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VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.12. 
Doss.112/5 

l.L :Mei 19�0.

., ·-.Onderwerp: Stichi;ing 11 Zon en Leven" 
1-P .J I ·-· tl" Datum ontvangst bericht:--

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrou�baar 

1 1'3 MEI 1950

j ACD/ tPfrJJJ tTevens bericht gezonden aan:--
kedewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

• 

• 

Op 22 April 1950 werd door de Stichting 11 Zon en Leven" 
een bijeenkomst gehouden in perceel Laan van 1,.eerdervoort 
599 te 's-Gravenhage, waar gevestigd is het Reformhuis 
11Natura 11 • 

De spreker en leider van deze bijeenkomst is genaamd: 
1 Frederik nendrik Joseph Marie DISSEN, geboren ·te Ain

sterdam 13 December 1897, wonende op geno emd adres. 
"De Stich-i;ing maakt propaganda voor een na,:;uurlijker 

leef- en denkwijze om te komen tot harmonie tussen al wat 
leert. De onnatuurlijke leefwijze voer,:; tot degeneratie van 
plant, dier en mens. 

Er zijn tal van verenigingen welke di t doel nastreven 
b.v. vegetari�rs, maar dezen verge,:;en da'ti het zijn van vege
tariMr slechts een deel van het geheel is.

De spreker was al na de eerste wereldoorlog tot het in
zicht gekomen, dav onze levenshouding gekunsteld en verwron
gen is. Hij ontmoeti;e i;oen voor de Stichting 11 lon en Leven" 
veel tegenwerking. Voora.L de kledingmoraal is verderfelijk. 
In het oude Christendom was de kleding niet zo belangrijk. 
De oude schilders leveren hiervan het bewijs. 

Het is fout, dat men op het strand wel in badcostutml 
mag lopen en in de bossen niet, terwijl het daar nog veel 
gezonder zou zijn. Hierdoor kunnen velen nooit gebruik maKen 
van zon en licht, terwijl juist zon en licht voor de volks
gezondheid van groot belang zijn. 

Nog veel belangrijker is dit probleem ech�er voor de 
moraal, zoals b.v. �imburg leert. Daar is de crii;iek het 
ergst, maar ook gaat onvermijdelijk daarmee gepaard de 
stiekume ontaarding in pornografie en andere onzedelijk-
heid. 

Naturisme is alleen mogelijk in het grote verband. 
Opgemerkt moei; nog worden, dat levenswijze en levens

houding in wisselwerking tot elkaar moeten staan, dus men 
moet al doende leren en al lerende doen, anders on�staa� 
gevaar voor eenzijdigheid. Het naaki;baden is niet het uit
sluitende einddoel, doch slechts uitvloeisel van een geheel 
gezuiverde levenshouding. He.t naturisme is een reactie op 
veJ_e misscanden en misvati;ingen en hei; wil meer harmonie 
brengen tussen al wat leeit door op alJ_e gebiedeü zuiverder 
en oprechter te denken en 'te leven.'' 

Tot slot werden a an de (circa 80) bezoekers(sters) een 
honderdtal lantaarnplaatjes getoond van natutis'tienkampen 

•!fit Zwitserland en Duitsland. (einde)

� 
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I..D. No. 115/1948. 

�------------
...., 

·In antwoord op Uw eo!lrijven dd. 23 Juli 1948, 
Form.v.7, �o. Dis 2391 R, betr�f�ende A. Bontenbal,heb ik
de eer UEdelGestrenge het vol�nde te berichten a 

. ARIE BONTENIML, 
geboren 18 Juni 1924 te Wassenaa:r, ie sedert zijn
in deze gemeente woonachtig. 

Hy ie een zoon uit het huweliJk tussen ARIE BON
'l'EllBAL, geboren 20 :Maart 1896 te Bleiswijk en YDA JlARGARET
HA ROTJUN, geboren 9 Augustus 1899 te Hotterdam. 

