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Naar aanleiding van bijgaand stuk op 27 Mefffi2 
telefonisch met S.B. overeengekomen, dat voorlopig 
zal worden gebruik gemaakt van de aanbieding van een 
relatie van Mej. W. tot verstrekken van inlichtingen 
omtrent de N.V.S.H., dit in het bijzonder in verband 
met recente berichten omtrent penetratie in deze ver
eniging. 
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��-d v.,.!'1ST..AC!· van de jaarvergadering van de ,4fd. Den Haag def\ NVSH, 
.:sehcuden op Vrijdagav ond 21 Maa:i::t"1952 in Musica, Den Ha�c:;. 

-- . - .------

rLl!.��JJ.1&� opent d'e vergadering en heet alle aanwezigen welkom .• Spr. moet; 
tot zijn gro.te· spijt med·edelen dat de Voorzitter ·Oskam ziek ·i's en hij
derD.alve d1:1 ve.r.gade'riri.g zal leiden. In zijn opentngswoord w,jjst ;,I.ue-ting 
o� �e verheugende groei v� de NVSH, zowel in de breedte als in de
clie1::>te.
J_l• I ng�����n st}akk,en en mededelingen. 
C'·een. 
I:r:I. Bes1Jreking Kört Verslag d.d. 14- November 1951 • 
Op voor-ste·l van De Leem� wordt· de ·volgende verandering aangebracht: 
blz.1 :r0�el 6 v.0.: 11 déze eenzijdige samenstelling veroorzaakt menings-
ve·1"Schilien 11 .v10.rdt: ". draagt bij tot meningsverschillen. 11 

· • • 

De Leetr\i're informeert of er al antwoord is op de brief die de secreta-
r·is zou sclnjjve:p. om.. het HB te wijzen op de mogelijkheid van het aanvra-
ge:.1 . .van subsidiè. · ... 
Va:..1. Geme1"'e11 antwoordt dat hij een brief heeft ontvangen van het HB dat
d��e kFestie bezien zal worden in een Hoofdbestuursvergadering •
Sekrève meende de vorige vergadering gehoord te hebben dat Rietveld
l·:·roen .b.edankt had voor het werk dat hij verricht had als penningmeester. 
fUj zag· dit graag opgenomen in h'e.t verslag, 
De ver;::;aderiu6 gaat hiermede .. ac.coord en het verslag wordt in deze ziu 
c;ew _ijzigd,. · ·· .. · · 
.:Iet verslag wordt verder goedgekeurd onder dan�ze�g'ing voor het ver-� 
l'i chtte werl�. 

l}!��.I.a.a_r_v_�_:r_eJ�.�g 1951 afd. D�11 Haag. 
-H\:i.e.til1g wii)., het j,aarverslag in ..:..Î'l;>unten ui teen laten vallen en deze·

punten afzonderltjk behandelen.
1 _!� _Y..,f}_r_ s;li_g_...ê.§.. ere t ar is • ·

·,::-Iet ve:rslag wordt goedgel5:eurd onç:l.e.r dankzegging •
. ?_ .• _.XJ.11?=1._:.i_ç_;L..ë.?_l_ verslag en verslo.g, Kaseommissie_. ,.
De Priester hoe het zit met het .:vacû.um in de controle· van de ·kascom
;:n.i..ssie. De nieuwe kascommissie hoort toch te beginnen waar de oude
is opgehouden. Hoe lang heeft dit vacuum geduurd?
Iiï\�tt� verzoekt de KascolllI!lissie hier zelf op te antwoorden.
"iltter de admini·stratie van Bureau en NVSH liep in elkaar, er kon t;ecn
'iiifL�i tënde controle verkregen worden. Over het eerste half jaar heeft r1o
IC.stscommis sj.e dan ook geen verantwoording aanvaard.
�let financiëel verslag en het verslag van de kascommissie wordt goed
.sekeurd onder dankz�gging.
3-!.-.-�e_g:r_q_:f;.i_�_19,5g.
Knuist .. vindt het bedrag v oor de aanschaf van een nieuwe stencilmachi:·J.e
te laag. :djj biedt aan eens naar de oude te komen kijken of er· nog iets
aaj1 te d.oen is.
��:l1E?,_tj::;c).E. antwoordt . dat het Bestuur dit aanbod gaarne aanvaardt .. · · 
Levr o Dannenbu:izg is van mening dat de pö'st 11aans6haff ing Bibliotheek'
ud f. 200, = te laag is in ,verhouding tot het te ontvangen le.esgeld ad
f, 700, = . Z� zou graag deze post hoger zien.
� .. ;e.�r_J:'Ia}>.:r_i_n]f antwoordt hierop dat in verband met de op handen z.ijnde
ve:.:-·huizü1g, die grote kosten met· zich meebrengt, deze. post dit jaar
".l.ie·� hoger kan worden opgevoerd. Indien nodig kan in de loop van het
J''lar in ovei"'leg met het bestuur d.eze post worden verhoogd als de geld
m�ddelen dit toelaten.
)'\ .... P:ries.ter vraagt of de drie laatste posten van de baten-kant ii1 v-: c
ljj�ünc; met de resultaten van 1951 niet-wat aan de hoge .kant zijn. .. 
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=�vr.Nabrink de boekenwinst zal in verband met een betere administra
tie Tü1s-fe_:
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_1tunnen worden bepaald; · het bedrag ad r. 250, = acht z.ij 
niet te hoog. De beide andere posten z.ijn misschien ietwat aan de 
optimistische kant, welk.optimisme z�n oorzaak vindt in de voor 1952 
te voorz!ene grote lasten, welke men hierdoor n.l. heeft ·trachten op 
te vangen. 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
4. Beleid Afdelingsbest� ..
de Leeuwe merkt op dat afgezien van de goede kant van het Bestuur,
er toc�oÖk wel zwalch�den waren·maar dat deze nauw samen haugen met
het beleid van het Hoofdbestuur. Hij komt hier �tfaks nog op terug.
De vergadering keurt het beleid van het Afdelingsbestuur goed.

v. Bestuursverkiezinä!..
Het periodie� aftredende lid Bakker wordt b.ij acclamatie herkozen. 
V:L._Y.§_:i;_�ç__i_E;_�.J ... :qg_ .. Kas cont:i;.ole commi s.s ie. 
De kascommissie bestaat nu uit de heren: �itter, Veenhof en �eichardt, 
met Kap als reserve lid. t Reichzrdt is aan de beurt van aftreden en het bestuur stelt voor 
Kap als lid te kiezen. 
De-versadering gaat hieTmede accoord. 
De benoeming van het reserve-lid wordt uitgesteld tot de volgende 
vergaderiu15, 

V l.l.! .. Jê .. E?E.t..e.l�ing v:ers lag Congres 1951 • 
de Le�� heeft ernstige bezwaren· tegen dit verslag.Z.ijn opmerkingen 
b.ij de Rondvraag op het eongres, z.ijn niet· juist weergegeven. I-Iet komt 
hem voor dat _çii t g�e.n ve.rgi sfilllg i.s .maar.. ..integend.aeJ. b:e,1i;.rt1.-s te y:er
draaing van. he.tgeen h.lj gez·egçi heeft. Spr. stelt de volgende wjjziginge:2 
voor: .. . : ·. . . . 
blz.38 onder 25. ·aonav�aag-,-4:·de ·alinea, reg.el 12 tot en met 14 
"�fot e;aat ••.• doodst'ràf e·ist." vervangen· door: 
11 aet c;aat om de van bovenaf gepropageerde laagstaande sexuele moraal 
in de USA, waar men voor negers bij zogenaamde violatie van een blan!ce 
vrouw de doodstraf eist . 11 

Btz.38,o:::ider zelfde hoofd, 4'de alinea (op één na laatste regel).rn·te 
lassen ac,L1ter: .•. 11 • • •  waarvan ook Coustandse zei,· dat deze onjuist is."•
''Constandse wJjst de overbevolkin�stheorie echter slechts met de monq. 
af, niet in de practjjk, niet in V.,O., waar hij deze theorie steeds 
lanceert. 11 

