk worden gesteld
van hun korpschef, thans zo spoedig mogeli.lk uit de weg te ruimen.

De geschetste bezwaren met betrekking tot de voorlichting
van de burgemeesters omtrent.de rapporten van de B.V.D. gelden wel
in bijzondere mate voor de burgemeesters van gemeenten, waar Rijks-
politie dienst doet.

Voorzover mij bekend, is het tot heden niet gebruikelijk, dat
deze burgemeesters (wat mijn provincie betreft),van andere zijde
dan de mededelingen mijnerzijds uit de rapporten van de B.V.D.,
inzage van deze rapporten verkrijgen.

Ik acht hét ongewenst, dat er'op dit stuk een scheiding wordt
gemaakt tussen burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie en
gemeenten waar Rijkspolitie dienst doet..

Aan dit bezwaar zou kunnen worden tegemoetgekomen, hetzij
door rechtstreekse toezending idpor Uw Dienst van de maandrapporten
aan alle burgemeesters, hetzi,paan de Commissarissen der Koningin
over te laten, welke gedeelten van de maandrapporten zij van b< >
lang achten ter kennis van de burgemeesters in hun provincie te
brengen. De Commissarissen der Kpningin zouden dan aan de burge-
meesters aanwijzingen kunnen geven op welke wijze bij de behande-
ling van deze correspondentie en zaken de beslist noodzakelijke se-
curity in acht dient te worden genomen. Aan welke'wijze van voor-
lichting de voorkeur moet worden gegeven, moge ik aan Uw oordeel
overlaten. Hoofdzaak blijft, dat de'burgemeesters worden ingelicht,
waarbij het gewenst lijkt, dat in alle provincies.een uniforme
gedragslijn wordt gevolgd.

Afschrift ven dit schrijven doe ik toekomen aan Z.E.de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken en aan mijn ambtgenoten.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,



Verbinding 109.
No. litt. 0*3/'50. Vertrouwelijk.

ONDERWERP: Vergadering van het Internationaal
legioen der Wereldburgers op 15 en
17 Mei 1950, respectievelijk te
BEST en DEÏÏRNE.

Datum van ontvangstbericht : 15'en 17 Mei 1950.

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

H•j*

'U JUNI 1950-

ACD/ /X/r

Waardering bericht Betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan : de Heer Procureur-Generaal,
fgé.Directeur van Politie
te 's-HERTOGENBOSCH (in duplo)
de Heer Gewestcommandant
der Rijkspolitie
te 's-HERTOGEMBOSCH.
de Heer Hoofd-Commissaris

Medewerkende instanties
Ondernomen acties

van Politie
te EINDHOVEN.

Gemeentepolitie EINDHOVEN.
"Gene".

Bijlagen

OP KAART
ACD/«|É
DAT;

Ik moge U Hoogedelgestrenge het volgende berichten.
Door middel van een "Extra Editie" van "De Wereldburger", die
in diverse gemeenten in mijn bewakingskring verspreid was,
stond vermeld, dat o.m. op 15 Mei 1950 te BEST en op 17 Mei
1950 te DEHSNE een openbare vergadering zou worden gehouden,
waar het onderwerp zou worden besproken;"De Wereldburgers ko-
men".
Op 15 Mei 1.1. werd deze vergadering gehouden in het café van
H. van der Sande-Roche, wonende te BEST, ^irschotseweg, Wijk
P.no.17, die voor een ieder toegankelijk was tegen betaling
van f.0.25.(Zaalcapaciteit 150 personen).
Te omstreeks 20.30 uur waren slechts 10 toehoorders aanwezig.
De Commissaris voor Propaganda van het Internationaal legioen
van Wereldburgers "Eindhoven en omgeving", z i jndej

-"i JAMS H. VR001AÏTD, geboren te 's-GRAVEMOER, 14 September 1902,
werkzaam op de Röntgen Afdeling bij de U. V. Philips Gloeilam-
penfabriek te EIÏÏDHOVEH', wonende te EIKDHOVEÏÏ", Akkerstraat 13,
opende de vergadering en gaf, naar zijn zeggen het woord aan

V'/l een zekere H. BAKKER, vermoedelijk wonende te 's-GRAVEHHAGE
of AMSTERDAM (nadere gegevens onbekend), zijnde de landelijke
propagandist van het Internationaal legioen van Wereldburgers,
het woord.
In werkelijkheid werd echter het woord gevoerd door:
PETRUS PRANCISCTJS KREMEESj. geboren te EIMDHOVEN, 20 Augustus
TÏÏÏ3, momenteel wonende te AMSTEEDAM, Rokin Ho.35, zi jnde de
landelijke Organisator van het legioen van Wereldburgers.
Dat KREMERS het woord voerde onder de naam van "BAKKER", wekt
voor een ingewijde geen bevreemding, aangezien KRE1ERS te
EIÏÏDEOVEïI en omgeving een bekende figuur, althans bij naam be-
kend, is en van wie over het algemeen niet verwacht kan worden,
dat z i jn betoog bij insiders enige propagandistische waarde

heeft, hetgeen
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heeft, hetgeen moge'worden afgeleid aan de hand van de gegevens
zijn persoon betreffende, die in de "bijlage dezes zijn vermeld.
Het betoog van O33MERS kwam hierop neer, dat het nodig was,
dat in alle plaatsen van Nederland actie-comité's moesten wor-
den opgericht om te komen tot de oprichting van een federale
Wereldregering met een wereldgrondwet.
Hij legde er de nadruk op, dat in deze tijd waarin een derde
wereldoorlog binnen afzienbare tijd verwacht kon worden, het
noodzakelijk was, dat er in de kortst mogelijke tijd een fede-
rale Wereldregering tot stand kwam.
Deze regering zou dan zonder aantasting van de nationale re-
geringen, vorstenhuizen e.d. gezien moeten worden als een
lichaam, dat een Wereldgrondwet vaststelt, waarnaar zich alle
daarbij aangesloten landen hebben te- gedragen.
Deze wereldregering zou een rechtsprekende, wetgevende en uit-
voerende macht moeten bezitten. Ben ieder, die in strijd zou
handelen met deze voorschriften, zou door een wereldgezag ge-
straft moeten worden. Door deze wereldgrondwtt zou het over-
bodig zijn een zeer kostbaar en duur militair apparaat op de
geen te houden. In plaats van een militair apparaat, zou eea
internationale politiemacht in hét leven worden geroepen, die
onder het gezag en ter beschikking van de federale wereldre-
gering zou worden gesteld.
Deze internationale politiemacht zou'kunnen worden gebezigd om
de landen, die in strijd handeldeNmet de wereldgrondwet tot
de orde te roepen en zonodig te dwingen de bepalingen van de
wereldgrondwet na te leven.
De opheffing van een militair apparaat zou de economische om-
standigheden van alle individuen ten goede komen, waardoor be-
lastingen e.d. aanzienlijk zouden verminderen.
Bij een eventueel uitbreken van een wereldoorlog onder de hui-
dige omstandigheden, zou de mensheid zich zelf nagenoeg ge-
heel vernietigen. Immers van de afschuiijkste wapenen zou wor-
den gebruik gemaakt, waar zelfs een allermodernst afweerleger
niet tegen opgewassen zou blijken te zijn.
Zoals de international^toestand zich thans liet aanzien, zou
men niet terugschrikken het gebruik van Waterstof- en Atoom-
bommen, raketbommen, bommen met vergiftige bacteriën e.d. '
Het zou een mensenslaohting worden zoals de geschiedenis nog
nimmer had gekend en hoogstens 15$ van de wereldbevolking zou
deze slachting overleven.
Nationale helden, zoals de geschiedenis meermalen verheerlijkt,
bestonden volgens spreker niet, waarbij hij een gezegde van;
Hugo de G-root aanhaalde, n.l. "Waar het reoht ophoudt, begint
de oorlog".
Volgens uitlating van atoomgeleerden, was een waterstofbom
neergeworpen op de Veluwe voldoende om van Nederland een bin-
nenzee te maken, vandaar dan ook, dat hij de toehoorders aan-
spoorde propaganda te maken voor een federale wereldregering,
aangezien wij zulks voor het nageslacht verplicht waren.
Een land dat zich niet zou aansluiten bij de wereldregering,
zou er wel van afzien een land aan te vallen dat wel bij de
wereldregering was aangesloten. Tolgens spreker zouden alle
landen zich aansluiten, aangezien thans, in de meeste landen
bekende politici e.a. zich reeds voor een wereldregering had-
den uitgesproken o.a. Attlee, Ghurchill e.a.
In de federale wereldregering wordt volgens spreker niet gelet
op politieke gezindheid, geloof of anderszins.
Italië gaf volgens spreker daarvan een sprekend voorbeeld.

Immers daar
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Immers daar waren 1.000.000 personen aangesloten bij de fede-
ratie van wereldburgers. Hiervan waren er ongeveer 20000 de
communistische ideën toegedaan. Hieruit bleek voldoende, dat
alle politieke groeperingen zich "bij de wereldregering kunnen
aansluiten.
Hij betoogde verder, dat in 1949 te HAARLEM een proefstemming
werd gehouden. Van de 40000 kiezers hadden zioh 95$ uitge-
sproken voor een wereldregering.
Deze stemming was geheel vrijwillig geweest. Een nationale
regering zou volgens spreker, indien aioh thans reeds 95$ van
de kiesgerechtigde "bevolking uitspreken voor een wereldrege-
ring, niet anders kunnen doen dan deze wereldregering te aan-
vaarden.
Vanzelfsprekend zou van de souvereiniteit iets verloren gaan,
doch een en ander aou plaatsvinden volgens de wereldgrondwet.
Het lag in de "bedoeling van het Internationaal legioen van
Wereldburgers nog dit jaar over het gehele land een verkiezing
uit te schrijven, opdat zich de "bevolking aou kunnen uitspre-

. ken vóór of tegen een wereldregering.
In het begin van 1951 aal te GEKSVE een congres worden gehou-
den, waarbij de wereldgrondwet ter sprake zal worden gebracht.
In Nederland zal een voordracht van 30 vooraanstaande perso-
nen worden samengesteld, waarop gestemd kan worden.
Yan deze 30 personen kunnen er slechts 10 naar dit congres
worden afgevaardigd aangezien voor ieder land geldt l congres-
lid op de 1000.000 inwoners.
Tot slot deelde spreker mede, dat thans reeds vele vooraan-
staande personen in Nederland zich voor een federale regering
hadden uitgesproken, hetgeen men o.m. kon lezen in het Zater-
dagavondblad van "De Wereldburger" dd. 6 Mei 1950 Ho.10.
Daarna werd even gepauzeerd, waarop gelegenheid werd gegeven
tot het stellen van vragen. Hiervan werd te BEST geen ge-
bruik gemaakt.
Yervolgens werd overgegaan tot het oprichten van een voorlo-
pig actie-comité".
Voor zover kon v;orden achterhaald hebben zich te BEST daarvoor
opgegeven:

* j.l. van lEEUWEIT, wonende te BEST, Wijk D.Ho.118a,
( Yan Stiphout, wonende te Best,Mr.G-oselingstraat 42 en

•** een zekere SCHEEPENS, wonende te Best (nader adres onbekend).
Bovenomschreven vergadering was te omstreeks 22.45 uur be-
ëindigd.
Tot heden toe is van enige activiteit van voornoemd actie-
comité te BEST nog niets gebleken.
Op TKoensdag 17 Mei 1950 had in de zaal van VAH MOORSE!, wo-
nende te DEURltE, Zeilbergseweg een vergadering plaats van het
Internationaal Legioen van Yfereldburgers.
In deze zaal Tsaren 180 zitplaatsen; het aantal toehoorders
bedroeg 10.
Te omstreeks 20.30 uur werd de vergadering geopend door:

>l WILHEBIUS HïïïfflRIKUS MARIA TEGEIAERS, geboren te SOMEREU, 11
Mei 1918, zonder beroep, wonende te DEURÏÏE, Molenstraat Wijk
E.No.107.
TEGEIAERS is in 1946 enige maanden geïnterneerd geweest in het
bewarings- en verblijfkamp te VUG-HT en op 18 October 1948 •
door de Procureur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te
's-HERTOGEIIBOSCH $S44* October 1948 Ho.B»!.9014 onvoorwaar-
delijk buitenvervolging gesteld, met de overweging dat de

gerezen verdenkingen
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gerezen verdenkingen niet ongegrond waren gebleken.
In 1949 pleegde hij te TILBURG- verduistering in dienstbe-
trekking - hij was in dienst van een boekhandelaar -, waarop
fcijn ontslag volgde.
Van Mei 1949 tot 15 Augustus 1949 werd hij in verband met
zijn psychische toestand opgenomen in de psychiatrische in-
richting te WOUT. . .
Sindsdien vertoeft hij bij z i jn moeder thuis, op wier kos-
ten hij leeft.
Hij is iemand, die over veel fantasie beschikt en avontuur-
lijk is aangelegd. Hij wordt dan ook te DEURME niet geheel
au sérieux genomen*
Na een kort en niets zeggend inleidend woord gaf TEGEIiAERS
het woord aan J.H. VROOIiAHD voornoemd, die een zeer onsamen-
hangend z.g. propagandistisch betoog hield voor het intete-
nationaal legioen van Wereldburgers voor de 10 aanwezige
toehoorders.
Omstreeks 21.00 uur kwamen KEEMERS en BAKKER ter vergadering.
Ondanks het feit, dat VR001AKD gedurende z i jn rede had mede-
gedeeld, dat het woord door BAKKER zou worden gevoerd, werd

, dit evenals te BEST gehouden door KREMERS. Het betoog van
v KREMERS kwam nagenoeg geheel overeen met zij.n te BEST ge-

houden rede, doch het gering aantal bezoekers was volgens
hem te wi j ten aan het feit, dat die avond een radio-verslag
werd uitgezonden van de voetbalwedstrijd BTederland-Engeland,
welke wedstri jd blijkbaar belangrijker werd geadht, dan de
toekomst en het verloop van het wereldgebeuren.
Ha afloop van zi jn rede werden een paar nietszeggende vragen
gesteld, die nog ontwijkend werden beantwoord.
Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van een actie-
comité te DETJRISE.
Dit actie-comité beschouwde zich als een voorlopig en zou
onmiddellijk aftreden, wanneer een afdeling DEURKE zou wor-
den/opgericht van het Internationaal legioen van Wereldbur-
gers.
Het voorlopig actie-comite te DEURNE bestaat momenteel uit:
W.H.M. TEGE1AERS voornoemd,

<cHI ADRIAA! SMITS, geboren te ' s-GRAVEÏÏHAGE, 9 Juni 1912, huis-
1 schilder, wonende te DEURüJE, Mndelaan, Wijk E. Ifo.10 en

<" -—l ÏÏEÏÏDRIK JOHAMBS WIJ33BH, geboren te HORST, J> Augustus 1908,
van beroep rijwielhersteller, wonende te DEURJE, Heuvel,
Wijk l Uo.45.
Te omstreeks 23.00 uur werd de vergadering gesloten.
Yan enige activiteit van het actie-comité is te DEÏÏRKE tot

-heden toe niets gebleken.
Omtrent de politieke instelling van de leden, die deel uit-
maken van het in deze genoemd actie-comité zij gemeld, dat
zij op politiek gebied tot heden nimmer op de voorgrond zi jn
getreden en tot de categorie politiek-daklozen kunnen worden
gerekend.

_ _ _ _ _ . _ _ „ _ E i n d e _ _ _ _
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Gegevens omtrent de persoon: /
KBBMEBS PEgEDS PHAHOISQÜ5. geboren te Eindhoven, 20 Augustus 1914,
momenteel wonende te Amsterdam, Hofcin 34.
Zn 1931 of 1932 is tegen hem procesverbaal opgemaakt terzake «rt*
311, W.v.Str. Ei j had toen een inbraak gepleegd tezamen met de bij
de politie in Eindhoven welbekende KHEBPKEBS in het Postkantoor
aan de Begijnenhof, alhier. Kremers is omstreeks 1932 te Eindhoven
begonnen als standwaker op de markt om zodoende sigaren van de
hand te doen. Kort hierna opende hij alhier een sigarenwinkel met
de naam "Paroival". Deze winkel liep echter op niets uit, waarna
hij naar.Amsterdam ia vertrokken*
Enige jaren daarna trad hij op als directeur van de bontveiling
"Krasnapolafcy" te Amsterdam. Ndderhaud werd vernomen, dat dit op
een faillissement is uitgelopen, in 1946 bleek bij een onderzoek»
te Amsterdam Ingesteld door de Recherche alhier, dat de vroegere
compagnon van KEBEMEHS, reeds eerder genoemd als OEEPKBHS, de
heler «gs van de in Eindhoven en omstreken gestolen Perzische,
vloerkleden. Verder bleek, dat op de veiling, waarvan
CParcival") directeur was, diverse kleden waren verkocht»
Crimineel komt KHBMEHS in de politie-administratie te Eindhoven
voor, als volgt:
1-2—1934 veroordeeld door de Politierechter te 's-Bosoh tot f 25.-
boete wegens overtreding van de Tabakswet;
21-6-1935 veroordeeld door de Politierechter te 's-Bosch tot f 500
wegens overtreding van da Tabakswet. Daarna nog eenmaal voor het-
zelfde feit veroordeeld tot f 30.- boete;
19-8-1935 veroordeeld door de Hechtbank te 's-Bosoh terzake over-
treding van art. 328bls o.q, 337 W.v.Str. tot een boete van f 30.-
8-9-1936 veroordeeld tot 2 z: f 75*- boete terzake art.Üfifi 266 W.
v.Str.;
30-11-1938 geverbaliseerd wegens art, 300 W.v»Str,;
16-5-1939 geverbaliseerd wegens art. 300 W.v.Str.;
KKBMBHS is een persoon, die het liefst zonder werken aan de koat
tracht te komen en tevens is hij iemand, die voor geld een zwak
heeft en zodoende gevaarlijk kan zijn» hetgeen in het navolgende
tot uitdrukking komt:
KEEMEHS heeft zich in 1945 als spreker van de Nederlandse Beliamy
Partij aangediend. Op een vergadering» gehouden door de Ned»^ella-
my Partij te Alkmaar op 13 December 1945» alwaar KHS1EES als spre-
ker optrad, liet hij zich uit, als volgt; "ik ben zalf H.K* en
juist daarom naar Alkmaar gekomen om Pater Groenewoudt, die in de
kerk de Bellamy-partij had aangevallen van repliek te dienen.
Sprekers rede was voorts een aaneenschakeling van aanvallen op
de H.K. Geestelijkheid en de H.K.-jengd, waarbij heftig ontkend
werd, dat de N»B*P. een verkapte communistische organisatie zou
zijn. Hij besprak vervolgens het plan in de Beliamy Pertij z.g»
Stoottroepen te vormen om als de H»B*P. de meerderheid in het
Parlement had, de reactie met geweld zou worden weggevaagd*
KHBMEHS eindigde met te neggen:"Door een aan mij verkondigde bood-
schap weet ik zeker, dat wij ataan vlak voor de uiteindelijke
overwinning van Beliamy." KEB1EES is thans niet meer aan de Bel-
lamy-partij verbonden, althans als spreker voor deze partij 't ree dl
hij niet meer op, de reden hiervan zijn niet bekend»
Plotseling trad KESMEES weer naar voren als opzichter van de
Wereld Federalisten Beweging; in deze beweging is hij door zijn
Onbeheerst en demagogisch, optreden gedwongen geworden zijn voor-
zitters functie in deze beweging op te geven, waarbij een schuld
van f 7000»- door hem en het door hem aangestelde bestuur werd
nagelaten»
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Hierna heeft KBEMEBS in Mei/Juni 1949 opgericht het Internatio-
naal Legioen der Wereldburgers» In het legioen sag KEEMEBS weer
een goede gelegenheid om op de voorgrond te treden» zonder zich
aan reglementen» statuten en een bestuur te behoeven te storen.
Hét legioen kent namelijk: geen bestuursvorm met statuten» contri-
buerende leden en dergelijke en wordt bestuurd en geleid door
KBEMEES persoonlijk.
Het ligt in de bedoeling van KHBMBES in diverse plaatsen in ons
land a.g. "Vrijcorps-Centrales» op te richten, waarvan de leiding
berust bij een commandant» die.weer aan hem "KBEMERS" als LegioeB
commandant ondergeschikt is.
In 1948 werd door KBB1EES als voorzitter van de Wereld Federalis-
ten Beweging een "Memorandum" aan het Nederlandse volk uitgegeven
önJertefcend door 212 bekende.Nederlanders» van wie 161 professo-
ren* Hadat hij echter gedwongen was als voorzitter uit deze bewe-
ging te treden» in verband met zijn onbeheerst en demagogisch
optreden» plus 7000 gulden schuld» maakt hij momenteel van be-
doeld memorandum een handig gebruik als reclame voor het inter-
nationaal legioen der Wereldburgers, inmiddels blijkt»dat bepaal
de personen nog wel de idee van de Wereldregering voorstaan»doch
vanwege de persoon KBEMEBS de meeste voorzerg in acht nemen*
Be s&ijl» waarin door KEEMEBS propaganda voor het legioen wordt
gevoerd» moge o,a. blijken uit het feit, dat hij in de kop van
het orgaan "Extra Editie" in September 1949 als oplage liet
drukken 1.300.000 exemplaren, terwijl de werkelijke oplage be-
stond uit 40.000 exemplaren, die alleen in Haarlem werden ver-
spreid. Be mentaliteit van KHEMEBS blijkt andermaal uit de
"Extra Editie" van de Wereldburger, die Donderdag 6 April 1950
te Eindhoven huis aan huis is verspreid in verband met de alhier
te houden openbare vergadering op 14 April 1950*
Volgens bekomen inlichtingen blijkt dat de in deze "Extra Edifrie
Eindhoven twee genoemde namen van personen van het plaatselijk
Comité van Aanbeveling min of meer zonder hun medeweten in ge-
noemde Extra Editie zijn geplaatst.-

Vorenstaande gegevens dd. 15-5-1950 ontvangen van de Gemeente
Politie Eindhoven.

Komt voor in de Administratie van de Bistrictsstaf Rijkspolitie
Eindhoven, dat tegen KEBMBHS voornoemd proces-verbaal werd op-
gemaakt op:
7-4-1930 art. 310 W.v.Str. (diefstal);
7-4-1930 art. 416 W.v.Str.
18-4-1930 art. 310 W.v.Str.
18-4-1930 art. 310 W.v.Str.
18-4-1930 art. 416 W.v.Str.
25-4-1930 art. 310 W.v.Str.
19-4-1930 art. 310 W.v.Str.
3-9-1930 art. 310 W.v.Str.
22-9-1931 art. 311 W.v.Str.

heling);
diefstal);
diefstal);
heling);
diefstal);
diefstal};
diefstal);
diefstal onder verzwarende

omstandigheden);
14-11-1931 art. 310 W.v.Str. (diefstal);
16-11-1931 art. 310 W.v.Str. (diefstal);
17-11-1931 art. 310 W.v.Str. (diefstal);
13-1-1932 art. 310 W.v.Str. (diefstal)-
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Organisatie - Schema
voor het

Internationaal Legioen der Wereldburgers in Nederland

SCHEMATISCH OVERZICHT

Stichting „Internationaal Legioen der Wereldburgers"

Raad van Aanbeveling

Landelijke Voorstanders-Raad <—>j Stichtings-Bestuur [*—>j Provinciale Vertegenwoordiging j

t
L*j Plaatselijke Voorstanders-Raad [^1$ Plaatselijk Vrilkorps [~

ALGEMENE OMSCHRIJVING.

De Stichting „Internationaal Legioen der Wereldburgers", gevestigd te Amsterdam, gesticht door de
heer P. F. Kremers, heeft ten doel het voeren, van actie voor federale wereldregering, meer in het
bijzonder ten aanzien van de voorbereiding der wereldvolksstemming.

De Stichting omvat:
Een Raad van Aanbeveling,
Een Landelijke Voorstanders-Raad,
Een Stichtings-Bestuur.
Een elftal Provinciale Vertegenwoordigingen van 'het Stichtings-Bestuur,
Plaatselijke Voorstanders-Raden,
Plaatselijke Vrijwilligerskorpsen ofwel Vrijkorpsen.

Het „Internationaal Legioen der Wereldburgers" bestaat uit Voorstanders en Vrijwilligers.
Voorstanders zijn mannelijke en/of-vrouwelijke personen, die, ongeacht hun godsdienstige en/of poli-
tieke overtuiging, instemmen met de doelstellingen van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" en hiervan blijk geven door middel van een periodieke geldelijke bijdrage.
Vrijwilligers zijn meerderjarige mannelijke en/of vrouwelijke personen, die, ongeacht hun godsdienstige
en/of politieke overtuiging, instemmen met de doelstellingen van het „Internationaal Legioen der
Wereldburgers" en hiervan blijk geven door hun daadkracht en door middel van een periodieke
geldelijke bijdrage.
In bepaalde gevallen 'kan voor de Vrijwilligers van ieder onderdeel van het ,,Internationaal Legioen
der Wereldburgers" de periodieke geldelijke bijdrage komen te vervallen in overleg met het -betrok-
ken Driemanschap, waaronder hij en/óf zij 'ressorteert.

RAAD VAN AANBEVELING.
De Raad van Aanbeveling heeft tot taak de doelstelling van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" in de ruimste zin bij het publiek aan te bevelen.
De Leden van de Raad van Aanbeveling worden door het Stichtings-Bestuur aangezocht.

LANDELIJKE VOORSTANDERS-RAAD.
De Landelijke Voorstanders-Raad treedt adviserend op ten aanzien van het beleid van het Stichtings-
Bestuur en heeft bovendien bet recht van veto bij meerderheid van «temmen» e. e. a. nader om-
schreven in het Huishoudelijk Reglement.
De Leden van de Landelijke Voorstanders-Raad worden door het Stichtings-Bestuur aangezocht.

STICHTINGS-BESTUUR.
Het Stichtings-Bestuur heeft tot taak alles te verrichten benodigd voor het juist functionneren van
het „Internationaal Legioen der Wereldburgers".
Het Stichtings-Bestuur regelt de werkwijze van de Stichting „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" bij het Huishoudelijk 'Reglement en is gehouden aan de Statuten, vastgelegd is de
Stichüngs-acte.
Het Stichtings-Bestuur pleegt periodiek overleg met de Landelijke Voorstanders-Raad,
Het Stichtings-Bestuur stelt in iedere provincie een Provinciale Vertegenwoordiging in.
Het Driemanschap van het Stichtings-Bestuur heeft de leiding van het „Internationaal Legioen der
Wereldburgers" in Nederland.

DRIEMANSCHAP.

De aanvoering van de'Vrij willigere van ieder onderdeel van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" bestaat uit een Driemanschap.



Ieder Driemanschap bestaat uit:
Een Organisator,
Een Eerste Adjunct,
Een Tweede Adjunct.

De taak van het Driemanschap omvat alles, benodigd voor de juiste leiding van het betrokken
onderdeel.
De Organisator is de verantwoordelijke persoon van het betrokken onderdeel.
De Eerste Adjunct voert in opdracht van de Organisator de correspondentie en staat de Organisator
ter zijde in de leiding van het betrokken onderdeel.
De Tweede Adjunct verzorgt in opdracht van de Organisator de financiële aangelegenheden en
staat eveneens de Organisator ter zijde in de leiding van het betrokken onderdeel.
Het Driemanschap kan helpers uit de Vrijwilligers aanstellen: deze worden Assistent genoemd. Zij
handelen in opdracht van en in verantwoordelijkheid aan de Organisator van het betrokken Drie-
manschap;

VERKIEZING VAN HET DRIEMANSCHAP VAN HET STICHTINGSBESTUUR.
De voorlopige samenstelling van het Stichtings-Bestuur zal plaats vinden door het aanzoeken van
Vrijwilligers door de Stichter. Dit voorlopige Stichtings-Bestuur treedt af, wanneer de eerste verkie-
zing van het Stichtings-Bestuur door de plaatselijke Vrijkorpsen is geschied. De eerste verkiezing
van het Stichtings-Bestuur zal plaats vinden, indien er tenminste 25 Vrijkorpsen gevormd zijn.
De definitieve samenstelling van het Stichtings-Bestuur omvat een Driemanschap (al of niet bij-
gestaan door Assistenten) en geschiedt door verkiezing door en uit de Vrijwilligers, volgens het
Huishoudelijk Reglement met inachtneming van de Statuten, vastgelegd in de Stichtings-acte. Het
Stichtings-Bestuur treedt periodiek af volgens het bepaalde in het Huishoudelijk' Reglement met
inachtneming van de Statuten vastgelegd in de Stichtings-acte.

PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGING.

In iedere provincie wordt door het Stichtings-Bestuur een Provinciale Vertegenwoordiging ingesteld.

PLAATSELIJK VRIJKORPS.
Het Plaatselijk Vrijkorps voert actie voor federale wereldregering en verricht alles in opdracht van
het Stichtings-Bestuur, wat daarmee verband houdt.
Het Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps heeft de leiding van het betrokken Plaatselijk
Vrijkorps.
De Driemanschappen van de Plaatselijke Vrijkorpsen staan in hiërarchisch organisatorisch verband
met het Stichtings-Bestuur.
In iedere plaats, waar zich een Vrijkorps bevindt, is een Plaatselijke Voorstanders-Raad aanwezig.
Het Plaatselijk Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps pleegt periodiek overleg met de Plaatse-
lijke Voorstanders-Raad,
Het Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps dient maandelijks een schriftelijk rapport betreffende
het betrokken onderdeel in bij de betreffende Provinciale Vertegenwoordiging van het Stichtings-
Bestuur.

VERKIEZING VAN HET DRIEMANSCHAP VAN HET PLAATSELIJK VRIJKORPS.
De personen voor het Driemanschap van ieder Plaatselijk Vrijkorps worden gekozen door en uit de
Vrijwilligers van het betrokken korps en voorgesteld aan het Stichtings-Bestuur. Na bekrachtiging
door het Stichtings-Bestuur treden deze personen in functie.
De Driemanschappen en Assistenten worden periodiek (nader omschreven in het Huishoudelijk
Reglement) door het Stichtings-Bestuur uit hun functie ontheven, waarna door de Vrijwilligers van
het betrokken onderdeel weder een Driemanschap wordt gekozen. De personen van het uit zijn
functie ontheven Driemanschap zijn herkiesbaar.

PLAATSELIJKE VOORSTANDERS-RAAD.
De Plaatselijke Voorstanders-Raad treedt adviserend op ten aanzien van het beleid van het Drie-
manschap van het Plaatselijk Vrijkorps en heeft plaatselijk het recht van veto bij meerderheid van
stemmen, e. e. a. nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
De Leden van de Plaatselijke Voorstanders-Raad worden door het Driemanschap van het Plaatse-
lijk Vrijkorps aangezocht en voorgesteld aan het Stichtings-Bestuur. Na bekrachtiging door het
Stichtings-Bestuur treden deze personen in actie.