:Bontenbal Jr. heeft het volgende eohoolonderwye 
genoten1 a. Lager OnderwiJa;b. Ambaohtssohool ( timmerman)
o. Avond U.T.s. ( bouwlmnde ); d • .Aoadelllie voor Beeldende 
Kunsten (reclame-ontwerper) 

Betrokkene bezit de volgende diploma's, 
het diploma "reclame-ontwerper� van de Acad.Beeld • .Kunsten
en het diploma timmeren van de Ambachtsschool. 

Van Juli 1939 tot l!ei 1940 ia BontenbaJ. werkzaam
geweest· bij� het Architectenbureau Voorhoeve, van Heutz-

�straa't te den Haag. Van Juni 1940 tot September 1941 was 
tekenaar wezlmaam· bij het �chitectenbu.reau Alo.van Essen 
te Voorburg, Prinses UarianneJ.a.an No.131. Hierna ia by 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten gaan studeren. 

Bontenbal ia nie� aangesloten bij een kerkgenoot
schap• dooh ey gee�t zich voor protestante obriatelijk uit

In de Mei-dagen van 1945 heeft vermelde persoon 
actie! gediend bij• de Nederlandse Binnenlandse Strijd.krach
ten te \1,;issenaar. 

Zijn vader, die voorheen architect was bij de 
gemeente Wassenaar doch �hans als zodanig zelfstandig werk
zaam, staat ale anti-militairist bekend. 

Bontenbal Jr. ontpopte zich na de bevrijding als
een aanhanger van de• Vlam tt groep. AanvankeliJk waa by 
geabonnèerd op het weekblad " De Vlam 1Jt. Op 28 September 
1946 was Bontenbal met zijn ouders aanwezig op een door de 

. C.P.N. "De Waarheid� in de Houtrusthal.len te 's-Gravenh.age
georganiseerde meéing, welke gericht was tegen de uitzen

.Aing van troepen naar Nederlands Oost Indië. 
<, Omstreeks Mei 194? bleek, dat Bontenbal Jr. be� 

Vriend was met FR.AliS JOHAN' VERMEER, geboren 24 April 1925 
te Nijmegen. 

Omtrent voornoemde Vermeer is buiten het U reeds
gerapporteerde nog het volgende bekend geworden, 

IAV'ermeer is in 1944 naar Duitsland gegaan ale machine -
l;lankWerker. Hy is uit Duitsland ontvlucht en wist via 
Frankrijk op 7 Februari 1945 Engeland te bereiken. Al
daar ia betrokkene op 23 Maart 1945 als radiomonteur -
oorlogsvrijwilliger in dienst getreden bij de �ninkzy
ke Marine ( Stamboe.knwnmer 19105 ) • Op 29 Mei 1945 werd 
hy ingescheept naar Nederlands Oost lndi@. In December 
1946 is Vermeer in Australiij gedeserteerd. 
Door de.Zeekrijga�aad te Batavia werd Vermeer bij aon
nis dd. 2? Yei 1946 wegens desertie tot 10 .maanden ge• 
vangenisstraf met aftrek veroordeeld. Déze atrat werd 
onde�gaan in de gevangenissen te Struiawijk en te �ji 
Pinang. Op 8 November 1946 eindige zijn straftijd. 
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"'Vervolgens we;-d Vermeer weer bij de �n. :U:�rine� in4_�·E)el'1• 
Op 6 Januau-1 1947 wérd Ver.meer onder krijeetuohtel�rest 
gesteld onder de volgen4e beschuldigingJ , 

a. •. communist ieche. � ag-1.tatie " 
b. pro Linggadjati gezindheid
c. het in vriendsohap_pelijkE)· betrekking staat tot Hepu

blike inse Indonesiërs en
L 1. 

• d� het ·sympa.thise,ren met de Ind.onesisohe OnathankeliJk-
héidsbeweging. 