Besloten r10rdt dat de secretaris hierover naar het HB zal sch:rijven. 
B<2..§_ vin�t het een bezwaar, dat mensen die niet op het congres zjjn 
geweest geen duidelijk beeld krijgen van hetgeen er voorgevallen is. 
Hueting is van mening dat er altijd wel vergissingen zullen voorkomen, 
ook al uordt er zo nauwkeurig mogelijk gestenografeerd. 
VII I. Bes2rek.ing Voorlopige Beschrijvingsbrief. 
De Leeuw� is 13.e t niet eens met het verslag over de disct:ssiegroe;::>en. 
iîet HB heeft geen leiding.aan de afdelingsbesturen gegeven over dë 
organisatorische kant van de 0:9 te richten discussiegroepen; hij acht 
het beter dat er van hoger, hand studie-materiaal wordt verstrekt waar 
dan over gediscussieerd kan worden. Voorts moeten discussieleiders 
worden aangekweekt. De Haagse discussie�roep is oo!c van plan zijn 
critielc naar··voren te brengen. 0:J het a.s. C0ngres zal hierover ge
SJ?roken woet!en worden. Spr. meent 'dat de discussiegroep hier in Den 
�nas min of meer geslaagd mag worden genoemd. 
Ritte� acfrt het dictatoriaal indien van bovenaf studiemateriaal wordt 
verstrekt. De discussianten moeten zelf hun materiaal zoe�;:en en da.ar-
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t\1 t huu ;üeuing putten. 
)l�; d�are�teg�� is van mening dat dit beslist niet dictatoriaal is.De 
�ae�t ontwikkelde leden van de �roep geven toch de richting aan; het 
l!jkt hem beter dat centraE\J. leiding wordt gegeven. 
Huet!n_g_ wil hier niet teveel over discussiëren omdat dan de mening van 
de discussiegroep op tafel komt. Laat de discussiegroey zjj:ïJ. cri tiek 
op schrift st�llen dW1. kan d1t op de volgende vergadering nog ter 
s p.i-�l�e �omen • 
liüwe l_.iJ.v_�ho;1._en. 
V-aq_Ge�ien �erkt op dat de eerste Huwelijksschool van 1951 in Den 
Haag 5ó cursisten telde, in plaats van zoals in het verslaG staat 55. 
R�t,_Ç};1� . .+..s.t.�JJ,1+t overl:._e_g. 
Vervoort heeft een vraag over het gedeelte betreffende het Protestants� 
Ch�istéL�Jc ove�leg. Vertegenwoordigt het weerwoord in v.o.,verschenen 
in v.o. O? een artikel over onze organisatie in het weekblad De Waag
schaal, de mening van het Hö of de persoonlijke mening van de schrijver? 
Il..�e-�� merlct op dat met naam ondertekende artü:elen voor rekening 
van de auteurs komen, tenzij hun functie er btj vermeldt gordt • 
Als Be������� critie� wil gaaTh leveren op het beleid van de redac
teur ven v.o. dient Nabrink een voorstel van orde in, dat dit de vol
gende vo:rGadering pas ter sprake komt bij de behandeling van het jo.ar
verslaG van de redacteur. 
De Le��ue dient een tweede orde-voorstel in. Hij herinnGrt aan hot be
slotene oy de vorige vergadering. De critiek van Berkeldor O? V.O. 
word toen uitgesteld tot de jaarvergadering, waar wij nu €!.an bezig zijn. 
Hue�ing· constateert dat het verslag van de secretaris ove:r V.O. al
leen de administratieve kant betreft. Het beleid van de redacteur k:tn 
te� s·:xc�e :.romea e.i.,j het beleid vàd net MB. 
Sekrêve neeft een opmerking over de begroting. De post pensioenverze
lcerinb bedraagt in 1952 en 1953 telkens f. 645, =, terwijl d0 post sa
larissen in 1953 hoger is dan in 1952. 
De ver:',o.deri:1g gaat er mede accoord dat deze vraag op het congres 
wordt {:.esteld. 

PAUZE 
Beleid Hoofdbestuur. 
De Leeuw.e. informeert of er al antwoord is gekomen op het ra:99ort be
treffende de voorlichting door de NVSH, dat door hem aan de afd.Den 
Haag en door deze laatste in 1950 is gezonden naar het HB. 
Het bDjkt dat hierop nog geen antwoord is binnengekomen. 
De Leeu�� meent dat i� v.o. een aantal vraagstu.�ken van demo�raJhische, 

·psychologische, wijsgerige en maa tscha�n,e lijk-historische aard onweten·· 
schappe)Jjlc worden behandeld •.. lij stelt zich voor, hierover in samen-�
,1erkinc; met het Haagse Bestuur een ra�:>yort in te dienen b1j het HB, zo
moG,e lijk no,; voor het Congres. Wel schrijft bijv. VO over Earshall--leve
ranties en het beleid te Finsterwolde, maar zwijgt over de bevallingen
in de USS�, die voor 9�·ó pijnloos verlopen. Ook wjjst de Lesuwe noe;
maals Ol) de bes9relcing van het werk van Ilj in in VO, waa:r h.ij de vo
rige ver�adering (zie Kort Verslag d.d. 14 Nov.t51) uitvoerig over
SJrak. Verder heeft de Leeuwe ernstige critiék op de aanbevolen boeken
en brochures. :leich bijv. zegt in zijn boek 11 Sexualiteit en Nieuwe Cul
tuur in feite dit: indien de sexualiteit in betere banen wordt geleid
zal ook de maa.tschappij veranderen. Volgens de Leeuwe is het juist om-
3ekeerd. Spr. stelt hier tegenover het boek van Friedrich ��ngels
"0Grsprong van hét G-ezin" welk boek diametraal staat tegenover de o:.?
vattingen van :9.eich. De brochute 11Welvaart en ZielentaF;, die op onze
lcosten is uitgekomen, is zeer slecht en onwete:nschappelijk. El.omijn, schr.'j
ver van deze brochure, ontpopt zich hierin openlijk als neo--malthusiaan.
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liji:J. conclusies zijn volkomen ongefundeerd, daar hij slechts een �clein 
ao.Jital ka·,)i taJ.istische 1ana1rn onderling vergelijkt. Vergel.ijking van 
alle lrnpi:-iïali.stische landen onderling zal reeds de onhoudbaarheid 
van Romij11 1 s theorie over n dreigende overbevolking 11 hebben bewezen. 
:·:ers t bjj vergeljjking met socialistische en volksdemocratische landen 
had :Cüj we'Gci-i.schap9eljjke conclusies oven welvaart en zielental kunnen 
trekken. :::.i:oe is het mogel\jlc, vraagt s�)reker, dat een zgn. neutrale 
1f1TSH zulke ti:1eoriën als van :!=lomijn steeds weer lanceert? 
C'·ezien dit eüles moet ruj 0rnst ige cri tiek hebben op het beleid van 
:1et Hoofdbestuur, H.ij dient nogmaals z.ijn mot ie in, die op de vergaa.e
r ing V""'·.n 1L� ifovember j.L is uitG,esteld tot deze vergadering. 

IBerkelder heeft geconstateerd dat in VO een zeer laakbae.:e anti·
zo:mmunisme wo:r·dt bedreven: dit is in strjjd met de beginselen van de 
:t'ifVSH; zowel ;J.aar de letter als naar de geest. Spr. haalt hiervoor 
voo:rbeelc'lc::1 aan uit het Mei en Juli nuI!li1ler van VO jaargang 1951. 
Voorts stond in de ze j aargo.i1.g nog het volgende verouderde on boven
di.:-;:;.1 nou; vol\":om.eï.1 onjuiste gegeven, dat .in sommige gebieden van Oost
Duitsland 011derbreke� van zwangerschap o:; sociale grond.en is toege-. staan. -;;01.:;ens de �et der Duitse Democratlsche �epubliel;: van 27 1 9'50 
ts zwanc,0:rscha:)sonderb:re.l�il":i.g alleen toegestaan bij :medische indicatie, 
. fot is sDr. een raadsel hoe de a-poli tieke Oo�'l.standse de:cgeHJke arti
'.::.::Jlen kan 0:_)110D1en in vo . . �oU,�l'(tM,J �� 

Voorts mae.1-:t oo}c Storm zich schuldig aan anti-·col.!lfilunisme in VO als 
h;.j scmjjft i:.1 het Augustus--nullliller dat hij het een misvatting vindt van 
-wt democ:ro:c.i.sche principe der gemeentelijke autonomie, dat Provinciale
Staten en Socütle Zaken het; toestaan dat bepaalde zwarte gerneenten 
F:C·J"S'.1.:'�.::=i.wOLD .. .:J'ï'J"-8 s?elen ten lrnste van à.e vrtjheid van argeloze vacantie
�;o.ugers. 0:) devërgaa'ër""ln� Vali'. '121-- W-evemb-er i .1 .... -:aee-ft ... S:?r. �:1er0ver -
reeds ce;J. r.1otie ingediend om hieraan een einde te maken. Bèstuur en 
vergadertnc; was echter van me;.1.i"ng dat het behandelen van deze motie 
slechts 09 de jaarvergadering o::, zjjn plaats was. Nu we deze jaarv0:re,a
deri11c-, houdc,:1 dient s•)!'. o·,)nieuw dezelfde motie in als oygenomen in 
het Korte Verslag van 1� ).'To�,Îember 1951, ·met veranderins van a.e datum. 
Hue:_:ting leest de beide ingedie;:ide moties voor, en stelt als eerste aa11 
de or-de de w.otie van de Lee uwe. 
J}.§l_brink vindt het niet juist om O)? de details in tegaan, dit is werk 
voor de redacteur. De ve:r<:saclering heeft geen recht op consresafs1?rak&
ao.n te dr·in-2,en t z.ij geeft dan bljjk van wantrouwen tegenover het HB" DT 
afdeli:.1-3 ·,:.100t niet twijfelen aan de zake1Jj1'.:heid en de wetenschnppeli.jk-
heid van het I-IB, want zj_j i1eeft het HB zelf gekozen. De enige juiste 
manier is dat de afgevaardigden naar het Congres vrij mandaat m.ee krijgt 
om deze �.mestie ter sprake te brengen. Spr. ontraadt het aanne:..nen van 
deze motie. Wooit i!:l principieel geweigerd afw.ijkende meningc11 in VO te 
plaatsen ) slechts toon en st.ijl moeten behoorlijk zijn. 
�it_te:c: de ü1gediende ro1oties acht S)r. _wel de€,elijk van poli·tieke aard. 