FINANCIERING.
De verwerving van het vermogen van dé Stichting geschiedt door middel van de bijdragen van de
Voorstanders en van de Vrijwilligers en legaten en/of schenkingen.
Het boekjaar loopt van l Januari tot en met 31 December.
De controle over het financieel beleid geschiedt door een officieel erkend accountantsbureau.
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Er kunnen meerdere wegen-tot wereldregering leiden. Persoonhik ben- ik practiscti jn één speciaal plan geïnteresseerd, doch ik wil er de
nadruk op leggen, dat dit plan slechts één der mogelijkheden ( inhoudt, H,et is het -plan, dat wij m Ehgeland de „Kruistocht voor
een Wereldregering" noemen, het plan", dat in Morrtreux en m Luxetnburg Sekend geworden is als de wereld-volksstemming in 1950.
Iri dat jaar zal een ontwerp-wereldgrondwet worden samengesteld' door vertegenwoordigers uit vele naties. Veel wil ik over dit
plan niet zeggen. Slechts drie motieven wil ik". noemen, welkp'tnijn speciale interesse naar dit plan hebben dpen uitgaan.
De eerste reden is gegeven met het feit, dat het een 'plan vpor wereldregering is, niet slechts voor regionale federatie. Wanneer
het slaagt, zal het de gehele weg naar vrede hebhen afgeleg'd/ terwijl een regionale federatie, hoezeer zij ook slagen zal, geen
werkelijke federatie kan zijn, omdat de wereldvrede, niet dóór een regionale federatie tot stand kan worden gebracht.
Ten tweede concentreert dit plan zich op het essentiële. Hetu betoogt een, wereldregering mét reële macht. Maar het tracht niet""
vooruit te loper» op al de vragen, die rijzeix zullen "bij de vorming van een wereldregering. Het plan stelt zich slechts tot doel
een Wereld Conventie "voor te bereiden, waar de afgevaardigden deze kwesties door discussie en overeenstemming zullen op-
lossen. Er zullen vele en moeilijke problemen zijn op te lossen, "vooral waar het gaat' over 'de
bevoegdheden van de wereldregering en van de nationale regeringen. Doch ik wens thans met
pp deze problemen in te gaan. Wanneer ik straks de' anderê;- afgevaardigden op de Wereld -
Conventie ontmoeten zal, is de tijd aangebroken om.- deze kwesties te regelen.
In de derde plaats schaar ik mij achter de „Kruistocht" omdat dit plan volledig
berust op de opvoeding en mobilisering van de publieke opinie en dat is het wezen-
lijke waarom liet bij wereldregering gaaf. Immers,' de enige reden waarom wij geen
wereldregering hebben, is de apathie en de onwetendheid van den gewonen burger '
van deze wereld. Hem ontbreekt het besef, dat wij eert wereldregering moeten
hebben." Wij zullen hem daarvan moeten overtuigen, genoeg" jreden om een voorstander
van de wereld- volksstemming m 1950 te zijn, Mogelijk zal dit plan niet overal worden toe-
gepast, maar in Engeland zullen wij onofficiële verkiezingen houden. Dat is de unieke gelegenheid
om de publieke opinie op te voeden en te mpbiliseren. Zieidaa'r de redenen waarom ik mi)
tot dit speciale plan aangetrokken voel.

z.o.z. ,
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Manifest

Wij ondergetekenden, gelovende, dat de wereld in een dodelijk gevaar van zelfvernietiging
door oorlog verkeert, wensen met de meeste nadruk de plannen omtrent een „door de Volke-
ren in 1950 samen te stellen wereldwetgevende vergadering" (wereldverkiezingen 1950)
onder de aandacht te brengen.
In het aangezicht van de vernietigingsmiddelen, wel'ke thans tinnen ons bereik liggen, zijn
alle verschillen van politiek, ras en geloof niet ter zake. Deze verschillen zullen practisöh
tegelijk met het menselijk geslacht ophouden te bestaan, tenzij de mensheid instemt met het
door vreedzame middelen tot stand brengen van een federale wereldregering.
Slechts langs deze weg kan de oorlog vermeden en de vrede en welvaart, welke wij allen
wensen, mogelijk gemaakt worden. De keuze ligt inderdaad tussen één wereld of géén.

LORD BEVERIDGE,
P. W. BANERJEE,
G. A. BORGESE,

ALBERT CAMUS,
GEHART BOMAGK,
ALBERT EINSTEIN,
KERTIN HESSELGREN,
HU SHIH,
ROBERT HUTSCHINS,
E. STANLEY JONES,
THOMAS MANN,
JACQUES MARITAIN,
JEHUDI MENUHIN,
SIR JOHN BOYD ORR,

SARVAPALLI RADHAKRICHNAN,
ROBERTO ROSSELLINI,
LEOPOLD SÖNGKOR,
JOHN STEINBECK,
HSIAO-TUNG FEI,

(Gr. Brittannië)
Viee-Kanselier der Universiteit te Calcutta (India)
Secretaris van het „Chicago Comité voor Wereld-
regering (U.S.A.)
Litterator (Frankrijk)
Nobelprijswinnaar (Duitsland)
Atoomdeskundige (U.S.A.)
Voorvechtster voor vrouwenrechten (Zweden)
Philosoof (Ohina)
Reötor a. d. Universiteit te Chieago
Zendeling (U.S.A.)
Romanschrijver (Duitsland)
Theoloog en schrijver (Frankrijk)
Violist (U.S.A.)
Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1949), President
World Federalist Movement, Oud-Directeur Generaal
van de wereldvoedselraad der Ver. Nat. (Gr. Britl)
Philosoof (India)
Filmregisseur (Italië)
parlementslid (Senegal)
Auteur (U.S.A.)
Hoogleraar a. d. Universiteit te Peipiag (Ohina)



Verklaring van het Noodcomité van Atoomgeleerden
1. Atoombommen kunnen nu goedkoop worden gemaakt en in een groot aantal. Ze zullen

in de nabije toekomst nog vernietigender zijn.

2. Er is geen militaire verdediging tegen de atoombom mogelijk.

3. Andere landen kunnen de geheime atoomprocessen zelf uitvinden.

4. Voorbereiding tegen een atoomoorlog is onbeduidend en -wanneer het geprobeerd wordt
zal dit dergelijke 'kosten met zich meebrengen, dat het onze sociale ordening zal ver-
nietigen.

5. Wanneer er oorlog uitbreekt, zullen er atoombommen worden gebruikt en deze zullen
zeker onae beschaving te niet doen.

6. Er is geen oplossing voor dit probleem, tenzij door het instellen van een wereldgezag en
wereldregering.

Wij maken hierbij onze stellingname bekend in de overtuiging dat in een democratie het
de plicht is van ieder burger bij te dragen tot een verheldering van de toestand en de oplos-
sing van grote problemen, die ons allen betreffen. De wetenschapsmensen hebben een spe-
ciale plaats in de tragische situatie, waarin het mensdom zich op dit moment bevindt.
Het is door hun werk, dat de mensheid wordt bedreigd met de ondergang van onze be-
schaving.
Wij allen zijn burgers van één wereldgemeenschap, die deel hebben aan een zelfde gevaar.
Is het dan onvermydelrjk, dat wij door onze hartstochten en overgeërfde gewoonten ge-
doemd zijn ons zelf te vernietigen?
Niemand heeft het recht zich terug te trekken van een wereld in beweging, op het ogenblik,
dat de beschaving haar zwaarste proef moet doorstaan. Het is in deze geest, dat wij een
oproep richten tot alle volkeren om te werken en te offeren, teneinde een overeenkomst
mogelijk te maken, die de vrede zal brengen, namelijk het tot stand brengen van een federale
wereldregering.

Het Noodcomité:
Prof. Dr. ALBERT EINSTEIN, Voorzitter „Institute for Advanced Study" N. Y.
Prof. Ir. HAROLD UREY, Vice-voorzitter „University of Chicago".
Prof. Dr. HARRISON BROWN, (University of Chicago)
Prof. Dr. T. R. HOGNESS, (University of Chicago)
Prof. Ir. JOSEPH E. MATER, (University of Chicago)
Prof. Dr. PHILIP M. MORSE, (Brookhaven National Laboratory)
Prof. Dr. LINUS PAULING, (University of India)
Prof. Dr. Ir. H. J. MULLER, (California Institute of Technology)
Prof. FREDERICK SEITZ, (Carnegie Institute of Technology)

Wij, ondergetekenden, zijn het eens met de verklaring van het Noodcomité van Atoomgeleer-
den, dat het in een democratie de plicht is van ieder burger om bij te dragen tot de oplos-
sing van grote problemen, die ons allen betreffen. Het grootste probleem, waarvoor de mens-
heid op dit ogenblik gesteld is, luidt: „Hoe vormen wij een federale wereldregering". Een
wereldregering met beperkte bevoegdheden bekleed, doch voldoende om de veiligheid van
alle burgers, waar ter wereld zy zich ook bevinden, te verzekeren. Een wereldregering dus



met wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, terwijl alle andere "macht bij de deel-
nemende landen blijft. In dit meest ernstige tijdsgewricht van de menselijke geschiedenis
menen wij met de meeste nadruk te moeten wijzen op de pogingen, welke van verschillende
zijden in vele landen worden ondernomen voor het verkiezen van afgevaardigden, recht-
streeks door en uit het volk, voor het houden van een wereldigrondwetgevende vergadering.
Deze volksafgevaardigden uit alle landen hebben tot taak een ontwerp wereldgrondwet
samen te stellen, welke ter bekrachtiging van alle nationale regeringen zal worden voorge-
legd. Wy spreken de hoop uit, dat dit Manifest aanleiding mag zjjin om de organisatie
„Het Internationaal Legioen der Wereldburgers", welke hier te lande pogingen onderneemt,
een dergelijke volksverkiezing tot stand te brengen, de grootst mogelijke steun te verlenen
en actief aan haar werk deel te nemen. Br is geen tijd meer te verliezen. Reeds waarschuwen
tal van geschillen — in en buiten de Verenigde Naties — ons, wat wij moeten verwachten, als
wy onze tegenwoordige staat van internationale anarchie niet vervangen door regeren bij
wet. De wolken paJsken zich samen. Laten wij ons niet bloot stellen aan ihet verwij't: „Zij
bedoelden het goed, maar zij waren te laat". Ook wü' zijn er van overtuigd, dat de keuze
inderdaad ligt tussen:

EEN WERELD OF GEEN!

Reeds ondertekend door:
Prof. Dr. P. J. A. ADRIANI Amsterdam
Prof. Dr. A. E. VAN ABKEL Leiden
Prof. Dr. O. J. BAKKER Amsterdam
Prof. Dr. D. L. BAKKER Wageningen
Prof. Mr. J. H. BEEKHUIS Groningen
Mgr. Prof. Dr. K. L. BELLON NQmegen
Prof. Dr. G. O. BERG Leiden
Prof. Dr. S. J. M. VAN DEN BERG De Bilt
Prof. Dr. E. W. BETH Amsterdam
Prof. Dr. C. J. BLEEKER Amsterdam
Prof. Dr. L. DE BLIECK Bilthoven
Prof. Dr. H. P. BLOK Oegstgeest
Prof. Dr. J. H. BOEKE Oegstgeest
Prof. P. A. H. DE BOER Oegstgeest
Prof. Dr. MARIA C. BOS Bussum
Prof. Dr. F. D. K. BOSCH Lelden
Dr. P. BOSCH Amsterdam
Prof. A. C. BOUMAN Leiden
Prof. Ir. B. VAN DER BURG Bennekom
Prof. Dr. J. TEN CATE Amsterdam
Prof. Dr. J. CLAY Amsterdam
Prof. Dr. M. J. H. COBBENHAGEN Tilburg -
Prof. Dr. J. G. VAN DER CORPUS Amsterdam
Prof. Dr. J. H. C. CREIGHTON S. J. Amsterdam
Dr. J. J. J. DALMULDER Den Haag
Prof. Dr. J. DE DECKER Amsterdam
Prof. Dr. G. TH. J. DELFGAUW Amsterdam
Prof. Dr. Ir. M. J. L. DOLS Wassenaar
Prof. J. L. B. ENGELHARD Zwolle
Prof. Dr. P. J. ENK Groningen
Prof. Dr. B. G. ESCHER Oegstgeest
Prof. Dr. E. VAN EVERDINGEN Amersfoort

Prof. Dr. S. KEIJSER Groningen
Prof. Dr. J. P. KLEIWEG

DE ZWAAN Blaricum
Prof. Dr. W. B. KRISTENSEN Leiden
Prof. Dr. H. W. J. KROES Den Haag
Prof. Dr. W, A. KUENEN Leiden
Mr. J. KUNST Amsterdam
Prof. Dr. F. B. J. KUIPER Leiden
Prof. Dr. H. J. LAM Leiden
Prof. Dr. G. O. E. LIGNAC Oegstgeest
Prof. Dr. J. LINDEBOOM Groningen
Prof. Dr. J. F. M. MENSJNG Oegstgeest
Prof, Dr. H. MEYER Amstelveen
Prof. Dr. L. C. BHCHELS Nijmegen
Dr. CHRISTINE MOHRMANN Nijmegen
Prof. J. MULDER Leiden '
Prof. Mr. J. OFFERHAUS Amsterdam
Prof. Dr. H. OLDEWELT Amsterdam
Prof. Dr. Ir. S. C. J. OLJVIEK Wageningen
Mr. Dr. K. L. PICCARDT Amsterdam
Prof. Dr. W. v. d. PLUÏM Bussum
Prof. Dr. A. PONDMAN Groningen
Prof. R. R. POST Ngmegen
Dr. A. VAN PRAAG Amsterdam
Prof. Dr. A. A. PULLE Utrecht
Prof. H. M. QUANJER Bennekom
Prof. Dr. M. P. RAVEN Utrecht
Prof. Dr. W. REINDERS Delft
Prof. Dr. M. VAN RHIJN Utrecht
Dr. J. RIDDER Groningen
Prof. Mr. G. RUSSEL Amsterdam
Prof. Dr. H. J. v. d. SCHROEFT Heemstede



Prof. Dr. B. FADDEGON Rozendaal
Prof. Dr. J. J. FAHRENFORT Amsterdam
Prof. Dr. H. TH. FISCHER Utrecht
Prof. Dr. B. B. GALLAS Amsterdam
Prof. A. GANS Leiden
Dr. H. GERDLNG Amsterdam
Prof. Dr. J. C. H. GERRETSEN Groningen
Prof. CH. GLASZ Aerdenhout
Prof. Dr. W. A. GODDIJN Lelden
Prof. G. GONGGRIJP Rotterdam
Prof. O. J. GORTER Leiden
Prof. Dr. E, GORTER Lelden
Prof. Dr. M. DE HAAS Wassenaar
Dr. M. DE HAAS Tilburg—
Prof. Dr. H. S. HALLO Delft
Prof. 3. 3. HERMANS Haren
Prof. Dr. H. J. DEN HERTOG Wapeningen
Prof. Dr. A. F. HOLLEMAN Bloemendaal
Prof. Dr. A. J. M. HOUWER Oegstgeest
Prof. Ir. H. E. JAEGER Delft
Prof. Dr. H. H. JANSSEN Nflmegen
Dr. A. C. J. JONKERS Rotterdam
Prof Dr. R. DE JOSSELIN

DE JONG Den Haag

Prof. Dr. M. J. SIRKS Groningen
Prof. Dr. G. L. SMIT SHttNGA Amsterdam
Prof. Dr. K. SNEYERS DE VOGEL Groningen
Prof. Dr. H. SPARNAAY Utrecht
Prof. Dr. J. TIELROOY Amsterdam
Prof. Dr. L. G. *• VERBERNE Breda -~
Prof. Dr. P. E. VERKADE Den Haag
Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS Utrecht
Prof. J. J. TH. VOS Groningen
Prof. Dr. H. WAGENVOORT Utrecht
Prof. Dr. Ir. H. L WATERMAN Delft
Prof. Dr. TH. WEEVES Amersfoort
Mej. Dr. E. P. WEGEMAN Leiden
Mgr. Prof. Dr. F. A. M. v. WEUE Nijmegen
Dr. H. WERNER Rotterdam
Prof. Ir. F. WESTENDORP Delft
Prof. Dr. JOHANNA WESTERDIJK Baarn
Prof. H. WEVE Utrecht
Prof. P. H. WOLTER v. HOORN Laren
Prof. Dr. H. L. A. VAN WIJK Groningen
Prof. H. ZANSTRA Amsterdam
Prof. Dr. W. P. C. ZEEMAN Amsterdam
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DE W E R E L D V E R K I E Z I N G E N

Binnenkort zullen in alle landen ter wereld waar zulks mogelijk is, afgevaardigden gekozen of benoemd wor-
den door en uit de volken, voor een wereld-volksbijeenkomst in Genève. Deze afgevaardigden hebben tot uit-
sluitende taak: het ontwerpen van een deugdelijke wereld-grondwet, die de Instemming kan verwerven
van de volksafgevaardigden. Deze ontwerp-wereldgrondwet, welke, zoals recente proefstemmingen in vele
delen van de wereld reeds hebben uitgewezen, gesteund zal worden door een overweldigende meerderheid
van alle mannen en vrouwen ter wereld, zal daarna ter definitieve goedkeuring aan de diverse nationale rege-
ringen worden voorgelegd.
Voor ieder millioen inwoners zal één afgevaardigde worden gekozen of benoemd. De wereldverkiezingen
zullen onder leiding staan van Lord John Boyd Orr, de vroegere directeur-generaal van de wereldvoedselraatl
der Verenigde Naties en Nobel-prijswinnaar van de Vrede.

In Nederland zullen vermoedelijk een 30-tal candidaten worden gesteld van alle mogelijke richting. ledere
meerderjarige Nederlander zal zijn stem uit kunnen brengen. De 10 candidaten (daar Nederland pl.m. 10
millioen inwoners heeft) welke 't grootst aantal stemmen verwerven, zullen worden afgevaardigd.
Dit plan voor wereldverkiezingen concentreert zich op de kern der zaak. Het beoogt een wereldregering met
beperkte macht, maar voldoende om oorlogen onmogelijk te maken. Alle nationale legers zullen worden af-
geschaft en verboden; deze worden vervangen door een wereidveiligheids-politiemacht, onder gezag der fede-
rale wereldregering. Alle andere gezag blflft aan de nationale regeringen.
De kwesties, welke zich ongetwijfeld in grote hoeveelheden zullen voordoen bij het ontwerpen van een we-
reldgrondwet, zullen door de volksafgevaardigden door discussie en overeenstemming moeten worden opge-
lost. Dat is de uitsluitende taak der afgevaardigden, die binnenkort overal gekozen moeten worden.
Het plan der wereldvérkiezingen berust voorts op de opvoeding en mobilisering van de publieke opinie. Dat
is in feite het wezenlijke, waarom het bij wereld-regering gaat. Immers, de enige reden waarom wij geen
wereldregering hebben, is de onwetendheid van de gewone burger van deze wereld. Hem ontbreekt het be-
sef, dat wg een wereld-regering moeten hebben en hoe wij een wereld-regering kunnen kragen.
Hem ontbreekt het besef, dat inderdaad de keuze ligt tussen enorme mogelijkheden van groeiende wereld--
saamhorigheid, vrijheid, welvaart en geluk onder wereld-regering, of dood en verderf door atomische oor-
logen, concentratiekampen, gas- en folterkamers, gevangenissen, haat en tweedracht, honger en ellende
onder nationale souvereine regeringen. Genoeg reden om ons met alle energie te werpen op de uitvoering
van het plan der wereldverkiezingen.

HOE STELLEN WIJ ONS VOOR, IN NEDERLAND, NOG DIT JAAR DE
VERKIEZINGEN VOOR VOLKSAFGEVAARDIGDEN TE ORGANISEREN?

Het I.L.W, is gestart met het verzamelen van de namen en adressen van die meerderjarige Nederlandse inwo-
ners, welke een verklaring willen ondertekenen, bestemd voor de Nederlandse regering.
In deze verklaring wordt aan de regering gevraagd, de organisatie en uitvoering van de verkiezing voor
afgevaardigden, officieel te doen plaats vinden. Bij eventuele staatsrechtelijke moeilijkheden wordt zij ver-
zocht, een fonds ter beschikking te stellen, opdat het Legioen dan zelf de organisatie ter hand kan nemen.
Wij stellen ons voor, nog dit jaar (1950), tenminste 2% millioen verklaringen van meerderjarige Neder-
landers te verzamelen.
Mooht de regering de wens van de meerderheid der meerderjarige (en dus kiesgerechtigde) Nederlanders
negeren, dan nog zijn wij stellig overtuigd, dat de verkiezing zal doorgaan. Het is n.l. ondenkbaar, dat
2% millioen mensen, die zich hun kracht bewust zijn geworden, niet zelf onmiddellijk de middelen bijeen
zullen brengen, om de verkiezingen te doen doorgaan, bij een eventuele afwijzing van de regering. De kansen
op aanneming van regeringszijde zijn bovendien echter zeer groot.
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Lord Beveiidge, Engeland — Lord John Boyd Orr, Engeland
A. Carous, Frankrijk — G, Domagk, Duiteland — Albeit
Einstein, U.S.A. — K. Hesaelgren, Zweden — Hu Shin,
China — R. Hutchins, U.S.A. — T. Kagawa, Japan —
Thomas Mann, Duitschland — ]ac. Maritain, Frankrijk —
Yehudi Menuhin, U.S.A, — S. Radhakrishnan, India —
R. Rossellini, Italië — L. Senghor, Senegal — J. Steinbeck

U.S.A. — H. Thirring, Australië

Lectori Salutem,

Ingesloten hebben wy de eer U het Manifest te doen toekomen van
het Intern. Legioen der Wereldburgers.
Dit Manifest dient ter ondersteuning van onze actie, om ook in
Nederland binnenkort verkiezingen te doen plaats hebben voor
het verkiezen van afgevaardigden, rechtstreeks uit en door het
volk, voor een wereldgrondwetgevende vergadering te Genève.
Vele Nederlandse hoogleraren hebben reeds dit Manifest ter
introductie ondertekend.
Aangezien het voor onze actie om een wereldrechtsorde te
verkrijgen van byzonder belang is, dat deze ook door een zo groot
mogelijk aantal overheidsperspnen ondersteund wordt, meenden wig
U wel te mogen vragen het Manifest mede met Uw naam te willen
bekrachtigen, waardoor wij U beleefd verzoeken ingesloten
antwoordkaart te willen gebruiken.
U by voorbaat dankend voor Uw hooggewaardeerde medewerking in
deze, verblijven wy, met verschuldigde hoogachting :

Intern. Legioen der Wereldburgers

F. P. KBEMERS
Propaganda Centrale

Bijlagen: Manifest en antwoordkaart
Structuur schema
Polders



Aan de Centrale Nederland van het

,, internationaal Legioen der WereWfeurgers "

M.H.

Na kennisneming van het „Manifest" verklaar ik geen bezwaar
te hebben tot de ondertekening daarvan en wens Uw actie te
ondersteunen.

Handtekening
Naam: .•

Adres:

Plaats: : Datum :

Kan ongefrankeerd
zonder nadere
pdresaanduidïng
worden verzonden.

A N T W O O R D K A A R T

's-GRAVENHAGE
MACHTIGING Nr. 713.

INTERNATIONAAL LEGIOEN
DER WERELDBURGERS

KORTE POTEN 57
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Internationaal Legioen
der Wereldburgers .

In antwoord op het gestelde In uw schrijven d,d. 31 Mei 1950
Kabinet no. V, 27 - 50 en onder terugzending der daarbij gevoegde
bijlagen, heb Ik de eer Uwe Excellentie bijgaand te doen toekomen
een afschrift van een~rapport, betreffende het Internationaal Le-

i lóen der Werelburgers; welK rapport op 17 Mei 1950 werd toege-
zonden aan alle Couaaissarissen der Koningin In de provincies.

Te Uwer nadere informatie dlene, dat de Landelijke Bestuurs-
raad, vermeld in het «tuk, al* bijlage 5 gevoegd bij Uw bovenge-
noemd schrijven, ter vergadering op 87 Mei J.l. te .Amsterdam, niet
werd geïnstalleerd* x

Op laatstbedoelde vergadering werden door een der aanwezigen
vragen gesteld aan P, F. Kremers, betreffende zijn verleden en zijn
politieke instelling, alsmede omtrent de financiën van het interna-
tionaal Legioen der Wereldburger»*

Tengevolge van de hieruit tussen vragensteller en P. J, Kramers
ontstane, vrij heftige discussie, voelde geen der aanwezigen er iets
voor nog zitting te nemen in de te formeren Landelijke Bestuursraad.

Daar de financiën van het Legioen zich momenteel in zeer deplo-
rabele toestand bevinden en door de gebeurtenissen op de vergadering
van 27 Mei J.l. de morele steun aan het Legioen, verleend door vele
vooraanstaande Kederlanders, vrijwel geheel zal wegvallen, wordt de-
zerzijds verwacht, dat het Legioen gedwongen zal zijn, zijn werkzaam-
heden binnen afzienbare tijd geheel te staken.

( Haast P. F. Kremers, genoemd In bijgaand rapport, zijn de na-
volgende personen leden van het stichtingsbestuur van het interna-
tionaal Legioen der Wereldburger»;
1. Mr. Willem Frederlk gaeob Flsoher. geb. 15-3-1911 te Bde,

Wonende te Ede. Mr. Hscher behoorde na 1945 tot de vooraan-
staande leden der Nederlandse Bellemy partij, uit welke tijd
zijn bekendheid met P. F. Kramers dateert;

2. Hendrik Bernardua Bakker, geb. S4-1-1910 te ̂ sterdam, wonen-
de te Amsterdam. BakKer'is een trouw volgeling van P. F, Kre-
mers bij diens diverse politieke aspiraties, achtereenvolgens
In de Nederlandse Bellamy partij, de partij van de Daad, de
Wereld Federalisten Beweging en het internationaal Legioen der
V/ere ld burger».

/
HET HOOFD VAK DB DïIN=?T.

Aan S.E. de Minister van Onderwijs
Kunsten en Wetenschappen,
t«a.v. de HoogBdelGestr. Heer Mr. L. Einthoven,
Mr. H.J. ̂ohölvlnck
te
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Het Internationaal Legioen der Wereldburger* ward opg«rloht
la Mei 1949 door Petrus Franolsoua KF®«S§:» geboren 20 Augustus
1»14 l* uithoven, wonende Hokln 34 te Amsterdam.

Het doel van het Legioen la het propageren van de gedachte
vaa «n federal» wereldregering. Tor bereiking van dit doel be-
staan plannen tot het opriohten IA dlireraa plaatsen van Nederland
vaa 2,g. *VrlJ«orps«a% waarvan dé leiding berust bij »en *»CX»-
Baadaat*. De leden {^rijwlllièer**) dazer vrijoorpaaa zijn geen
contribuerende laden; zij stellen zloh slechts beschikbaar voor
aotla» «a propaganda «ja het Inzamelen van gelden door de verkoop
Tan beamen, variëren! in waarde van r. O.BÖ tot f. 10.—,

Hat Legioen kent ^een vaat^e^telde bestuurgvoriB net «tatuten,
regleoaaten, contriböerenae laden; etc., dooft wordt geheel ge-
lald, en bestuurd door P.f. K r eisers volgaas zijn persoonlijke la-
zlohtaa.

Tot de oprichting van het Legioen is Kresaers gekomen, nadat
hij la begin 1949 door zijn oabeh*er*t «n demagogisch optreden
la Aa - ia&artljd eveaaaas door ham opgerionta - Ware ld

ieten Bawagiag. gedwongen was zijn voorzittersfunctie in deze be-
weging op te gev«n, waarbij aan schuld van f, 7000.-- door ham an
hat door haai aangestelde bestuur werd nagelaten.

Als Algeuaan Voorzitter dor Wereld Federalisten Beweging gaf
P. F* Kranaar» in 1946 aan "Appel aan hat geweten van hat Neder-
landse Volk" uit, waarin wan opgenomen aan door £12 vooraanstaan-
de Hader land era, merendeels Professoren, ondertekend manifest,
waarin word opgeroepen tot steun aan da Wereld rede rails ten Bewo-

verzaaalt Krewern wedercai handtekeningen van vooraan-
staande Nederlanders onder een door hen ten behoeve van de propa-
ganda voor het internationaal Legioen sajasagMteld manifest, waar-
bij hij het raad* tot ruim 150 haMtekeningen van professoren e.d.
heeft kunnen brengen.

Kremars heeft da gewoonte bij zijn propaganda zoveel mogelijk
klinkende nauen aan ta halen; o.a. geeft hij pamfletten uit met de
portretten van diverse kamerleden, dia aioh wal e*ns hebben ultge-
nproken over het fait, dat 4é"n wereldregering Ideaal aou ziju tar
vermijding van oorlog. Deze pamfletten vestigen bij oppervlakkige
lezing da indruk, dat deze mannen ziah speciaal voor steun aan hat
Legioen hebben uitgesproken.

Ook schroomt Kremers niot d» waarheid «nlg gewald aan ta doen,
Indien dit naar slja jaaning da propaganda voor het Legioen taa
goede kan kraam. Zo liat hij ia da kop van het door ham geredi-
geerde propaganda orgaan "Sxtra - Sditle" ia «loptanbar 1949 ver-
me ld an, dat da oplage bestond uit 1.800.000 exemplaren, terwijl
d» werkelijke oplag» slechts 40.000/bedroeg.

Taa behoeve dar propaganda veer hat Legioen werd door Krewaer*
la Februari 1950 hat peroaal Korte Poten 57 ta »«-Gravenhage ge-
huurd tegen een wekelijkse huursoa van f. 1£0.— en aaa oontante
borgstorting vaa f. 7000.—. Voor de iarlehtlng vaa het hier g«-
vestigde propagacdaoentrum betaalde hlJ in da eerste instantie
f. 9000.** oontant. Ba herkomst der aan Kramers ter ban oh i klei ng
ataaada fondsen im tot heden nog niet geheel duidelijk,
^exemplaren

- S -



Getuigen de organisatie van het Legioen en de inhoud der
artikelen in het orgaan "De Wereldburger1*, waarvan P, Kremers
hoofdredacteur is, niet van een gedegen en goed gefundeerde op-
zet der beweging, de persoon van Kremers is al evenmin een waar-
borg voor de Integriteit en oprechtheid van de leiding der be-
weging.

Voor het eerst deed Kremers van zich sproken in 1931» toen
tegen hem proces-verbaal werd opgemaakt terzake inbraak in een
postkantoor te Eindhoven,

In 1938 begon hij als standwerker op de markt te Bladhoven
sigaren te verkopen, opende daarna een sigaranzaak, die echter
snel verliep en begon toea In Amsterdam d» Bontvelllng Krasna-
polsky, welke onderneming in 1946 op een faillissement uitliep.
Gebleken is, dat op deze veiling vloerkleden waren verkocht, die
van diefstallen in Eindhoven en omgeving afkomstig waren. Kremers
heeft verder nog een zestal processen-verbaal en veroordelingen
te zijnen laste terzake overtredingen van de Tabakswet, oneer-
lijke concurrentie, belediging, mishandeling en op ruiing.

Ook op politiek gebied vertoont Kremers* levensweg een vrij
kronkelig beeld.

Ha aanvankelijk lid te zijn geweest van de BOOMS-Katholieke
Staats partij, werd hij in 1945 lid der Hed*rlaaiae Bollaay par-
tij, waarvoor hij een vurig propagandist was.

IA Augustus 1946 richtte hij de partij van de Daad op, die ten
doel had o «a. «de kapitalistische maats ohappl jvorm mei alle mid-
delen, die niet in strijd zijn met de "Grondwet van dé partij"
te bestrijden en af te schaffen*1. De partij van de Daad stelde
zich overigens op een volkomen geweldloos en pacifistisch stand-
punt.

Als Voorzitter van de Partij van de Daad werd Kremers op 19
September 1946 gearresteerd, i .v ja. door hem gehouden toespraken
met opruiend karakter, welke toespraken gericht waren tegen de
uit zaad lag van troepen naar Indonesië.

~ In Mal 1946 stelfte hij Bi jn kunst zaal ter beschikking van
kunstenaars, die een tentoonstelling organiseerden ter ondersteu-
ning van het verkiezing*foMs van de C.P.H...

8«gla 1947 richtte Kramers de Wereld jenheld Beweging op,
later genaamd Wereld Federalisten Beweging, vaarvaa hijzelf
gemeen Voorzitter werd. In het voorjaar vaa 1949 werd hij ge-
dwongen zijn functie in die beweging neer te leggen, daar het
bestuur niet gedleM was van zijn eigenmachtig optreden.

Roewei Kremers geen communist Is, kan worden aangenomen,
dat hij niet geheel afwijzend staat tegenover de communistisch*
Ideologie.

Mede in verband met het feit, dat de organisatie van het
Legioen geen enkele waarborg biedt tegen infiltratie van de zij-
de der communisten én het feit, dat Kremers, die onbeperkt leider
Is van het Legioen, beschouwd dient te worden als ««n man, die
het liefst zonder werken aan d» kost tracht te komen, bovendien
«en zwak heeft voor geld en persoonlijk op verscheiden* punten de
acties, uitgaande van de O «P .H. moreel ondersteunt, kan het In-
ternationaal Legioen der Wereldburgers niet beschouwd worden
als een bonafide organisatie.
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V A N O N D E R W I J S , K U N S T E N

E N W E T E N S C H A P P E N

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,

«s - G r a v e n h a g e .
Javastraat 68.

K A B I N E T

N R V. 27-50.

' S - G R A V E N H A G E

31 Mei 1950,

Onder toezending van een v*ertal circulaires,
uitgaande van het Internationaal Legioen der Wereld-
burgers, verzoek ik U mij Uw inzichten te doen ken-
nen over het karakter van deze organisatie en de po-
litieke instelling van degenen, die in Nederland aan
het hoofd van deze organisatie staan.

De bijlagen ontvang ik gaarne te zijner tijd
terug.

Voor de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen:
De Chef van het Kabinet,

^ f * . *
/ — - ̂  '•
/ _

(Schölvinck)
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wy ondergetekenden, gelovende, dat de wereld in een dodelijk
gevaar van zelfvernietiging door oorlog verkeert, wensen met
de meeste nadruk de plannen omtrent een .door de Volkeren in
1950 samen te stellen wereldwetgevende vergadering" (wereld-
verkiezingen 1950) onder Uw aandacht te brengen.
In het aangezicht van de vernietigingsmiddelen, welke thans
binnen ons bereik liggen, ẑ jn alle verschillen van politiek,
ras en geloof niet ter zake. Deze verschillen zullen practisch
tegelijk met het menselijk geslacht ophouden te bestaan, tenzij
de mensheid instemt met het door vreedzame middelen tot stand
brengen van een federale wereldregering.
Slechts langs deze weg kan de oorlog vermeden en de vrede en
welvaart, welke wjj allen wensen, mogelijk gemaakt worden. De
keuze ligt inderdaad tussen éón wereld of géén.