Vermeer·heeft deze tenlastxelégging erkend. Omtrent de com• 
munis�isohe· agitatie vér�laardè by, dat hem,zull(:e v�ij stond 
aángezien· Rusland een bevriehd.e -mogendheid was. 
Betrokken.e is een voorstander voor ·samenwerking met de 11J!er" 
deka-beweging � in ·Nederland� Oost Indi�. 
Het met betrekking tot ·ve:mneer uitgebrachte psychiatrische 

�rapport luidde� Jntèlligent �. Biérin staat onder andere 
vermel.ö.4' • Een ... opmerkel.ij:ke trek"" in hem van zijn jeugd af 

r is een voortd�end� opstand tegen. all.e_s en 'iedereen, die 
hem tracht te belieersen of te leiden. 111 

-� ·De1 schoolopleïd;ing van,Vermeer is , ,Lager Onder\Yijs; 
Jäar H.13·.s .• ,' 3-;·Jaar it.U.t..o.; l 1/.2 ja�t l!.T.S. Sp:tee.kt�..J1 li'rans" Dllits en ingels. Hy :voJ.gt momenteel een cursus in 

1
' ae :a-a:àalscb.i1!' taat. �- : ." · · , 

Eeh' ·speciale hobby v.an he.m is de r�diotelegraf'ie • 
Verm:eèr werd. op· 2 April' 194? in Beaerlanda Oost Indië ing�• 
scheept. Op,29 Aprll 1947 arz,j.veérde by'met het ms. Kotah 

· · Ba�óeh t'e Ro,tterdam. Op� 1 Juli 1947 · werd. :Vermeer wegens o •
gesohiktheid"n�t tengevolge Tan gebreken uit de militai 

'i dienst op,i,al#gen.- .-. , 
· · 

' Ei.nde Se?;>tember 194.7 we:ad · ,raargenomen, dat Bon en 
., ' bEÛil z1ch gaab,qnneerd had op het co�nïstische dagblad De

Waarheid 11� Ook. :l:n z1jn. uitlatingen 'gi'ng betrokkene mee ln 
deze .richting.- Ret is niet: om.raar.sch�J,nlijk je achten" at 

• Bontenb�l in. deze door �ermeer bainvloed ia geword.en. 
. ' . .Vol_gene be ~kome·n ,inlicht'ingen rio.ht de activitfitJ 

.... van l3entenbal· zieh ;óp het,. ogenblik op het onderbrengen rad 
.. .ondergedo!(;en militairen.=> , � 

· 
•• ..J: • f1Jdens" een f�liefeestje · .in dén Haag• uitt� 

moeder v.an betrokke�· àaar sroteibèwondering voor haar zoon. 
Deze zou volgens haar zeggen�elfs'het �ten uit zijn mo�
�paren om .d1-t ten goede te ktmnen lat'en komen van ond.erge• 
çloken militairen. Tevens vertelde lfevrouw .Bont.enbal aan een 
der aanwezigen, dat haa� -woning een punt van samenkomst vras 
van Jongelui,, die weigerd.ehtig waren om hun militaz:te diens 
plicht in Indië te gaan vervullen. Bontenbal Jr. zou om
stree..k:s Januari 1948 voor. een groep personen in besl,ot.en 
kring te •s-Gravenhage een rede hebben gehouden over de mo
gelijkheden voor het onderduiken bij een eventuële uitzén• 
ding naar de Oost. 

Begin Mei werd· dez .erzijda de mededeling ontv&.ngen 
dat ten huize van de aan ommeziJde vermelde Vermeer en :eon• 
tenbal 'bijeenkomsten plaats "tonden van jongelui. Deze 'by
eenko.msten werden door jongens en meisjes bezocht. De l)llnte 
Tan bespreking:1m waren c.a. naturisme, anti•militairisme 11 
communisme en het stanapunt der vegeta�tërs. 

Gebleksn is, dat Bontenbal de ontwerper is van 
het blad tt De zonnewiJzer "', Lente 1948 ",. He--t streTen van
de groep is om al die mensen te vereniggn, die het naakt ba 
den in water, 1ucht en zonlicht als natuurlijk en gezond be 

sohouilen. 
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Door juiste propaganda will en zy ook anderen, die daar riJp 
voor zijn, met hba streven bekend maken. lliertoe worden lan
delijké en plaatselijke g:roepen gevorm:1, waärvan belangetellen 
den, die door het bestuur of twee leden worden �oorgeeteld, 
candidaatlidmaatsohàp kl.innèn aan'V'X'agen. 