1 Bjj aannem.in� hiervan zouden we voor 100% een communistische wening 
ondersteu;.1en. Het merendeel der vergaderin� wenst geen_A �etenschappe-

1 ljjk ge bazel� Spr. interesseert te weten waarom de artyk�� van de 
Leeuwe ge�eigerd we�den. é'� 
D<L.._:i::,§�. protestee1�t tegen het woord 11 gebazel 11 van de vorige spreker. 
Voo:-cts is s·.?r. van mening dat verschillen.de meningen die in de NVSH 
leven oy het Cong1�es naar· voren moeten komen. De ledenvergade1�iï.1g van
14- November had niet het recht om de motie aan te nemen, nu heeft de 
j aarvergade:dng niet het :..�echt om het HB te er i t i se.ren. Bij vrjj .:nandaa t 
kan een afvaardiging zw.ijg0n zodst de minderheidsmening nooit aan het 
licht komt. Syr. dringt er op aan, de motie, eventueel gew_ïjzied, aan 
te nemen tcnz.ij Nab:r in.lc een ander voors tel heeft. 
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:aabr.ink· a11tvroordt dat hJj inderdafl-d een andar voorstel heeft.11.1. 
·om �0�êongresafvaardigins op te �ragen inlichtingen te �raBen op het
Congres or.n.treut de inlos'sing van de toezegging gedaan or, het vorige
6on€,res 

1 
dat verschillende, van elkaar afwijkende 01,Y:Ltt.U,.geJ:l. ittza..�e

het bevolkin,:;svraagstuk in het maandblad VO kunnen worden geplaatst,
:]en thera�üe zou oo!� kunnen zijn dat niet de Leeuwe J.$1'6 s�hrijt.t maa�
oen ander, maar di·e bestaat kennel.Ijk nie1' in het kam:tt Val\ de Leeuwe.
pe -��_ouw.e .. Oonstan·dse had in eigen bewoordingen de opvattingen van
Ilj in in VO lcunnen· weergeven. Hij heeft dit niot gedaan en dit nu juist
is het bewijs.
}:ïal?l:'_.t.:q.)f_ indien dit behoorlij..'c gevraagd was geworden ha.dden bepaaltle 
facettEJn in VO nç1.ar voren gebracht kunnen worden;, Httt bowij3 is geleverd 
dat VO open staat voor afw�ken<lo meningen, bljv •. d�or du onlangs 1n 'V"

(;Ohoudon polemiek over het zeemanshuwelijk. 
�iu .. ��_ing bi-engt de motie De Leeuwe in stemming. Zes leden z1jn vót:>r Ae 
�otie, zoàat de motie dus met overgrote meerderheid verworpen is, 
Voor de motie Berkelder zijn zeven stemmen vóór zodat ook deze motie 
met o�ergrote meerderheid verworpen wordt. 
0,)IlMeJ>Voorstellen. Voorstël I. 
In verband met wijzigin� van rt.37·.der Statuten zoals dit zal luiden 
na de voorgestelde wijziging, wordt op voorstel van B.QJ>_ besloten het 
HB'in kennis te stellen dat .art. ·?·dan niet meer met het gewjjzigde 
art.37 overeenstemt. 
D�_Le-e_UJ!..�. merkt op dat een aantal leden geen Huishoudelijk Reglement 
h,ebben zodat de wijzigingen van dit Reglement niet bestudeerd l<.:onden

worden. 
Êr wordt oeslot-en a..e wjjz.:igingen.-V'..4n; .het Hui sh. :Reg-J:ement uit t·e- ste·llen 
tot de volgeï1de vergadering. Leden die nog ""geen Huisn.Se?!;iement nebben 
kunnen dit bij de secretaris aanvragen, 

Voorstel 2, 
Sekrève.v�aagt wat er met de minderjarige leden woet gebeuren die de 
NVSH op het ogenblik telt nu er een Statutenwijziging op �.;:omst is die 
een schriftelijke toestemming van ouders of voogd verlangt van minder
jarige leden. 
De.ze vraag zal op het Uongres gesteld worden. 

· Voorstel 3. 
P.!L..��euw.53. is voor de cursus kaderscholing, indien de scholing maar 
alz�dig gebeurd. Hij noemt verscheidene boeken op psychologisch gebied 
waaruit voor de cursus geput zo-u. kunnen worden. C.raag zag hij dat de 
afvaardigiu� ook dit naar voren bracht. 
Vervoort. zag in de cursus graag psychologische,historische, juridische, 
sociologische lessen opgenomen. 
Besloten �ordt deze opmerkingen oy het Congres naar voren te brengen. 
Op voorstel van Vervoo:r:"t... wordt na enige discussie besloten dat de 
afd. Den 1Iaag een voors tel tot wijziging van art. 75 van het I-Iuish. :Elegle-· 
ment zal indienen. Art� 75 zou dan moeten luiden: 
11 ;.fot aantal uit te bren�en stemmen bedraagt:
a. voor de afdelingen: eén stem ner afdeling plus ién stem voor de 

, , 
J; 

eerste volle 250 en een stem voor elke volgende volle 500 leden, 
b. bl�ft onzewijzigd •
. �ondvr��g 
De 'teeuwe. :verzoekt dat de afvaal'diging gewapend met feitenmateriaal uas.r 
het Con�res zal gaan en daar duidelij..'c de meningsverschillen over het 
bevolki:a..gsvraagstuk en de anti�·comrnunistische uitlatàmgen in VO naar 
vore:n brengen • 
.Jueting heeft geen bezwaar als het feitenmateriaal, maar dan de feiten 
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als zodo.ni{; en niet meer, 09 het Co::1gres naa.r'voren wordt c;ebracht• 
lJabrink acht het woord motie te zwaar en stelt daarom voor dat de 
dele.gat ie inlichtingen vraagt o:,J het, Congres. 
�;:__ink�Pfl. vindt de hele zaak opgeblazen. Hij heeft �et volste vertrou� 
wen in het beleid van het HB.I!iisschien is het onvriendelijk van Sto� 
om in VO te schrjjven over 11 Finsterwoldetje spel'en 11 , maar dat is niet 
anti-coillilllli'.listisch.Do dele�atie moet dit op het Congres niet signale ... 
als anti-communistisch, dat gaat te ver. 
Na��ln.k.. zolang de andere partij in een dagblad Storm en spreker zelt
voor trotzkisten uitmaakt zijn zij zelf niet schoon. Laat zij eerst de 
hand in eisen boezem steken voor z.ij aanmerkingen wil maken op andert'e 
Van die schoonheid van de andere part.ij is spr. tot heden toe nC>g 
niets r;e bleken. 
J3e��e.l.dè.!Oor de uitlating van Storm in VO heeft hij zich het ongenoeg&a

van veel leden op· de hals geha:üd, Tegen crtiek in dagbladen kan men 
altijd zijn beklag indienen. 

• De Leeuwe d� kwestie van de dagbladen is··thans niet a�i.n de o:rde, het 
:3aa t om de lcvvet sen de uit lat ingep. in VO. 
Mevr.' Nabrink .. is verontwaardigd dat in de Waarheid alles over de 
!TVSH wordt geschreven zonder ondertekening van de artikelen. Zelfs

dur.f.t me:o. te schrijven over II Congresver·slagvervalsing 11 
•. 

Na gehouden stem.min� blijkt dat de vergadering er op tegen is dato, 
het Conf>res de kwestie van het anti-communisme in VO door de delega,e 
tie qan do orde wordt gesteld. 
l�evr. 'Tuunter leent, om nieuwe .leden te winnen, vaak haar eigen 
Euwel.ijksboek uit waar zij veel su1ces mee .heeft"Zij :!:leeft 0cnter niaa� 
één exemplaar zodat gegadigden voor dit boek soms lang moeten wacht ... 
Is het niet mogeltjk dat werkende leden voor dit doel �ea af�ekeurd 
exemplaar van dit boek voor verminderde pr.ijs kunnen kopen? 
tiu..�j;__j . .J::�.S. beloofd in het bestuur hierover te zullen sJrelcen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter te 11 uur de verga
dering. 