Lord Beveridge (Gr. Britt.)
P, W. Banerjee, Vice-Kanselier van de universiteit te
Calcutta (India)
G. A. Borgese, Secretaris van het „Chicago Comité voor
Wereldregering' (U.S.A.)
Albert Camus, Literator (Frankrijk)
Gehart Bomagk, Nobelprijswinnaar (Duitsland)
Albert Einstein, Atoomdeskundige (U.S.A.)
Kertin Hesselgren, Voorvechtster voor vrouwenrechten
(Zweden)
Hu Shih, Philosoof (China)
Robert Hutschins, Rector a. d. Universiteit te Chicago
E. Stanley Jones, Zendeling (U.S.A.)
Thomas Mann, Romanschrijver (Duitsland)
Jaoques Maritain, Theoloog en schrijver (Frankrijk)
Jehudi Menuhin, Violist (U. S..A.)
Sir John Boyd Orr, President World Federalist Movement,
Oud-Directeur Generaal van de wereldvoedselraad der Ver.
Nat. (Gr. Britt.) . .
Sarvapalli Radhakrichnan, Philosoof (India)
Roberto Rossellini, Filmregisseur (Italië)
Leopold Songkor, parlementslid (Senegal)
John Steinbeck, Auteur (U.S.A.) .'• ~ .
Hsiao-Tung Pei, Hoogleraar a.d. Universiteit te Peiping
(China) ...-.'-.''.
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VERKLARING VAN HET NOODCOMITÊ VAN ATOOMGELEERDEN.

1. Atoombommen kunnen nu goedkoop worden gemaakt en in een
groot aantal. Ze zullen in de nabije toekomst nog ver-
nietigender ẑ n.

2. Er is geen militaire verdediging tegen de atoombom moge-
HJk.

3. Andere landen kunnen de geheime atoomprocessen zelf uit-
vinden.

4. Voorbereiding tegen een atoomoorlog is onbeduidend en
wanneer het geprobeerd wordt zal dit dergelijke kosten met
zich meebrengen, dat het onze sociale ordening zal ver-
nietigen.

5. Wanneer er oorlog uitbreekt, zullen er atoombommen worden
gebruikt en deze zullen zeker onze beschaving te niet
doen.

6. Er is geen oplossing voor dit probleem, tenzij door het in-
stellen van een wereldgezag en wereldregering.

wy maken hierbij onze stellingname bekend in de overtuiging
dat in een democratie het de plicht is van ieder burger bjj te
dragen tot een verheldering van de toestand en de oplossing
van grote problemen, die ons allen betreffen. De wetenschaps-
mensen hebben een speciale plaats in de tragische situatie,
waarin het mensdom zich op dit moment bevindt.
Het is door hun werk, dat de mensheid wordt bedreigd met de
ondergang van onze beschaving.
Ŵ j allen ẑ jn burgers van één wereldgemeenschap, die deel
hebben aan een zelfde gevaar. Is bet dan onvermijdelijk, dat
wjj door onze hartstochten en overgeërfde gewoonten gedoemd
zijn ons zelf te vernietigen?
Niemand heeft het recht zioh terug te trekken van een
wereld in beweging, op het ogenblik, dat de beschaving haar
zwaarste proef moet doorstaan. Het ia in deze geest, dat wij
een oproep richten tot alle volkeren om te werken en te
offeren, teneinde een overeenkomst mogeljjk te maken, die de
vrede zal brengen, namelijk het tot stand brengen van een
federale wereldregering.

Het Noodoomité

Prof. Dr. Albert Binstein, Voorzitter „Institute for
Advanced Study" N.Y.
Prof. Ir. Harold ürey, Vice-Voorzitter „University of
Chicago*

Prof. Dr. Harrieon Brown, (University of Chicago)
Prof. Dr. T.R. Hogness, (University of Chicago)
Prof. Ir. Joseph E. Mayer, (Dniversity of Chicago,)
Prof. Dr. Philip M. Morse, (Brookhaven National Labora-
tory)
Prof. Dr. Linus Pauling, (University of Indiana)
Prof. Dr. Ir. H.J. Muller, (California Institute of
Technology)
Prof. Prederick Seitz, (Carnegie Institute of
Technology)



Wij, ondergetekenden, zijn het eens met de verklaring van
het Noodcomité van Atoomgeleerden, dat het in een democratie
de plicht is van ieder burger om bij te dragen tot de op-
lossing van grote problemen, die ons allen betreffen. Het
grootste probleem, waarvoor de mensheid op dit ogenblik ge-
steld is, luidt: .Hoe vormen wij een federale wereld-
regering" . Een wereldregering met beperkte bevoegdheden
bekleed, doch voldoende om de veiligheid van alle burgers,
waar ter wereld zij zich ook bevinden, te verzekeren.
Een wereldregering dus met wetgevende, rechtsprekende en
uitvoerende macht, terwijl alle andere macht bij de deel-
nemende landen blijft. In dit meest ernstige tijdsgewricht van
de menselijke geschiedenis menen wij met de meeste nadruk te
moeten wijzen op de pogingen, welke van verschillende zijden
in vele landen worden ondernomen voor het verkiezen van af-
gevaardigden, rechtstreeks, door en uit het volk, voor het
houden van een wereldgrondwetgevende vergadering.
Deze volksafgevaardigden uit alle landen hebben tot taak een
ontwerp wereldgrondwet samen te stellen, welke ter bekrach-
tiging aan alle nationale regeringen zal worden voorgelegd.
Wij spreken de hoop uit, dat dit Manifest aanleiding mag zijn
om de organisatie „Het Internationaal Legioen der Wereld-
burgers", welke hier te lande pogingen onderneemt, een der-
gelijke volksverkiezing tot stand te brengen, de grootst moge-
lijke steun te verlenen en actief aan haar werk deel te nemen.
Er is geen tijd meer te verliezen. Reeds waarschuwen tal
van geschillen, in en buiten de Verenigde Naties, ons, wat
wij moeten verwachten, als wij onze tegenwoordige staat van
internationale anarchie niet vervangen door regeren bij wet.
De wolken pakken zich samen. Laten wij ons niet bloot stel-
len aan het verwijt: ,Zü bedoelden het goed, maar zij waren
te laat". Ook wij zijn er van overtuigd, dat de keuze inder-
daad ligt tussen:

Eén wereld of géén l

Prof. Dr. J. Clay
Prof. Dr. J. G. van der Corput
Prof. Dr. J. H. C. Creighton S. J.
Prof. Mr. 3. M. O. H. Bussel

Amsterdam, Maart J950.
Hooggeleerde Heer,

Bovenstaand Manifest beeft tot doei de publieke opinie in Nederland te mobiliseren ter voor-
bereiding van de dit jaar te houden wereldburgerstemming voor volfesafgevaardigden naar een
wereldconstituante. Zoals U wellicht bekend zal zijn werd reeds in Haarlem, met medewerking
van bet Gemeentebestuur, een algemene proef-stemming gehouden, waaraan ruim 40.000 meer-
derjarige Haarlemmers deelnamen. Te Uwer oriëntatie sluiten wij bierbij enige foldertjes in.
Wij bebben de eer U uit te nodigen dit Manifest mede te bekrachtigen met Uw naam,
waarvoor wi/ U beleefd verzoeken bijgaande antwoordfeaart te willen gebruifeen.
U a priori danfe zeggend voor Uw hooggewaardeerde medewerking in deze, verblijven wij
met verschuldigde hoogachting,

Internationaal Legioen der Wereldburgers,

Ir. Job. Cramer, Oud-Docent a.d. Kon. Mfl. Academie.
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Met beleefde dankbetuiging bevestigen wij U hiermede de
ordelijke ontvangst van de door U ondertekende antwoordkaart
op het "Manifest", dat wij U hebben toegezonden.

Hierbij ingevouwen gelieve U enige bescheiden aan te
treffen te Uwer nadere oriëntering betreffende de mogelijkheden
tot ondersteuning van onze actie ten behoeve van federale
wereldregering.

Wij stellen het op prijs van U te nogen vernemen op welke
wijze U onze actie wenst te ondersteunen, als voorstander of
als vrijwilliger.

Indien U het verantwoord acht ons geldelijke steun te
verlenen, verzoeken wij U beleefd Uw bijdrage over te wallen
doen naken op: Postgiro Nr. 13500, Geneentegiro Ansterdan,
net vermelding I 133, Internationaal Legioen der Wereldburgers^
rokin nr. 34, Ansterdan.

Voorts zenden wij U separaat enige nunners ter kennis-
naking toe van ons orgaan "De Wereldburger", waarop U zich des-
' gewenst kunt abonneren, teneinde volledig op de hoogte te zijn
van de door ons gevoerde actie.

Hoogachtend,
Nanens het "Internationaal Legioen

der Wereldburgers"

Ir. Joh. Craner.
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Met zeer veel genoegen ontvingen wy Uw antwoordkaart ter
mede-ondertekening van "Het Manifest", waarvoor onze hartelijke
dank.
In totaal mochten wjj van 228 Hoogleraren, Burgemeesters en groot-
Industriëlen uit Nederland, hun toestemming ontvangen ter onder-
tekening van "Het Manifest", voor de aanbeveling van de actie
van het Intern. Legioen der Wereldburgers.
Ongetwijfeld zal deze daad er toe bedragen, dat steeds grotere
lagen van de bevolking het streven naar federale wereldregering,
door middel van algemene volksstemmingen voor het verkiezen van
afgevaardigden voor een wereldconstituante, ale realiseerbaar
zullen gaan zien.
De actie van het Legioen is er op gericht nog dit jaar een der-
gelijke volksstemming in Nederland te doen plaats vinden, temeer
waar dit ook in diverse andere landen zal gebeuren. Het parle-
ment van Tenessee (Amerika) nam reeds met algemene stemmen een
wet aan voor officiële deelname. In 16 andere Amerikaanse sta-
ten is inmiddels een dergelijke wet in voorbereiding. India en
Pakistan zullen eveneens officieel deelnemen, terwijl in Engeland,
Frankrijk, België, Italië en Duitsland plannen bestaan om nog dit
jaar het verkiezen van afgevaardigden door een volksstemming te
doen plaats vinden. Het is vrijwel zeker, dat ogenblikkelijk tal-
rüke andere landen zullen volgen,' indien de actie eenmaal gaande
is.
Het Legioen heeft zich tot uitsluitende taak gesteld, de volks-
stemming in Nederland te organiseren.
Deze niet geringe opgave brengt met zich mede, dat het organise-
rend ooilege snel en doelmatig moet kunnen werken. Om deze reden
is de stichtingsvorm gekozen. Het stichtingsbestuur bestaat uit
de heren: H.B. Bakker te Den Haag, Mr. W.F.J. Fischer te Utrecht
en P.F. Kremers te Amsterdam.

z.o.z.
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Het stichtingsbestuur meende echter om verschillende redenen het
noodzakelijk te achten, dat boven haar een toezichthoudend en ad-
viserend college wordt gevormd, om periodiek de actieplannen van
het Legioen aan haar goedkeuring te kunnen onderwerpen. Dit col-
lege zal de naam dragen van Landelijke Be s tuur s-Raad.
Deze Bestuursraad zal worden gevormd uit vooraanstaande burgers,
die zich hebben uitgesproken voor federale wereldregering.

WERKZAAMHEDEN BESTUURSRAAD:
De werkzaamheden van de Bestuursraad zullen slechts bestaan uit
het beoordelen va'n het 'beleid van het stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur zal hiertoe regelmatig haar actieplannen
voorleggen aan de Bestuursraad en deze plannen aan haar goedkeu-
ring onderwerpen. Hiertoe zou de Bestuursraad b.v. eens per maand
of per twee maanden in zitting bijeen kunnen komen, terwijl zij eni-
ge weken daarvoor het actieplan voor de komende periode krijgt
voorgelegd.
De bevoegdheden van de Bestuursraad omvatten ook het doen con-
troleren van de financiën der stichting.
De Bestuursraad heeft echter geen financiële aansprakelijkheid.

De eerste maal dat de Bestuursraad in vergadering bijeenkomt zal
worden bepaald door het stichtingsbestuur, daarna voortaan door
de Bestuursraad.
De heer G.H. Honing te Amsterdam, oud Hoofddirecteur van de
H.V.O., heeft zich bereid verklaard een candidatuur van Algemeen
Secretaris van de Bestuursraad te aanvaarden, zodat het eigenlijke
werk voor de leden van de Bestuursraad tot een zeer klein mini-
mum kan worden beperkt. Dit laatste in verband met de ons beken-
de zeer drukke werkzaamheden van talrijken.
Het stichtingsbestuur van het Intern. Legioen der Wereldburgers
heeft de eer, U uit te nodigen, zitting te nemen in genoemde
Bestuursraad.
Gezien de grote urgentie van het streven naar een wereldrechts-
orde, geven wi) U in ernstige overweging ge-hoor te geven aan dit
verzoek. Wij zijn ons ten volle bewust van het ongebruikelijke van
deze methode, maar juist de objectieve houding van vooraanstaande
burgers uit onze samenleving zal niet alleen van onschatbare
waarde zijn voor de actie in Nederland, maar ook daarbuiten.
Mogen wij U, gezien de korte tod die ons rest, verzoeken ons zo
spoedig mogelijk te berichten, of U in principe bereid bent zit-
ting te nemen in de Bestuursraad van het Int. Legioen der Wereld-
burgers?
U bij voorbaat dankzeggend voor Uw bereidwillige aandacht en even-
tuele medewerking in deze, verblijven wij met verschuldigde hoog-
achting,

het stichtingsbestuur:

H.B. Bakker.
Fischer.
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voor het .
Internationaal Legioen der Wereldburgers in Nederland •V'

SCHEMATISCH OVERZICHT

Stichting .Internationaal Legioen der Wereldburgers"

Raad van Aanbeveling

Undelljke Voorstanders-Raad \t—>| Sttehtlngs-Bestaur \<—H Provinciale Vertegenwoordlgan! |
+ ! f
'-*[ Plaatselijk» Vooratanders-RaadLlj Plaatsalqk Vrl|korp7|""

ALGEMENE OMSCHRIJVING.

De Stichting „Internationaal Legioen der Wereldburgers", gevestigd te Amsterdam, gesticht door de
f J heer P. F. Kremers, heeft ten doel het voeren van actie voor federale wereldregering, meer in het

bijzonder ten aanzien van de voorbereiding der wereldvolksstemming.

De Stichting omvat:
Een Raad van Aanbeveling,
Een Landelijke Voorstanders-Raad.
Een Stichtings-Bestuur,
Een elftal Provinciale Vertegenwoordigingen van het Stichtings-Bestuur,
Plaatselijke Voorstanders-Raden.
Plaatselijke Vrijwilligerskorpsen ofwel Vrijkorpsen.

Het „Internationaal Legioen der Wereldburgers" bestaat uit Voorstanders en Vrijwilligers.
Voorstanders zijn mannelijke en/of vrouwelijke personen, die, ongeacht hun godsdienstige en/of poli-
tieke overtuiging, instemmen met de doelstellingen van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" en hiervan blijk geven door middel van een periodieke geldelijke bijdrage.?
Vrijwilligers zijn meerderjarige mannelijke en/of vrouwelijke personen, die. ongeacht hun godsdienstige
en/of politieke overtuiging, instemmen met de doelstellingen van het „Internationaal Legioen der
Wereldburgers" en hiervan blijk geven door hun daadkracht en door middel van een periodieke
geldelijke bijdrage.
In bepaalde gevallen kan voor de Vrijwilligers van ieder onderdeel van het „Internationaal Legioen
der Wereldburgers" de periodieke geldelijke bijdrage komen te vervallen in overleg met het betrok-
ken Driemanschap, waaronder hij en/of zij ressorteert.

RAAD VAN AANBEVELING.

De Raad van Aanbeveling heeft tot taak de doelstelling van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" in de ruimste zin bij het publiek aan te bevelen.
De Leden van de Raad van Aanbeveling worden door het Stichtings-Bestuur aangezocht.

V LANDELIJKE VOORSTANDERS-RAAD.

De Landelijke Voorataadera-Raad treedt adviserend op ten aanzien van het beleid van het Stichtings-
Bestuur en heeft bovendien het recht van veto bij meerderheid van stemmen, e. e. a. nader om-
schreven in het Huishoudelijk Reglement.
De Leden van de Landelijke Voorstanders-Raad worden door het Stichtings-Bestuur aangezocht.

STICHTINGS-BESTUUR.

Het Stichtings-Bestuur heeft tot taak alles te verrichten benodigd voor het juist functionneren van
het „Internationaal Legioen der Wereldburgers".
Het Stichtings-Bestuur regelt de werkwijze van de Stichting „Internationaal Legioen der Wereld-
burgers" bij het Huishoudelijk Reglement en is gehouden aan de Statuten, vastgelegd in de
Stichöngs-acte.
Het Stichtings-Bestuur pleegt periodiek overleg met de Landelijke Voorstanders-Raad.
Het Stichtings-Bestuur stelt in iedere provincie een Provinciale Vertegenwoordiging in.
Het Driemanschap van het Stichtings-Bestuur heeft de leiding van het „Internationaal Legioen der
Wereldburgers" in Nederland.

DRIEMANSCHAP.

De aanvoering van de Vrijwilligers van ieder onderdeel van het „Internationaal Legioen der Wereld-
burgen" bestaat uit een Driemanschap.
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Ieder Driemanschap bestaat uit:
Een Organisator,
Een Eerste Adjunct.
Een Tweede Adjunct.

De taak van het Driemanschap omvat alles, benodigd voor de juiste leiding van het betrokken
onderdeel.
De Organisator is de verantwoordelijke persoon van het betrokken onderdeel.
De Eerste Adjunct voert in opdracht van de Organisator de correspondentie en staat de Organisator
ter zijde in de leiding van het betrokken onderdeel.
De Tweede Adjunct verzorgt in opdracht van de Organisator de financiële aangelegenheden en
staat eveneens de Organisator ter zijde in de leiding van het betrokken onderdeel.
Het Driemanschap kan helpers uit de Vrijwilligers aanstellen: deze worden Assistent genoemd. Zij
handelen in opdracht van en in verantwoordelijkheid aan de Organisator van het betrokken Drie-
manschap.

VERKIEZING VAN HET DRIEMANSCHAP VAN HET STICHTINGSBESTUUR.
De voorlopige samenstelling van het Stichtings-Bestuur zal plaats vinden door het aanzoeken van
Vrijwilligers door de Stichter, Dit voorlopige Stichtings-Bestuur treedt af, wanneer de eerste verkie-
zing van het Stichtings-Bestuur door de plaatselijke Vrijkorpsen is geschied. De eerste verkiezing
van het Stichtings-Bestuur zal plaats vinden, indien er tenminste 25 Vrijkorpsen gevormd zijn.
De definitieve samenstelling van het Stichtings-Bestuur omvat een Driemanschap (al of niet bij-
gestaan door Assistenten) en geschiedt door verkiezing door en uit de Vrijwilligers, volgens het
Huishoudelijk Reglement met inachtneming van de Statuten, vastgelegd in de Stichtings-acte. Het
Stichtings-Bestuur treedt periodiek af volgens het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement met
inachtneming van de Statuten vastgelegd in de Stichtings-acte.

PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGING,

In iedere provincie wordt door het Stichtings-Bestuur een Provinciale Vertegenwoordiging ingesteld.

PLAATSELIJK VRIJKORPS.

Het Plaatselijk Vrijkorps voert actie voor federale wereldregering en verricht alles in opdracht van
het Stichtings-Bestuur, wat daarmee verband houdt.
Het Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps heeft de leiding van het betrokken Plaatselijk
Vrijkorps.
De Driemanschappen van de Plaatselijke Vrijkorpsen staan in hiërarchisch organisatorisch verband
met het Stichtings-Bestuur.
In iedere plaats, waar zich een Vrijkorps bevindt, is een Plaatselijke Voorstanders-Raad aanwezig.
Het Plaatselijk Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps pleegt periodiek overleg met de Plaatse-
lijke Voorstanders-Raad.
Het Driemanschap van het Plaatselijk Vrijkorps dient maandelijks een schriftelijk rapport betreffende
het betrokken onderdeel in bij de betreffende Provinciale Vertegenwoordiging van het Stichtings-
Bestuur.

VERKIEZING VAN HET DRIEMANSCHAP VAN HET PLAATSELIJK VRIJKORPS.

De personen voor het Driemanschap van ieder Plaatselijk Vrijkorps worden gekozen door en uit de
Vrijwilligers van het betrokken korps en voorgesteld aan het Stichtings-Bestuur. Na bekrachtiging
door het Stichtings-Bestuur treden deze personen in functie.
De Driemanschappen en Assistenten worden periodiek (nader omschreven in het Huishoudelijk
Reglement) door het Stichtings-Bestuur uit hun functie ontheven, waarna door de Vrijwilligers van
het betrokken onderdeel weder een Driemanschap wordt gekozen. De personen van het uit zijn
functie ontheven Driemanschap zijn herkiesbaar.

PLAATSELIJKE VOORSTANDERS-RAAD.

De Plaatselijke Voorstander»-R»ad treedt adviserend op ten aanzien van het beleid van het Drie-
manschap van het Plaatselijk Vrijkorps en heeft plaatselijk het recht van veto bij meerderheid vu
**••"•"•", e. e. a. nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
De Leden van de Plaatselijke Voorstanders-Raad worden door het Driemanschap van het Plaatst'
lijk Vrijkorps aangezocht en voorgesteld aan het Stichtings-Bestuur. Na bekrachtiging door het
Stichtings-Bestuur treden deze personen in actie.

FINANCIERING.

De verwerving van het vermogen van de Stichting geschiedt door middel van de bijdragen van de
Voorstanders en van de Vrijwilligers en legaten en/of schenkingen.
Het boekjaar loopt van l Januari tot en met 31 December.
De controle over het financieel beleid geschiedt door een officieel erkend accountantsbiueau.



BESCHRLJVINGSBRIEP ter introductie van de eerste zitting van de
ÏL.4.JÏ .5 J..O_5„E__B_E_3_>T_XT__U _R _S__R_A_A_D
van het Intern. Legioen der Wereldburgers
op Zaterdag_2j_Mei-(19!jO in Hotel Victoria
te Amsterdam, Damrak. Aanvang 3 uur.

In principe hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de te
vormen Landelijke Bestuursraad (L. B. R.) en zijn uitgenodigd tot het bij-
wonen van de eerste zitting van dit te vormen college:

( Prof. Dr. A. E. van ARKEL, te ................................................................ .Leiden
Prof. Dr. I.J.M. v. d. BERG, te ............ .................................................. de. Bilt
Prof. Dr. E, W. BETH, te ........ .................. . .................................................... Amsterdam

. Prof. Dr. H,P. BLOK, te ........................................................................ Oegstgeest
• Dr. P.M. BOER- DEN HOED, te ..................................................................... Amsterdam,

Dr. Maria C. BOS, te ........................................................................................ Bussum
J, G. S. BRUINSMA, Burgemeester te ........................................................ Bolsward

^ Mr. C. A. CRENA DE IONGH, Burgemeester te .................................... Ruinen
Mr. J*P. DROST, Burgemeester te ........................................................... Borculo
Prof. Dr, J. J. PAHRENFORT, te ................................................................. Amsterdam
Dr, A, GANS, te . .......................................... Leiden
Dr. M. de HAAS, te ......................................................................... ..... '. .............. Tilburg
Drs. M, A, M. van HELVOORT, Burgemeester te .................................. Boxtel
Prof. Dr. A. N. J. HOLLANDER, te .............................................................. Amsterdam

,. Prof. Dr. A.J.M. HOLMSR, te ...................................................................... Oegstgeest
G.H. HONING, te ..................................................................................................... Amsterdam

,-J.M.H.L. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Burgemeester te Alkemade
^V-Prof, Dr. R. DE JOSSELIN DE JONG, te. .............................................. Den Haag
-' Prof. Dr. H.J. LAM, te ................................................................................... Leiden

Prof. Dr. G.O.E. LIGNAC, te ..................................................................... Oegstgeest
, J. C. J, MENS, Burgemeester te .................................................................. Neede
^ Prof. Dr. E, G. J. MOHR, te .......................................................................... Hilversum

/ Dr. Christine MOHRMAN, te .......................................................................... Nijmegen
( t Mr. G. P. J. NOTERMANS, Burgemeester te. ........................................... Best

l ,-P.C.J. PETERS, Burgemeester te ................... Medemblik
l' Prof. Dr. A. A. PULLE, te ............................................................................. Utrecht
* ^Prof, Dr. G. RÊVESZ, te ............................................................................... Amsterdam

Prof. Dr, K. SNEYDERS DE VOGEL, te .................................. ................. .Groningen
Prof. Dr. J. TIELROOY, te .......................................................................... Amsterdam

"" P. J. A. T. M. VOS DE WAEL, Burgemeester te ....................................... .Ossendrecht
Prof. Dr. B. H. J. WEERENBECK, te. ........................................................... Amsterdam
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Het college van de L.B.R. dient omvangrijk te zijn om de kans op een-
zijdigheid tot de kleinst mogelijke proportie te reduceren. Daarom zal
de L.E,R. in de komende periode regelmatig worden uitgebreid, even-
tueel na ballotage.

De L.B.R. vergadert eens per twee maanden en wel in de derde week
van iedere oneven maand, n.l. Mei, Juli, September, November, Janua-
ri en Maart, op een nader door de L.B.R. vast te stellen plaats en
tijd.

Het stichtingsbestuur (S.B.) vormt het Uitvoerend Comité ( U . C . ) en
behoudt de volledige aansprakelijkheid voor de te voeren actie, maar
onderwerpt vrijwillig de organisatorische en politieke richtlijnen aan
het meerderheidsbesluit van de L.B.R.

Om het College van de L.B.R. niet te veel te belasten, wordt voorge-
steld een Presidium in te stellen, bestaande uit 3 tot 7 leden van
de L,B.R., gekozen bij gewone meerderheid van stemmen. Dit Presidium
fungeert als Dagelijks Bestuur van de L.B.R.

De leden van de L.B.R. ontvangen een week vóór de zitting een Beschrij-
vinggbrief met een kort resumé van de voorafgaande zitting, agenda
voor de komende zitting en toelichting van de agendapunten. Voor het
samenstellen van de Beschrijvingsbrief dient een redactie-commissie
te worden gevormd, bestaande uit drie personen. In deze redactie-
commissie hebben zitting: De Algemeen Secretaris van de L.B.R.;
Mr. W.P.J, Pischer voor het S.B. en een door de L.B.R, te benoemen
lid.

STRUCTUUR_EN_ORGANISATIE_VANMHET__IiLiW,,

Het stichtingsbestuur is begonnen met het samenstellen van een Lande-
lijk Comité van Aanbeveling door middel van het door haar gepubli-
ceerde Manifest. Het College van de L.B.R. is aangesocht door het
S.B. uit de mede-ondertekenaars van het Manifest,

Het I.L.W. kent geen leden. Wel registreert het I.L.W. voorstanders,
die de actie van het I.L.W. met een jaarlijkse bijdrage mogelijk maken.
De inschrijving van deze voorstanders geschiedt als rejel via de be-
staande afdelingen, welke de naam dragen van vrijkorpsen.

Het yrijkorps staat onder leiding van een plaatselijk bestuur, bestaan-
de uit een organisator, een administratief en een financieel adjunct,
zo nodig bijgestaan door een aantal couuiiissarissen. Het bestuur wordt
gekozen uit de plaatselijke vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn die voorstanders, welke naast een jaarlijkse bijdrage
ook actief aan het werk willen deelnemen. Zij vormen met het plaatse-
lijk bestuur het vrijkorps.

Vrijko'rpsen worden opgericht door het U,C. Verschillende mogelijkhe-
den kunnen hierbij worden toegepast, Eén van deze mogelijkheden is,
dat door het U.C. in een "bepaalde gemeente een "Extra Editie" van
"De Wereldburger" wordt uitgegeven, gratis huis aan huis bezorgd in
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ieder gezin. In deze "Extra Editie" wordt -naast propagandistische
artikelen- een aankondiging opgenomen voor een openbare propaganda-
vergadering. Tijdens deze openbare vergadering worden de bezoekers
in de gelegenheid gesteld, zich te doen inschrijven als voorstander
of vrijwilliger. De vrijwilligers worden enige dagen daarna bijeen ge-
roepen voor een werkersbijeenkomst, waarna wordt overgegaan tot de
oprichting van een vrijkorps. Mochten de benodigde krachten voor een
vrijkorps niet of niet voldoende aanwezig zijn, dan wordt een voorlo-
pig actie-comité aangesteld.

De werkzaamheden van een vrijkorps worden omschreven in een driemaan-
delijks actie-plan, voor ieder vrijkorps afzonderlijk vast te stellen
op basis van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente,
waar het vrijkorps gevestigd is.

Tot de werkzaamheden van het vrijkorps "behoren;

a. Het verzamelen van handtekeningen voor het petitionnement.
b. Het inschrijven van voorstanders en vrijwilligers,
c. Het winnen van abonné's voor het periodiek "De Wereldburger".
d. Het vormen van een pi. Comité van Aanbeveling en een pi. Bestuurs-

Haad.
e. Het samenstellen van esn Strijdfonds.
f. Het voorbereiden van de volksstemming of een proefstemming ter

plaatse.

Om een proefstemming mogelijk te maken, dient een plaatselijk Strijd-
fonds te worden gevormd uit vrijwillige bijdragen van de burgerij en
de ontvangsten van het vrijkorps, voor zover deze niet voor directe
propaganda benodigd zijn,

VERKIEZING_APGEyAAEpIGDElT_TORELDCONSTITUAHTE

Het I.L.W. ziet drie mogelijkheden in Nederland voor de verkiezing
van afgevaardigden voor de wereldconstituante.

Ten^eerste. Het volkspetitionnement. Getracht zal worden zo mogelijk
" .̂j. .-aar 2.500.000 handtekeningen te verzamelen van meer-

derjarige Nederlanders. De tekst van het Volkspetitionnement luidt;

"Ondergetekende verklaart in te stemmen met het streven naar federa-
"le wereldregering en in het bijzonder met de pogingen op korte termijn
"een algemene volksstemming te houden voor het verkiezen van afge-
"vaardigden voor een wereldconstituante.
"Hij/zij verzoekt de Nederlandse Regering met klem een dergelijke volks-
"stemming officieel te doen plaatsvinden, of, bij eventuele staats-
"rechtelijke moeilijkheden, een fonds ter beschikking te stellen voor
;;dit doel."

Ten^tweede. Door eigen organisatie der verkiezingen in Nederland.
, , Deze verkiezing zal dan onofficieel zijn, maar het doel;
actieve deelname van het volk voor de organisatie van hun vredeswil,
zal dan eveneens kunnen worden bereikt.
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Ten derde. De stemming officieel te houden per gemeente. Door het
bewerkstelligen van een meerderheid in de c'ëmeenteraad

en zich de medewerking te verzekeren van het college van B. en W.

PR OEFSTEMMINGEN

Het organiseren van proef stemmingen is van grote waarde uit een oog-
punt van opvoeding en het "world minded" maken van de burgers en ter
voorbereiding van de verkiezingen,

In Haarlem, waar in Augustus 1949 eveneens een proef stemming werd ge-
houden, waaraan veertigduizend stemgerechtigde Haarlemmers deelnamen,
spraken zich 95»34$ uit vóór wereldregering en wereldburgerschap.

Het S.B. stelt zich voor pogingen te ondernemen om in talrijke Neder-
landse gemeenten deze proef stemmingen te organiseren, waarbij niet al-
leen de stemgerechtigde burgers zich zullen kunnen uitspreken voor
of tegen wereldregering, maar tevens het petitionnement zal worden
ondertekend door de voorstemmers. Langs deze weg is er 'n behoorlijke
kans, het gestelde doel van 2.500.000 ondertekenaars van het petition
nement te bereiken.

Voor' genoemde perfode is het volgende actieplan vast^estelds

a. Het doen uitgeven van een landelijke editie, de "Extra Editie"
van "De Wereldburger". De uitgave van deze editie kan financieel
mogelijk gemaakt worden door die industriëlen, welke door mede-
ondertekening van het Manifest, een oproep deden tot steun aan
het legioen. Hen zal worden gevraagd -dit te meer daar zij in het
algemeen behoren tot de Nederlandse grootadverteerders- door
middel van het plaatsen van advertenties de uitgave van deze mil-
lioenen oplage financieel mogelijk te maken.

b. Het oprichten of doen oprichten van honderd vrijkorpsen. Dit onder-
deel staat in nauwe relatie met de onder a. genoemde uitgave van
een landelijke editie van "Extra Editie", Middels deze bladen wor-
den propaganda-vergaderingen gehouden, waaruit de vrijwilligers
voortkomen, die de vrijkorpsen moeten vormen.

c. Uitbreiding van het Landelijk Comité van Aanbeveling en de Lande-
lijke Bestuursraad.