• Van de leden wordt verwacht, da.t zij de lichtgedachte aanvaar- .
den. zoveel mogelijk t»achten naturiatii:ioh te le•en an open te 
staan voo� nie�we ideeën op het gebied van sociale- en levene
hervorming. 
Een en ander gaat uit van de Stioht_ing•zon en Leven � Postbus 
6003 te den Baag (West), -giro 5170'15 
Bontenbal Jr werd voo�ts nog gesignaleerd op een politieke 
scholingsavond van·de communistische partij Nèderland, Aide• 
ling \'lasaénaar, welke ten huize van lr" H.. Heerom.o. alhier werd
gehouden" 

� Bontenbal voorziet momenteel in zijn onderhoud door h�t ont
werpen van reclame-obJecten e ... ö. .• Hy adverteert in de bladen 
met het 

.
volgende t industi-iële 

�
or

,
eving - fotografie " :film ,

typografie • beeld.énd� publici tet t. . . 
- - - - "In�ltei .1n-ïrol'l.i"Ctteê3'4e-bat�o1:tR:en '""na'ä:r-éên�functie bï;f ae� 

Regerings"l'oorl1chtingsà.1ens,. Zulks gesohiedde naar aanleiding 
-.an een in de •Groene Amaterda.mmer n geplaatste advertent1è. 

,I 

De motieven voor zijn sollicitatie waren a•Grote belangstelli114 
voor overheidsvoorlichtil'.}g"en � het willen m.edéwerken aan goedt 
overheidsvoorlichting.� ( zuivere weergave van het door betrok• 
kene geschl'evene.) Als referenties werden opgegeven a Paul 
Sohuitema, cineast, de Lus 14 te Wassenaar, ll. de lley, :Binnen
weg N'o,.6 te _wa'ss.enaa.r ( Dir .• ·A.�.K.) en G. Kil.jan, Voorburgs�-

.. � weg 50 ·t-e lie1<i-sel'lQ.am.--...___.._ ..:...,�----,_______ •• ·--·--- ~ ·• ... -

Tenalotte Zij ve.rmald1 dat door anderen. ten huize van Bonten
bal gesprekken Zijn gevoerd ,met,Jioofdil.'lBpeeteur BONTEN:BAL van 
de Rot�erdamse Politie. Bontenbal zou·hierbiJ praktijkgeTallen 
hebben besproken µit de tiJd,i-, dat l::cy': biJ de Zedenpolitie was 
ingedeeld" 

Oll'TBEft tS Ilf DI1'· SOlmUVEB VERIIEim Ol!l'DEimHElîGlNG Vi'JI DIEIISf.,. 
WEIGERAARS WDRll!' IJEZERZ!Jl)S EÉN 'l{AW. OON'.i,tM'R ONDERHOUDEN Jmf 
la BEVOEGDE KI:LlTAIBE lllST.All1'IlmJ DI!il fQQa .. �OVER BODIG VOLLE-
DIG OP DE HOOGE ZIJi-. 
� · ' wa_s.aenaar:, 2S JuJ.1 l.948 •. 
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1-!aam. •11.rt. 1.

De stichvin{'. draagt de_ .naam 11 :C.on en Leven", 
del'i!lg van eezonde l1chamelij1ce ontwikKeling en 
V/1JZe. -�,

Vest:;.ging. i.ri;. 2. 

De sticlitiné; is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Doel en midctelen. ut. 3. 

De stichLin& hee1t ten doel: 

v-, • · ... 

� ' 

. ' 

a � h.:.?t verapiue1C.011 va,t àe juiste denk.beelden ovt:reenirnmstig modern 
wetensc.happeli jl: in�ichiï, omti ant �en natuv.rlijke leerwijze, de 
1levordor1ng var. de l1cè1r�raelijke, :,,orele en �e1:::stelijke cmtv.1k1�e
ling der 1;,ensen, dour .ni<l !el van vour beeld, v.oo:rd er.1. •ceschrift. 

b. hen:; ver!:rij c.;;en en besci:n.kbaarstel1en van terreinen ei. gebouwen
c,1 inr1ch t'ingen, v:-all�,.:: <i.eze li!enn jze lo,mnen bevorderen •

• 

�es tuur. .u,t. 4. 