1 l· 1 
I.J.van Gemeren.

\ ' 

•
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OpB!lbare vergaderïngen: 1 filmvoorstelling-annex·bal na- ge
houden door AlifJV, afd. Velsen,. op
18.3.52. ' . 

VISLOSSERS: 

BNOP(EVC) 

EVC 

Tengevolge van een misverstand tussen vislos, 
sera en de vislosregelaar werden.op 27.3.52 
te omstreeks 5 uur de werkzaamheden gedurende 
één uur gestaakt. 

Deze staking had, zover bekend, geen poli tie, 
ke achtergrond. 

In Jan. 52 werd door de IJmuider .Courant een 
mededà.ing opgenomen,·dat aan de leden van de 
B.UOP op 25.2.52 en op 10.3.52 de gelegenheid 
werd opengesteld tot het stellen van vragen 
en het doen van eventuele klachten. Zij dien
da:i zich te vervoeger aan net a�.res !.1eidoorn
straat 2� alhier. Bedoeld peryeel wordt be-

)\fwoond door SCHERINGA, Cornelis geb. 30.6.10 
te Haarlem. 

Zover kon worden nagegaan bestond voor 
deze uitnoàiging geen belangstelling. 

K Volgens inlichtingen is TILBURG, Wilhelm, Cor
nelis, Heinrich, geb.23.5.10, wonende te Be
verwijk en werkzaam op de.Hoogovens alhier 
( 2e voorzitter arbeide.rskern EVC) tussen 27. 
2.52 en 3.3.52 per . vliegtuig via Brµssel,Praag 
naar Warschau geweest. 

Hiertoe had hij op het Hoogovenbedrijf 
2 dagen verlo� genomen en 2 dagen ingehaald 
ivm te goed aan overuren • 

rSEXUELE HERVORMING: 
Op 19.3.52 werd door de N.V.S.R., afdeling 
Beverwijk, een openbare bijeenkomst te Velsen
Noord gehouden, welke werd bezocht d�or onge
veer 80 personen._Als spreekster trad op Van 

X B�EK-( Zijl?_) (nadere personalia onbekend). Zij 
besprak de bewuste geboorte-regeling. 

Politieke aangelegenheden werden niet be
sproken. Bekende· c_omm.:çmiste� 'f{e!:den ter ver-
g�dering �];�� t�s.igp,�l-�rd. .. 

At-

Vooroedoelde vergadering werd in een Be
verwijkse courant "De Kennemer" gewaarschuwd, 
mede omdat, aldus dit blad, bedoelde 'Organisa
tie een coUL�unistische inslag zou hebben. 

- - - - &,-

VISS3RIJ: 
--

In aansluiting op het reeds in het maandversla1 
van Februari 1952 gemelde omtrent de Drijfnet
en Trawlvisserij worit vermeld, dat de collec
tieve arbeidsovereenkomst voor de drijfnetvis
serij per l "'!ei zal· aflopen. Voor IJ.muiden 
krijgt dit eventueel betekenis omstreeks 

� 



.. . -----·· --- ··- .--------
----

.---+----------- . --. .. 

co /1yJ);/ ! {{k lLt-l

/ l 
----;------· 

--Ah-·+·-------· 
--'SL--i-----·--·-···-

1 

·---------t---------·

1 
---1-�-·-----· 

-----'-=---------·--··· --·-------+-- . 
. -·

_____ D_c_·.t'°_f'I' ·i f>',:r. A • ·�- I=---·-- --··--
- -�4,clr'vr-_.:,_=-_-_·;�-�-�-l_e;_�--·1s-è.an.:. __ 1c_r_s_·· -:::_-_-_-_-------1--------+------!��1-; ___________ � 11.t;; r. 

t_ # !1,:! 
·-------------···-,.-·---..-;·�-·-

lntc.rmi aan.;11:ij zi.ugen AC.8 :.. \T.



• 

NOTA 

voor: CO 1343?8 
van : DVE 

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS door DVE
op 29-4-'52 • 

. . . . . . . . . . . . . . .

AAY, O.W., 29-10-'98 

Medegedeeld, dat hij thans bestuurslid plaatsel ijke 
NVSH is en abonne op "De Waarheid". 

, . . . . . . . . . . . . .  .

DVE, Q Mei 1952 • 
,11,,.
,;
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Verbinding: 19 
C/15 no 308'52 

VERTROUWELIJK 

NVSH 
Onderwerp: Openbare vergadering met vertoning van licht

beelden, gehouden door de Ned.Vereniging voor 
Sexuele Hervorming op 20-3-52 in het NV-Huis 
te Utrecht. 

Op 20-3-52 ten 20 uur werd door de N.V.S.H., afd. Utrecht, 
een openbare vergadering belegd in het N.V.Huis aan de Oude
gracht te Utrecht, waar het woord werd gevoerd door de secre
taris der NVSH, G. Nabrink, en welke avond verder werd opge-

v luisterd met vertoning van lichtbeelden, vertoond en toege
Allicht door Mevrouw G. MANTEL-WARK uit Amsterdam. De vergade

ring was met een dubbelkoloms advertentie aangekondigd in 
het neutrale Utrechts Nieuwsblad van 18-3-52. 

Bij de opening der vergadering, welke werd gehouden in de 
z.g. nieuwe zaal van het KV Huis, waren 200 à 225 personen
aanwezig en de zaal was geheel gevuld. Het publiek bestond 
voor het overgrote deel uit jonge mensen waarbij het vrouwe
lijk deel weer een grote plaats innam. Geschat wordt, dat 
ongeveer 100 jonge vrouwen aanwezig waren, waarvan een groot
gedeelte kennelijk ongehuwd of sedert kort getrouwd. Bekende 
U..tr��htse communisten werden niet opgemerkt. Het publiek be
stond voor het grootste deel uit middenstanders. De toegang 
was vrij voor personen boven 18 jaar. Een vast entreegeld 
werd niet gevraagd, het bedrag werd aan het oordeel der be
zoekers overgelaten. Bij de ingang stond daartoe een schotel 
opgesteld waarin ieder zijn gaven kon deponeren. Gemiddeld 
werd ongeveer 25 cent entrée geofferd. Links naast de ingang 
stond in de zaal een tafel opgesteld met propagandamateriaal. 
Verkocht werden o.a. het maandblad "Verstandig Ouderschap" 
( 10 et), een b.rochuxe, getiteld 11Seq_uele Hervorming" door 
J. Christiaan (20 et), een boekwe.rkje "Moeder, waar kom ik
vandaan?" en een boekwerk van een Duitse schrijver, in het 
Nederlands gesteld, hetwelk als studieboek werd aanbevolen
en waarin een hoofdstuk voorkwam, getiteld "De levensver
nieuwing in de Sovjet Unie". Dit boek werd aanbevolen en is
in de leesbibliotheek van het Dr. Jan Rutgershuis te Utrecht 
voor leden der NVSH verkrijgbaar. Tevens werden enige kleine 
folders uitgedeeld, betrekking hebbende op de NVSH en de 
spreker Nabrink, terwijl belangstellenden werd aangeraden, 
zich ter nadere informatie te wenden tot het Dr. Jan Rutgers
huis, Wee.rdsingel w.z. 10 te Utrecht. 

De vergadering werd aangevraagd door het Utrechtse bestuurs
lid der NVSH: 

(CORNELIS WILLEM AAY (29-10-98), wonende Azaleastraat 6 bis 
te Utrecht. Aay is reeds sinds jaren opgenomen in het bestuur 

n1 der NVSH en kort geleden werd van hem vastgesteld dat hij 

IY""' 

� geabonn§�rd __ !s o� De Waarheid. 
p Hèt dagelijks bestuur van Ge NVSH te Utrecht bestaat thans 

. / uit: 
vj.>;,' \IJ.J JACOB LOURENS GRIEP (8-10-20) als voorzitter; hij had ook de 

, / leiding van deze vergadering, 
V"f.-1 STEPHANUS ANTONIUS VAN HAMERSVELD ( 4-11-19), secretaris; 

hij kwam o.a. naar voren in de Soc. Unie; 
-2-
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JÓ �'JJOHANNES REIMAN, geb. te Bussum 16-12-04, thans wonende 
J.v.Scorelstraat 75 bis te Utrecht, van beroep verzekerings
agent, gehuwd met Hillegonda Ebing, geb. te Soest 14-12-02, 
van wie hij op 28-2-52 is gescheiden. Hij is danook niet 
meer met zijn vrouw samenwonend. \ 

J Hij wordt ook genoemd in rapport Verb. 19 C/3-538'50 EVC 
1 (bijlage) en wordt vermeld dat Johannes Reiman, geb. 14-11-
26, of zijn vader lid is van het Vredescomité Utrecht�West. 