MEDEWERKERS

Het U.C. stelt de medewerking van de leden van de L. B. R. buitenge-
woon op prijs. Het U.C. is zich bewust, dat de autoriteit van de L. B. R,
er in grote mate toe kan bijdragen de actie te stimuleren.
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Het U.C, zou het echter eveneens bijsonder op prijs stellen, indien
verschillende leden van de I.B.E. zich beschikbaar souden willen
stellen voor het vervullen van spreekbeurten en het leveren van bij-
dragen voor het periodiek "De Wereldburger". Gaarne sal het U.C, de
namen van hen, die zich eventueel hiervoor beschikbaar willen stel-
len, noteren tijdens de rondvraag op de eerste zitting van de L.B.R.
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Internationaal Legioen
der Wereldburgers.

In verband mat de activiteit, welke la verschillende plaatsen
ia Nederland ontplooid wordt door het Internationaal Legioen der
Wereldburgers, Korte poten 57 te '3-Gravenhage, moge ik U bijgaand
een overzicht betreffende genoemde organisatie doen toekomen.

Waar het 0 wellicht wenselijk voorkomt deze aangelegenheid
ter sprake te brengen op een bijeenkomst set de burgemeesters in
Uw provincie, meen Ik goed te doen, ten behoeve hiervan nog £0
exemplaren bij te voegen*

HET HOOJD V AS DB

Aan de Heer
CommlenarlB der Koningin
in de Provincie Groningen
te GRONINGS».

eveneens verzonden aan de overige
tien Comm. der Kon.

Mr L* Sinthoven.



VERTROUWELIJK

Het internationaal Legioen der Wereldburgers werd opgericht
in Mei 1949 door petrus Franc is c us EB1WRS, geboren 20 Augustus
1914. .te Eindhoven.) wonende Pokin .34""€S~3ïïs"t&'rdam0 '

Het doel van het Legioen is het propageren ;/an de gedachte
van één federale wo r e ld r e ge r Ing., Ter bereiking van dit doel be-
staan plannen tot het oprichten in diverse plaatsen van Nederland
van zcgc' "Vrij corpsen», waarvan de leiding toerust tij een ^com~
mandaat"' c De leden { '•• vrijwil 11 geraf?) dezer vrij corps en zijn geen
coiitrlbuerenda leden, si j stollen zich slechts beschikbaar voor
acties en propaganda en het inzamelen van gelden door da verkoop
van bonnen j variërend in waarde van f o 00S5 tot f3 10» — a

Het Legioen kent geen vastgestelde bestuursvorm met statuten,
reglementen,. contribuerende leden,, etc,, doch wordt geheel ge-*
leid en bestuurd door p* F, Kramers volgens ~zijn persoonlijke in-
zichten r

Tot de oprichting van het Legioen .is Kreme-rd gekom«n, nadat
hij in begin. 1949 door zijn onbeheerst en demagogisch optreden
in de - indertijd eveneens door .hem opgerichte •- Wereld :Fe_d8ralis->
iS,n JiflẐ Si/iS;- gedwongen was zijn voorzitters f un o t' £ e" "TrfTë ze* be •••••
w¥gTng 6|f'Ve geven j waarbij een schuld van fB 7000 j-- door hem 'en
het door hem aangestelde bestuur werd nagelaten,

Als Algemeen Voorzitter der Wereld Federalisten Beweging gaf
Po r o Kremers in 1948 een "Appel aan, hot geweten van het Neder-
landse Volk" uit f waarin wa» opgenomen een door 812 vooraanstaan-
de Nederlanders ,, 'merendeels 'Professoren,, ondertekend manifestj.'
waarin werd opgeroepen tot steun aan de Wereld_ ?Gde_r_aliöten Bewe-"" " ~' """

Thans verzamelt Kremers wederom handtekeningen van vooraan-
staande Nederlanders onder een door hem ten behoeve van de propa-
ganda voor het Int̂ erxiat̂ ionaal Legioen sejaengesteld manifest^ waar-
bij hij het reecfs ^̂ ruTm'"rj!B'Ö"lTaff3Tëkeningen van professoren e^d»
heeft kunnen brengen^

• Kremers heeft do gewoonte bij zijn propaganda zoveel mogelijk
klinkende namen aan ta halen, | ocai geeft hij pamfletten uit met de
portretten van diverse kamerleden^ die 'zich wel eens hebben uitge-
sproken over het feit,, dat één wereldregering ideaal zou zijn ter
vermijding van oorlog* Deze pamfletten vestigen bij oppervlakkige
lezing de indruk, dat deze mensen zich speciaal voor steun aan

het Legioen hebben uitgesproken <>
Ook schroomt Kremers niet de waarheid enig geweld aan te doen,

indien dit naar zijn mening de propaganda voor het Legioen ten
goede kan komen0 Zo liet hij in de kop van het door hem geredi-
geerde propaganda orgaan "Extra - E<iitievf in September 1949 ver-
melden, dat de oplage bestond uit 10800,_000 exemplaren^ terwijl
de werkelijke oplage slechts 40,000 exemplaren bedroeg,,

Ten behoeve der propaganda voor het Legioen werd door Kremers
In Februari 1950 het perceel Korte poten 57 te 's-Q-ravenhage ge<-
huurd tegen een wekelijkse huur-som van f- .120 ;, -- en een contante
borgstorting van f0 7000., --o Toor de inrichting van het hier ge-
vestigde propagandacentrim betaalde hij in' eerste instantie

' . . / ' , , i '
. ' '• • ' ..„, g '-> •• •
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f 0 9000,— contant- r>^ ^.-rkornst der aan Kremers .ter beschikking
staande fondsen is 'ot heden nog niet geheel duidelijk.

Getuigen de organisatie van het Legioen en de inhoud der
artikelen in het orgaan "{De Wereldburger", waarvan p. Kremers
hoofdredacteur is ? niet van een gedegen en goed gefundeerde op-
zet der bewegingt de persoon van Kreiaers is al evenmin een waar-
borg voor do integriteit en oprechtheid van de leiding der be-
weging t ' " . . . . * •

Voor het eerst deed Kremers van zich spreken in 1931, toen
tegen hem proces •••'verbaal werd opgemaakt terzake inbraak in een
postkantoor te Eifl/lhoven,,"

In 19.52 begon hij als standwerker op de markt te Eindhoven
sigaren te verkopen ; opende daarna een sigarenzaak, die echter
snel ve'rliep en begon toen in Amsterdam de Bontveiling Krasuia-
polsky, welke „onderneming in 1346 op een-faillissement uitliep*
Gebleken is, dat op deze veiling vloerkleden waren verkocht, die
van diefstallen in Eindhoven en omgeving afkomstig waren, Kremers
heeft verder"nog een zestal processen-verbaal en veroordelingen
te zijnen laste terzake overtredingen .van de Tabakswe£.} oneer-
lijke concurrentie, belediging, mishandeling en opruiing„•'

Ook op politiek gebied vertoont Kremers' levensweg een vri j
kronkelig "beeld-« ' ' .

Na aanvankelijk lid te zi jn geweest van de- Booms -Katholieke -
<3taat3 par t i j , werd hij in 1945 lid der Nederland se gellamy par-
tij, waarvoor'hlj vurig propagandist was„ •
'iny^itottii' 1946 richtte h i j de Pj32^j_van de Daad op, die ten
doel had o•-.&<, "de kapitalistisoEe "maatsohappi Jvorm met alle mid-
delen» die niet in strijd zi jn met de "Grondwet van de parti'j»
te bestrijden en af te schaffen*"" De parti j van de Daad stelde
zich overigens op een volkomen geweldloos en pacifistisch stand-
punt -

Als Voorzitter van de part i j van de Daad werd Kremers op 19
September 1940 gearresteerd, l*v em, door hem gehouden toespraken *
met opruiend karakter } welke toespraken gericht waren tegen de
uitzending van troepen naar Indonesië.

In Mei 1946-stelde hij zijn kunstzaal ter beschikking van
'kunstenaars 5 die een tentoonstelling organiseerden ter ondersteu-
ning van het verkiezingsfonds van de G ,p.;N».

Begin 1947 richtte Kremers do Wereld Eenheid Beweging op,
later genaamd Wereld__gederalisten BewëgTng, waarvan hijzeTf Al-
gemeen Voorzitter werd*7"ln~*ïïet. .voorjaar van ^1949 werd hij, ge-
dwongen zijn functie in d te beweging- neer te leggen} 'daar het
bestuur .niet gediend was van zijn eigenmachtig optreden, •

Hoewel Kremers geen'communist is, kan worden aangenomen,
dat h i j niet geheel afwijzend staat tegenover de.communistische . "
ideolo.gie? - -

,..Medë in verband met het feit,, dat de organisatie van het
Legioen geen enkele waarborg biedt tegen infiltratie van de ,z i j -
de der communisten en het fei,t, dat Kremers^onbeperkt leider, is
van het Legioen s ,beschouwd dient te worden als een_ man, die het '
liefst- zonder werken,,aan:,de kost t-racht te komeny bovendien een-
zwak heeft voor .geld en, persoonlijk op versr^^d^ene "punten de '



acties j uitgaande van de G.PoN., moreel ondersteunt, kan
het Internatiop.Bal Legioen '".er Wereldburgers niet beschouwd
worden als een bonafide organisatie.

s



MINI3TBBIS VAN »s-Gravenhage, 30 Mal 1950
BINNENLANDSE ZAKEN

Ho. :B 85ÖE7
Bijl*: 2
Betr.: Internationaal Legioen

der Wereldburgers.
VI AV 2

tÜÏGtKcKT

Hierbij moge Ik U doen toekomen een overzicht betreffende
het Internationaal Legioen der Wereldburgers, welk overzicht ter
Info naatIe werd toegezonden aan de Commissarisaen der Koningin In
de provincies.

Tevens gaat hierbij een afschrift van een schrijven, gericht
door Ir. Joh. Cramer te Laren, aan de Comaissaris van Politie te
Maastricht*

j HBf HOOID VAN Dl DI1N3T.
H Namens deze,

Aan de Heer
Hoofdooamiaaarlfl van Politie
te



.£ /y" ..
y^ LJ&""""'

trtf) //
s Maastricht 15 Mei. 1950. | 'IQ MEI-1950-

Inegoten doe ik U toekomen een Jo
betreffende de op 12 Mei 1950 te dezer stede gehouden openbare
yer^aderïng Yan het Internationaal Legioen der Wereldburgers.
Bijgevoegd een afschrift Yan een aan mij gericht schrijven
betreffende hst bestuur Yan Yoonvoeid Legioen, naar welker in-
houd ik ü no£3 Yönv ijzen.

De Inlichtingendienst te T'a.astricht.
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Onderwerp; Openbare vergadering van het
Internationaal -^egioen van Wereldburgers.

R A P P O R T

De Inlichtingendienst te Maastricht heeft de eer het navolgende
U oerichten: °P 12 Mai 1950, omstreeks 20.00 uur, heeft het bestuur van

het Internationaal Legioen der Wereldburgers, welke secretariaat
gevestigd is in 's-Gravenhage, Korte Poten 57, e«n openbare verga-
dering belegd In de "Victoria Taverne" te Wijk-Maastricht.

De vergadering, welke bedoeld was als propaganda-avond ter
verbreiding van het te vormen ^egioen van Wereldburgers, was enige;
dagen van te voren aangekondigd door middel van pamfletten, welke
huis aan huis binnen de gemeente waren bezorgd. Aanwezig waren
M-3 personen, bij een zaalcapicitelt van 250 zitplaatsen. Onder de
aanwezigen bevonden zich 6 vrouwelijke bezoekers en een 6-tal i
communisten, waarvan 3 vrouwelijke. De vergadering werd omstreeks i

/j 20.20 uur geopend door een zekere Mr W.F.J. ?TsqHffiRr van beroep
candidaat-notaris en wonende te Ütt'èV"W6tarls Ms'cnerstraat 27.
Zijn betoog komt In het kort op het navolgende neer:

Geachte aanwezigen. Als wij de wereld van heden ten dage
bekijken, dan zien wij dat deze met de dag beangsttger wordt.
Men leest van wapenzendingen, aanmaak van atoombommen en water-
stofbommen, biologische oorlogvoering etc. Wanneer men dat dan
allemaal leest en hoort dan vraagt men zich wel eens af, kan een

* 3« wereldoorlog door dit alles vermeden worden. Neen, mijn toehoor-
ders, de vrede is nog nimmer gered door opvoering van wapenproduc-
tie en beveiligingspacten. Dat men zich in de wereld aan het be-
wust worden is van een 3« wereldoorlog heeft onlangs nog een opi-
nieonderzoek in Amerika uitgewezen, alwaar bij dit onderzoek 87
procent der ondervraagden de mening was toegedaan van een komende
3e wereldoorlog. Deze 87 procent was verder de mening toegedaan,
dat als deze oorlog dan toch moest komen, hij beter direct aange-
pakt kon worden, dan hem uit te stellen. U ziet geachte aanwezigen,
dat de stemming In de wereld er niet beter op wordt. Al deze oor-
logsvoorbereidingen, die als het zo doorgaat onvermijdelijk moe-
ten lelden tot een 3« wereldoorlog, kosten hoge financiële offerst
welke de economische opbouw van de gehele wereld remt*
Dit alles is niet nodig, indien de souvereine staten maar onder-
ling tot een vergelijk wilden komen, doch zo riep spreker uit,
zo lang er diverse souvereine staten in de wereld zijn, zo lang
zal er ook altijd oorlog ontstaan. Dit alles kan vermeden worden,
door te komen tot een volkerengemeenschap met aan het hoofd «en
wereldparlement en een wereldregering. Over dit wereldparlement
en wereldregering wilde ik het hedenavond met U hebben. Ons stre-
ven is om hier in Nederland te komen tot een volks verkiezing van t
alle ^ederlanders, die zich dan zouden moeten uitspreken voor een t
Wereldregering. /
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Dit streven zaï naar wij hopen nog dit jaar ten uitvoer worden ge-
bracht, waarbij men dan afgevaardigden zal kunnen kiezen, voor de
te houden wereldconferentie in Geneve. Aldaar zal door afgevaardig-
den van bijna de gehele wereld, welke de gedacht-e van een Wereld-
regering aanhangen, een ontwerp worden opgesteld om te komen tot eei
wereldgrondwet, welke wet dan de basis moet zijn voor een toekom-
stig wereldfederalisme. Vervolgens wees spreker op diverse uitspra-
ken van Amerikaanse atoomgeleerden, professoren en staatslieden in
de Westerse wereld, welke zich allen uitspraken voor de gedachte
van een Wereldregering, want zo riep spreker uit, indien men niet
binnen de zeer korte tijd komt tot een volkerengemeenschap met aan
het hoofd een wereldregering, dan is de wereld tot ondergang ge-
doemd. Om te komen tot een wereldregering zijn twee dingen nodig
en wel op de eerste plaats een aanta?! juristen en geleerden en op
de tweede plaats de wil der volkeren om deze mannen in de gelegen-
heid te stellen tot het uitwerken van een wereldgrondwet.
Spreker besloot zijn rede met de oproep over het besproken pro-
bleem ernstig na te denken en de gedacht-e van een wereldregering

l te propageren."
• Vervolgens werd het woord gevoerd door een zekere H. BAKKER,
wonende te s-Gravenhage Korte Poten 57 • Zijn toespraak" ÜÖIfl't 'iu1 Wfct
kort op het volgende neerJ

"Vrienden, is oorlog onvermijdelijk? Deze vraag, zo begon spr**
ker zijn rede, wilde ik U hedenavond alhier stellen. Als men deze
vraag aan de pessimisten zou stellen, dan krijgt men altijd het
ja-woord daarop, doch ik zeg ü dat zulks niet het geval is.
Als deze pessimisten dan verder gaan vertellen, dan verklaren zij
bijna altijd dat zo lang de wereld bestaat, er oorlog geweest is en
het wel zo zal blijven. Dat er tot op heden ten dage oorlog en
strijd is geweest, wil ik niet ontkennen, doch tussen oorlog en
strijd is wel een hemelsbreed vefschil. Is er oorlog, zo vervolgde
spreker, dan bevechten twee partijen zich, doch er kan ook strijd
zijn zonder oorlog, zoals in een Parlement etc. Dat er tot op heden:
altijd oorlog in de wereld is ontstaan, is te wijten aan diverse i
machtsposities van Staten en provinciën en ja zelfs van steeën. !
Spreker wees hierbij op de onderlinge stedenstrijd in het Koninkrijl
Holland, van enige honderden jaren geleden. Toen deze strijd tussen
diverse steden beëindigd werd, was zulks hoofdzakelijk te danken
aan het feit, dat de steden zich verenigden en kwamen tot afzonder-
lijke provincies. Ook deze provinciën hebben onderling strijd ge-
kend en het einde kwam daaraan toen ook deze zich verenigden onder
een staatsgezag. Zo ziet ü geachte toehoorders, dat ik met d«z«
kleine voorbeelden wil aantonen, dat, zolang er in de wereld een
versnippering van machten en staten bestaat, er op periodieke tijd-
stippen oorlog zal uitbreken. Worden echter alle staten onderge-
bracht onder eón wereldregering, dan is oorlog voor goed en altijd
uitgesloten. Voor dit streven moet worden gestreden en ik weet wel
men is er nog niet aan toe aan een wereldregering, doch eens zal
de tijd komen dat de volkeren zullen inzien dat zulke regering de
enige juiste is.
Vervolgens gaf de spreker een summier overzicht over de werk-
zaamheden der U.N.O. en kwam daarbij tot de conclusie dat deze in-
stelling in het geheel niet voldeed, want, zo vervolgde spreker,
waar haalt de Ü.N.O. de macht vandaan om een land te dwingen een
genomen besluit te doen uitvoeren of niet uit t« voeren? Zulks is
niet meer mogelijk bij het instellen van een wereldregering, omdat
dan alle staten in deze regering zijn vertegenwoordigd en gezamen-
lijk een macht bezitten, om 6nwillige eleöftbn tot de orde te roe-
pen.

Vervolgens verviel spreker in diverse herhalingen van de vorl~
ge spreker hoe het legioen zich de taak gesteld ziet om tt k©men
tot een wereldregering en wees hij ook daarbij op de a.s. volkf-
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verkiezingen en op de conferentie in Geneve.
Spreker besloot zijn rede met een oproep aan allen te rich-

ten om propaganda te maken voor een wereldregering, want zo besloot
spreker, komen wij niet tot een staatkundige vrede en tot een
wereldregering, dan worden wij onherroepelijk geconfronteerd met
een derde wereldoorlog, die alle vorige verschrikkingen nog ver
zal overtreffen".

Vervolgens trad als derde spreker op een zekere..P.F... Kremers.
Directeur-Hoofdredacteur van het in Nederland uitgegeven blad'
"De Wereldburger" en wonende te Amsterdam Rokin 3*f. Zijntoespraak
komt in het kort op het navolgende neer:

"Geachte aanwezigen. Na al wat ü van de vorige sprekers heeft
vernomen over ons streven, zult ü zich ongetwijfeld afvragen, wat
willen ze toch eigenlijk met die wereldregering. Die wereldrege-
ring wil niets anders dan een totale militaire en politieke con-
structie van de gehele wereld. Men verwijt ons wel eens, dat zulks
toch een niet te verwezenlijke ideaal is, doch ik kan ü verzekeren
dat zulks wel te verwezenlijken is. Op de huidige wereld leven mo-
menteel 2 milliard mensen, die alle naar vrede en een beetje mense-
lijk geluk verlangen. Ondanks dit verlangen is er geen vrede of
wel een gewapende vrede. Hoe het komt? Omdat de huidige mensheid
niet haar macht beseft, die zij zelf in haar handen heeft.
Ondajnks deze macht heerst er op het ogenblik chaos en onzekerheid.
Wij, wereldfederalisten willen die macht wakker schudden en met
dit doel, hebben wij hedenavond deze vergadering belegd.
Diverse enquêtes hebben in de wereld uitgewezen, dat meer dan 90$
der wereldbevolking voorstander is van een wereldvrede. Wij hebben
op het ogenblik nog geen wereldregering, omreden de wereldbevolking
nog niet voldoende beseft wat zulks wil zeggen, doch de tijd zal
ongetwijfeld aanbreken, dat zij wel tot het inzicht komen, wat
het wil zeggen wereldregering» Geachte toehoorders, zo vervolgde
spreker, ik kan U verzekeren, dat op het tijdstip dat de wereldbe-
volking tot dit inzicht zal komen alles gewonnen zal zijn. Dan is
het uit met alle oorlogen en de daaraan verbonden gevolgen.
De meesten onder Ü zullen wel denken, alles goed en wel maar wat
gebeurt et dan met ons land en nationale belangen; De nationale
belangen van een land worden zelf door dat land behandeld en afge-
daan, doch de wereldbelangen worden afgedaan door de wereldrege-
ring. Evenals de beide vorige sprekers verviel ook deze spreker
weer in herhalingen en strofen der vorige sprekers, waarbij spreke:
dan steeds wees op de gevaren van een 3e wereldoorlog, de daaraan
verbonden gevolgen en de a.s. volksverkiezingen om te komen tot
het beleggen van een conferentie in Geneve.

Vervolgens besprak de spreker de wereldfederalistenbeweging
in Italië, waarbij opmerkte dat deze beweging 1 millioen leden
telde, waaronder 20*000 communisten. Dat deze communisten lid van
deze beweging waren, vond spreker niet abnormaal, omdat zo hij
zei ook bij hen de gedachte wakker wordt van wereldfederallsme,
althans bij de dieper doordenkende communisten.
Vervolgens wees spreker op diverse uitspraken van vooraanstaande
staatslieden en de paus, die zich als voorstander van het wereld-
federalisme hadden doen kennen. In zijn rede besprak spreker ter-
loops de Europese Federalisten Beweging, welke personen willen
komen tot een federaal Europa, doch spreker vond dit streven fou- ,
tief, daar naar hij opmerkte een federaal Europa de wereld niet j
kan redden van een 3e wereldoorlog. Geheel afwijzend stond spreker
echter niet tegen voornoemde vereniging. Rapporteur tekent hier-
bij aan dat op een gegeven ogenblik door een der aanwezigen ge-
roepen werd: "En wat doeis Rusland?" Spreker antwoordde daarop j
dat de wereldfederalisten alles in het werk zullen stellen om
ook Rusland mee opgenomen te krijgen in een wereldregering en



mocht zulks niet het geval zijn, zo vervolgde spreker, dat moeten
wij de overige delen van de wereld verenigen in een wereldregering,
Hij zag evenwel in de toekomst dan ook Rusland toetreden tot de
wereldregering.
Spreker besloot zijn rede met zich er op te beroepen, dat hij ka-
tholiek was en hij als christen zal strijden en blijven strijden v
voor een wereldregering. Want, zo besloot spreker zijn toespraak, c
de liefde in de weieLd is ver zoek en wij wereldfederalisten moeten
deze liefde onderling weer waarachtig doen worden om te komen tot
een betere verstandhouding op de wereld onderling en de oorlog
voor goed uit te baaien.

Rapporteur tekent hierbij aan, dat na afloop der vergadering
formulieren werden uitgedeeld, waarop de aanwezigen de gelegenheid
werd geboden zich op te geven als lid van het Legioen en abonné"
van het orgaan "De Wereldburger" Aan dit verzoek voldeden bijna
alle aanwezigen, ook de aanwezige 6 communisten.
De spreker Kremers maakte daarop bekend, dat het bestuur een
onkostenrekening had van PI. 597*63, zijnde de onkosten welke
verbonden waren aan de actie in Maastricht. Hij kwam tot het
tamelijk vrije verzoek of soms iemand ander.de aanwezigen gene-
gen was een goede daad te stellen voor het -^egioen en dit bedrag
te betalen. Daar zich niemand voor dit voorstel meüde, vroeg -̂ re-
mers of soms Iemand dan Fl. 100.—, Fl. 50.— Fl. 10.-- of F}.5.—
wilde bijdragen, ter bestrijding der onkosten. Niemand der aanwe-
zigen voldeed echter aan dit verzoek. Daarop werden de aanwezigen
verzocht op een schaal, die op de bestuurstafel was geplaatst eni-
ge kleine bedragen dan te sehmnken voor de onkosten. Aan dit ver- j
zoek werd door alle aanwezigen voldaan en bracht zulks ongeveer
Fl. 20.— op.
De heer Kremers verzocht toen de aanwezigen, die een organisatie-
talent bezaten zich te melden bij hem om te komen, naar hij zei,
tot de oprichting van een plaatselijk actie-comite te ̂ aastricht.
Bij nader onderzoek bleek rapporteur dat niemand, ook niet de aan-
wezige communisten, aan dit verzoek voldaan had.
Rapporteur tekent hierbij verder aan, dat de drie voornoemde spre-|
kers samen het huidige bestuur uitmaken van het Legioen en wel res*i
pectievelijk als Stichtingsbestuurslid-Propagandist en Voorzitter.
De vergadering werd omstreeks 23 uur door de voorzitter Kremers
gesloten. Het geheel had een ordelijk verloop en deden er zich
geen ongeregeldheden voor.
Mocht bij nader onderzoek blijken, dat toch enige aanwezige commu-
nisten zich hebben aangemeld tot het plaatselijk actiecomité", dan
zal rapporteur van nader rapport doen blijken.

MAASTRICHT, 13 Mei 1950
De Inl. dienst ^aastricht.
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zaterdag, 15 April 1950 OOST-BjABANT

Eén wereldregering of èndirgang ?

De tweede vergadering ia onze stad,
isteravond door het Legioen der

Wereldburgers in „Katholiek Leven"
ehouden, heeft een 750-tal bezoeken*
ongetrokken. De propaganda voor
eze Eindhovense actie had het comité
1250 deficit gebracht, welk bedrag
an 't slot der vergadering door de.
anwezigen zou moeten worden opge-
racht. Bij afslag werden de edele
chenkers 5 van f25, benevens een
lental van f 10, onder het applaus der

vergadering afgeroepen, waarna de
collecteschaal rondging die f 435,95 op-

racht. Er hebben .zich Ba afloop :2JB4.
ieuwe leden vöït'hSt, legioen der

Wereldburgers opgeven.
De vergadering «Werd geleid door

ieslaagde propagandaver gadering van „Legioen der
Wereldburgers"

r W. B. Rueb, van de N.V. Philips,
pepjjjgs- en_.welkornstwi

prüferiSt
ropagandisteri, die de organisatie van
eze avond op zich namen,
De eerste spreker, die de katheder

«klom was' onze stadgenoot Da. J. H.
Imit Slbinga, N H predikant Deze

zag m de actie van de wereldfederalis-
en de wereldvredebewegmg in wor-
.mg, en de actie voor een vredes-
deaal De taak van de toekomstige
Constituante zal zyn een wereldgrond-

wet te ontwerpen, die de instemming
kan verwerven van de volksaf gevaar-
iigden Zo zou ook uit het christelijke'
iredesideaal toetreding tot het Legioen'
gemotiveerd zijn

De heer S. H .F. van Nlmwegen,
lemeenteraadslid der K.V.P., belichtte
Ie gevoelsoverwegingen, die hem er
oe hebben geleid in het Comité van
aanbeveling zitting te nemen. Twee
maal was hu geconfronteerd geweest
met de ellende van de wereldoorlog; in
1,918 door het helpen van de onder-

voede Oostenrijkse kinderen, die de
[evolgen van de oorlog ondergingen^
in 1945 werd hij gesteld tegenover
de gebombardeerde steden en mocht
)ulp aan de. -wederopbouw verlenen.
Dan stelde,.hij zich de vraag of .het
,1'histoire se répête*' zich in de toe-
comst moet bestendigen, of dat de

geest van jonge, idealistische mensen,
de oorlog zal overwinnen. Toen hjj de
namen las 'van de hoogbegaafde land-
fenotén, begreep hij dat 'er een scha-
cel aan ontbrak n.l. de 10.000 leden
van de K.A.B. De heet v. Nimwegen
besloot mét de wens dat zijn beschei-
den voorbeeld velen zou aanmoedi-
gen. al die anderen de naamlozen, om
actie te voeren voor de leuze; „Eén
wereld of geen l"

De derde spreker was de propagan-
dist, de heer H. B. Bakker uit Den
Haag die de vraag beantwoordde: Wat
lijn wereldburgers, wat zijn dat voor
mensen? Wereldburgers zijn gewone
mensen, die dit gemeen hebben, dat zti
geen oorlog meer wensen. En indien
ille wereldburgers geen oorlog willen
hoe komt er dan nog een ,3de wereld-
oorlog? Grotius zei, 300 jaar geleden,
,daar waar de wegen van het Recht
eindigen, begint de Oorlog". Zoals er
ïeen voetbalspel, zonder regels, en
referee kan bestaan, geen school zon-
der meester, zo kan er geen staat be-
staan zonder wet en gezag. Maar bui-
ten de souvereine staten heerst de
chaos, hier eindigen de wegen van
wet en recht, om voor het recht van
de sterkste en de „koude oorlog"
plaaiS te maken:

De wereld kettt geen rechtsorde, en U
zopder wereldwét, en gezag,.

t>e woorden van Hugo CrtotiiU Vormen
d* oplossing vóór Het próbfee^C van het
wefeldregiment. ','..' .

Wij kunnen OM nooit veilig stellen
door dé atoombom, en de H-bom,

Een Nobel vond het dynamiet tut, en
dacht dat men dit gruwelijke. middel
nooit zou gebruiken, maar hij kwam tal!- j
kant uit, evenals Maxime inet zija snel- !
vuurkanon en stenguns. Er. waren in!
1948 reed» 200 atoombommen gereed ge.
komen. Ben atoombom in ,dë. Gelderse
vallei ontploft zou geheel Nederland tot l
één binnenzee maken, verklaarde een der ;
voornaamste atoomdeskundigen.; Alleen'
een wereldregerinj: kan de gruwel van j
rte' oorlog voorkomen. Öoe moet die WR- J

- , weren' aat ae men»

tmM-.SWfirsfSSï.JSrp,

te kiezen met beperkte macht, doch,vol.!
doende om oorlogen onmogelijk te ma-,
ten.

Daarom lieeit tenijtjjtte^i' heer Sak-
ker: een oproep gedaan .tot de verga-
dering om financiële' seun: Eén Eind-
hoven» aocountaalskamoor zal con-
:role oefenen óp alle uitgaven en iiv-

'Alle" nat leien Worden afgewlurfj en' rsüotwoord *n hoopte dat de" 'doortofaajt
vervangen, door een . Wereldv,eillgheid3-
polttie, onder het gezag der Adtrale We.
rêldreg«ring. Alle ander (ezaj blijft «a»
de nationale regeringen.

D» algemene 'organisator, 'de h«r f. -F,
Kremers uit Amsterdam heeft ia een
gloedvol betoog <te opzet der organi«ti*
verder uitgewei&jtv. '
:.|i(t is het solMarlteiUbeginsel van

Q. A., dat hier tot uiting komt, een be-
ginsel dat door iedereen kan worden aan-
gehangen.

De wereldfederalisttn willen, de Staat-
kundige Vrede, ftn 'ïiog niet de ideale
Vrede van Bethlehem bereiken. Velen be-
weren dat de mensen voor de idee nog

' .victorie. ,d«r werél#>ur,ieis,.,in
Zuiden.

ïci De vaken-
heeft g«faaldr evenals de Ver. Na-

tte?, die- gebaseerd zün op de souverei-
nitett' der afzondtrUfké staten, en ter.
wijl „de Senaat vergaderde, verging Sa.
guütum."

Geloven wij nog aan tractaten, paf-
ten en verdragen), anders dan scan voet-
jes papier' Nu bestaat de wereld uit
72 souvereine staten, met 72 legets en
72 enigen grondwetten of 't recht van
d* sterkste Daarom moet er één we-

komen. Het gaat er nu
ara. dat de 2 nutlliard vredelievende
mensen de moed hebben het plan
realiseren Aan de regering moet
worden gevra&gd de verfciezngen voor
afgevaardigden officieel te doen plaats
hebben. Indien de regering hier-
mee niet meegaat, zullen de 2% mil-
lioen meerderjarige Nederlanders
hierin „berusten? Ue deras mogelijk.
held liet in het behalen van de meer-
derheid In de gemeenteraad, die dari
de plaatselijke verkiezingen kan udt-
Kihrijven.