De sti ci:.tint.� v,or·dt geleid door den bestuur van- minstens 3 en 
hoogstens 7 lc:è.en, voo.t· de eers·�e maal beetaande ,.üt de oprichter& .. 
�iet bestuux wo1•d t ge,:ozen door de bestu.u±'sle den van de aangesloten 
eroepen, als nader omschreven in het huishoudelijk reglt:ment. 

'hm de inge$c::.revenen. Art. :, • 

'.i'oegelaten knn.ien v,orden als ingeschJ:eveneL al degenen, die 
sj·mpa:th1se1·on Ut.?-"t h• .. i; doel de:i.· stichting en het a. oor de stichting 
���Hi&Rt\SP.-ó:tf1-v0;J,à0aa-aa�-é-e-e;i,eeli vastgestelde invul bil jet vol .1.e-d.1.g 
in6evu..Ld en ondertekend nebo�n ine�zon�en en voldoen aan de eisen, 
nader eesteld in het h1.ushoudelijk reglement. De toe-lating kan worden 
gev,eige:t·d en de insclirijving ver-val.ten verklaard op de wijze" te be
palen hij het hu.ishoucleli jk ::..·eelem.ent. 

van da r;roer,e.n. Al't. 6. 

I;e inbesc.!ll'8Venen zijn verdeeld. 1.n groepen, landelijl� of s"treeks
f:èWJ.jze, .!ritYt ei5en regl,anant en bestuur. De vorml.ng van d1e groe}..X3n 
é11 hm1 reglementen be:wt1ven de t,013 dkeurJ.ng van .het stic::1tingsbes tnu.r. 
OVe::..· dé aanslui tin& van b�staando ë.roepen beslist hç r; bestuur van de 
stJ lrnting. 

Van de'al�emene v�rgaderJngen 
van groepsbestuursleden. 

�rt. 7. 

r;ell.Illé'!al p '!r jaa1· moet een j aarI.ijkse v el'gador1ng va1. de bes·tuu.rs
leJ.en der groepen w01·de1 gehouden uiterlijk in de maand .,aar"t. Op 
d:.,a vor6adcr1.ng wordt ver$lag ui tgebrac:t.t d cw:::' het bestu....a de.r stich7 

-ting-

• j

J 
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nug van de •,·.e1•JC.�au,nh1?-de11 in h-::li ::1:J.'gelopen l:olet' lo1•jaar f:iH :r-ekem.ng · e,1 v ::rantt .... �ord .... ng e0gi:.:ve11 van de :�::r:iiddelen en v·i nd t 'bestuursverkie
� !,[; plaats. 'ioorts b:i.n.nen verL,aàer� nt,;011 gehouden ,rnrden., zo diá',•;ijls IIe t l>ec,tucr· o:.: ten.m1uete een lcv.Gtrt van het aantal grcepsbestunrsJ.t; dendit wertst. De opro-ep tot ve:q�ade;ren mo�t ga1,ch1ede:-1,13cÎlri:fte1ijlt en
tea.,n.!lste 14 tiac. en van te\101.·en. : · 

'fen hut stem.l'Gch t. tiXt. s.

In de alge.1,ene vere,od.�ring van groe-psbestu.ur sleden r.orr..t beslist 
bij i.�e1·de1·he1a van stemmen. 

Van h�t hu1shoadelijk 
reglent<::nt. Art. 9. 

•, ., 

\ ' 
iat huishoudelijk regl�ment l;a.ia t,e1'1ij,ue,d WO.!'c'\en•óo�r do vergade

ring vatt groepsbestuu:ta.Le den. �c 't" voorstel, d.aa:rtoe moet echter in de 
convocatie voor de betrefrendc vel'"r,ade.ring worden opg!:)nomen • 

3tatutenwijziging en 
beëindiging stichtillé. àrt. 10. 