\ 

Thans is vastgesteld dat als lid hiervan moet worden aange
merkt de vader en niet de zoon, die ong�huwd is en nimmer op
het toenmalige adres van zijn vader (Alb_. Thijmstraat 14, 

/1. f r' 

Utrecht) woonde en op 10-12-51 emigreerde naar Australië. 
Bovendien werd in vermelde bijlage gesproken over J.Reiman,
die lid was van de NVSH en met zekerheid kan worden gezegd 
dat deze functie (penningmeester NVSH) werd en wordt waar
genomen door Reiman Sr en niet door de zoon • 

.,,, 1 Als medisch leider der NVSH werd genoemd Dr. KEIZER te 
Amsterdam. 

Voor Utrecht werd Zr Stoffels als medisch medewerkster

\ 
r jvermeld. Haar personalia luiden: HENDRIKA VAN IMMERZEEL, 

r/ 
geb. te Nieuwerkerk 23-12-06, gehuwd met Eduard Willem 

-1Stoffels, geb. 21-5-12, beiden wonende Weerdsingel WZ 10 
te Utrecht en optredende als beheerders van het daar geves
ti de Dr. Jan RutgersUuis. 

l }fJ n de zaal werd o.a. nog gezien WALENTINA TOMASCHEWSKAJA 
\"f,.f • te Starodoeb 16-11-23, gehuwd met Cornelis Outmayer, 

geb. te Amsterdam 8-10-21, beiden wonende Willem van Noort
straat 19 bis te Utrecht. Deze vrouw is van Russische origine 
en waargenomen werd dat zij ti�dens de pauze met een onbekende
man in druk gesprek was gewikkeld over Tiusland, waarbij deze 
l man zei dat hij een bewonderaar was van Rusland en lid van 

fl\' 
� "Nederland-USSR". 

�n 20.10 uur opende voorzitter Griep de vergadering met 
een kort openingswoord ter inleiding van de spreker Nabrink.
Nabrink en Mevr. Mantel-Wark zaten achter de bestuurstafel, 
doch behalve Griep had daar geen Utrechts bestuurslid plaats
genomen 

Nabrink begon zijn toespraak met de vraagstelling: Wat 
bedoelen wij eigenlijk wanneer wij spreken over sexualiteit?
Welke plaats geven wij daaraan in ons leven? Hij betoogde 
dan dat sexualiteit veel meer is dan geslachtelijk verkeer 
alleen en dat dit eigenlijk geheel het liefdeleven beheerst, 
reeds van kind af en ook op latere leeftijd nóg, wanneer het
daadwerkelijk geslachtelijk verkeer nog niet of niet meer 
een plaats in het leven inneemt. Welke plaats wij aan de 
sexualiteit in het leven moeten geven wordt volgens Nabrink 
in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop wij zelfs 
de problemen des levens op politiek, godsdienstig en sociaal 
terrein bezien. Hij kwam echter tot de conclusie, dat boe 
deze beschouwing ook mag zijn er bij velen en in alle kringen
der samenleving sprake is van wat men noemt sexuele nood, 
welke voortkomt uit onwetendheid en/of verkeerde voorlichtin
door middel van boeken en via de kansels van bijna alle 
christelijke kerken hier te lande. Spreker gispte in dit

-3-
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verband de R.K. kerk die steeds de geslachtsdaad wil zien
als de daad tot voortplanting en dat deze daad alleen ge
steld mag worden tot bereiking van deze voortplanting. 
En - aldus Nabrink - hoewel de Roomse kerk in wezen de 
periodieke onthouding heeft aanvaard, wil zij dit niet toe
geven en blijft zij de echtscheiding verwerpen en het ge
slachtelijk verkeer primair stellen voor de voortplanting 
en als eigenlijk enig doel van het huwelij�. Deze stelling 
wordt door de NVSH niet aanvaard - aldus Nabrink - en men 
is bij deze vereniging van mening dat de natuurlijke driften
vande mens ook door deze mogen worden gebruikt tot verkrij
ging van een harmonieus leven en als genoegen in dit leven.
Doch, zo zeide spreker, ondanks de conservatieve Roomse 
bezwaren telt onze vereniging duizenden Rooms Katholieken 
onder haar leden, waarschijnlijk juist door de sirenge hou
ding der R.K. kerk op dit gebied. 

De Ned. Hervormde en Gereformeerde kerken stelden zich 
volgens spreker langzamerhand op een veel ruimer standpunt
en door de hoogste leiding in die ksrken werd ingezien dat

l
sexuele hervorming en geboortebeperking nodig is. Volgens 
Nabrink was er enige tijd geleden door de bestuurders van
deze kerken van gedachten gewissels met het bestuur der 
NVSH en werd van kerkelijke zijde vrijwel het standpunt 
van de NVSH erkend en aanvaard. De Gereformeerde studenten
predikant uit Groningen, Ds DELLEMAN, had zich daarbij op 
de volgende wijze uitgesproken: "Ik erken de noodzakelijk
he id van geboortebeperking en zie geen bezwaren in het toe
passen van middelen ter voorkoming van zwangerschap". 
Spreker ging vervolgens in den brede in op wat sexuele nood
nu eigenlijk was en de oorzaken daarvan. Hij betoogde dat 
sexuele voorlichting bij kinderen reeds behoort te beginnen 
in het viexde levensjaar en dat daarbij "klare wijn" ge
schonken dient te worden en dat het uit den boze is om het
verhaal van de ooievaar of iets dergelijks te vertellen. 
Spreker lichtte de problemen met enige voorbeeldentoe. 
Daarnaast betrok hij in dit deel van zijn betoog op handige
wijze de instelling der NVSH, het Dr. Jan Rutgershuis, 
waarbij hij de aanwezigen opriep om zich tot die instelling 
te wenden als zij moeilijkheden hadden, aangezien daar door 
uitermate desklrndig personeel (doktoren en verpleegsters) 
van advies wordt gediend en voorlichting wordt gegeven, 
alsmede de nodige middelen worden verstrekt. Na een vurig
pleidooi voor het Dr. Rutgershuis en een oproep om allen 
lid te worden van de NVSH, eindigde Nabrink ten 2l.50 uur 
zijn betoog. Hij had zijn rede rust-ig en behoorlijk gedocu
menteerd gehouden en zich onthouden van specifiek politieke 
terreinen, terwijl hij op goàsdienstig terrein het meeste 
bezwaar toonde tegen de stellingen der R.K. kerk. 

Griep vroeg de aanwezigen vragen te stellen of discussie
te voeren doch er was hiervoor geen liefhebberij, zodat 
besloten werd te pauzeren. Na de pauze (plm 21.15 uur) 
kreeg Nabrink gelegenheid om de in de pauze schriftelijk 
ingekomen vragen (13 stuks) te beantwoordàn. Deze vragen 
bewogen zich alle op het terrein van de sexualiteit, zoals 
geslachtsleven, homo-sexualiteit, voorlichting aan kinderen
en de mogelijkheid van samengaan van kerkelijk leven met 
het lidmaatschap der NVSH, welke vragen Nabrink in het kort
beantwoordde en overigens verwees naar het Rutgersijuis. 
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Liever zag spreker betrokkenen naar het Dr. Jan Rutgershuia 
komen dan naar de R.K. huwelijksvoorlichtingbureaux gaan, 
ofschoon hij erkende dat met de oprichting van laatstge
noemde bureaux de R.K. kerk, zij het gedwongen, een stap 
naar voren had gedaan. Kerkelijk meeleven en het lidmaat
schap der NVSH ging volgens Nabrink heel goed samen, daar, 
zoals hij ook reeds had betoogd, van kerkelijke zijde zelf 
aandacht aan deze problemen wordt besteed. Homo-sexuelen 
hebben volgens Nabrink recht op onze verzorging en medeleven 
daar zij als zieken zijn te beschouwen en zeker niet als 
minderwaardigen mogen worden aangezien. Ook voor deze wil 
het Dr. Rutgershuis zo mogelijk een hulp en steun zijn • 

. Ten ongeveer 21.45 uur kreeg Mevrouw G. Mantel-Wark het 
woord, die zeide zelf kraamverpleegster te zijn. Zij ver
toonde een filmstl'Q)kje, getiteld "Nieuw Leven", welker 
beelden een voorstelling gaven van het proces der bevruch
ting, zwangerschap en bevalling, waarbij zij een zeer uit
voerige toelichting gaf. Bij een der beelden, die een door
snede der vrouwelijke geslachtsorganen toonde, gaf zij ter
loops even een uitlegging op welke plaats in de schede der 
vrouw een voorbehoedmiddel kan worden aangebracht en trachtte 
aan te tonen dat een dergelijk middel, op de juiste plaats 
en vakkundig aangebracht, geen enkel bezwaar voor de be
trokken vrouw met zich bràngt. Aan het eind waarschuwde zij 
met klem tegen het nog veel voorkomende euvel van de abortus 
provocatus en riep daarom op om zich in voorkomende gevallen 
deskundig te doen voorlichten door de NVSH in de diverse 
Jan Rutgershuizen. Ten slotte deelde zij mede dat de NVSH 
naast een bureau voor geboortebeperking ook een bureau heeft 
dat adviezen geeft in gevallen waarin een kind gaarne wordt 
ontvangen, doch waar dit om de een of andere reden niet 
plaats vindt. Zij hoopte dat door hetstreven en werken van 
de NVSH in den vervolge steeds gesproken kan worden van 
een met blijdschap verwacht moederschap, waarbij het aantal 
keren van hernieuwde moederschap door de vrouw zelf kan 
worden geregeld en waarbij geen sprake meer is van het euvel 
der abortus. 