Tenslotte deed aoreker een harts-
tóttoep oip ieders geweten af-

zonderlijk en hij rteJitt* zien tot de ten
1iholi«5t, tot de protestant, tot de socia.
lit en de conurmmiist die allen rtde.
nen heiKbenj ómwijlJé,'van hun levens-
Ideaal tot toetreding. Het Legioen is
verdwtht steun te KrBggcn van 't Ame.
rikaans kapita'lieme of van Moskou
maar het zit met schrale kas en heeft
aan dB Edndhovense propaganda te.
toort geschoten. ,

komsten.
De heer Kramers sprak een kort

weteldfederttUiten in Dindbovén'
een leit zmi worden. Want. 't moet
klinken: vanuit Eindhoven begon cte

n'det- we-
reldverklezingen ontworpen en zü zullen
staan onder leiding van ' Lord John
Boyd Orr; de Nobelprijswinnaar van de
Vrede. Hét plan der w«reldverkiezihgen
richt zich tot elke natie en het gehele
volk. Beoogd wordt een vjsreldregerins j
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Betrouwbaarheid berichtgever
waardering bericht
Tevens bericht gezonden aan
Ondernomen actie
Medewerkende instantie

: 14 April 1950
: zeer betrouwbaar
: zeer goed
: de Heer Pro
* -

13.

Bakker, die, zoals/̂ ^ l De Boer heeft een onderhoud gehad y ..__ , „„_ , ,
bexend, in het plaatselijk aanbevelingscomité zit voor het Legioen van
de Wereldburgers. Bakker vertelde, dat hij in verband met deze kweatie

, Jan Haken opgebeld had en deze hem geadviseerd had een protestbrief te
\ schrijven aan KreBiers, omdat hij (Bakker) -in het comité geplaatst was

zonder zijn instemming daartoe. Bakker verzocht aan de Boer zijn con-
cept-brief aan Kremers door te willen lezen. Afschrift van deze brief
gaat hierbij. Volgens de Boer zijn Adrie Verrijt en Koos Glerks bij hem
op bezoek geweest. Bakker heeft hen daarbij uitgelegd, dat door het in-
treden bij het Legioen voordeel voor de G.P.K. te behalen zal zijn.
,Bakker zou echter op spreektijd in het openbaar in het Legioen moeten
aandringen. Dit heeft Bakker ook gedaan. Blijkbaar hebben de overige
leden van het comité zich niet kunnen verenigen met de gedachte, dat
Bakker de openbare vergaderingen van "De Wereldburgers" zou misbruiken
voor het houden van in wezen communistische propaganda. Bakker bleef ziji
eis stellen in het openoaar te willen spreken en dreigde bij niet-inwil-
liging met uittreden. Het verzoek werd niet ingewilligd en het gevolg
was, dat te Eindhoven op Donderdag, 13 April 1950, pamfletten verspreid
werden. Een pamflet gaat ter kennisneming hierbij.

Op Donderdag, 13 April 1950, kreeg de Commissaris van Politie, al-
hier, bezoek van Éremers, die zeide gehoord te hebben, dat de Deken van
Eindhoven geadviseerd was voorlopig niet aan het Legioen van Wereldbur-
gers mede te werken. Hij vertelde, dat hij nog steeds moeite had met
wat hij noemde zijn verleden en aangezien dit verleden meer in het bij-
zonder aan de Commissaris van Politie bekend was, wilde hij met hem daar-
over spreken. In dit gesprek deed de Commissaris van Politie min of meer

i het verwijt aan Kreraers, dat hij maar weinig strakke lijnen vertoonde
in zijn politiek denken ( K.V,r. - Bellamy - De Daad - Wereldburgers).
Kremers liet zich verleiden, dat de tracé van zijn denken altijd gelegen
heeft in zuiver paaifisme. De Commissaris van Politie vroeg hem daarop,
hoe hij dan stond tegenover het lossen van de wapens, welke Amerika aan
ons land afzendt. Kremers antwoordde, dat het Legioen buiten dit vraag-
stuk stond. Iedereen, die wereldregering wil, om wat voor reden dan ook,
is welkom. De Commissaris van Politie vond, dat iemand, die leiding
geeft aan bepaalde strevens, de zedelijke moed moet opbrengen om zijn
eigen visie bekend te maken. Hierop antwoordde Kremersj "ik zal dit niet
in een openbare vergadering doen, maar hier wil ik wel zeggen, dat ik
persoonlijk zou weigeren de Amerikaanse wapens in de Nederlandse havens
te lossen; ik zou weigeren ze te verzenden en ik sympathiseer met de
z.g, havenstakers." riij zei verder, dat dit zijn persoonlijk standpunt
was en dat dit niet in het streven ligt van het Legioen deze mening te
propageren. Ik neem aan, dat zijn verdere theorieën bekend zijn.

ïen slotte moge ik vermelden, dat üremers aan de Commissaris van
APolitie mededeelde niet practiserend katholiek ̂ te zijn.
T""~ In Den Bosch is het officiële vredescomité samengesteld. Daarin heb

"MxMben zitting: Melis, Dupuis, Mevr. Oomen en een zekere Miep van Wijngaar-
- Kelder, Zuidwal 37, Den Bosch.
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"internationaal legioen der Wereldburgers."

LAREK, H .H., Postbus nr.21

7 ïfei 1950.

Aan het Hoofd van de Politie
te
M A A S T R I C H T .

Hoogedelgestrenge Heer,

Hiermede heb ik de eer U te laten weten dat ik mij verplicht acht U in
kennis te stellen net de plannen van de Stiohter van de Stichting "internatio-
naal Isgioen der Yfereldburgers" Uw woonplaats tot exploratie gebied te maten.

3h het laatst versoheaan nummer van het weekblad "De Wereldburger" las
ik, dat op 12 Mei een vergadering van de genoemde Stichting in Maastricht zal
worden gehouden»

Op verzoek van de Stichter, de heer P.F. Kremers, d orale i Is re rd te Amster-
dam aan het Rokin nr. $4» ben ik van 1 Januari t/m 15 Maart 195^ -werkzaam ge-
weest aan de . organisatie van het w Internat ionaal legÊen der Wereldburgers.

Mijn werkzaamheden heb ifc moeten beëindigen tengevolge van het onverant-
woord achten - zij het zijdelings - medewerking te verlenen aan praktijken die
naar mijn smaak in strijd zijn met het^redelijk oordeel en hst zedelijk bewust-
zijn gefundeerd in de universele liefde.

Van verschillende zijden bereiken mij verzoeken om medewerking te verlenen
aan actie om aan de inderdaad "onverantwoorde: praktijken" van de heer P.F.Kre-
ners paal en perk te stellen.
:•: Zelf heb ik nog een vordering van 500 gulden op genoemde heer vanwege niet
gehonoreerde ten bate van de organisatie van zijn Stichting voornoemd verrichte
werkzaamheden, terwijl ik eveneens ernstig overweeg ook schadevergoeding te
eisen voor het betrekken van mijn naam in "overantwoorde praktijken." Deze
vordering heb ik voorlopig even aangehouden, omdat ik niet de zekerheid heb dat
de heer Kremsrs ten volle verantwoordelijk te stellen is voor zijn "onverant-
woorde praktijken."

U moge ik in overweging geven zich in verbinding te stellen mat het Hoofd-
Bestuur van de TAfereld federalisten Beweging in Nederland, het secretariaat is
gevestigd te Yifassenaar, Postbus nr, 9, alwaar U desgewenst nadere inlichtingen
kunt ontvangen betreffende met de heer P.F.Kreemers opgedane ervaringen. Tot de
gedupeerden van de "onverantwoorde praktijken" behoren bijv. de cliché-fabriek
Pax Holland te Amsterdam en de druklosrij Haarlem te Haarlem, De listraat nr.1 8.

Mijn persoonlijk oordeel over de heer Kremers voornoemd, is geenszins uit-
gesproken ongunstig; hij ziet evenwel niet in, dat hij een groots sociaal ide-
aal (Federale wereldregering) beogend de meest voor de hand liggende sociale
verplichtingen (het op tijd voldoen van honoraria, salarissen en schulden) uit
het oog verliest. Deze onjuiste methode van werken doet de aotievoering voor
Federale Wereldregering dermate veel kwaad, dat ik tenslotte meen hoofdzake-
lijk -daarom U, als Hoofd van de Politie in Nederland's oudste stad te moeten
waarschuwen.

Vertrouwend U hiermede van dienst te mogen zijn betuig ik U mijn beleefde
dank voor attentie geschonken aan mijn legale medewerking tot gezagshandhaving.

Inmiddels verblijf ik
Hoogachtend,
gaarne uw dienstvaardige

.w.g. J.Kramer
"•"""l Ir. Joh.Cramer Sr.

Oud docent aan de Kon .Mil .Academie,
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n ? ?d ?°ï een vredeacomité opgericht. Horsten verzorgt het
Later Zal de BpeJr het overnemen. Het correspondentie-adres

. Dovens, Heraelrijksestr^at 32, Helmond.
De Vredearaad in A'dam heeft een brief geschreven aan het vredes-

comité, waarin gevraagd wordt aandacht te besteden aan het D.U.W-obieot
"Vlaaberg" te Asten. Contact met dit D.U.W.-oDject moest geligd wordeT
vxa oe ji. v,o.

e i
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Do folodalo Rüar f. f, Kraaara

Algaa, Qrg. Ma foralabargar

lorta

."

••« la V l M H A

Op varaoak van Uw §oorotariof waaraoo ik vanaor-
goB ooa telefonisap onderhoud aooht hobboa, broag ik
hot volgende onder Uw aandacht,

Oy 28 Naart j.l. ontving ik aan •ohrtèvta (
Krop ni, 121) van.het forilalogiooa waarwij vao ,
oiotaf aan aaaifoft aot vorsook* indian hot aija
otOBBlag had, net net aija aaaa to bokraohtigoa»

Da antwoordkaart word door aij aaa U geftoadsn
taken daVik nat hot •aalfojt aoooord ging. «.staren
trof ik In hot "•JJèC-TOBTSd» oa*0oat-toabaftt* ooa
bericht aan waarin atoad dat ik daal, alt amak vaa oom
plaatselijk ooaitfraa aanboToliag tor ondarateuniag
V§B da aéiio van Hit Intern, legioen.

Radèa oohtand.ward ali boaorgd aan "Bxtra aditia
raa da faraldburgftr', waaria Ik andaraaal ai ja naat
aaa aoellt traffaa ala oaa dar ladan va a bot ooaita taa
aaabavaliBg. Ik ao>a tooh wal» dat U hot aot aij ooao

; lult n±int dat fttt' fBIM
f ^^m T -M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ *'*̂ *̂ja Bening ia dan ook, dat hier ooa

/ ; vaa h»t plaataolijk oo»ité aan do opoabaro
' had Bootoa voor af gaan. ,

Toojrts Bork ik op, dat een aantal spiekers voor
doaa vergadering is aangeduid. U kant ttiteraard BXVt
aat da p^aat»alijke toestanden ia Bindhovan Bxaaöhiaa
niet ao goed bekend. Dooh laat aa U tor opheldering
aee dalei, dat ik aio partijloM ia do geaoojRto*-Baad-
*ittiag^Kob9 gokoaaa op do lijst "Trede aa talvaart"
waarvan ooa aantal oaadidatan part i J loos en «aan aantal
ooaaunist* ai ja.

Hot «ou aij dua aangenaaa geweest si ja indian
BOB aij oo;k ala aan dar sprekers had aaagakoadigd, waar-
too ik «eker bereid sou «I J n geweest, had Aon da aooita
genomen ai j dit t o vragen. ƒ

aoot do goiogoahoid aanwaaig »ijn öa"
tot uitdrukking ta brengen, wil aaa toi vrubl
s i au ns ii Tri tig irnaaii

Klja Boning ia dan ook, dat U bij hot aaaenstellen
der sprekerslijst ta kort bant geschoten, diÉ «ou U nog
kumnen herstellen door aij b.v. gadureada 15 «lo A* *S



Hoogachtend*

(A. Bftkkir.)



MINISTERIE VAM
BIHNENLA2DS!

Ho. 83545

Bê r.: T. van de Laar
VII AV Z

's-Gravenhage, 30 Mei 1950

DISNSTGJiHBJil

Kaar aanleiding van Uw schrijven no. 1519/50 IJ), d.d. 11 April
j.l. moge ifc U berichten, dat omtrent Theodor van de Laar, geb. te
Walsum (öld.) 30-10-1910, woaeaae Kargrletstraat S5 te Üwent, in mijn
administratie niets bekend ia.

HOOE) VAH DB
Raaens deze,

J. G. Crobbendcrm

Aan de Heer
Hoof d ooamia g aria
te SHDROVEK.

van Politie
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NIET O.K.
ACD/

PAR:

April 5i950 »
13 APfc 1950

ACD/

1 *

Hierbij heb ik de eer U de Extra-Editie van
"De Wereldburger", speciaal bestemd voor Eindhoven en omgeving
te doen toekomen. Deze Extra-Editie is huis aan huis bezorgd
in verband met de openbare vergadering van het Internationaal
Legioen der Wereldburgers op Vrijdag, 14 April a.s., in gebouw
Katholiek leven te Eindhoven. De Extra-Editie wordt gedrukt in
de drukkerij van het dagblad "Oost-Brabant", te Eindhoven.

Als sprekers treden op:
— 'ir.W.B. Eueb, voorzitter der vergadering Eindhoven;
— «H.B . Bakker , propagandist te 's-Gravenhage;
TT « Mr.W.F.J.JPischer, » " Utrecht;

*P.F.Kreaers , Algemeen Organisator te Amsterdam;
•* G.H.P.van Nimwegen,gemeenteraadslid K.V.P.,Eindhoven;

v Ji Ds.J.H.Smit-Sibinga, U.H.-predikant te Eindhoven.
Het plaatselijk comité' van aanbeveling, zoals het in de Ex-

tra Editie voorkomt, bestaat uit de volgende personen:
*Ds.G.J.Baas, N.H.-predikant; A.Bakkergemeenteraadslid voor
•i "Vrede en Welvaart"; Ds.P.H. de Bres, N.H.-predikant; Jef de
«Brouwer, Directeur-Hoofdredacteur van het Dagblad "Oost-Brabant"
'Pater Prior C.Doensen O .E .S .A . j Ds.W.van Gelder, TS.H.-predikant;
* G.H.F.van Nimwegen,gemeenteraadslid K.V.P.; Ds.J.H.Smit-Sibinga,
*N.H.-predikant; P. van Vliet, lid der Tweede Kamer der Staten-
•üGeneraal en A.J.Zoetmulder, Directeur-Hoofdredacteur van het

Eindhovens Dagblad, allen wonende te Eindhoven.
Door de bladen "Oost-Brabant" en het Eindhovens Dagblad

wordt voor deze vergadering in hun bladen reclame gemaakt.
Uit de gang van zaken blijkt, dat Kremers gebruik maakt van

klinkende namen en deze personen heeft bewerkt voor de idee
"Wereldregering". Zeer waarschijnlijk -althans met enkele van

.voornoemde personen ia zulka het gevql- schijnen deze niet ge-
weten te hebben, dat hun naam openlijk in een propagandablad
als Comité van Aanbeveling aan het publiek zou worden aange-
diend. Dezerzijds is bekend, dat het Internationaal Legioen
van Wereldburgers in een schrijven door een zekere Bakker en^
gericht aan de Deken van "Eindhoven deze heeft gevraagd ook als
ondertekenaar zijn naam te plaatsen op een bijgevoegd formulier.

Zeer zeker zou n.o .m. ook deze voor Eindhoven klinkende naam
als propaganda-stunt uitgespeeld zijn geworden. Gemeld zij ech-
ter, dat de Daken, dezerzijds ingelicht omtrent de persoon Kre-
mers, niet heeft getekend. Tevens is door de betreffende orga-
nisatoren getracht het in Eindhoven zeer goed bekend staande
Tivoli-zangkoor onder leiding van Pater Smulders op de vergade-
ring van 14 April te doen optreden. Ook hierin is echter het
Internationaal Legioen van Wereldburgers niet geslaagd.

Omtrent de in de kop van de Extra Editie aangediende Th.van
Laar, Margrietstraat 25 te Eindhoven, als propagandaman voor
advertenties,ïs in mijn administratie het navolgende bekend.

«THEODOB VAN DE LAAS, geboren te Walsum (Dld.), 30 October 1910,
geEüwd, Nederlander, wonende aan bovenvermeld adres:
1. Proces-verbaal d.d. 31 Januari 1938, no.96, terzake artikel

326 wetboek van strafrecht, in verband waarmede hij werd ver-
oordeeld door de Rechtbank te 's-Bosch op 30 Mei 1938 tot l
maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3
jaar.

2. Proces-verbaal d .d . 22 December 1939, no.4955,terzake art,
453 wetboek van strafrecht.
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Verder ia nog "bekend, dat van de Laar in 1949 verpleegd is
geweest in het krankzinnigengesticht "Voorburg" te Vugt. Deze
van de Laar is gehuwd met een zuster van de bekende Eremers.

J Vermoedelijk is bovengenoemde van de Laar in de bezetting in
[den Haag aan de Landwaoht verbonden geweeat; officieel is dit
l hier niet bekend. Gaarne hieromtrent van U bericht.

Nog zij gemeld, dat Dr.Creighton van "De Linie" overwoog
zijn handtekening voor het Manifest der Wereldburgers terug te
nemen, althans bij de persoon Kremers.
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67.
1441/50 ID.
Vergadering van
Wereldfederalisten
op 6 Maart 1950.

OP KAART

PAR:

Datum;

Op Maandag, 6 Maart 1950, is te Eindhoven in de •
zaal van café "Korenbeurs", Markt 14, een vergadering gehou-
den van de Wereldfederalisten. Als spreker trad op :

«J tPEIHPS FEANCI30ÏÏS KBEMBBS. geboren te Eindhoven, 20 Augustus
^ 1914, wonende te Amsterdam, (voor verdere gegevens hierom-

trent zie mijn schrijven 1432/50 I.D., d.d. 4 Maart 1950),
De inleider van deze avond was een zekere H.W. Bakker uit
Amsterdam; verdere gegevens onbekend. Aanwezig waren: onge-
veer 200 personen, zaalruimte 250 personen.

Voor het verslag van deze vergadering moge ik verwijzen
naar bijgaande krantenknipsel uit het Dagblad Oost-Brabant
van 7 Maart 1950. Hierbij wordt echter door mijn dienst nog
het volgende gemeld:

In de pauze bestond gelegenheid om schriftelijk vragen
te stellen, welke daarna door Kremers werden beantwoord. De-
ze vragen, waarvan er een groot aantal gesteld was, kwamen
practisch allemaal op de volgende aangelegenheid neer:
1. Hoe denkt Husland over de Wereldregering?
2. Zijn daar verkiezingen geweest voor een Wereldregering?
J>. Zijn de Wereldfederalisten niet van mening, dat een der-

gelijke stemming in Eusland toch geen waarde heeft, want
daar is niemand vrij om iets zelfstandig te doen?

4. Als Eusland niet met een Wereldregering meedoet, waar
blijft U dan? Met andere woorden: Wat komt er dan van Uw
doel, de Wereldregering, terecht?

In deze zelfde gedachtengang waren practisch alle vragen ge-
steld. Hierna volgde de beantwoording door Kremers:
1. Wij, federalisten, weten niet, hoe Husland over een wereld

regering denkt, omdat wij op dit gebied geen contact met
Eusland hebben gehad.

2-w Voor zover ons bekend,zijn daar geen verkiezingen voor
een Wereldregering geweest,

3. Op deze vraag werd geen concreet antwoord gegeven.Kremers
maakte er zich van af door te zeggen, dat de Wereldfede-
ralisten alle hoop hadden, dat Eusland mede zou doen,
want Eusland -aldus spreker- heeft ook meer baat bij Vre-
de dan bij oorlog, want juist door de Vrede, zo ging hij
verder, kan Eusland aan de wereld laten zien, waartoe een
Sovjet-staat economisch in staat is.

4. Deze vraag was volgens Kremers erg nuchter, n.l. als Hus-
land niet meedoet, dan komt er oorlog.
Aan de stemming in de zaal kon men bemerken, dat veel

personen de beantwoording der vragen absoluut onbevredigend
achtten.

Aan het einde van de vergadering deelde Kremers mede,dat
zich 129 personen als lid hadden opgegeven. Deze personen
zouden volgende week bij elkaar komen om uit dit aantal een
aotie-comite te stichten. Tevens kondigde hij een grote open-
bare vergadering aan, die over 14 dagen gehouden zou worden
in het gebouw Katholiek Leven te Eindhoven. Op deze avond
zouden verschillende buitenlandse personen worden uitgeno-
digd om te spreken. Hierbij zou o.a. zijn: een Frans Parle-
mentslid, begiftigd met vele onderscheidingen, o.a. wegens
zijn moedig gedrag tijdens de bezettingsjaren en genaamd:
Abbe Pierre.
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De vergadering werd door een zeer gemengd publiek bezocht,
Velen echter waren gekomen om Kremers, de oud-atandwerker
van de Markt te Eindhoven, nog eena te horen spreken, al had
hij nu dan een ander onderwerp dan b.v, "aigaren verkopen".

In de pauze hoorde men verachillende geluiden omtrent
Kremers, b.v. : hij is een avonturier; zou hij nog in bonnen
handelen? zou hij straks weer geen andere partij oprichten,
want geld speelt.bij hem toch de hoofdrol, enz., enz. Het
oordeel in het algemeen was: het" is een gehaaide jongen, in
ieder geval komt hij aan de koat zonder te werken.

Op deze vergadering waren personen van de K.Y.P.j P.v.d.A.
C.P.ÏT., E.?.G. en O.V.B, aanwezig. Ook waren er enkele perso-
nen, die tot de o.nderwereld van Eindhoven behoren. Deze laat-
sten gaven zich na de vergadering spontaan op als lid van de
Wereldfederalisten en verlieten getooid met het insigne van
deze organisatie de zaal.

Voor de ingang van het gebouw (buiten op het trottoir)
werd door twee onbekenden gecolporteerd met het blaadje
Militia öhriatia, editie van 21 Januari 1950.



Nog dit jaar federale wereldregering
in Genève?

Ontwerp wereldgrön dwet allereerste taak

Twee wereldfederalisten
in „de Korenbeurs"

Maandagavond hebben de twee
wereldfederalisten de heren H. W.
Bakker eb P. F. Kremers uit Amster-
dam, in „De Korenbeurs" voor één na-
genoeg gevulde zaal uiteengezet wat
zjj onder wereldfederalisme verstaan
en op welke wijze zij menen hun ideaal
te kunnen verwezenlijken.

De heer Bakker begon met er op té
wijzen, dat eenieder na de laatste we-
reldoorlog het er over eens was, dot
de vrede diende georganiseerd te wor-
den, waarmede in eerste instantie dé
staatkundige vrede bedoeld was. Hu
maakte een duidelijk onderscheid tus-
sen oorlog en Strijd, waarbij hij dé
oorlog kwalificeerde als het georgani-
seerde militaire wapengeweld, terwijl
hij ook als federalist van mening was.
dat de wrijvingen door de onderlinge
tegenstellingen, dus de strijd, wel al-.
tijd in de wereld blijven zouden. .Aan
de hand van het historische voorbeeld
dat de steden ophielden elkaar te be-
vechten toen zij in provinciaal verband
werden opgenomen, en de provincies
ophielden elkaar te beoorlogen toen zü
in landelijk verband werden opgeno-
men, kwam hij tot de stelling, dat op
een dergelijke wijze het eveneens mo-
gelijk moet zijn dat eenmaal de staten
zullen ophouden elkaar te beoorlogen,
wanneer zü in federatief verband zijn
samengebracht. De federalisten streven
dus naar de staatkundige wereld vei-
ligheid gegarandeerd door een boven-
statelijk gezag, waarna de mens met
alle kracht kan streven naar een we-
reld, waar de mens werkelijk mens
kan zijn.

WERELDPARLEMENT
De heer Kremers stelde hierna ge-

brek aan internationale solidariteit
verantwoordelijk voor de wereld-
ellende voor en na de laatste twee
oorlogen.

Hierdoor laten wij thans 200 millioen
kinderen van honger omkomen. Hij
wees er echter op, dat het wereldfe-
deralisme in alle werelddelen groeit
en men thans reeds 30 millioen we-
reldburgers telt over de gehele wereld.
Bevin, Attlee, Eden, Spaak, Blum en
Churchill hebben er zich voor uitge-
sproken, dat een wereldregering de
enige mogelijkheid is om een oorlog
onmogelijk te maken. In ons land heb-
ben zich 220 hoogleraren voor de idee
van, het wéreldifederalisme uitgespro-
ken. Door een Engels parlementslid
werd een plan ontworpen voor een
wereld volksstemming nog dit jaar,
teneinde te komen tot een federale
wereldregering die haar zetel zal heb-
ben iii Genève, waarnaar door elk
aangesloten land één afgevaardigde
per millioen inwoners zal worden ge-
zonden. Deze afgevaardigden van alle
rassen zullen dan gezamenlijk een
wereldgrondwet ontwerpen, waarbij
geen nationale belangen doch wereld-
belangen zullen gelden. In geheel de
wereld werden in verschillende steden
proefstemmingen gehouden. In ons
land hebben 99% pet. van de 40,000
Haarlemmers, die hun stem uitbrach-
ten, gestemd voor een wereldregering.
In ons land werd besloten bij volks-
petionnèment aan ons parlement te
vragen of verkiezingen, zoals in j
Haarlem in het gehele land officieel
mogen plaatsvinden. Het is de bedoe-
ling dat men door een intense actie
binnen een half jaar 2% millioen
stemmen voor een dergelijke verkie-
zing zal kunnen voorleggen. De heer
Kremers kondigde aan, dat binnen-
kort in de zaal van ,,Katholiek Cfcven"
een grote bijeenkomst zal worden ge-
houden met internationale sprekers,
die het wereldfederalisme en zijn mo-
gelijkheden zullen belichten.

Naar onze mening zal van wereld-
federalisme echter alleen sprake kun-
nen zijn, indien geen enkel volk door
enig regime belet wordt, zioh vrijwil-
lig bij deze wereldbeweging aan te
Sluiten. ' |
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Hierbij heb ik dt eer tl te doen toekomen een
"Extra Editie" van "De Wereldburger1* uitgave "One World
Pur e06 M A {sater da BI*

In decc editie wordt een grote openbare vergadering aan-
gekondigd op Maandag, & Maart 1950 te Eindhoven* AIe spreker
zal o*a» optreden P.Kremero, waarvan alhier het navolgende
bekend ia.

f^pga FJII l ciafiüi, MM^yS * g»*0r«n t€ Sindhoven*. 20 ^\t^
ue 1914. Hij «o-ont than» in Aaattrdatt» adres onbekend.

In Eindhoven heeft hij cc bijnaam van Parcival.
Van hem zijn de navolgende feiten bekend* In 1931 of 1932

is tegen hem proces-verbaal opgemaakt terzake art* 311 wet*
boek van strafrecht. Hij had toen een inbraak gepleegd te*
Kamen met de bij de politie in Eindhoven welbekende Kneepkeue
in het postkantoor aan de Begijnenhof alhier*

Kramtre ie omttreeka 1932 te Sindhoven begonnen si»
etandwerker om zodoende sigaren van de hand te doen. lort
hierna opende hij alhier een sigarenwinkel iaet de naam Par-»
oival* Beee staak liep echter op niets uit, waarna hij naar
Amsterdam is geen wonen. Enige jaren daarna trad hij op sla

recteux van, de Boutveilinj; Krasnaaolaki te Ataeterdam.k i t e Agieterda
eiiii8aé»«at ierhaW Wrö vernomen, dat dit' op een fftillissemönt is uit-

gelopen* In 1946 bleek bij onderzoek te A«at«rdtfaf ingesteld
door de reaheyohe alhierv dat de vroegere eorapögnon van Kre-
aere» reeds eerder genoend sla Kneepkenö, de heler wee van
de In Eindhoven en oaatreken geatolen persen (vloerkleden)»
Verder bleek, dat op de veiling, waarvan £rcmers (Pörcivel)
directeur was, diverse kleden waren verkocht*

Verder komt hij alhier crinineel al® volgt voor;
1.2*34 veroordeeld door de Politierechter 'a-Boeoh tot f+29*-

boete «tegena overtreding van de Tabakswet f
21, 6.35. veroordeeld door de Politierechter 's-Boach tot

f«500.- wegens overtreding van de fabakawetf
Dfjerna nog eemaoi.1 voor hetzelfde feit veroordeeld
tot f»30*- boet*t

19* 8.35* veroordeeld door de ,eohtbonk *a«loaoh terzake
overtreding van art.328bia c.q. 357 rt.v.Str. tot
een 1w»ete van f*30»-i

B. 9.36. veroordeeld tot 2 x t.75.- boete terzake artikel
366 «tetboek van strafrecht j

30*11*38, geverbaliseerd wegene srt.500 ',V.v.Str.;
16. 3.39. geverbaliseerd wegene ar t .300 W.v.b'tr.j

Hij ia dezelfde persoon, die destijds bij Uw Dienet be-
kend naa sis spreker voor de Böllanw-partij.

Kreciera ia een per«oon, die het lle f ut zonder werken oan
de koot tracht te koeien en tevene ia hij ietasnd, die voor
geld een swak beeft en aodoende gevaarlijk kan zijn.

Oaarne aou ik van V vcrneaen wat bij U bekend ia ontrent
deae vereniging van Wereldburgere, voorwet betreft de ïJ«der-
landae afdtlingi aangexien Erenera een zeer twijfelachtig
peraoon ia.

Heeft deze vereniging o*t zijn vredeaiffdeeen in Hederland
taogelijk leta uit te staan met de bekende vredeesotie van
communistische zijde? Ka de vergadering van 6 Maert 1950 al-
hier, zal g eea en ander «o/deji gemeld.

* e i
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Bij gelegenheid van de 30e verja-irdag van de Bowjetcinematog^rfie
bracht deze vereniging een filmfestival en gaf een. spD ciaal filtn-
blad uit.
r/e openingavoorstelling op 7 Februari 1950 zag 1200 -belangstellen-
den, waarender vertegenwoordigers van de WOKB, Poolse, Hongaarse
en Roemeense ambassades, terwijl Lenin en Stalin in beeltenis aan-
wezig-weren. Ook de sluitingsavond op 26 Februari was door 1200 man
bezocht; de zaakgelastigde der Sowjet-Unie en de aabc.ssadeurs van.
bovenstaande landen benevens die van Tsjecho-Slowakije gaven van
hun belc.ngstelïlng blijk. Het Sowjet-Russische volkslied werd staar*
de door 9e bezoekers geaongen. De overige voorstellingen, werden
buurtsgewijs in diverse theaters gehouden; over het algemeen waren
ze goed bezocht. Voor zover bekend werden gedurend'e dit festival
'Be Volgende Russische films aan het oog ontrold: Mitsjoerir, Peter
de Grote, Kusextm bij Moskou, Dorpsonderviijzeres,, Zonnige Streek,
Slag om Stalingrad, Volkstalenten, lenin in October, Het Rqdp Leger
•als boodschapper v̂ n de vrede, Ontmoeting aan de Elbe, District
'rfiborg. .
Ket Instemming werd de uitspraak van citalin aangehaald, dat de film
het s~te*kste middel voor de massapropaganda is.

Int ernat i pnaal legioen^ der . Wereld bur^e r s .

len pnlangs dd. Januari gedatef.?^e ir. handen gekregen circulaire
van dit Legioen sprak van "Hoera . De 10.000 cijn er". Het blad
De Wereldburger zou, aldus
in dagbladformaat met
van het laatst door KRSK1ÜRS
Bij het bezien van d i-t blad
roerend artikel over Joodse

de circulaire, nu wekelijks verschijnen
6 pagina'S0 Ijeze circulaire vras een bijlage
SKIÜRg uitgegeven blad "Extra Editie",

valt op, dat Fiet I
kinderen, een .stel

, naast een
flinke advertentie:

voorschotelt, welke deze sakelijke "idealist" vermoedelijk geen
windeieren sullen hebben gelegd. Leze Sxtra Editie
vend in de kop: Editie 't Gooi: A 0.000 exemplaren.
editie: 257.000 exemplaren.
Ru ia het Legioen blij met de 10,000 abonnees.
Inmiddels is op 25.2.50 het eerste nummer van Ce
schenen. Directeur en Hoofdredacteur: Piet ISIEI'-.̂

noteert hoogdra-
Gecombineerde

."ereldburger ver-

Nederlandse Lok- en Scheejaabouw ; Maatschappij .

. In De Waarheid van 24.1.50 werd door een "arcor" mededeling gedaan
van een groeiende ontstemming onder de ND3K-arbeiders. Er waren
grieven over de lonen, de tarieven aouden zijn gedaal<|, over de -v?,-
cantieregeling was deining en bij overwerk zou geen brood meer wor-
den verstrekt. Kr moest een actiecomité komen.