,ij�igillD en aanvulling dêze1· s1:atutcn en beëindiging der stich
t-�.e kw.jn. n ·,rn, der?. aan[,Bbracht rszp. ,.,orden tot s·çand t:.,�bracht door 
de v..irgader1.ng van f,roepsbesturen, waarin de hell t de:c groe ps'besturen 
V'erteger:r1co1·d1.�û is, mi i;s he:; vo0rstt:1l da�rtoe vol.t-edig is cpcenomen · 
.1..'.'. de oproep tot di , vergadering. en m.:i.nsti!ns 3/4 ven h�t aantal lilt ... 
f..Dbrachte ste�Hl!.ien , o·or die wijziging, aa..'1vul.i.i.l1(; o:r ba�1ndiging :is • 
�:a de beëindiging der etichting treedt het da": .ü tting habbend bestuttl!I 
ave11tu.eel op als lir11.u.datourtln en beslist over :,de wijze waarop de
ei·"'t:11<lo,:t11en 2rn.llt}n 7:o�-den aangewend. ' 

,. -'· ' 
- ,1 ...... -

's-Gravet::.hage, 7 Juli 1948 • 

• ,,;J. 



P O L I T I E 
te 

's-GRA VE;:HAGE. 

/.}, 

Ii{LICtl'.rINGElrnIEHST. 

Doss. 112/3. 

G E q ::; I I.I. 

Onderwerp: 
Stichting 
"Zon en Leven" 

() #' ; 

I KN-V-

K-/V,\/.

• 

laar aanleiding van een schrijven �To.B.9698 d.d. 23 
Januari 1947 van den Centralen Veiligheidsdienst met verzoe 
om de volledige personalia en politieke ori�nteering van de 
bestuursleden van. de Stichting "Zon en Leven 11 kan het vol
gende worden gemeld: 

:l!:r-ederH: Iendrik Johannes Marie DISSEN, eebo:ren te Am
sterdam, 13 :December 1997, winkelier, v•one"lde Laan van :reer 
dervoort 599 alhier, is de voornaamste figuur in genoemde 
stichting. Op zijn initiatief is die stichting, waarin hij 
de functie van secretaris vervult, hier tew lande opgericht 
in navolgin� van een soortgelijke vereeniging in Zwitserland 
waarvan Werner ZiillfillRfüANN de leidende persoon is. 

Dissen is, voorzoover kon blijken, bij geen enkele po
litieke partij aangesloten. �ij zoekt evenwel voor zijn ide; 
en contact met personen, die de Vrije Socialistische levens 
beschouwing aanhan6en, omdat hij in die kringen zijn aanhan 
gers denKt te vinden� Er wordt echter te kennen gegeven, dat 
een ieders oolitieke overtuiging en opvatting van den Gods
dienst in de stichting zullen worden gerespecteerd. Dissen 
is vegetarier; hij rookt niet en staat zeer vijandig teFen
over het gebruik van alcoholhoudende drank. Hij verwacht 
van de leden van de stichting, dat zij eveneens afstand zul 
len doen van het gebruik van ge�oemde genotmiddelen. 

De bekende K.L.M.-vlieger, A.VIRULY, wordt als één 
aanhangers van de ideeën van de stichting beschouwd. 

De namen van de andere bestuursleden konden vooralsnog 
�iet worden verkregen, daar men bevreesd is voor publiciteit 
en men er met de uiterste omzichtigheid voor waakt andere 
namen te noemen. 

De a0ndacht blijft echter op genoemde stichting geves
tigd. 

Verzonden op 5 :.!aart 194 7. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier • 
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me l; verwiJ ... 1.r:1g r1aa1· Uw terzijd<i vermeld achrij -
ven moge iir U verzoeken e..:.a ot1derzoek te wi-l.en doen .i..as tel
len n ... .:1r de best:...arsleden vaa cle Stichting 11 ioa en Leven", 
waarbij :iit net op prijs zal stellen nun volle,1ige personalia 
en poli'lil.ed:e ori�ntaering te on tva:1gen. 

Het Hoofd van den 
t;�.HH.\l.iJl...J V.c;l.ulülü!il.U!; Jl.i!:N�T 
Namens dezen; 

Den !le1:,;r H .ofdcom:uisFaris van 
.Politie te 's-l¾ .1:\ A V ll: N li A u .JJ:. 

J.G.Oraobendam. 
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!-- 1�-,1 ::::::::: ::
0

:.:\::::� • van .'.ederlands:he ::tuxist�n.