Ten 22.55 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst en riep 
nogmaals op lid te worden van de NVSH of om in elk geval 
voor nadere kennismaking eens op de spreekuren in het Dr. 
Jan Rutgershuis te Utrecht te komen. 

Alsnog zij vermeld dat als een ijverig werker voor de 
�.,.- NVSH te Utrecht naar voren komt: JAN BENEDICTUS DE VRIES, 

�Jgeb. te Amsterdam 6-7-23, gehuwd met Albertina Dederika van 
Os, geb. te Velsen 12-10-20, beiden wonende Bellamystraat 
8 bis te Utrecht. De Vries werd door de Politierechter te 
Utrecht dd 15-11-45 veroordeeld tz diefstal tot /20'boete 
of 10 dagen hechtenis, terwijl zijn vrouw op 10-3-49 door 
de politie te Utrecht werd geverbaliseerd wegens diefstal 
van lijfgoederen, waarvan geen veroordeling bekend is. 
De politieke overtuiging van De Vries is nog niet met zeker
heid bekend. 

In "Verstandig Oudexschap" van Febr.1�51 komt een aan De 
Waarheid ontleend artikel van sterk anti-katholieke strek
king voor, betreffende de vertoning in Zuid Limburg van 
de film "Zo begint het leven", waarin de steller z•ijn in
stemming betuigt met hetgeen De Waarheid dienaangaa

i 
naar 

voren bracht. \ 
GEZIEN: 

'/ 
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Uit 0D 230 

Voor 0D 220 

Ag. nr: 1293 o6 

UITTREKSEL 

Naam : VRIJE SOCIALISTISCHE VERENIGING( OPENB. VERGADE. -
RINGEN) 

Naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEXUELE HERVORMING. 

Afz. : ID Utrecht Datum: 28-1-52 

Aard van het stuk: RAPPORT ov er de Vrije Socialistische Groep 
te Utrecht. 

Uitgetr. door: JB 

Datum: 6-5-52 • 

KEFF en zijn vrouw beheerden gedurende ongeveer een jaar het 
"Dr. Jan Rmtgershuis"(Ned. Verenigning voor Sexuele Hervorming' 

De tegenwoordige beheerder,E!!_uard Willem STOFFEI.S,geb. 21-5-12, 

een oud politiek delinquent ruilde zijn woning met KEFF voornoemd • 

Op aanwijzing van : B IV 
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� Onderwerp: Verslag van de XVde kaderconferentie van de / -

Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, 
gehouden op 9-12-51 in de koffiekamer van 
"Esplanade" te Utrecht. 

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

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming (N.V.S.H.) riep het kader dezer Vereniging in con
ferentie bijeen op Zondag, 9 December 1951, iJl de koffie kamer 
van het schouwburg-restaurant "Esplanade" aan het Lucas Bol
werk te Utrecht. 

Het onderwerp dezer conferentie was: " De vrouw, het ge
slachtsleven en de wetgeving dienaangaande in Israël en 
Sovjet Rusland ". Hiertoe waren twee spreeksters uitgenodigd, 
en wel: 

'·_ 
� Mevrouw S.E. VAN EIIIDE (geen nadere personalia bekend), voor

� � wat betreft de lezing over Israël, en 
�?'.';) 

/ 
Mej. Dra EVA TAS, geboren te Amsterdam 7-8-15, wonende Amsel

Jt�fM,...,.;v....v,,.,,, dijk 23 hs te Amsterdam, voor het gedeelte, handelend over de 
· �� vvv" Sovjet Unie.

11 J-; , Il • \J De kaderleden van de N. V .S.H. waren allen persoonlijk uit-

.. 

4,. V.?' • genodigd door de secretaris van het Hoofd be stuur, GERARD 
NABRINK (geb. te Den Haag 1-11-03). (Correspondentie voor 
het hoofdbestuur wordt gezonden aan Gé Nabrink, Postbus 64 
te Den Haag). De zaal in het gebouw "Esplanade" was voor deze 
gelegenheid schriftelijk gehuurd door genoemde Nabrink. Ge
rekend werd op een bezoekersaantal van plm. 150. Ook op 
10-12-49 en 28-1-51 vergaderde de N.V.S.H. in Esplanade,

I doch toen werd een en ander geregeld door de s.e.cxe.:tari� der
( plaatselijke afdeling, WILLEM FREDERIK SCHAGEN, geboren te 
,Amsterdam 22-5-14, wonende Corn. Dirkszstraat 128 te Utrecht. 

De vergaderruimte, welke was gehuurd voor de tijd van 9 tot 
17 uur op genoemde dag� was op generlei wijze versierd of van 
leuzen voorzien. 

Het bleek, dat deze kaderconferentie strikt besloten werd 
gehouden. De genodigden moesten bij de ingang van de zaal hun 
uitnodiging tonen en tevens hun lidmaatschapsbewijs en daarna 
achter hun reeds tevoren op de presentielijst ingevulde naam 
tekenen. Deze presentielijst werd bijgehouden door een nog 
jonge vrouw, wier naam niet bekend is, doch werd verstaan als 
Mevr. Marg-huis (?). Er waren kaderleden uit geheel het land 
tegenwoordig, zoals Groningen, Sappemeer, Zaandam., Amsterdam, 
Hoorn, Andijk e.a. De volgende autonummers, gebruikt door 
conferentiebezoekers, werden waargenomen: 

/ �IG 61644 , afgegeven aan P. POOL, bloembollen- en glashandel 
te Andijk-West, Kleingouw no 68; 

/\ ,IG Z 2090, afgegeven aan G. KOK, taxi- en verhuurbedrijf, 
Veemarkt 13 te Hoorn ; i

/, ... tH Z 83893, af�egeven aan Dr. M. W. HANNIG, arts te Leidsendam, 
Prins Hendriklaan 25. 

Deze motorrijtuigen waren geheel gevuld met conferentiebezoe
kers. 
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Ten 10.45 uux opende de voorzitter met een kort welkomst
woord de conferentie en gaf nadien meteen het woord aan 
Mevr. Van Emde. Er waren toen plm 140 bezoekers aanwezig. 
De meesten van hen waren jonge mensëi:ï in de leeftijd van 
25 tot 35 jaar en er waren ongeveer even----veel vrouwen als 
manp.en. 

De rede van Mevrouw Van Emde kenmerkte zich eigenlijk 
door de afwezigheid van twee elementen, t.w.: 
1) zij hield haar rede buiten de �olitiek, en
2) zij roerde het geslachtsleven en de geboortebeperking

in Israël bijna in het geheel niet aan.
Haar rede was veeleer meer een historisch betoog en behan
delde de plaats van de vrouw in de Oosterse samenleving van 
plm. 5000 jaar geleden tot nu toe. Zij begon met de plaats 
van de vrouw in het oude Egypte en daarna in de Romeinse 
samenleving. Hierna belichtte zij de Hebreërs, die voor het 
eerst een God brachten van Recht, waardoor de positie van 
de vrouw, in tegenstelling tot voordien, al zeer verbeterde. 
Tevens besprak zij de Koran en de Talmoed met hun wetten en 
gewoonten en de rechten, daarbij aan de vrouw toesekend of 
onthouden, om daarna te komen tot het Christendom, waarin 
de vrouw en haar maagdelijkheid aanvankelijk zeer werden 
vereerd en het huwelijk tot een voordien ongekende hoogte 
steeg. Ondanks dat waren de huwelijkswetten en gewoonten 
nog steeds ten voordele van de man, die het recht had zijn 
vrouw af te danken door haar een brief te sturen, waarin 
hij zulks mededeelde, bevestigd door twee mannelijke ge
tuigen. Daarnaast kon de dochter alleen trouwen met de man, 
voor haar uitgezocht door haar vader, etc. Vervolgens be
sprak zij de positie van de vrouw in de Joodse ghetto's 
der Middeleeuwen en de grote band die daar bestond tussen 
kerk en huis. Ook wijdde zij nog even uit over de wijzigin
gen in de Talmoed en het verbod der veelwijverij en kinder
huwelijken. Daarna besprak zij het assimilatieproces der 
Joden in de 17e en 18e eeuw en constateerde vervolgens dat 
in de tweede helft der 19e eeuw het nationalistisch gevoel 
bij de Joden begon te herleven, hetgeen o.a. tot gevolg had 
dat tussen 1880 en 1890 de vrienden van Sion in Rusland 
naar Palestina trokken, dat het begin was van de grote trek 
naar het oude va�erland. Thans onderscheidde zij in Pales
tina in hoofdzaal( vier hoofdgroepen, t.w.: 
1) Joden, afkomstig uit Spanje en de Marokkaanse gebieden,