„Een daarna in handen gekregen CPN-bedrijfskrant, Ee Schroef, onder-
' streepte de eig van een dergelijk coniité. I-Ten wilde een commissie

i arbeiders,-welke in. Onderhandeling met de directie diende te
om.;tot een betere regeling van bootvsrvoer naar en van de

weïrf te kooien, b.v. een vervoer onder leiding van de directie met
eigen boten0
Déze bedrijfskrant werd spoedshalve (sic!.) gestencild. Oopie moest
er konen! Het correspondentieadres is een Waarheid swinkel in Koord.
Men zegt een oplaag van 1000 exemplaren te hebben. En, voor wie
het nog niet wiat, De WaarheJd is je krant.
Mamen of adressen, waar houvast aan zit, worden niet genoemd. Be
tSid!?̂  W0r(3en riet gesloten vizier blootweg getekend net: een ar-
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AMSTERDAM, Januari 1950
L.S.

tienduizend zijn er!f

Gelukkig kunnen wij U mededelen, dat het minimum aantal abonné's, om als weekblad te
kunnen verschijnen, waarvoor zovelen van ons zich hebben ingespannen, zijn ingeschreven!
„De Wereldburger" gaat dus nu wekelijks verschijnen. Het eerste nummer zal in Februari 1950
uitkomen En hoe!. . . .
In plaats van, zoals wij de vóór-abonné's beloofden, met vier pagina's per nummer te zullen
verschijnen, zal „De Wereldburger" bij U worden bezorgd in groot dagbladformaat en
met zes pagina's per nummer!
Wij stelden ons, bij de beslissing hiervan, op het standpunt dat, nu de internationale
spanningen steeds groter worden, wij niets mogen nalaten om een zo groot mogelijke be-
kendheid aan ons doel en streven te geven.
Wij menen dan ook dat de noodzakelijke abonnementsprijs-herziening, voor hen die het
belang van een regelmatige verschijning inzien,.... en wie doet dat niet.. . , geen bezwaar
zal zijn. De nieuwe abonnementsprijs zal nu bedragen Fl. 2,50 per half jaar. Twee gulden
en vijftig cents derhalve voor 26 nummers van zes pagina's op groot formaat. Deze prijs
kan geen bezwaar zijn, indien wij bedenken hoeveel maal zo'n bedrag aan heel w^l
minder belangrijke dingen wordt uitgegeven. U weet toch: doordat U zich abonneert zijn
wij in staat om buiten het wekelijkse abonnementsnummer van „De Wereldburger" óók
nog een „Extra Editie" uit te geven voor hen, die nog niets of heel weinig van ons streven
weten. U zult begrijpen hoe belangrijk het is wanneer wij in een groot aantal steden een
„Extra Editie" huis aan huis, gratis kunnen laten verspreiden. Dit is echter alleen mogelijk
wanneer wij kunnen rekenen op hen, die begrijpen, wat er op het spel staat. Wij vertrouwen
er op, dat ook U daarbij behoort.
Daar wij evenwel aan verschillende vóór-abonné's aanvankelijk een andere prijs hebben ge-
noemd voor de klein-formaat-uitgave, verzoeken wij diegenen, die met de voor de grotere
kranten berekende nieuwe prijs van Fl. 2,50 per half jaar niet accoord gaan, ons dit binnen
een week te willen berichten. Zonder dit bericht nemen wij aan dat U hiermede instemt.

ZIJ die nog niet tot onze duizenden steunpilaren behoren ontvangen hierbij een exemplaar van onze
laatst uitgegeven „Extra Editie" om een indruk te krijgen van het formaat en van de omvang, en
wij twijfelen er niet aan, oi velen van hen zullen een flink begin van het volgend tienduizendtal
abonné's vormen. U behoeft slechts het formuliertje In te vullen en aan onze administratie op te
zenden en de zaak komt In orde.

Het begin is er, dank zij vele vóór-vechters van ons ideaal!
Nu is het Uw beurt!
Laat het nu storm lopen vóór onze krant en daarmede tégen de dreiging van een derde
wereldoorlog!

Met vriendelijke groet, hoogachtend
ONE WORLD PRESS.
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Aard van het stuk: Maandoverzicht betr. de WERELD FEDERALISTEN BEWEGING,
NEDERLAND.

--- AFSCHRIFT ---

Van zeer betrouwbare zijde werd alhier vernomen, dat de voorma- •
lige voorzitter van de W, F. B,- Nederland, P.F. KREMERS in de afgelopen i
maand dn onderhandeling is getreden met de eigenaar van het perceel
Korte Poten Ho. 57 te Den Haag, waarin voorheen het cafetaria - res-
taurant van de pa. E.M.S. SANTEN was gevestigd, betreffende

>\ de aankoop van dit pand»
Omdat voormelde eigenaar eerst via een informatiebureau, een

onderzoek had doen instellen naar de solvabiliteit van KRBMERS,
waarbij hem o. a. ter kennis was gekomen, dat betrokkene in 1946 in
staat van faillissement was verklaard, werd niet tot verkoop
overgegaan.

KREMBRS heeft hierop het perceel Korte poten 57 van de eigenaar
gehuurd voor een huurprijs van P, 120.- per week, waarbij hij een
borgsom van f.7000.- zou hebben gestort.

Hierna heeft KRSMERS zich met de huidige exploitant van het
reeds eerder genoemde cafetaria, ENDBRT genaamd, 'in verbinding
gesteld, Van deze heeft hij de inventaris van bedoeld bedrijf
gekocht. Voor de betrekkelijk geringe goodwill van deze zaak en de
inventaris heeft KREMERS f ,9000.- a contant betaald.

Het ligt in de bedoeling van KREMERS om in het pand Korte
Poten 57 een propaganda-centrum voor het Wereldf ederalisme te vestigen.
In djit centrum zal men onder het gebruik van consumpties smalbeeld-
filmën kunnen zien, welke in een, speciaal voor dit doel gereed

:v gemaakte ruimte zullen worden vertoond. Propaganda-materiaal
v zoals drukwerk , e. d. zal van uit dit centrum worden gedistribueerd.

Met de diverse werkzaamheden in dit, centrum sal o. a. een
zekere Geo van der KLASHORSI worden belast.

P.F. KREMERS zou volgens bekomen inlichtingen in de W.F.B.
Nederland op c"e achtergrond zijn geplaatst, omdat hij als spreker
in enkele bij eenkomst en de Sowjet-TJnie in bepaalde aangelegenfleden,
als voorbeeld had gesteld, hetggen bij het publiek een minder
gunstig onthaal zou hebben gevonden.

Het ligt in het voornemen, om dit propaganda-centrum over
twee maanden in gebruik te nemen.

OP grond van het feit, dat P.F, KRElflERS thans over zulke
ruime geldmiddelen schijnt te beschikken om een dergelijk duur
project te gaan

Uitgetr. door: JR« Op aanwijzing van: B VI

Datum: 14__5Q.

40061 - '49
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. gezonden rap-
ende WOL'

^p 17 en 18 Septernte r 194-9 vond te Utrecht het congres der
' w « F « B . plaats.

liet congres werd gepresideerd door zekere Beumer« Sr v;as een
ordedienst ingesteld welke in handenwas van zekere R ie m en s (pre-
dikant) .

Begonnen werd ns t ds vsrkJe i:in._; van een nisuw Bondsbestuur
-waarin de navolgende per© nan w erden

. D r * Kardon (Amersfoort) : v(,
iwevrouw v»d* blais-Fintsiman
de Heer r'eteris (den Haag) i

gekozen

5 vice-voor zitster.
(doc^ent in de economische t>oli-
tiek;

i.levrouv/ .̂oe stal (Scheveningen) ; p ennin^me s^t^er e s s e *
de lieer v * d » ivraan (Rotterdam) t eornlnTssarls» ~^ ""

Mevrouw v. d. Sluis, oorspronkelijk behorende tot de groep
i\remers,is dus de enige uit het oude H*B*,de overigen, behoren
niet tot de groep Kremers of Sc huurman, doch zijn "neutraal"»

Ha de verkiezing van het I i*ü*v< erd overgegaan tot bespreking
der financiële problemen i n d e -.'/ «F *.B. , ontstaan na hè t uittreden
van F «F, airemers uit de VvF.B»
der ;.Gr3ldburgörs f ' . Br blijkt een tekort in kas van
waarvoor inen penningmeester riloo aansprakelijk stslt. Hat be-
3luit werd genoden om riloo failliet te doen verklaren*

P»!'* KremerSji'iloo en n* bakker v/aren naar hs t c ongres geko-
men, doch verkregen eerst toegan na verschenen te zin voor een

het stichten van. diens "Legioen

;ongr s £ c ornmis si
zijn

Daarna werden zij op het congr-s toegelaten
en kregen eik <? minuten spreektijd toegemeten om zich ts verant-
woorden over hun bsleid. Aan deze ^ minuten spreekti jd v:erd strenj
de hand gehouden 5 elke minuut die e en ;sprek.sr langer het -.e or d
voerde werd afgetrokken van de 3p reektijd v^n ds voDgsnde spreker
ivisn w ilde op deze \i J se voorkomen,dat Kramers een van z ijn beleen-
de oraties zou heuden en op dess vi jze de stemming op het congres
(uie zeer rustig en ordelijk «r-s) zou vertroebelen.

De besprekinggo. over het punt financiën duurden dermate lang
dat het congres in tijdnood gera kte en da agenda nis t kon vvorden
afgewerkt. Zo kwamen o . m « de punten betreffende de toekomstige
verhouding tussen Vv r«F*B. en "Legioen" en een event» samensaelting
van de "Vv'erkgroep tot verdieping van het v»ersl<3f ederalistne" en
de "l/v «F «u »" niet aan de orde» Be sloten w erd lm t congres te verda-
gen tot esn (nog niét vastgestelde datum) in October a » s «

ÜLegi. pen" - orgaan "gx tr â  _gditi e_" A

hieromtrent kan nog v.o rden niedegedeeld^dat de in de kop van
het blad genoemde oplaag van 1*800*000 ex fictief is. De werksi'j -
ke oplaag bestaat uit de 40,000 ex dis in Eaarlem werden ver-
spreid. Bedoeld orgaan wordt gedrukt in Eindhoven (naam drukkerij
kon niet worden vastgesteld)*

Qtemmibg V«F«.a.-bestaat* Haarlem t»o .y a
t i s c h "g_e or i ent e e r a e n a l è l ifl (S e r_ . > , g _. B

lommunisten of communis-



teveel commtH
nisten in de
vereniging.)

C

De bestuursleden der afdeling Haarlem (op twee na) huldigen het
standpunt,dat mea. zich te houden heeft aan het statutair bepaal-
de,dat elkeen,van welke richting ook,lid mag worden van de
W*F*±j*..(Dit als reactie op het bezwaar van 2 bestuursleden tegen/-

Gepoogd zal w orden vast te stellen,of en in het bevestigende
geval in welke mate communiatoi. of communistisch georientserden
deel uitmaken van ba.t ledental der W»F*B* Haarlem*

"Werkgroep tot verdieping van, het Wereldfederalistne"^

Deze groepering (groep Schuurman,Dienaar Kok en Bontje)
hield haar eerste studieavond van dit seizoen op 20 September
1949 ten., huize van Dr» C «J* Schuur man ,Reynier Vinkeleskade 64-
te Amsterdam.

Aanwezig waren! 31 personen. Goed milieu* intellectueel ge*»
halte, l̂  der aanwezigen kwamen uit plaatsen buiten Amsterdam
t.w. den Haag,WassenaarjBussum,Hilversum en Haarlem.

Besloten werd elke veertien dagen (vanaf 20 September)
bijeen te komen in Amsterdam. Als plaats van samenkomst werd
genoemd een lokaliteit in het Centraal Station te Amsterdam*

Voorts zal elke maand een bijeenkomst in groter verband woré
den gehouden,op welke bijeenkomsten prominente persenen als spre-
ker zullen optrden. (De namen van deze sprekers zouden nader
bekend worden gemaakt)»

Als contributie werd voorgesteld F#5»- per jaar»
Deze eerste avond droeg een inleidend larakter. Dr* Schuur-

man gaf een historisch overzicht lopende vanaf het ort staan der
wereldproblemen totaan de komst van de wereldfederalistische ge-
dachte. Als discussie-punt werd behandeld: "Betekent de oorlogs-
industrie een gevaar ?rt. Over dit punt werd lang en zwaar gedis-
cussieerd,doch gezien de zeer uiteenlopende meningen hieromtrent
kon geen conclusie worden bereikt.

/f23 September 1949-einde»*

Aan* het Hoofd der B*V«D»
Javastraat 68«
u e n H a a g .
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f O SEP.Betrefti "Legioen der Wereldburgers11*

Organisatorische opbouwt

Het "Legioen" kent geen bestuursvorm met statuten,contribuerende Ie*
den e«d» Leidinggevende figuren aan de top zijnt P «F* Kremers,H«B«
bakker en G*H, Honing.
Doel van het "Legioen" t

De wereldfederaiistische gedachte zoals deze werd neergelegd in de
doelstellingen der "W«F*B*" te propageren en te activeren.
Organisatievorm;

Het ligt in de bedoeling in diverse plaatsen in ons land z»g* "Vrij-
corps«centrales" op te richten. De leiding hiervan berust bij een
"commandant11. Ver-der- bestaat een "Vrijcorps" uit vrijwilligers (Legio-
naires). Van deze vrijwilligers wordt geen contributie geheven* Het
enige wat van hen verlangd wordt is,dat zij zich ter beschikking stel«
len voor acties en propaganda (verspreiden van propaganda-lectuur,
inzamelen van gelden (bij acties) door de verkoop van bonnen variëren-
de van 25 et* tot tien gulden. De vrijwilligers behoeven geen lid te
zijn van de..W«F«B»
Haar leta C d e We r eïdb ur-g er s t ad) ie tot op heden de enige plaats waar
een "Vrijcorps-centrale" gevestigd is (Wagenweg 42). Met andere
plaatsen in den landen do»m* Sindhoven en Hilversum; werd wel contact
opgenomen,doch men slaagde er niet in hier "Vrijcorps-centrales" op
te richten.
Degene die zich landelijk met de oprichting van deze "centrales" be-
last is zekere v*d» Klashorst,Frins Hendriklaan te Overveen (gsmeente
iloemendaal). Hij is een voormalig bestuurslid van de W«F*B* Haarlem,
thans nog lid,een zeer enthousiaste naar fanatisme neigende jongeman,
irereert Kremers en is een m 11 ig werktuig in diens handé Hij praat gras
3n veel,doch brengt het in zi jn redevoeringen nie t verder dan cliché-
zinnen uit redevoeringen van Kremers,Bakker en Honing.Zijn optreden
Ls jongensachtig en stuntelig.

Propagandat

Het "Legioen" geeft een orgaan uit on3er de naam "Extra Sditie",welk
blad bij acties wordt verspreid. Bij de proefstemming te Haarlem wer-
den o.m* 40«OQO,xvan dit blad verspreid» De kosten van het blad worden
o.m# gedragen door de opbrengst van advertenties (deze advertenties
werden te Haarlem gecolporteerd door de vrijwilligers)*

Kasmiddelent

Aangezien geen contributies geheven worden moeten alle kosten voor
acties en propaganda bestreden worden uit een z*g. "Actiefonds". De
gelden van dit fonds b3 staan uit vrijwillige bijdragen o»m* verkoop
van de reeds genoemde bonnen,verkoop van insignes (W«F#B.insignes)
e*d*

fcinding "Legioen" / "W>g.B«".
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Een officiële binding of samenwerking tussen "Legioen" en "W.F.B*"
bestaat tot op dit moment niet. Met de oprichting van zijn "Legioen"
heeft Kremers de W*F*B. voor een voldongen feit gesteld. Zij kunnen
medewerken indien zij dit wensen, doch in het organiseren van acties
worden zij niet gekend* Dit bleek o. m. bij de proefstemming te Haar-
lem die door het "Legioen" geheel buiten het bestuur der W«F*B» Haar-
lem om werd georganiseerd..

Redenen oprichting "Legioen"»

Kremers, de actiemens bij uitnemendheid , voelde zich reeds lang geremd ir
zijn activiteit door de knellende bestuursbanden in de W»F«B« die hem
beletten zijn vleugels vrij uit te slaan. Bovendien ergerde hij zich.
bovenmate aan de volgens hem te geringe activiteit dar besturen, waar*
door de leden niet voldoende activiteit konden betonen» In zijn "Le-
gioen" zijn deze belemmeringen geheel opgeheven* Hij is "baas in eigen
huis" en kan zijn plannen vrijelijk uitvoeren zonder dat van bestuurs-
zijde vingerwij ziging en plaatsvinden of een rem op zijn activiteit
wordt gesteld. Ook zijn vrijwilligers behoeven hun tijd.,niet langer te
ver spillen" aan vergaderingbezoek, bestuursvergaderingen e. d* doch heT>»
ben nog slechts één opdracht : de vrije tijd die zij hiervoor beschik-
baar willen stellen actief te besteden voor acties en propaganda.

De positie der W«F«B».

Zolang geen definitieve vorm van samenwerking bereikt wordt, komt de
¥»F»b* in een moeilijke positie te verkeren* Wij zien twee organisatiee t
dis beiden openbare bijeenkomsten beleggen, bei den een blad uitgeven,
beiden leden wervende, de een in vorm van contribuerende leden, de ander
in de vorm van vrijwilligers die geen contributie behoeven, te betalen.
Bovendien streven zij beiden eenzelfde doel na met dez^efde doelstellir-
gen, hetzelfde insigne enz* enz*
üet congres der W.F.B» (17/18 September) zal het antwoord moeten geven
op de vraag: komt er in de naaste toekomst een samenwerking tussen
W»F«ü# en "Legioen" of zal besloten worden geheel naast elkaar en elk
op eigen wijze voort te werken»

Proefverkiezing!: voor Wereldregering.

de onlangs gehouden "Wereldverkiezingen" te Haarlem had het oor-
spronkelijk in de bedoeling gelegen straatsgewijae stembiljetten te
bezorgen en de mensen meteen te "bewerken". Men had dan tegelijkertijd
de reeds genoemde "bonnen" willen verkopen. Het bleek echter dat een
dergelijke wijze van w. erken teveel tijd in beslag nam, waarna men over-
ging tot het plaatsen van stembussen bij winkeliers in verschillende
delen der jtad. Inmiddels waren huis aan huis stembiljetten verspreid
met de navolgende vragen J zij t gij voorstander van een federale wereld-
regering, welke in staat is de veiligheid van alle volken te verzekea*«

\n ? Zij-bgij voorstander van hst houden van wereldverkiezingen in 1950
om de komst van e. en wereldregering voor te bereiden ? Machtigt gij ons
mede uit uw naam de Nederlandse regering te verzoeken, voor zover Neder»
land betreft, deze wereldverkiezingen in 19̂ 0 officieel te doen plaats»
vinden ? Tijdens de stemming-periode werd ÏB t blad "Extra Editie" huis
aan huis verspreid en reden enige wagens met reclameborden voor de ver-
kiezingen, voorzien van geluidsinstallatie, door de stad*
Op Zaterdagavond ,20 Augustus 1949 werd in hst Gemeentelijk Concertgebouw
een "Massa-meeting" belegd, op welke bijeenkomst de uitslag der stemming
bekend werd gemaakt» Als Brekers traden opt P»F» Kremers, B* Bakker en
G»H* Honing*
ite belangstelling voor deze avond, waarvoor door middel van het blad
"Extra Editie" en advertenties in de bladen bekendheid was gagegeven,
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was slechts matig (pl*m# 350 personen,terwijl de zaalcapacitéit: 956
b edraagt).
B# Bakker vertelde over de ervaringen bij overeenkomstige proefstem-
mingen in andere landen opgedaan. G«H» Honing bracht dank aan het
"Vrijcorps Haarlem" en dankte tevens het gemeentebestuur voor de be-
langenloze medewerking (het beschikbaar stellen van de stembussen)*
P*F* Kremers sprak het slotwoord en maakte de uitslag der stemming
bekend. Hij noemde het resultaat van ées te groter batekenis omdat de
proefstemming te Haarlem de eerste vrijwillige stemming over dit onder-
werp was,welke in Europa was georganiseerd in een stad met meer dan
100*000 inwoners* De overweldigende meerderheid der ja-stemmers,zei
spreker,toonde duideLijk aan dat de burgers van Haarlem in wereldrege-
ring en wereldburgerschap de enige mogelijkheid zien om tot een wereld
zonder oorlog te komen en er is,volgens spr*,geen reden om aan te ne«*
men,dat mai elders in Bederland die mening niet, zou delen*
Aan het einde van zijn betoog wekte hij de aanwezigen op de idealen
van het "Legioen der Wereldburgers11 te blijven uitdragen*
De volledige uitslag der stemming was s
totaal uitgebracht 39*750 stemmen.
veer federale wereldregering* ...37*896 n
tegen**. *...»*.**.*..»*. 409 "
blanco* 1*271 "
diversen... .........*«* 174 "

Onder "Diversen" werden verstaan die steamen die b*v* de eerste vragen
met "ja" beantwoordden en beide andere vragen blanco of de eerste met
"neen" en beide anderen met "ja"*
ïer vergelijking diene,dat er te Haarlem bij de jongste gemeenteraads»
verkiezingen s 94*802 stemgerechtigde kiezers waren»

Nieuwe actie van het "Legioen"* x

Inmiddels is hè t "Legioen" druk bezig een nieuwe actie voor te bereider.
nl* een "Wereldburgerweek11, waar over nadere by zonde raid en nog niet be-
kend zijn. (Ook in deze actie is het bestuur der W.F*B. Haarlem offi-
cieel in het geheel niet gekend)*

Activiteit geroyeerde bestuursleden der W*F«B*
i ui—

Intussen hebben de destijds geroyeerde leden van de ¥*F*Bë met name:
A* Dienaar Kok.Dr» C»«J* Schuurman (voormalige hoofdbes t uur sleden) en
G*«J*B* Bontje (voormalig secretaris W*F*B* Haarlem) het er niet bij
laten zitten en zijn tot de oprichting overgegaan van een "Werkgroep
tot verdieping van de wereldfederalistische gedachte",welke groep op
2j> fflêi j .L* wera opgericht*
Het doel van deze nieuwe beweging is om,naast de actie voor het wereld-
burgerschap en de Volksstemming in 1950,die de activiteit van de massa
op het oog hebben,aan diegenen die iets meer van de diepere motieven
en d e verschillende problemen die zich hierbij voor doen,willen weten,
daartoe de gelegenheid te bieden.

"Te Amsterdam werd reeds een bijeenkomst gehouden waar verschillende
sprekers (namen niet bekend) elk op eigen vsi j ze het probleem zWereld-
regering,belichtten. Op deze bijeenkomst werd gelegenheid gegeven tot
debat om dergelijke bijeenkomsten (het ligt nl* in de bedoeling zowel
te Amsterda^ als elders meerdere van dergelijke bijeenkomsten te houden)!
instruerend te doen werken. j
Behalve de reeds genoemde bijeenkomsten bestaat het plan vergaderingen
aan huis te organiseren en l e zingen, Ie c t uur uit te lenen uit de biblio*
theek der beweging enz* enz*
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Op deze wijze hoopt men tot de vorming van een lader te komen.
'i'e beginnen met September worden in Amsterdam elke 14 dagen bijeen-
komsten belegd, waarvoor prominente sprekers zullen v i 1_
O. m» werden de namen genoemd van Mevrouw Romein en H «M» van
Voor% ligt het in de bedoeling, aat iedere deelnemer in de gelegen-
heid zal worden gesteld een of ander onderwerp of een boek te bespre
ken*
Te Haarlem werd reeds een plaatselijke afdeling van genoemde "Werk-
groep" opgericht doorX G»J»B» Bont.ie,Floraplein 24 en H «J» Lasschuit,
Pegasusstraat 7$*
Indien de belangstelling voor de Werkgroep Haarlem voldoende is (deze
belangstelling is thans nog nje t groot) zal ook te Haarlem op dezelfde
wijze worden gewerkt als te Amsterdam»
Volgens -üontje is de te langstelling groeiende en bestaat onder de
W#P*i3»leden wel belangstelling voor dit nieuwe streven»
Het ligt in de bedoeling der initiatief neig r s om op hê t congres der
"~ een poging te aoenr~öln~öTëze nleüw'ë~vTë'uger der wereldrederalTs" j
tiscne familie te aoen samensmelten met de W*F.B»
Upgemerkt wordt dat de groep Schuurman in~W*F*B» kringen een grote
populariteit geniet en d at de meeste afdelingen,voor zover hun sym«
pathian betreft,nog steeds achter de groep Schuurman staan. Het is
daarom geenszins uitgesloten dat hun aanhangers via de afgevaardigde
congresleden erin' zullen slagen éeïi voldoende aantal stemmen te be-
halen om de geroyeerde bestuurslsdeh (destijds geroyeerd door de
controverse Schuurman^Kremers) weer in het bestuur terug te brengen*

Wij zien dus als vast middenblok: de W*FtB* met aan de ene zijde
naast zich het propaganda^apparaat van Kremers (het "Legioen"; en aan
de andere zijde sen wetenschappelijke vleugel (de "Werkgroep enz*u)*
Van de stemmingen en besluiten van het congres der W.F.B* zal het
thans afhangen of deae drie groepen tot een samenwerking kunnen kooien
dan wel naast elkaar blijven werken»

19 September 1949 - einde ~.

Aan: het Hoofd der B*V*D«
Javastraat 68*
den Haag*
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Betr.i Internationaal Legioen
van Wereldburgers

Hierbij moge ik tl mededelen, dat in Het P arool
10 Atigustus 1949 een artikel ver schee n» luidende als
yolgis

"PROEJTORKIEZING VOOR
(Van onze correspondent).
HAARIEM * In het district eentr«m -het eerste van

de zes* zijn gisteren de preeMftitqffmi lagen TOOI a«n «e*
reldregering begonnen, die georganiaeèrd «arefi door
het Internationaal legioen der Wereldbargera» In ea-
cien»erking loet de Wereldfederaliaten Beeeglaf , affle-
ling Haarlem, let Haarlemse gemeeatefcerttair verleende
medewerking door de officiële steafeuaBen -eisteren
waren het er vijftig, geplaatirt Wj divecrfee «inke-
liera- ter beschikking te Ml3tf% B« resultaten? na-
ren vri3 gm»tig j er »erd evey te»t algemeen drt^kje-

veel Iteebil5«tt«a «er«i gjèS^fe ïSws^^^ 8°
buwen uitgezet in een andere «15k. 3o kaeen Ponder-
dag en Vrijdag en eek de volgende week Dinsdag én
Woensdag de nadere wijken aan de beurt. Zeala iedere
dag van 2 - 9 tfar« ^»ia. heeft de bedoeling om deze
grootscheeps opinie-onderzoek bedoelde verkiezingen
nog dit jaar in andere steden van ons land, o .w. in
Amsterdam, te doen hemden**

Ik ^noge t? veraoeken mij zo uitvoerig mogelijk om-
trent de organisatie van dit legioen te wiïleft doen
inlichten, alsmede omtrent de ontwikkelde activiteit*

mom v w m
Hamens deze,

J.0.Crabbendaffi.

Aan de Heer
Hoofdeopmissaris van Politie
te ItAARI£H.
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en Vrouwen van

Het v«erzet groeit

Na twee wereldoorlogen in één mensenleeftijd, waarin ruim vijfendertig millioen
mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards zijn bedolven onder vallend puin, afschu-
welijk zijn verbrand en verkoold door -vallendefösforbommen en uitééngereten
door gierende granaten, -waarin vijfentwintig millioen mannen zijn verstikt in
bloed- en modder op de slagvelden, miili oenen mensen - geschapen naar Gods
beeldden gelijkenis - zijn verminkt naar lichaam en geest, wordt een dringend be-
roep"ièp U gedaan.

sten, de luchtvaartlynen, en talrijke
andere voorbeelden, wijzen in de rich-
ting van een noodzakelijke samenwer-

Het Terzet tegen de waanzin van het linloie reweld groeit onder de gewone king op grote schaal.
minnen en vrouwen van da cteden én dorpen. ZIJ hebben f feu heil te ver- Maar de steunpilaren voor een we-
mchten van een alles en allen vernietigende orgie van geweld. Een golf van „niy^t samenleving ontbreken in deze
haat houdt de wereld gevangen in djn ban, die elke gezonde opbouw van een
wezenlijke samenleving pmnogelijk maakt

Want ongekende mogelijkheden van welvaart en voorspoed cijn bbinen het
tiereik der volkeren, indien rij de milliarden verslindende bewapeningswed-
loop. «Terbodig maken. Bewapening was in 'n bepaalde periode onvermijdelijk,
tef MJJle van de collectieve veilljrheid. In deze periode echter van atoombom-
Blftpileterialoglsehe en biologische wapens, kan geen enkele bewapening ons
meer veiligheid brengen.Thans dienen er andere wegen gezocht en gevonden
te worden.

In deie meest ernstige uren der menselijke geschiedenis roept HET INTER-
NATIONAAL LEGIOEN DER WERELDBURGERS allen, die dit lezen, op, deel
te nemen aan ónze strijd tegen de vernietiging van leven en welvaart en vóór
het instellen van recht, wet en orde als enige basis vooi een wereld zonder

' oorlog. Bezoek de massa-meeting op VrUdag U April is, in gebouw Katholiek
Leven, Wal, Eindhoven.

Wereld zonder wei!
TTtTij allen erkennen het principe

• van orde in iedere gemeenschap,
ongeacht of het een zangvereniging,
voetbalclub, klein- of grootbedrjjf, stad,
dorp o* land betreft Een bedrijf zon-
der patroon of directie — zonder lei-
ding dus — is eenvoudig ondenkbaar.
Een stad of dorp zonder wetten, zonder

wereld geworden tot één grote belan-
gengemeenschap. Vrede is één en on-
deelbaar, zo als ook de wezenlijke wel-
vaart één en ondeelbaar is geworden
in deze wereld. Dit kan niet meer
worden ontkend, wü hebben elkaar
nodig, 'in de ruimste zin van het
woord.

De economische samenwerking tus-
sen talrijke landen is onderling gere-
geld en handelsverdragen spelen een

wereld, vandaar de chaos, de anarchie
tassen de stiten onderling, vandaag de
„koude" oorlog en de in vernietigings-
kracht toenemende oortogsbewape-
ning.

Chaotische wereld
Oorlog heeft een bestaansvoor-

waarde nodig. Deze bestaansvoor-
waarde is: het ontbreken van recht,
wet en gezag. Grotius, door velen de
Vader van het Internationale Recht
genoemd, heelt reede meer dan drie-
honderd jaar geleden geconstateerd:
„Daar, waar de wegen van het recht
eindigen, begint de oorlog!" Door alle
eeuwen heen is bewezen, dat deze stel-
ling van Hugo de Groot juist is geble-
ken en even juist is de variatie op de
uitspraak van Grotius: „DAAR, WAAR
HET RECHT ZIJN INTREDE DOET,
EINDIGT DE OORLOG!"

Een schoolklas zonder meester bete-
kent chaos, een vereniging zonder be-
stuur betekent chaos, een stad zonder
wetten en politie betekent chaos, een

met beperkte, doch -voldoende macht
om de veiligheid in deze wereld te ves-
tigen en te handkavt'|.

De Volkenbond — *Aa de eerste we-
reldoorlog — heeft ffefaald, omdat zij
ffeen. wetgevende, rechtsprekende en
uitvoerende macht bezat. Daarom was
de tweede wereldoorlog onvermijdelijk,

De Ver. Naties'
De Ver. Naties — na tis tweede wereld-
oorlog — waren in vde oprichten een
verbetering, * tar ook-ty hej*1 n geen
wetgevende; echtspi ekende ,n uit-
voerende macht, dus "de steunpilaren
van een EemeenscharL ontbreken. En
omdat zij geen wezenlijke macht be-
zitten om de vrede in de wereld te
handhaven, zullen ook-.jte Ver. Naties
falen op het meest bclijtngrijke onder-
deel. Een derde wereldoorlog zal on-
vermijdelijk zijn, indien geen wereld-
regering wordt ingestraid-

D aar om is het noodzakelijk, .dat zo
spoedig mogelijk een ^e4éraal wereld-
gezag met wetgevende, Rechtsprekende
en uitvoerende macht de plaats zal in-
nemen van de Ver. Naties in zyn hui-
dige vorm, die volkomen ondeugdelijk
gebleken zijn, ons, de volkeren der
wereld, veiligheid te^randeren. Wij
weigeren langer te geloven in onder-
linge afspraken en verdragen, omdat
al deze,pacten, „heilige" overeenkom-
sten, wederzijdse bijstand, allianties
en hoe deze zaken verder mogen heten,
altijd weer gefaald hebben. Wij weige-
ren langer te geloven In wederzijdse
beloften van onscbendbaarh,eid, aan
verklaringen van non-agressie, omdat
WIJ, de gewon* mannen en vrouwen
rteeds weer de tol hebben moeten br-
talea van het .onvermogen van onze
nationale rederingen, mj xljn het, die
steeds weer goed erf bloed moeten

. ..• : .::.:'-:,. k . . . ..

offeren op het altaar van de' Interna-
tionale anarchie.