1
, 1 genaamd Stichting "Zon en Leven". De Stichting heeft ten .)· 

CD / t:., doel, de bevordering van een gezonde lichamelijke ontwikke-�l ling en van een natuurlijke leefwijze. 
� �f Door het verbond wordt een orga2n uitgegeven, genaamd: 
11 1 / "De Zonnewijzer". 
1f I In de geschriften van het Verbond wordt er op gewezen, 
::5 --. , __ 1 dat slechts een eenvoudige, natuurlijke levenswig.ze kan 

� f echte levensvreugde, die de basis van alle vruchtdragenden 
ûJ I' ' leiden tot lichamelijke en gees.telijke gezondheid en tot

� · arbeid is. Tegenover het dagelijksch sleurleven, de bedor
ven stadscultuur en de valsche zedelijkheidsbegrippen van 

, 
een verouderde moraal komt er een steeds krachtiger stroo-

- . ming op voor eenvoud, eerlijkheid en natu,1rlijkheid. 11en - · 
wil die menschen vereenigen, die het naakt baden in water, 
lucht en zonlicht als natuurlijk en gezond beschouwen en 
als een vanzelfsprekend deel van het streven naar een na
tuurlijke levenswijze op ieder gebied'!Maar wij willen ons o 
ook bewust blijven van de groote verantwoordelijkheid, dti.e 
wij dragen. Niet alleen tegenover hen, die nog niet tot 

ll� 
orlze geestverwanten behooren en die ons streven zullen be-
oordeelen naar het gehalte van onze groepen. 

7,,.b tP.., "1en eenvoudige, natuurlijke levenswijze in lucht en
'1 

/ � , zon, zuivere voeding, harmonische lichaamsoefeningen en 
Y l'! '"' .. �., ,,f,t-"' echte vriendschap moeten de basis zijn voor onze samenwer-
'")lr ,, E 

king. 
V

v 
,L f. 1 ("" .,J \ De degeneratieverschijnselen van onze huidige samen-

\(f"_l .e, ... ..,.., V 1 leving kunnen niet bestreden worden door verbodsbepalingen, 
\N F want onderdrukking van het natuurlijke leidt steeds tot 
f' \ het onnatuurlijke en tot uitspattingen. 

1faar opvoeden tot eenvoud, natuurlijkheid en eerbiedi-

\ 
ging van den medemensch, door het wennen aan naaktheid bij 

• sport en spel; voert tot moreele en lichamelijke gezond-

\ 
heid en werkelijke zedelijkheià.

In het buitenland hebben zich de laatste 20 jaren
overal bonden gevormd door naturistische �EUHR leefwijze,
met groote eigen terreinen, inrichtingen en tijdschriften.
Ook in Nederland waren er al tientallen jaren vele aanhan-

_/_ gers en zelfs groote groepen met terreinen. De invloed van
()JP'- \ de buitenlandsche naturistische beweging is thans zoo

j . � v-.,,,,_/1 sterk, dat ook hier in Ifederland ieder onzer voor dit 
11.,{1), t,,o • �J.J). pJt vraagstuk komt te staan en zal moeten kiezen en dus ook
K,:---à.,tk'� 1 �,� � zal moeten kunnen oordeelen." 

f}.P'� , rf.L--..1 Alle betalingen moeten geschieden op gironummer 3001 �� r�,r�- J van de Nederlandsche Girocrediet Ring, Den Haag, ten gun-
"' tv-¾ J, Q ste van rekening 777, Stichting II Zon en leven." 

1: -.Ji, - .F'rederik Hendrik Joseph L:arie DIS-SEM,
Y/. v · u ., Secretaris van genoemd verbond is: 

,'1/"1' r)J., geboren te Amsterdam, 13 December 1897, winkelier, wonende

y � � 
!
Laan van t.'leerdervoort 599 alhier.

-A �i , De aandacht blijft dezerzijds op genoemd verbond ge-
y- vestigd. 

Verzonden op 15 Januari 1947. 
aan: het H oofd van den Ceutralen Veiligheidsdienst, alhier. 

den Heer Procureur-Generaal, alhier. 
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