welke veelal paupers waren,
2) orthodoxe Joden uit Midden-Europa, een groep die in hoofd

zaak het zware werk bij de landbouw, de huizenbouw, etc.
verrichtte,

3) de zakenlieden uit de gehele wereld, los van nationali
teit. Het was deze groep, die veel deed voor sociale
rechtvaardigheid, de positie der vrouw, de baby- en 
kinderverzorging, gelijke wetgeving voor ieder nastreefde
en de huwbare lee�tijd voor vrouwen vaststelde op 16 jaar;
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4) de groep pioniers en pioniersters uit Oost Europa.
Dit zijn de pioniers der grote revolutie. Deze groep
ging samenwonen in gemeenschappelijke kampen, waar
alles gemeenschappelijk bezit was. Deze zijn de grond
leggers van de �de::daagse organisaties in Israël met
een "rein-co1.!1111unistische" grondslag. Hier zijn de
vrouwenvollcoinen gelijk aan de mà.nnen, doen ook geheel
hetzelfde werk en genieten dezelfde rechten. Hier
kunnen ook de vrouwen haar rechten doen gelden in be
stuurszaken e.d., ondanks de oppositie daartegen van
de orthodoxe groepen op grond van religieuze bezwaren.

De hier bestaande en groeiende vrou·,wenorganisaties zijn 
hier met recht de moeder van de staat en zij staan vóór 
een volkomen vrijheid en gelijkheid op ieder terrein. 
Zo is thans nog alleen een huwelijk mogelijk ten overstaan 
van de Rabbi; ook dit moet en gaat veranderen . 

Ten slotte besprak zij het feit der zeer heterogene 
bevolking van het tegenwoordige Israël. Immers, de geassi
mileerde groepen uit alle delen der wereld hebben onderling 
eigenlijk weinig met elkaar gemeen. Zo hebben en hadden 
de Joodse vrouwen uit Polen en Rusland wel begrip over 
geslachtsleven en sexe en waren (zijn) deze matig vooruit
strevend. De uit Marokko en de Oriënt afkomstige vrouwen 
waren (zijn) echter geheel van de man afhankelijk. Een 
groot deel der immigranten zijn pa�pers en hoegenaamd niet 
gevoelig voor voorlichting op sociaal en sexueel terrein, 
waardoor soms misstanden op sexueel gebied in de "maharods" 
(nederzettingen) ontstaan, terwijl de wetgeving in deze 
jonge staat nog lang niet is wat zij zijn moet. Aan het 
eind van haar betoog riep zij hiervoor echter clementie 
in, daar men moest bedenken dat de bevolking van de jonge 
staat Is�aël in zijn driejarig bestaan was toegenomen 
van 600000 tot 1400000, dus meer dan verdubbeld was. 

Ten 11.30 uur besloot Mevr. Van Emde haar redevoering,
waarbij zij met applaus werd beloond,. De voorzitter
dankte haar voor haar historische inleiding, doch zeide
dat hij geschro&ken was van haar begin plm 5000 jaar ge
leden. Hij had gaarne gezien en ook verwacht dat haar
rede agressiever was geweest, al was het alleen maar
tegen de mannen, aldus orakelde de voorzitter� 90k de
bestaande spanningen tussen de vrouw en de huidig�.wetge
ving had hij gaarne belicht gezien. Toch dankte h1J haar 
nogmaals voor haar gedocumenteerd betoog. Wat hij precies
had willen horen, bracht de voorzitter niet onder woorden.
Hierna schorste de voorzitter de vergadering tot 11.55
uur, waarna er gelegenheid tot vragen stellen zou bestaan.

Ten 12 uur werd de conferentie voortgezet en kwamen 
vele vragen naar voren, hetgeen Mevr. Van Emde de opmer
king ontlokte dat zij blijkbaar niet datgene had gezegd
wat men van haar verwachtte. Zij hoopte echter de vragen
naar genoegen te kunnen beantwoorden. 
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De onderstaande vragen werden o.a. gesteld: 
VAN DEN BOSCH: Zijn er nog kinderhuwelijken in Israël en 
bestaat daartoe noodzaak? U zei, dat de vrouwen in 
Israël trachten gelijkheid te krijgen, gelijk werk doen 
en idealistisch zijn. Is dit idealisme geen bittere 
noodzaak? 
Antwoord: 
Bij de (kinder )huwelijken in Israël moet men met vele fac
toren rekening houden, zoals afkomst, gewoonten, klimaat 
etc., doch officiëel is 16 jaar de leeftijd voor de meis
jes. De vrouwen moeten inderdaad hard werken, doch willen 
dit ook daar zij voor de mannen niet willen onder doen 
en haar gelijkheid willen bewijzen • 

. JJ � MEYER: Bestaat in Israël een vereniging voor sexuele her-
QI"- vorming en zo ja, hoeveel leden heeft die? 

Antwoord: 
Een officiële vereniging zoals hier bestaat daar niet. 
De voorlichting van de bevolking op dit gebied is erg moei
lijk. Abortus is volgens de Talmoed alleen toegelaten 
in geval van direct gevaar voor het leven van de aanstaande 
moeder. 

IVAN DEN BOSCH: U zei, dat vele der immigranten paupers 
/ zijn. Kan men deze mensen met voorlichting aanpakken 

en bestaan er religieuze bezwaren? 
Antwoord: 
Men tracht cursussen te geven voor mannen en vrouwen op 
ieder gebied. De oudere generatie blijft hier eigenlijk 
min of meer buiten, daar naast onwetendheid de religieuze 
bezw�ren hier blijven bestaan. Men richt zich hier dus 
voornamelijk op de jeugd en daardoor op de toekomst. 
Een onbekende: 
U zei, dat een huwelijk alleen bij de Rabbi gesloten kan 
worden. Hoe staat het dan met de niet-gelovigen? 
Antwoord: 
Zeker is dit eigenlijk een bezwaar voor de niet-gelovigen, 
doch de Rabbijn is tevens als ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand te beschouwen en voor de ongelovigen wordt het 
accent op de functie van ambtenaar burgerlijke stand. 
gelegd . 

./ lVAN DER PLAS: Bestaat in Israël thans een normale echtschei
dingsprocedure en wat verstaat U daaronder?
Antwoord:
Hier is eigenlijk voor echtscheiding eerst overspel vereist. 
Ook in Israël is dit zeer moeilijk daar het huwelijk een 
zeer uitvoerig ceremoniëel is en de orthodoxe Joden hun 
eigen opvattingen hebben over "onreine" vr:ouwen. In Israël, 
waar zoveel knappe koppen uit de gehele wereld thans een 
plaats vinden, wordt thans ernstig gewerkt aan een ideale 
oplmssing, die voor zover bekend meer in de Amerikaanse 
richting gaat. Een grote moeilijkheid is, dat het Tal
moedische recht geen erfrecht voor de vrouw kent, hetgeen 
speciaal bij echtscheiding een bezwaar met zich brengt. 
Huwelijksvoorwaarden zijn al wel mogelijk; de wetten op 
dit punt zijn nog slecht, doch men streeft naar betere. 
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v tDUBBELDAM: Hoe staan Kerk en Overheid tegenover sexuele 
I' hervorming ? 