Wy hebben meer dan genoeg geof-
ferd aan de waanzin van het geweld.
Het zijn ONZE vrouwen en kinderen,
die aan de verpaupering worden prijs-
gegeven — zo niet erger —. bet zijn
ONZE vaders en zonen, die bij millioe-
nen verbloeden in de bestiale uitbar-
sting van gemobiliseerde vernietigings-
driften, het is ONZE toekomst, de toe-
komst van ONZE kinderen, die op het
spel staat. Ieder, die nog een greintje
verantwoordelijkheidsgevoel heeft»
KAN en MAG zich niet onttrekken
aan onze gigantische strijd voor we-
reldregering om d«e wereld een kïeift
beetje méér bewoonbaar te maken,
met een klein beetje méér naasten-
liefde.

Hei grote verraad!
Onttrekken aan onze strüd is, mede-

schuldig z(jn aan de schier-onvermUde-
lijke derde wereldoorlog. Onttrekken
aan onze strijd betekent, de eerste en
belangrijke taak verzaken. Onttrek-
ken aan onze strijd betekent: verraad,
verraad, VERRAAD aan de meest ele-
mentaire plicht, te strijden tegen on-
recht, haat en vernietiging.

Gij allen, die niet verder riet als TT»
dagelijkse beslommeringen, wordt
wakker, want indien wij ons niet rea-
liseren, wat zich afspeelt buiten ons
eigen kleine kringetje, Indien niet wij
allen, die nog een greintje geiond ver-
stand bezitten, aanpakken, is het bin-
nenkort gedaan met ons aQen, is het
gedïan met wat wij onze „cultuur" en
„beschaving" noemen.

Overal'in de wereld heerst ellende. Ruim tweederde van de mensheid ver-
keert in staat van permanente orideruoedinp. MilHoenen kinderen i^rfce-
ren in de. ergste hongersnood. En datt.terwijl in verschillende landen taeer
enorme hoeveelheden voedsel wordt uemittisd.



politie, die toeziet dat d« wetten wor-
den' nageieeïd, en de macht bezit de
uvèrtrèüKW^ÉM de wetten te- verbali-
seren of te arresteren zou een volle-
dige chaos betekenen.

Zolang de mens nog niet volmaakt
is — en "waarschijnlijk zal dat nog wel
enige tijd op zich laten wachten! —
zijn wet en gezag de steunpilaren voor
iedere gemeenschap. Door de enorme
ontwikkeling van de techniek is de

geld en Handelsverdragen spelen een
belangrijke rot in hef wereldgebeuren.
Qok. dé wetéMé_liappe,^ke.«n.cgJUrele
samenwerking neett gróte Vormen aan-
genomen. Tevens zouden wij willen
wijzen op de internationale politie-
organisatie op het. terrein der bestry-
ding van de handel in verdovende mid-
delen, ter'bestrijding van de handel in
blanke slavinnen, van de valse-mon-
tersbenden, trein- en hotelratten, etc.
Ook de internationale postovereenkom-

wetten en politie betekent chaos, een
laad zonder regering betekent chaos.
MAAR OOK.JSEN WKKÉLJ1 Z»fJD¥ft
BEGERING BETEKENT CHAOS! '"''*

DE WERELD IS ZONDER GEZAG
en waart» deze internationale chaos
leidt, hebben wij op een verschrikke-
lijke wijie ondervonden in twee we-
reldoorlogen. De enige weg om aan
deze chaos een einde te maken b het
Instellen van een federaal wereldgezaE

In naam ïin mlkju-nen geslachtofferde minnen en vrouwen, kinderen en

naam 'van^j^niHioeaeW'ifongefe&d'è^ è^Mpöfnongerende \uaeren ïnSenTEiet;'
waanzin begefen wereld, DOE IETS, onttrek U niet aan Uw verfcntwoordeiqk-
held, sus V zeil niet in slaap, doe iets, TN GODSNAAM DOE IETS! Vecht nee
voor een wereld, waafln wjg niet metir aJs waanzinnige bloeddorstige monsters
elkaar georganiseerd tbitmoorden. Vecht mee voor 'n wereld, waarin gezag de
veiligheid zal handhaven. IN NAAM VAN DIE ENE, DIE ONS DE WEG
WEES, IN NAAM V*N DE MILLIOENEN, DOS HONGEREN EN DORSTEN
NAAR GERECHTIGHEID!

H. BAKKER.

Maar,w$, mammen L vrouwen, komen MÈrteeen NIET In Terzet!
t"ït7W-r^^iyeTiT^»iMïftM» ot^zua

en met overbevolking.

(j. mannen en vrouwen, hebben het te druk toet onszelf om daar b g
sol t» staan! • '
Honderdduizenden gezinnen zijn uit elkaar gerukt, Millioenen hebben geen
tehuis meer. Overal wrakstukken van menselijk leed.

Maar wü. mannen eft vrouwen, vergeten ODE» plicht van naastenliefde, van
internationale solidariteit met allé verdrukten, waar ook ter wereld!

Internationaal Legioen der Wereldburgers
8BOTB OPENBARE VERGADERING

VRIJDAG 14 APRIL a.s.
«EBODff KATHOLIEK LEVEN
Aanvang acht uur.

SPREKERS, o.a.
Ir. W. B. RUEB, Voorzitter der vergadering,
H. B. BAKKER, Propagandist,
Mr. W. F. J. FISCHER, Propagandist,
P. P. KREMERS, Alg. Organisator,
S. H. F. v. NIMWEGEN, Gem. raadslid K.V.P.
Ds. J. H. SMIT SIBINGA, N.H. Predikant,

Kaarten a 25 ets. aan de zaal verkrijgbaar!

EIHDHOTIN
Zaal open half acht

Eindhoven
Den Haag
Utrecht
Amsterdam
Eindhoven
Eindhoven

PLAATSELIJK COMITÉ VAN AANBEVELING:
Ds. C. J. K. BAAS, N.H. Predikant te Eindhoven

A. BAKKES, Gem. raadslid „Voor Vrede en Welvaart" te Eindhoven

Ds. P. H. DE BRES, N.H. Predikant te Eindhoven

JEP DE BKOTIWEK, Dir.-Hoofdred. „Oost-Brabant" te Eindhoven

PATER PRIOR C. DOENSEN, O.E.S.A. te Eindhoven

Ds. W. v. GELDER, N.H. Predikant te Eindhoven

G. H. F. v. NIMWEGEN, Gem. raadslid K.V.P. te Eindhoven

Ds. J. H. SMIT SIBINGA, N.H. Predikant, te Eindhoven

P. v. VLIET, lid der Tweade Kamer der Staftn Generaal te Eindhoven

A. J. ZOETMULDER, Dir. -Hoofdred. „Eindt. Dagblad" te Eindhoven

„TH Au A"
SPECIALISTEN IN:

S M Y R N A
SJAALS
WOL
TRICOTAGES

RECHTESTRAAT 3 - TEL 3307

EINDHOVEN.

Kantoorboek- en Hachinehandel

Hub. A. van Laarhoven
STATIONSPLEIN 9 EINDHOVEN

H]EEFT

alles voor 't kantoor i
Agent:

Ochaüiqe

voor kinderen van

1 jaar en ouder, voor

meisjes van duizend

weken en daar boven.

U komt maar eens

kijken bij

Stratumseind 8
naait Grote Kerk.

PRIMA
LEDER
(7.90

De Electrische Wasmachine
met wringer, welke een

HOOVER
Denkt U zich eens in:

koken van de was nu overbodig
wast 1'|i kg in 4 minuten
beschadiging van hel goed, ook van de fijnste
weelsels, is uitgesloten
zee" voordelig, h»t stroomverbruik is 1'|j et p. uur
iel een, ook c deinst behuisde, kan deze elec-
trische wasmachine bergen. Formaat 77x42x40 cm.
de wringer met zachte rubberrollen, welke onafhan-
kelijk geveerd zijn. pakt lakens en andere omvang,
rijke stukken zonder enige moeite

Gum* kernen wij, »nd*r «mg* vcrplrchtlflff. bij U a«fl hwl
d* nfouw* Hoover EJtctrfecli* W«m»chiit« d«moni1r*r«nl

PRIJS

en
NX HA^JDELMAATSCHAPPU

VAN BOXTELSERVICE EN
IEVERIHG
BOOR GEHEEL
NEDEO.LANO HOOFDKANTOOC: RMDHUSSTRAAT 1

HOOVER DEALER

TILBURG • TELK.41SO-4941

„SLAATS"
Fijnsirijkinrichting

everfomJ «n

toarJ rtuhfwf behoord

Gelderlaadpl. 54, Eindhoven

Telefoon 8160

Wekelijks gehaald en gebracht

Op vrouwen, hef de
[strijdkreet aan!

Laaf ons saam, Ier
[schoonmaak gaan.

En «trilden tegen vuil
[en stof.

Waarmee we- oogsten
leer en lof-

Maar geeft ons wapens
[in de hand,

Stoffer en oïifc gaan .
[aan de kan!.

Geef ons een stofzuiger
Kmaar geénloj).

Wij eisen kwaliteit: :
l'n EXELSlOfl!

Hét dubbele zuigkracht,
[die 'hoórl ov ons {huis;

Op, vat z'n allen naar -
[het Hoefchuii.'

Daar nemen we er direct
[één.mee,'

Het adres 'is Kletne'BeVo:
[oienen derüg'.B.

OH.agenhH.FIGGE

Kliln l<r| 341, El.Jhun.

'w zeqqw n
Deze HUISKAMER, bestaande uit: Dretulr,
Schuiftafel, 2 Fantenifc, < Stoelen moet U in wer-
kelijkheid ilen, dan rtaat Uw Desluit met«n vast.

Prijs compleet t 195.—
Verder brengen -wij U deze week tezen ongekend
laf e prijzen, STALEN SLAAPKAMER bestaande uit
2 pers. Ledikini voetbord met rezondhéidsnuUras,
nachtkastje, tafel, Z «toelen. Compleet
2 pers. Ui««n Ledikant met xez.h. matras
2 pers. U*«*n ledikant, vol voetbord, slee model

met gezondheid-smatras
2 pers. Ópklipbed met gezondhelto-matras
Divan Ledfkurt met gezondheidemitru

99.15

59.50
43.—
Z4.M
43.8J2 pers S-delig wol Bedstei j kassen»

prima tuk
Kapok 3-delig .bedstel 2 kussens damast

overtrek f 119.—

Als speciale reclame, ontvangt U. tegen .inlevering
van onderst bon 2 pers. gevuld matras.
dek voor de prüs van f 8.5G

Bon alleen geldig van 5 tot en met 12 April

M E Ü B E L H A N D E L

JAN VAN HOUT
TONGEr.RESESTR. 8S. EINDHOVEN, TEL. 2643.
Te bereiken met.busUjn A.

BI) inlevering van deze Bon ontvangt U bo-
vengenoemd'matrasdek voor de prijs van f 8.50
Alleen geldig van S t/m 12 April.
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Hoe willen wij Wereldregering bereikenl
De Wereldverkiezingen

Binnenkort zullen in alle linden ter wereld waar zulks mogelijk is, afge-
vaardigden gekozen of benoemd worden door en uit de Tolken, voor een
wereld-volksbqeenkomst in Genève. Deze afgevaardigden hebben tot uitsluiten-
de taak; het ontwerpen van e«n deugdelijke wereld-grondwet, die de instem-
ming kan verwerven van de volksafgevaardigden. Deze ontwerp-wereldgrond-
wet, welke, zoals recente proefstemmingen in vele delen van de wereld reeds
hebben uitgewezen, zal daarna ter definitieve goedkeuring aan de diverse
nationale regeringen worden voorgelegd.

Voor ieder millioen inwoners zal één
afgevaardigde worden gekozen of be-
noemd. De wereldverkieüneen zullen
onder leiding staan van Lord John
Boyd Orr, de vroegere directeur-gene-
raal van de wereldvoedselraad der
Verenigde Naties en Nobeï-prijswin-
naar voor de Vrede.

In Nederland zullen vermoedelijk
een. 30-tal candidaten worden gesteld
van alle mogelijke richting. Iedere
Jneerderjarige Nederlander zal zijn
etem uit kunnen brengen. De 10 can-
didaten (daar Nederland pl.m. 10 mil-
lioen inwoners heeft) welke 't grootst
aantal stemmen verwerven, zullen
worden afgevaardigd.

Dit plan. voor wereldverkie2mgen
concentreert zich op de kern der zaak.

Hef beoogt een wereldregering met
beperkte macht, maar voldoende om
oorlogen onmogelijk te maken. Alle
nationale legers sullen worden aJtge-
schaft en verboden; dexe worden ver-
Vangen, door een wereldveiligheids*
politiemacht, onder gezag der federale
wereldregering. Alle andere gexag
blijft aan d* nationale regeringen.

De kwesties, welke zich ongetwyfeld
Jn grote hoeveelheden zullen voordoen
bij het ontwerpen van een wereld-
grondwet, zullen door volksaf gevaar-

digden door discussie en overeenstem-
ming moeten worden opgelost. Dat is
de uitsluitende taak der afgevaardig-
den, die binnenkort overal gekozen
moeten worden.

Het plan dei wereldverkiezingen be-
rust voorts op de opvoeding «n mobili-
sering van de publieke opinie. Dat is
in feite het wezenlijke, waarom het by
wereld-regering gaat. Immers, de enige
reden, waarom wij geen wereldrege-
ring nebben, is de onwetendheid van
de gewone burger van deze wereld,
Hem ontbreekt het besef, dat wij een
wereld-regering moeten hebben en hoe
wij een wereld-regering kannen
krijgen.

Hem ontbreekt het besef, dat inder-
daad de keuze ligt tussen enorme j
mogelijkheden van groeiende wereld-1
saamhorigheid, vrijheid, welvaart en
geluk onder wereld-regering, of dood
en verderf door atomischr oorlogen.
concentratiekampen, gas- en folter-
kamers, gevangenissen, haat en twee-
dracht, honger en ellende onder natio-
nale souvereine regeringen. Genoeg
reden om ons met alle energie te wer-
pen op de uitvoering van het plan der
wereld verkiezing en.

HOE STELLEN WIJ ONS VOOR, IN
NEDERLAND, NOG DIT JAAR DE
VERKIEZINGEN VOOR VOLKSAF-
GEVAARDIGDEN TE ORGANISE-
REN?

Het IL.W. is gestart met het verza-
melen van de namen en adressen van
die meerderjarige Nederlandse inwo-
ners, welke een verklaring willen
ondertekenen, bestemd voor de Neder-
landse regering.

In deze verklaring wordt aan de
regering gevraagd, de organisatie en
uitvoering van de verkiezing voor af-
gevaardigden, officieel te doen plaats
vinden. Bij eventuele staatsrechtelijke
moeilijkheden wordt zij verzocht, een
fonds ter beschikking te stellen, opdat
het Legioen dan zelf de organisatie ter
hand kan nemen. Wy stellen ons voor,
nog dit jaar (1950), tenminste 2H mil-
lioen verklaringen van meerderjarige
Nederlanders te verzamelen. Zie elders
in dit blad ome petitionnementsactie.

Mocht de regering de wens van de
meerderheid der meerderjarige (en
dus kiesgerechtigde) Nederlanders ne-
geren, dan nog zijn wy stellig over-
tuigd, dat de verkiezing zal doorgaan.
Het is n.l. ondenkbaar, dat 2*4 mil-
lioen mensen, die zich hun kracht be-
wust zijn geworden, niet zelf onmid-
dellijk de middelen bijeen zullen bren-
gen, om de verkiezingen te doen door-
gaan, bij een eventuele afwijzing van
de regering. De kansen op aanneming
van regeringszijde zijn bovendien ech-
ter zeer groot.

Spoortnberg-v d. Leo

HERENHOEDEK
«ROOKTE KEUZE

58 Strahunseind 58

WAAROM IK VOOR

DE BEN
door LORD BEVERIDGE.

Er kunnen meerdere wegen tot wereldregering lelden. Persoonlijk ben* ik pracUach In één speciaal plan geïnteres-
seerd, doch ik wil er de nadruk op leggen, dat dit plan Bl«chts één der mogelijkheden Inhoudt. Het la het plan, dat
wij in Engeland de „Kruistocht voor Wereldregering", noemen, h«t plan, dat in Montreux en. in Luxemburg bekend
geworden ii als de wereld-volksstemming. Er zal een ontwerp-wftreldgrondwet worden samengesteld door vertegen-
woordigers uit 'vele naties. Veel wil ik over dit plan niet zeggen. Slechts drie motieven wil Ik noemen, welke mtjn
speciale interesse naar dit plan hebben doen uitgaan.
De eerste reden is g«geven met het feit, dat het een plan voor wereldregering is, niet slechts voor regionale fede-
ratie. Wanneer het slaagt, zal het de gehele weg naar v rede hebben afgelegd, terwijl een regionale federatie,
hoezeer s# ook slagen zal, geen werkelijke federatie kan zfjn, omdat de wereldvrede niet door een regionale fede-
ratie tot stand kan worden gebracht. . !

Ten tweede concentreert dit plan zich op het essentiële. Het betoogt een wereldregering met reële macht. Maar
....... -------- ]t *- 1~— ~ ™ *i *« «VBO-A* M* rfinm sullen bli de vorming

De ware wereldheerser!
Pascal heeft het reeds gezegd, dat de

ware wereldheerser de publieke opi-
nie is, Hoe staat he_t nu met de publie-
ke opinie ten aanzien van ons streven
naar federale wereldregering en -we-
reldburgerschap?

Natuurlijk, ieder weldenkend mens
wenst geen oorlog, wil in vrede leven,
dus dal is geen vraag, die ons interes-
seert. Wal- ons wél interesseert is de
vraafi ir >everré de ee* ie mannen
en vrou, i van glad en-' id slaan ten
aanzien van het vraagstuk federale we-
reldregering. Alleen door een groot op-
gezette actie konden wij dit te weten

[ komen.
De keuze van het Internationaal Le-

gioen der Wereldburgers viel in ons
land om verschillende redenen op de
stad Haarlem, iets groter dan Eindho-
ven. In de zomer van het vorig jaar
werd in Haarlera een proef stemming
georganiseerd met volle medewerking
van het gemeentebestuur. De stembus-
sen der gemeente Haarlem werden ter
beschikking gesteld en de actie werd
voorbereid, doorliet doen verschynen
van twee edities van de ..EXTRA
EDITIE" van „De Wereldburger",
welke eveneens gratis huis aan huis
werden verspreid.

Begrijpelijkerwijs was de spanning
onder de vele' vrijwilligers in Haarlem
groot naar het totaal aantal uitge-
brachte stemmen en de uitslag der
stemmir - Groot .was de "-eugde toen
bij tel\, dat oni, ier veertig-
duizend meerderjarige ' Haarlemmers
aan deze stemming geheel vrijwillig
hadden, deelgenomen. Bij de officiële
stemmingen in ons land geldt de ver-
schijnin^splicht. wy konden de stemge-
rechtigde Haarlemmers natuurlijk niet
verplichten, hun stem uit ie brengen.

Btf telling bleek alras, dat de over-

grote meerderheid zich had uitgespro-
ken vóór wereldregering en wereld-
burgerschap, maar toeri wij de nuch-
tere cijfers onder de ogen kregen, wa-
ren óók wij, die het initiatief genomen
hadden lot deze grootscheepse peiling
van cte publieke opinie, onuitsprekelijk
verheugd. Ruim 95% of om precies te
zijn 95.34% had zich uitgesproken voor
federale wereldregering en wereldbur-
gerschap!

Slechts één procent -was tegen, de
rest ongeldig of blanco. Maar niet
alleen In Nederland werden dergelijke
p roef stemmingen gehouden, ook in En-
geland, Frankrijk, België, 4e Scandina-
vische landen, Noord- en Zuid Ameri-
kaanse Staten, Australië Canada, Chi-.,
na. Japan, India, Turkije, Italië, Duits-;1
land, enz. werden plaatselijke proef-
stemmingen georganiseerd. En overal
was het aantal „JA" stemmers tussen
de tachtig en negentig procent.

Ons rest slechts één taak: de publieke
opinie in de wereld te mobiliseren en
federale wereldregering zal spoedig *|
een feil zyn. Ook op U rust de taak en;
de plicht, -Uw steentje b« te dragenjj
Laat ons niet alleen staan bij deze
schier bovenmenselijke taak. Kent Uw-
plicht, werk mee om aan de volkswil
uitdrukking te geven. Steun ons werk,
neem een abonnement op „De Wereld-
burger", treedt toe als vrijwilliger of
draag Uw deel by om onze actie finan-
cieel mogelijk te maken. Vergeet ech-i
ter niet Vrijdag 14 April vrij te houden.'
of vrij te maken. Uw plaats is dan bij;
de velen, die in de massa-meeting vanijj
het Internationaal Legioen der Wereld- |f
burgers van hun vredeswil zullen ge-,'
tuigen! Komt in grote getale naar deze!!
massale demonstratie voor een wereld- f j
rechtsorde, die de veiligheid in de we-';!
reld zal vestigen en handhaven! WJjij
verwachten ook UU •;

Pleidooi in de Uno
voor Federale Wereldregering

De vertegenwoordiger de Philippijnen In de Ver. Naties. C. P. Romulo,
thans Voorzitter van de Algemene Assemblee van He UNO, is een verwoed
voorvechter voor 'n wereld-rechtsorde. In zijn land is hij één v*n de belang-
rijkste medewerkers van de organisatie voor wereldregering en wereldbur-
gerschap. Onlangs heeft hij in de Algemene Assemblee een vurig pleidooi
gehouden voor federale wereldregering, nït welke nd« wy het volgende
citeren:

„Ieder beschaafd mens — dus ieder
van ons — weet, dat een wetgevend
lichaam de eerste voorwaarde is voor
orde onder de mensen. Wij weten allen,
dat het in onze gemeenten en onze
staten noodzakelijk is een lichaam te.|
hebben, dat wetten maakt, teneinde
bepaalde misdrijven te verbieden,
overtreders te vatten, straffen voor te
schrijven en een gerecht te vestigen.
Zonder deze instellingen zouden wij
geen plaatselijke of landelijke orde

gen. Zo lang wy zulk een regering
niet hebben, zullen de tegenwoordige
spanningen, algemeen wantrouwen en
de bewapeningswedloop voortgaan.
Het is het één of hét ander. Of be-
perkte wereldregering of onbeperkte
wereldanarchie en op de duur weer
ee nieuwe wereldoorlog. De keus ia
aan ons.

n uteteld 0^ gun \n we vasthouden aan het begrip en de practijk van de

ongelimiteerde squvereiniteit van de naties, betekent dit alleen dat
ieder land voor zich het recht reserveert zijn zaken te behartigen, met
behulp van oorlogsmiddelen. Onder deze omstandigheden moet iedere
natie zich op die mogelijkheid voorbereiden; dit betekent dat zij met
alle macht moet trachten superieur te zijn boven wie dan ook. Dit zal
meer en meer in ons publieke leven domineren en onze jeugd vergif-
tigen, lang vóórdat de catastrophe lelf komen zal. We moeten dit niet
tolereren zolang we een klein beetje kalme redenering en menselyke
gevoelens behouden. Dit alleen is in mün gedachten wanneer ik de
idee van Wereldregering aanhang, zonder me te bekommeren om wat
anderen in hun gedachten mogen hebben ten aanzien van dezelfde
zaak. IK VERDEDIG BE WERELDREGERING, OMDAT IK ERVAN
OVERTUIGD BEN DAT ER GEEN ANDERE MOGELIJKHEID IS OM
HET GROOTSTE GEVAAR WAARIN DE MENS OOIT VERKEERDE,
AF TE WENDEN. DEZE AANGELEGENHEID, OM TOTALE

TE VOORKOMEN. MOET VOORRANG HEBBEN



Ten tweede concentreert dit plan ilch op het essentiële. Het betoogt een wereldregering met reële macht. Maar
het tracht niet vooruit te lopen op al de vragen, die rezen zullen bfl de vorming;
van een wereldregering. Het plan stelt zich slecht; tot doel een Wereld Conventie
vcor-t* bereiden, rwaar de afgevaardigden deze kwesties door discussies en over-
eenstemming zullen oplossen. Er zullen vele en moeilijke problemen ï8n op te
lossen,- vooral waar het gaat over de bevoegdheden van de wereldregering en van
de nationale regeringen. Doch ik wens thans niet op deze problemen In te gaan.
Wanneer ik straks de andere afgevaardigden op de Wereld Conventie ontmoeten
zal, ia de tijd aangebroken om deze kwesties te regelen.
In de derde plaats schaar Ik m(j achttr'de „Kruistocht" omdat dit plan volledig be-
Tiist op de opvoeding en mobilUerlng van de publieke opinie en dat is 't wezenlijke
waarom het b|( wereldregering gaat, Inuneri, de enige reden waarom wH geen we-
reldregering hebben, Is de apathie en de onwetendheid van de gewone burger van
deze wereld. Hem ontbreekt het besef, dat w>y een wereldregering moeten hebben.
W(f zullen htm daarvan moeten overtuigen, genoeg rederf om een voorstander van
de wereld-volksstemming te zijn. Mogelijk zal dit plan niet overal worden toege-
past, maar in Engel&nd zullen wij onofficiële verkiezingen houden. Dat is de unieke
gelegenheid om de publieke opinie op te voeden en te mobiliseren. Ziedaar de
redenen waarom ik mg tot dit speciale plan aangetrokken voel.

-j.,... ».„ w~., CE.C*...L te veaUK^.
Zonder deze instellingen zouden wy
geen plaatselijke of landelijke orde
kunnen verwachten. Hoe kunnen wij
.nu wereldorde -ï^cwachten zonder ge-
iijksoortige instellingen? Nu oorlog te
vernietigend is geworden om te aan-
vaarden, is de tyd gekomen om deze
fundamentele feiten onder de ogen te
zien en er naar te handelen.

"w"at jvy nodig hebben is een Fede-
rale Wereldregering met beperkte
macht. Het principe moet aldus zijn:
De Wereldregering moet de macht
hebben, die nodig is voor wederzijds
zelfbehoud; alle andere macht blijft
bij de deelnemende landen.

Wanneer wy tot een beperkte we-
reldregering in deze geest komen,
zullen wij het tot orde en vrede bren-

dank!

HET GROOTSTE GEVAAR WAARIN DE MENS OOIT VERKEERDE,
AF TE WENDEN, DEZE AANGELEGENHEID, OM TOTALE
VERNIETIGING TE VOORKOMEN, MOET VOORRANG HEBBEN
BOVEN ELKE ANDERE ZAAK." - -~^& rr -

Prof. Albert Einstein.

Onze hartelijke dank aan het plaat-
selijk Comité van Aanbeveling, dat
ongetwijfeld een belangrijk deel zal
bijdragen cm onze actie in Eindhoven
en omgeving tot een succes te maken.

Maar zeker niet in de laatste plaats
onze hartelijke' dank aan onze adver-
teerders, die het mogelyk hebben ge-
maakt deze krant, die U thans in han-
den hebt, in een oplage van vijfenveer-
tigduizend exemplaren gratis huis aan
huis te doen verspreiden in Eindho-
ven en omgeving. Lezers, het minste
wat U doen kunt is: Koop by deze
zakenmensen, die — naast hun wel-

begrepen eigenbelang — onze propa-
ganda mogelijk hebben gemaakt. En
vergeet niet, deze zakenlieden te zeg-
gen, dat U hun advertentie heeft gele-
zen! Ook daarmede steunt U onze
strijd!

Onze vrijwilligers, de pioniers in
Eindhoven, die de grote actie ter
plaatse hebben voorbereid, bedanken
wij niet. Want zij weten, en zij heb-
ben begrepen, dat het gaat om ons
aller toekomst. Het gaat inderdaad om
ons aller toekomst, óók dus om Uw
toekomst! De keuze ligt tussen chaos

en vernietiging, een derde wereï
oorlog met volkomen verpaupering v;
de overlevenden of een wereld, b
vrijdt van de voortdurende vrees vo
oorlog, voor een wereld, waarin ong
kende welvaart door het technis<
kennen, en bunnen mogelijk is, VQI
een wereld met een klein beetje mé<
geluk, een klein beetje méér mens
lijkheid.

Heeft U het óók begrepen? Meld
dan aan als yrüwüliger, als voorstal
der en of abonné en nXaak onze act
mogelijk!

grote openbare
Kaarten a £ 0.25

alom verkrijgbaar!

In KATHOLIEK LEVEN, Wal te Eindhoven
Vrijdag 14 April a.s. 's avonds om 8 uur precies

WERELDREGERING of. Wereldoorlog 111 Wij staan voor de keuze!

PINGUÏN
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mach. bespannen met de
beste dsrtnsnarrn. Het
meest gevraagde racket !

Prijzen van ( 21 .— al
tot l 69.50

Nieuwe bespanningen
van f 7.50 al tot f 32.50
Wij staan weer voor U klaar

Van KOOIJK

VOOR

HEBEN- ao
JOMSEIfS-KLEDING
Tramilraat 2 Telefoon 5098

Kindhoven.

U - Tel. 1117
Kleine Itri 40 — I.l. 8073

ZET 'M OP

of in Uw telef. gids 77S2
Erkende Naaimachinchandei
en Reparatie-inrichting.

SCHENKEL AAKS,
Varenstraat 24,
Winkel StrUinettr. 120,

Eindhoven.
Onze reparaties worden door
Rijksgedip!. monteurs uitge-
voerd. •

MAGAZIIN

„DE IJZERMIJN"
Huishoudelijke Artikelen
Haarden, Kiel els,
Fnrnni-rrn

Voor UW BOORDEN
natuurlijk naar

Fijn Was- en Strijkiaricbttng

„MARGRIET"
TOHGELRESESTRAAT 4

Waaiom zijn wij de GROOTSTE LEVERANCIERS
VAN

SMYRNAWOL?
Omdat wij de GSOOTSiE SORTERING
en de BESTE MEtKAJUIKElEM 8BEH6EN

Deze week ontvingen wil G R O T E P A B I U E H in

S M Y E 1 Ï A W O L
FRISIA 2 drs:
PARLEYS 4 drs :
NEVEDA 6 in.

All. «titelen dh «k verliStl.jr in ... File»! HOOGSTRAAT [ .

TEXTIELHANDEL

N. van de Vorst-van Houi
Airt«.u<«<iu4 ^ • . T.l. 4116

Juèk«r, julat Toor Uir r?wie[ fa de BKRINI out-
worpan. dur ffewfeht f1 preatatl» aan elk rtfwlcl
xtin aanreput
• IdsMl *««i tttdfcebnlk meter Wd«u ket

rUdea la Mtkoppetoa.
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mitnctta . MadrllfUC <•« rol
.p kat tamrlaL

En de prys..... t 239.—
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Uit voorraad leverbaar Official datler

Gto(e Paasreclame-aanbieding

Zwar« zes-irms haaien

kroon
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perkamenle .. _E

kapjes 23./D

Prachtige zei-lamps
hangkroon
met glazen
marmeren ^n
kapjes J V.

Pnch-..„4 perkamenle

kap mei plastic demper

compleet 13.75
Verder grole sortering

Lees/ampen, Schemerlampen en
Slaapkamerverlichting

ELECTRA VERLICHTIKG-PALEIS
EECUTESTHAAT Sla (naast Hems)

U Yindt dur Kit U zo.W
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AUTOR'
Antorijlessen
Theorielessen
Techniscte lessen
VThPY WTWlCff-Pl» l»»*
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PRACHTIGE OVERSPREIEN
xoriep'ngEmn kleine, m*

Wollen «n Zijd+n
ZOMÊPSTOFfEN

ITALIË StratumseindU, Tel 4777

Naar Rome-Lourdes
PER LUXE TOURINGCAR.

ROME 14 .at» f 500.- ,,,. IOURDES 10 da|«i 1150,- af.
Uitsluitend Ie klas Hotelx
Vraagt onze prospectus.

inlichtingen tevens bij Me). M. Brouwer, Noorder-
WCQ 146. Hilversum.

of
„JOCO" m»*(rf .
•n z*fw 0n pvwfs
djf Joco d« beste Is.

Grote jwrtering. Alleen verkoop voor Eindhov

JAC GRAMSER
HET SPORT8IJWIELHUG VAN HET ZUIDEN-

St. Antohiujjtreat 8. EINDHOVEN. Tel. 5121

WEDEROM' ONTVANGEN;
een beperkte zending m o t o r r i j w i e l e n
van de van ouda bekende Zweedse fabriek

HUSQVARNA
type 125 cc f 960.-

Demonstratie machine steeds op proef,
ter beichlkklog via de handel.

FIRMA RIEMERSMA
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DE KEUZE IS MEDE AAN U!
OF LEVEN IN EEN WERELD MET GEZAG,
OF ONDERGAAN IN EEN POEL VAN ELLENDE een andere keuze is er niet.
Bezoekt de openbare propaganda vergadering van het Internationaal Legioen der Wereldburgers op Vrijdag 14 April a.s.

OP, IN DROMMEN NAAR KATHOLIEK LEVEN, EINDHOVEN

VOLKS-PETITIONNEMENT
Wereldvolksstemming

Ondergetekende verklaart in te stemmen met bet stre-
ven naar Federale Wereldregering: en in- het bijzonder met
de pogingen op korte termen een algemene volksstemming
te houden voor het verkiezen van afgevaardigden voor een
wereldconstituante.

Hij/Zij verzoekt de Nederlandse Regering met klem een
dergelüke volksstemming officieel te doen plaats vindenf
of, bü .eventuele staatsrechtelijke moeilijkheden, een fonds
ter beschikking te stellen voor dit doeL

Na:

Ad«s:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Geboortedatum:
Alleen in te vullen door meerderjarige personen!

In te lenden uu: InternatloDWl Legioen
dor Wereldburger», Korte Foto- SI, Den Haag.

VÖLKS-PETITIONNEMENT
Wereldvolksstemming

Ondergetekende verklaart in te-stemmen met het stre-
ven naar Federal* Wereldregering- en in het bijzonder met
de pogingen op korte termyn een algemene volksstemming
te houden voor bet verkiezen van afgevaardigden voor een
wereldconstituante.

Hu/Zij verzoekt de Nederlandse Regering met klem een
dergelijke volksstemming officieel te doen plaats vinden,
of, bij eventuele staatsrechtelijke moeilijkheden een fonds
ter beschikking te stellen voor dit doeL

Naam:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Geboortedatum:
Alleen in te vullen door meerderjarige personen!

Ia te icoden aan: Internationaal LagloMi
der Wereldburgers, Korte Poten 57, Dexi Haaf*

VOLKS-PETITIONNEMENT
Wereldvolksstemming

Ondergetekende verklaart jn te stemmen met het itre-
ven naar Federale Wereldregering en in bet b$Bonder met
de pogingen, op korte termijn een algemene volksstemming
te houden voor het verkiezen van afgevaardigden voor e«n
wereldconstituante.

wlct A» NpH*»rljmd«. Rpm>i».ntr mut Iclwn «n

Het Internationaal Legioen der Wereldburgers is begonnen met het
verzamelen van handtekeningen van allen, die instemmen met het streven
naar federale wereldregering en wereldburgerschap en bovendien de Neder-
landse regering verzoeken, de wefeldvolksstérnming ook in Nederland
officieel te doen houden.

Wij hebben ons tot taak gesteld binnen enkels maanden twee en een
half mÜJLioen handtekeningen te verzamelen en deze aan- de Nederlandse
regering aan te bieden. Om dese enorme hoeveelheid handtekeningen te
kunnen verzamelen in dit korte tijdsbestek, hebben wij ook Uw medewerking
nodig. Hierbij hebben wij een drietal petitiannementsformuSeren afgedrukt.
.Alleen meerderjarigen worden geacht, dit petitionnement te zullen onder-
tekenen en het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat ieder slechts één formulier
invult en ondertekent] Mocht Uw gezin minder dan drie meerderjarigen
tellen, vraag dan aan Uw vriend, Uw collega o£ buurman deze actie te onder-
steunen door het petitionnement in te vullen en te tekenen.

Deze actie te ondersteunen is wel het minste, wat U kunt doen. Zonder
kosten en met heel geringe moeite kunt U Uw deel bijdragen tot het wel-.
slagen van deze actie. Eindhoven heelt vele tienduizenden meerderjarige
inwoners, zorg er dus voor dat duizenden en duizenden petitionnement en
uitdrukking geven" aan het verlangen om eindelijk verlost te zijn van de
dreigende spanning in deze wereld, ftie elke voort'^sang verlamt.

Deze twee en een half mïllioen stemmen zullen .* Nederlandse .gering
overtuigen, dat de actie voor wereldregering en wereldburgerschap wordt
gedragen door het overgrote deel der stemgerechtigde Nederlandse burgers,
zoals onze actie ook elders in de wereld door de gewone mannen en vrouwen,
door de geestelijke en de burgerlijke overheid, intellectuelen, kunstenaars
en zakenlieden, gedragen wordt. Maak het de regering duidelijk door het
.ekenen van het petitionnement van het Internationaal Legioen der Wereld:

wurgers, dat U er genoeg van hebt de internationale anarchie nog langer te
dulden en de eis onderschrijft, dat de regering alles in het weric stelt, federale
wereldregering mogelijk te maken! "

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, VADERS, dat het geen zin
leeft steeds weer Uw leven veil te hebben voor de nationale staat, zonder
de minste zekerheid, dat inderdaad Uw vrouw en kinderen veilig zullen zijn
door Uw offerbereidheid.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, MOEDERS, dat het geen zin
leeft steeds weer Uw zonen te moeten afstaan, louter en alleen in dienst van

een nationale staat. Heeft U daarvoor Uw kinderen gebaard en met oneindig
veel moeite en inspanning groot gebracht?

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, JONGEREN, dat het geen zin
heeft steeds weer geslachtofferd te worden op het „Veld van Eer". Thans
wacht U in de toekomst niets anders dan onzekerheid, werkloosheid, geweld,
oorlog en vernietiging.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, OPVOEDERS van de jeugd,
dat het geen zin heeft de jeugd op te voeden tot bruikbare burgers met
gemeenschapszin, indien het militaire apparaat ze blijft misvormen, doet
sneuvelen of ze als geestelijke en lichamelijke wrakken teruggeeft, als
gevolg van de internationale staten anarchie, terwijl dq nationale regeringen
nJet de minste moeite doen om pogingen in het werk te stellen tot vorming
van een federale wereldregering.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, MEDICI en verplegend
personeel, dat het geen zin heeft uren-, dagenlang te vechten voor het
behoud van één enkel leven, indien de internationale anarchie millioenen
en millioenen blijft wegvagen in de waanzinnige strijd om de macht en
in de concurrerende wedloop om de nationale veiligheid.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, ZAKENLIEDEN, dat U er
genoeg van' hebt, Uw zaak, Uw levenswerk voortdurend bedreigd te zien
door oorlogsgeweld, bedreigd te zien door de rmlliarden verslindende
bewapeningswedloop, die de volkswelvaart ondermijnt en de belastingdruk
schier ondragelijk maakt.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, INTELLECTUELEN, dat U
er genoeg van hebt, langer te blijven werken aan de ontwikkeling van ons
volk, van de mensheid, indien de internationale wetteloosheid geen plaats
maakt voor regeren b« wet, de meest elementaire eis der redelijkheid.

MAAK HET DE REGERING DUIDELIJK, ALLEN, die dit lezen, dat
wij er genoeg van hebben, voortdurend te leven onder vrees en angst voor
oorlog en oorlogsgeweld, voor nooddruft en verpaupering, terwijl het toch
zo geheel anders kan zijn en eal worden op bet moment, dat een federaal
wereldgezar de veiligheid in de wereld Inderdaad zal vestigen en handhaven,

DAAROM, STEUN ONZE PETITIONNEMENTSACTD2, teken het peti-
tionnement, laat Uw vrouw tekenen, Uw vrienden, Uw bekenden. Wilt U
méér dan een drietal handtekeningen verzamelen, vraag dan onze petïtionne-
mentslysten aan, die gratis en franco worden toegezonden door het Propa-
ganda Centrum van het Internationaal Legioen der Wereldburgers, Korte
Poten. 57, Den Haag. Aan dit adres dienen óók de petitionnementsformulieren
te worden toegezonden.

PAK AAN EN DOE MEE! Maak deze actie ook in Eindhoven tot een
succes! Laten duizenden en duizenden petitionnementen uit Eindhoven en
omgeving toestromen en spreek er dagelijks minstens éénmaal over óp
fabriek, kantoor of werkplaats, met vrienden, bekenden en buren, met Uw
winkelier en leverancier. Steun onze actie, waar dit mogelijk is. Het gaat om
ons aller belang, du* ook om Uw belang! PAK AAN EN DOE MEE!

WIJ STAAN NIET ALLEEN!
In de strijd voor staatkundige we-

reldvrede staan wjj zeer zeker niet
alleen. Talrijke politici van wereldfor-
maat hebben zich reeds uitgesproken
voor federale wereldregering. Geleer-
den van wereldfaam staan achter onze
actie. Keeds talrijke organisaties in
ientallen landen ziin aangesloten bij

Prof. Mr. K, Kranenburg, Voorzit-
ter der Eerste Kamer der Staten Ge-
neraal en de leden van de Tweede
Kamer der Staten Generaal: W. J.
Andrlessen (KVP); H. J. Ankersmlt
Jr. (WD); H. M. I. Dassen, (KVP):

- Dit is slechts een klein gedeelte van
dé Nederlandse Hoogleraren welke
zich voor wereldregering uitspraken en
o'.a. in een Manifest aan 't Nederland-
ie Volk, een oproep deden tot krach-
tige steun voor de actie voor Wereld-
regering.

WIJ STAAN NIET AU.HWïl Hrm-

naam en daadkracht de actie voor
wereldregering en wereldburgerschap.
Indien echter onze actie met succes
bekroond wil worden, dient onze strijd
mede gestuwd te worden door hon-
derdduizenden werkende mannen en
vrouwen van stad en land, uit alle
lagen van de bevolking. Pas dan zal
de actie met volledig succes worden
bekroond. Daarom: werk mee én stel
Uw eerste daad! Teken het petitionne-
ment en zorg er voor, dat géén petl-

Wat kan ik <%
meer doen •

Ongetwijfeld zullen velen zich
bovenstaande vraag stellen. Het ant-
woord is niet moeilijk. Neem een
abonnement op „De Wereldburger",
het weekblad in groot formaat met zes
pagina's interessante, actuele en lezens-
waardige artikelen en berichten. Voor
nog geen tien cent per week ontvangt
U het blad iedere Zaterdag franco per
post thuis. De abonnementsprijs be-
draagt slechts £ 2.SO per half jaar. Vul
onderstaande bon in en zend deze nog
heden aan ons op. Daarmede steunt U
onze actie, onze strijd voor wereldrecht
door federale wereldregering.

Wilt U méér doen dan alleen een
abonnementje nemen op ons zo inte-
ressante blad? Meld U dan aan als
vrijwilliger en doe méé aan het vele
werk, wat ook in Eindhoven en om-
geving in de komende maanden ver-
richt moet worden. Ook voor dit zo
belangrijke werk vindt U hieronder
een- aanmeldingsformulier.

Is de uitgave voor een abonnement
misschien te bezwaarlijk voor U? Kunt
U om welke reden dan ook niet als
vrijwilliger aan ons werk deelnemen?
Wilt U echter onze actie desondanks
toch méér steunen dan door het nemen
van een abonnement op „De Wereld-
burger"? Vul dan onderstaande bon
in als Voorstander, die onze actie met
een jaarlijkse bijdrage mogelijk maakt.

Eén ding kunt U in verreweg de
meeste gevallen beslist doen! Bezoek
onze massa-meeting op Vrijdag 14
April a.s. in Gebouw Kath. Leven
(R,K. Volksbond) en breng Uw vrien-
den en bekenden méé! Laat zien, dat
ook de mannen en vrouwen in Eind-
hoven en omgeving geen oorlog wil-
len, geen vrede wensen opgelegd door
Wpscou of Washington, maar vrede
willen op basis van wet, recht en orde,
opdat wij elkaar niet eerst om onze
politieke tegenstellingen georganiseerd
gaan uitroeien! Demonstreer met ons,



te nouaen voor n«t YCT&M»K:II v*« «^^«iî e.̂ . ?WJ. ««
wereldccmstituante.

Hij/Zij verzoekt de Nederlandse Regering met klem een
dergelijke volksstemming officieel te-doen-plaats vinden,
of, b*j eventuele staatsrechtelijke moeilijkheden, een fond*
ter beschikking te stellen voor dit doel

Naam:

Adres: ,

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Geboortedatum:
Alleen in ie vullen door meerderjarige .personen!

In. te zenden aan; Internationaal Legioen
«er Wereldburger», Korte Poten 57, Den Haaff.

actie. Reeds talrijke organisaties i
tientallen landen zijn aangesloten b
de World Movement for World-Fede
ral-Government, onder voorzltterscha
van Lord Boyd Orr, de Nobelprijs
winnaar voor de Vrede (1949) en om
Directeur-Generaal van de
voedselraad der Ver. Naties.

Ook in ons land hebben talrijke pro
minenten zich uitgesproken voo
wereldregering en om alle namen t
publiceren zouden wy een ruimte no
dig hebben, die kolommen zou vullen
Laten wij daarom volstaan met hè
noemen van enkele namen, die ongi
twyfeld bij de .meesten Uwer beken
zullen zijn.

ECCE HOMINES

JTr. (WD); H. M. J. fiusen, (KVP)i
Dr. Ir. W. J. Droesen tKVP): Mr. W.
F. E. Baron v. 'd. Féltft CCHU); "Mr C
f. A. M. ten Hagen (P.v.dA.); F. den
Hirtot. (WD); H. A. Korthal!, (VVD
C. J. M. Mol, (KVP); J. M. Peters
(KVP); Prof. Ir. W. Schermeihom,
(P.v.d.A.); Me}. Mr. N. S. C. Tendeloo
(P.v.d.A.): F. van VUet, (KVP); Dr. Ir
A. Vondeling. (P.v.d.A.); R. Zejering
Hadden (WD).

Ook talryke. Hoogleraren ondersteu
nen de actie voor «en wereldrechts
orde. Om slechts enige namen te noe-
men:

.Prof. Dr. K. Bascnwtti; Mrr. Prof
Dr. K. I.. Bellon; Prof. Dr. M. J. H
CobDcnhareri; Prof. Dr. I. H. C
Cretehton SJ.; Prof. Dr. W. R. Beerc
Prof. Dr. H. W. Methorst; Prof. Mr
Ch. Pettt; Prof. Dr. W. P. J. Pomp«;
Prof. Dr. Mr. Ch. Raajrmaken S.J.
Prof. Dr. H.'RoDbers S.J.; Prof. Dr. J.
Romein; Prof. Dr. Mr. G. M. G. M.
Bussel; Prof. Mr. B. C. Slotemaker;
Prof. Dr. F. A. Venlng Melnesz; Prof.
Dr. L. G. J. Verberae; Mft. Prof. Dr.
F. A. M. Tan Weüe; Prof. Dr. W. P. C.

j regering. • mem en zorg er voor, aai geen pen- i ga.ïuj unx-umcii: xjeiutuistreer uitrt uu»
l WIJ STAAN NIET ALLEEN! Hon- j tionnementsformulier in TJw krant on- l dus: In drommen naar de Volksbont

J derden.prominenten steunen, met nun J gebruik blyft. . oo Vrijdag 14 April!

Zie, de mensen
ïcce homines/ rie» de mensen, noemde

wijten de kuTisfenoor J. Linie zijn toerk,
waarvan u>y hierntven een reproductie

laateen.
Deze diep-reUoieuse uiting van een

ïfufenaar is een stille, maar daarom
iet mindtr felle aanklacht tegen hel
.enselijke wanbeleid in-deze wereld,

.oaaruan een ffroot aeel zich Christelijk
oemt. Ecce hominej.'
tti*( in de lydentweken treft deze le-
ening ora schril. Hij, die Zijn leven
[f «oor de lijdende mensheid, te mid-

en van het wanbedrijf der mensen,
•ttlnhopen, bommenuierpers, fonlcs,
haos en vernietiging. Ecce homines.'
ie, de men '•? Zij hebbctr' --hier on-
eperfcte müv ., gekregen a. . de slof.

• technisch kennen en kunnen is
lisch onbegrensd. Z\j hebben hun

nacht echter misbruikt, om elkaar 20
-lawaai mogelijk te vernietigen.
Iet tierzef legen dit wanbedrijf groeit
net de dag. Een wanbedrijf, dat zijn
estaansmogelijkheid dankt aan de in*
nationale wetteloosheid. AfilUaenen
millioenen mannen en urotnoen ver-

effen hun stem, en bundelen hun
ihfen, om staatkundige wereld-

rede door federale toereldreeering af
dwingen!

cce homines! Misschien zullen wy de
eriode bereifcen, dat hef: Zie de men-
n! niet meer zo'n felle aanklacht zal

yn als het thans nog is. Ecce Homo.
oge Zijn t>oorbeeld bij millioenen die

aden wekken, welke nodig zijn om

vj W ttixD l t Lx/\/\L/! is hef nemen van een abonnement op

„DE WERELDBURGER1'
Geeft U daarom onmiddellijk op als ABONNÉ

. - en zendt ons p.o. het abonnementsgeld, dat
Fl. 5.- per jaar of Fl. 2.50 per half jaar bedraagt

(losse nummers 15 cent)

Naam;

Adres:

P/aafs;

Handtekening:

IN TE ZENDEN AAN DE ADM.

„ONE WORLD PRESS"
KORTE POTEN 57 - DEK HAAG

TELEFOON 116050

IK DOE MEE met de actie voor Wereldburger-

schap en Federale Wereldregering,

U kunt ook mij noteren, als vrijwilliger

van het Internationaal Legioen der Wereldburgers.

IN TE ZENDEN AAN:
HET PROPAGANDA CENTRUM
KORTE POTEN 57 - 's-GRAYENHAGE

N»am:

Adres:

Plaats;.

Handtekening:

IK STEUN DE ACTIE
voor Wereldburgerschap en Federale Wereld-

regering met een jaarlijkse bedrage van:

f 25.-, f 10.-, f 5.-, f 2.50, f 1.-.
(doorhalen wal niet wordt gewenst)

IN TE ZENDEN AAN:

HET PROPAGANDA CENTRUM
KORTE POTEN 57 - YGRAVEHHACF

Naam:

/Adres; Handtekening:



•8 April 1950

Vijf stappen naar....

WERELDREGERING!!

In de strijd voor recht, wet en orde!
J|tiï*« Farmer (rechts). Senator van. de Amerikaanse staaf Ten-nesee, in ge~
•prrfe met Piet T. Kremer*, d*€ namens het Internationaal Legioen der
WerWdbwper» aanwezig wat op h*< infernaffonaal Congres in GenL De
sfoemardlgden van talrijke landen waren bijeen gekomen voor een in/or-
mattcvc bespreking, betreffende de organisatie van de Vfereldvolksstem-
mm0L T*wtM«« if de eerrte Amerikaanse ttaaf, waar hef Parlement een
wet h**ff avnffffnomeitj icaardocr cEc t0*rekluoIriMfemmrnp in deze staat
«ffietitol Ml worden gehouden. Verschillend* andere tfofen hebben, dif
«oorbcvld r*ed* 0rvo)0d.

De welbekende «chrgver van d« „Ana-
tomle van d* Vrede" — het boek, dat
de gromK>egln»elen van een federale
wereldregering op een «er duidelijke en
verantwoonteiyke w$ze behandeld in
zfyn vele aspecten - EMER.Y REVES .
geeft vflf punten aan om federale we-
reldregering' te bereiken.

1. De eerste atap bestaat uit het for-
muleren- van het denkbeeld, het vast.
leggen van de grondbeginselen «n het
omschreven van de doelstelling.

2. Deze grondbeginselen en doelstel-
ling moeten op dezelfde wtjoe verspreid

worden als het Christendom, de demo-
cratie en alle andere gedaagde leerstel-
lingen.

3. Zodra allen bet denkbeeld hebben
omhelsd; zodra wjj allen beseffen dank
zfj welke omstandigheden de vrede in
de wereld gehandhaafd blijft en wip al-
ler, «her weten dit te begeren, is het
onze taak vertegenwoordigers te We-
zen en deee met macht te bekle$en"om
de nieuwe beginselen In cte practgk te
brengen.

4. Het l" aan deze nieuw gekozen

Smeekbede van Franklin D. Rooseveli
„Onze aarde is slechts een kleine ster in het groot heelal, maar het hangt

van onze wil af, of zij een planeet zal worden, niet verstoord door oorlogen,
niet vertroebeld door honger of vrees, niét verdeeld door zinneloze onder-
scheiden naar ras. kleur en mening. Schenk ons de moed en het inzicht om
deze taak vandaag reeds aan te pakken, opdat onze kinderen en kinds-
kinderen trots mogen zijn op de naam: Mens. Schenk ons de eer voor onze
doden die in het geloof stierven; schenk on» de moed en de bekwaamheid
om de wereld te reinigen van de onderdrukking en van de oude, slechte
leer, dat de sterkeren de zwakkeren moeten verslinden, omdat zU de
zwakkeren zijn.

Maar schenk ons bovenal de broederschap, niet enkel voor vandaag,
maar voor al de dagen onzer jaren, niet enkel in woorden, doch met-
terdaad. Schenk ons het simpel inzicht, dat wij allen kinderen van
één aarde zyn.

Idien onze broeders verdrukt worden, dan worden wij verdrukt. Indien
zij hongeren, dan hongeren wij. Schenk ons het gemeenschappelijk geloof,
dat de mens brood en vrede deelachtig zal worden; dat hij recht en recht-
vaardigheid zal kennen, vrede en veiligheid. En laat ons in dit geloof
voorwaarts gaan naar de vrije wereld, die wy met onze handen kunnen
wrochten — Amen." ,

delegeerden — dl« dan uit btndea van
het volk het mandaat hebben, ontvangen
een wereldbewind te organiseran. Uu,
einde- de oorlogen tussen de souvereli
nationale staten te verhoeden — om
program» op te stellen, over de details
te dlsputeren en oplossingen te vinden.
Met deze oplossingen zal natuurlijk
moeten worden geschipperd; xff rullen
waarschijnlijk verre van volmaakt
maar wg mogen op aarde geen parades
verwachten.

5. Is de eerste constitutionele stap
eenmaal genomen, dan ontwikkelt zich
cte toestand automatisch in de goede
richting. De grondslagen zfln inmiddels
gelegd en talloze oplossingen ifln nu
meer of minder uitvoerbaar. Vorige de-
batten over programs en details, vóór
dat de wil van de mensen met betrek-
king tot het doel dtddel̂ c i» omltfnd.
leveren alleen maar stnUfcrfblokkon op
en xgn In staat het Ideaal t* doden
voer tljn geboorte.

Dit boek van Emery Reves, reed» in
26 talen uitgegeven, onlangs' opgeno-
men als officieel leerboek aan alle High
School's in Amerika, erkend als studie-
boek aan d« faculteit der Politieke
Wetenschappen van «te Amsterdamse
Universiteit, Ls alom in d« boekhandel
erkiKgbaar. Emery Reves heeft dit

boek opgedragen aan rQn moeder met
<Se woorden:

Dit boek Is opgedragen aan de her-
nnerlng van rn^t moeder, dto «p ftf-
chuweltfke tb xbdoM wftz* om het le-
ren werd gebracht» coal* ontelbare sa.

dere slachtoffer* wkr mftrteiurMhflLp
slechte betekenis kan bobben ludka w*
overlevenden, leren hoe do traffedfo van
toekomstigtt oorlogen te voorkomen".

De grootste revolutie
Prof. Dr. J. H. C. Creygthon S.J.,

hoofdredacteur van „De Linie" en ac-
tief -voorstander van iederale wereld-
regering, «prak op een bijeenkomst
van Wereldfederalisten:

„Het is schoon een groot gevecht
aan 'te gaan, een geweldige revolutie
voor te bereiden, een revolutie die, —
sis ze slaagt — de grootste zal zijn
der wereldgeschiedenis, maar een re-
volutie, die aan geen enkele natie in
het bijzonder direct ten voordele zal
strekken, aan geen enkele religie en
aan geen enkele politieke gebonden
mensengroep. Een revolutie, ten voor-
dele van allen, die bij een vreedzame
samenleving belang hebben, van allen,
voor wie het beter is, dat menings-
verschillen met argumenten worden
uitgevochten, dan met wapenen."

Hiel volledig
Het is natuurlyfc onmogelijk met e

beperkte plaatsruimte volledig te zi

Wij hebben getracht U in dit twee
nummer van „Extra Editie" iets
vertellen over ons streven naar wera
burgerschap en federale wereldrei
ring. Wilt U méér weten? Een aboni
ment op „De "Wereldburger" brengt
iedere week een schat van lectuur o\s doel, terwijl ook talrijke ande

artikelen U ongetwijfeld zullen in1
resseren. Voor slechts één rijksdaald
ontvangt U wekelijks het blad, c
snel op weg is het meest populaire
meest gelezen blad te worden. Nee
een abonnement, U zult er geen sp
van hebben.

Bosnegers en ministers
D* welbekende vlieger Viruïy>

chef piloot der K.L.M-, wereldburger
in hart en nieren, sprak op een grote
'ergadering van wereldf&dcralisten:
„Tienduizendmaal heb ik als vlie-

ger gezien, dat er op de wereld geen
grenzen te bekennen zijn en geen
bosneger uit de wildernis en geen
•machtig: minister van oorlog kunnen,
me anders wijsmaken. Dit bolletje
aarde is één werkterrein, dat niet eens
groot is. Het is bevolkt met één soort
mannen, één soort moeders, één soort
tietsenmakers, één soort goedwillenden
en één soort dwarsdrü vers. Zo Tien w*j
vliegmensen dat en over hoogstens
vijftig jaar zal iedereen als wij, vlieg-
mensen naar de wereld k^ken. Nu
ligt China twee dagen weg — dan zal
het liggen tussen Sloterdij k en Half-

weg. En het zal even belachelijk zi
te spreken over een veldtocht van r
ene land tegen het andere als nu ov
een veldtocht tegen Bloemendaal.

Daarom geloof ik In de mogetijklu
van wereldfederatie en ik ben er vé
daar haast mee te maken, omdat t
anders wel eens zou kunnen rijn, c
die vijftig Jaar niet meer kwamen,
ben vóór het Ideaal van de wereldee
neid, omdat ik Jn meer dan twiir
jaar vliegen geleerd heb, dat het ge
ideaal is, MAAR WERKELIJKHE
en dat voor het eerst in de histo;
wellicht realisten en idealisten elka
de hand kannen reiken."

U verdient geld

NU OOIT IN NEDERLAND VERKRIJGBAAR
Alleenverkoop voor Ooit-Brab«nt «n Noord-Llmburg.

6roothanJ«l In „EVERY DAr U.pidud.n G. L Schout» • R«tti«nU.n 72 . T.I. K4WO-8524 - Eindhoven.

BEZOEKT DE AUTOBEURS. v̂̂ Tî r̂o^^^^

Waarom een

Omdat:

•Klumpers zorgt voor
degelijke sloffen.

• Klumpers U brengt een
prima pasvorm.

• Klumpers zorg draagt voor
solide afwerking en '
binnenwerk.

• Klumpers zeer laag ir
prijs en ruim gesorteerd is

Deze regels worden dagelijks
bevestigd door klanten die vóór



Philips, en N.S.F.

RADIOTOESTELLEN v™*U115.-
Op gemakkelijke betallngscoiidlüei

7«v*nx rmptrftim van mflf merkan to«rf«ft*n

Vakkundig - Snel - Bi l l i jk

Fa. v. d. Rijt & v. d. Broek
Tonge/reseifraaf 134 - Eindhoven

Dit is „D i c k'

Zijn baas is

Dings-Slaais
Verzorgde Voeding

nuf I 2.50
Zat* 1.80 eo 2.90

Gratt 8 BhickweU loepen

Hdu proinctn..

D«wV dnnks

Node cBocolade

Hopfeutruten'i nepen

Noack 'i : vleeswaren

Buitenland» Kus

Grote sortering
GROENTEN. CONSERVEN

ALS.
Uw advertentie

hier stond, werd

zij door....

tienduizenden

gelezen.

jchoot

Eindhoven elke' . Zaterdag.
, , . , : .
Huur 'n auto of T een Solex-r vwlel,
Voor Solex iJ rtfbewjj» niet n»Bt
Kpopt e«n waren naar Uw lin;
Koopt 4e ïulnige, <ne!le BOVDT.
'n product Tin DeUUure-faïrlekeii te Parij».
InUcaüngen: ElTTo-Ga«*e.

L. A. VAN VKOONHOVXN,
. IlndlioTeB. T«t S803

MeubetstoHering
Woningsfoffering

Beddenreparatie
en Befiangwerl

BIJ FUTURA
Fuehsiastraat 2 (Hoek Ranonkelstraat

Voor Broeken ...

RUIME SORTERING
in mtle f .oorfvn

Hevdt's
Broeken

D. <M<iuliuk t. IROCKEH

WILLEMSTRAAT 68
EINDHOVEN

»•«««»•»»»»•»»*»»»

Voor al Uw fotowerk

naar

Orchideëenrtraat 56
Eindhoven (Stratum)

»»»*»»»»»*»<*»*»*«

Prachfsorterins

Heren Overhemdfo
Beren Sokken
Jongens Ortrïemden
Zelfbinders

Kristal Nylon . . . . . 7.45
UiA. Nylon 6.95
Dnpont 51 Nylon . . . S.«

F». J.WtlUnïZn.

Stratums.dijk 3

Hooghutiitraai 20

Dag int dag ui
circuleren er VULPENNEN in onze zaak, zodat wij ons
uitsluitend en alleen concentreren op dat éne tere stukje
schrijfgereedschap, dat dagelijks gebruikt wordt.

Wij zijn er trots op.een reputatie verworven te hebben,
welke reikt tot ver buiten Eindhoven.

Ons streven is:
X 1e. Een zo groot en gevarieerd mogelijke voorraad

te hebben.
* 2e. Steeds het nieuwste te kunnen brengen:
* 3e. De prijzen zo laag mogelijk te houden, opdat iedereen

in het bezit kan komen van het onmisbare instrument

DE VUtPEN
Ook onze reparatie-werkpfsatt met 1ste klas vaklieden,
waarborgt de beste reparaties.

De Vulpenspecïalïst
Stratnmjelnd IB EDTDHOTEH Talafoon 7175

•mui
W///////////////////IIIII

Nu prijs en kwaliteit weer zo'n grote rol spelen bij het kopen

van MEUBELEN, hebben wij gemeend niet beter te kunnen

doen, dan onze traditionele Paasexposit le In het teken te

stellen van

„DE BESTE KWALITEIT
VOOR DE LAAGSTE PRIJS"

*
Om aan dit streven te kunnen voldoen, vonden wij diverse

van de beste en grootste meubelfabrieken in Nederland bereid,
hieraan hun volle- medewerking te verlenen.

Een bezoek aan deze tentoonstelling zal U onmiddellijk over-

tuigen, dat wij in dit streven volkomen geslaagd zijn.

Wij tonen U op deze fhow

een pracht collectie Meubelen,
tegeft werkelijk lage prijzen.

De expositie is vanaf Zaterdag 8 April tot en met
Zaterdag 15 April dagelijks van 9-—72.30 uor en van
2—6 uur vrij te bezichtigen.

(Maandag 2e Paasdag gesloten)

de oorlog een K/umpers'.
costuum kochten.

KLUMPERS
BE GOEDKOOPST]
DE BESTE

Alléén: BOSCHDIJK 9;

DE LENTE NADERT
En U-droomt van een kleine motor f Zoek niet meer! Wy kunnen U
dioom verwezelijken. Hier is ,J>UBO-LE POÜLAIN", de gemotoi
seerde fiete voor iedereen en elke portemonnaie.

Snelheid 10tot30f
per uur

Benzineverbruik l
op 65-75 Km,
Inhoud 49 c.c.r ge
een grotere krzu
met een gering
toeren tal.
Verkrijgbaar bij l
bekende

B.S.A. HUI!
A* Booger

82
T«ltf»n 2873

Alleen-verkoop vo
Eindhoven en
Omstreken.

HJ~L Handelaren
genieten belangrij'
reductie,

De hDuro-Le Poulain"-motor kan op eïk beetaand goed rywiel -wo:
den aangebracht. Eerst proeftijden met een „Duro-Le Poulain" e
Uw keus valt dan zeker op deze krachtige en soepele motor met zij
grote krachtreeerve.

BON
Ondergetekende

NAAM
ADRES
PLAATS
De» bon zenden aan: B.S.A. HUIS A. Bojcrs, BOGERS 82, Eindhoven

Verzoekt om gratis
toezeadlng van een
Duro-U Poulain
prospectus

ATTENTIE!

Binnen enkele dagen wederom uit voorraad leverbaar de lekend

B.S.A.-motoren. .

DIT BLAD verschijnt fn een oplage van vijfenveertig-
duizend exemplaren en wordt gratis huis
aan huis verspreid in Eindhoven en

achtentwintig randgemeenten. Btf uitstek óók geschikt voor Uw
advertentie! Vraagt inlichtingen bij onze vertegenwoordiger voor
Eindhoven: Th. v. d. Laar» Maryrietstrajit 25, tel. 875*.