Antwoord: 
De kerkelijke en burgerlijke overheid wijzen de abortus 
provocatus af, de kerk zelfs heel fel. Ook de anti-insemi
natie ondervindt in die kringen tegenwerking. Bovendien 
is het zeer moeilijk, bij de paupers uit Marokko daarvoor 
begrip te vinden en moet het ook hier in hoofdzaak de 
jeugd zijn, die bewerkt wordt en moet worden. De sexuele 
opvoeding is echter nog niet geregeld, hoewel ook hier 
wel voorlichting wordt gegeven, doch de moeilijke econo
mische toestanden staan dit in de weg. Zoals gezegd, is 
het zeer moeilijk hiervoor begrip te vinden en de geboorte
beperking stuit danook op moeilijkheden. In de meer rein
communistische samenlevingen tracht men hiervoor begrip 
te vinden en dit lukt daar oolc tamelijk goed, daar alle 
kinderen daar dezelfde opvoeding hebben en men bij de 
komende generatie ook geboortebeperking tracht ingang te 
doen vinden op grond van medische en psychologische rap
porten. Dat de moeilijk:heden, doch ook de mogelijkheden 
zeer groot zijn, moge blijken uit het feit dan in 1948 
34% van de bevolking beneden 18 jaar was en dat de z.g. 
Marokkaanse Joden 20% meer kinderen kregen dan de Europese. 
In dit alles schtlilt uit de aard der zaak een groot gevaar, 
doch door voorlichting tracht men dit op te vangen, hoewel 
dit alles nog aan een zijden draad hangt, daar ook onder 
de jeugd in sommige steden en bepaalde streken, voorname
lijk Jerusalem, het orthodoxisme nog heel sterk is. Men 
richt zich op de toekomst in dit jonge land. Ondanks de 
vroegere tegenkanting, vooral va.n orthodoxe zijde, zijn 
thans gemengde huwelijken mogelijk en worden aan huwelijken 
van Christenvrouwen met Joden geen moeilijkheden in de weg 
gelegd. Dit is hoofdzakelijk gekomen doordat leden van de 
Joodse brigade tijdens en na de oorlog veel met Christen 
vrouwen waren gehuwd • 

Aan het einde van haar toespraak zei Mevr. Van Emden dat 
zij tot haar spijt geen cijfers en rapporten over geboorte 
en geboortebeperking e.d. in Israël had bestudeerd en zij 
dus helaas niet verder in finesses kon treden. 

Ten 12.50 uur beëindigde zij haar betoog en werd door 
de voorzitter bedankt voor haar nadere uiteenzettingen. 
De voorzitter deelde nog mede dat het hem bekend is, dat 
op het terrein van huwelijkswetgeving, geboortebeperking 
en sexuele hervorming in Israël grote experimenten moge
lijk zijn en dat aldaar ondanks de Talmoedische wetten en 
straffen voor abortus toch wel gewa:ki wordt op dit gebied, 
hetgeen blijkbaar oogluikend wordt toegelaten. In Israël 
is echter geen officiële vereniging voor sexuele hervor
ming en worden geen zittingen voor anti-inseminatie gehou
den, doch ook dit wordt officieus toegelaten. 

De N.V.S.H. heeft steeds oog voor internationale contac
ten en hoopt in de toekomst nog eens contact te kunnen 
opnemen met een zusterorganisatie in Israël. Moge het jonge 
Israël zich dan niet opsluiten in een sectarisch bestaan 
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zoals Engeland en Zweden op dit terrein doen omdat men 
daar blijkbaar al veel verder gevorderd is. Hier in Neder
land probeert men moeizaam tot hervorming te komen en de 
voorzitter kon danook verzekeren dat het kader de rede 
van Mevrouw Van Emde zeer gewaardeerd heeft, hetgeen haar 
mocht blijken uit de vele en belangrijke vragen die werden 
gesteld. 

Na te hebben medegedeeld dat tijdens de middagpauze 
declaraties boven de/ 5,- konden worden ingediend bij 
Mevrouw Marg-huis (?), sluit hij de conferentie tot 14 
uur. 

-0-0-0-0-0-

Ten 14 uur wordt de conferentie voortgezet en geeft de 
voorzitter het woord aan Mej. EVA T A S  eerdergenoemd. 
De voorzitter memoreerde even dat het ideaal zou zijn, 
wanneer een Rus de toesa.nden in Rusland hier kon bespreken, 
doch dit is helaas niet mogelijk. Echter, bij Mej. Tas was 
dit in goede handen, daa.r ook zij, zoals de voorzitter 
bekend is, een grote belangstelling voor Rusland heeft. 

Mej. Tas hield daarna een betoog dat eigenlijk zuiver , 
een lofrede was op de toestanden in Rusland en Rusland 

1 zelf, zoals deze toestanden na de revolutie van 1917 waren 
gegroeid. Ha:ir rede lag practisch gelijk met dergelijke 
redevoeringen, gehouden door diverse delegatieleden voor 
de Vereniging "Nederland-USSR" en vormden tevens een aan
sluiting op het artikel in "De Waarheid" (Utrechtse editie) 
van 15-8-51, getiteld: " Ontruk de Bond voor Sexuele 
Hexvorming aan de Trotzkisten!". /

Zij begon met te zeggen dat zij ongetwijfeld niet zo'n 
knap historisch betoog zou houden als haar voorgangster 
en niet zou beginnen bij de toestanden van plm 5000 jaar 
geleden, maar bij een congres, in 1945 te Parijs gehouden, 
waar zij zelve ook was geweest en contact had gehad met 
20 à 25 Sovjet Russische vrouwen en dus haar gegevens uit 
de eerste hand en goede bron had. 

Zij wijdde direct uit over de volkomen gelijkgerechtigde 
en vooraanstaande positie, die de vrouw in de Sovjet Unie 
na de grote revolutie van 1917 inneemt. Zij vertelde van 
een Russische vrouw van 24 jaar, die zij had gesproken 
en die de positie bekleedde van directrice van de Lenin
bibliotheek. Verder wees zij op grote vrouwelijke figuren 
in de Sovjet literatuur en ook in de politiek en noemde 
daarbij Anna Pauker. Daarnaast memoreerde zij een tweetal 
Moskouse toneelstukken, in de ene waarvan man en vrouw 
samen geheel in beslag worden genomen door hun arbeid voor 
de opbouw van hun vaderland en waarbij de vrouw de functie 
vervult van chef op een textielfabriek en de man chef van 
een mac·hinefabriek is, dus volkomen gelijkwaardige posities 
bekleden. Ook uit het tweede door haar genoemde toneelstuk 
bleek de vooraanstaande positie van de vrouw onder het com
munistische régime, welke voorbeelden - zo zeide spreekster
zij nog met talloze kon uitbreiden. Al deze feiten worden 
ten overvloede naar 's spreeksters mening bewezen door dat
gene wat de vele delegatieleden die de laatste 1% jaar naar 
Rusland waren geweest en met wie zij steeds gesproken had, 
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haar hadden verteld. Uit al deze gegevens bleek, en viel 
steeds weer op, de belangrijke rol die de vrouw in de 
Sovjet Unie speelt op ieder gebied en de belangrijke plaats 
die zij in het maatschappelijk leven inneemt. Hier, -
zo riep zij uit - is speciale aandacht aan de vrouw besteed 
daar deze voor de grote revolutie geen politieke rechten 
had, niet benoemd kon worden in openbare functies en geen 
erfrecht had. Zij beschreef de toestanden van vroeger in 
Europees en vooral Aziatisch Rusland, waar de vrouw eigen
lijk nog privébezit van de man was en uitgehuwelijkt en 
desnoods verkocht kon worden. Vervolgens besprak zij de 
revolutie en het standpunt van de grote Lenin, die de ab
solute noodzakelijkheid inzag van gelijke rechten voor 
man en vrouw en dit een eerste vereiste noemde voor het 
slagen der revolutie, en het danook direct uitvoerde, 
zowel op economisch, politiek als cultureel terrein • 
Mej. Tas las daarop de artikelen uit de Russische grondwet 
van 1936 voor, waarin gelijke rechten voor man en vrouw 
worden gegarandeerd, evenals gelijk recht op loon, werk 
en vrije tijd. Nog geen 20 jaar na de revolutie kwam deze 
grondwet tot stand, waarbij in het volle licht dient te 
worden gesteld het feit, dat de revolutie door arbeiders 
en boeren gevoerd moest worden tegen de Tsaar en zijn 
aanhang en daarna tegen de Engels-Amerikaanse interventie
legers, zodat, toen men eenmaal overwonnen had, men ook 
geheel van de grond af aan moest beginnen, daar letterlijk 
alles was verwoest. Lenin stelde zich echter op het stand
punt, dat iedere man en vrouw, hoe achterlijk ook, de kans 
moest hebben aan de productie en leiding deel te nemen. 
Dit bleek onder het communistisch regiem ook inderdaad 
mogelijk, doch niet zonder het vrouwelijk deel. Ook Stalin 
bevestigde dit later, nl. dat geen socialistische revolutie 
mogelijk is zonder de vrouwen. Dit bleek danook reeds een 
jaar na de revolutie, toen in 1918 de vrouwen van arbeiders 
en boeren in Moskou samen kwamen om te overleggen wat zij 
konden doen voor de partij, het land en de economie. Dit 
was een evenement en de betekenis van de vrouw was daarmee 
vastgesteld. Ook de Aziatisch-Russische vroö.wen werden met 
behulp der communistische partij vrij gemaakt van de daar 
heersende feodale toestanden en de werkende vrouw werd 
gelijk gesteld met de werkende man en kwamen vrouwen in 
de Sovjets. In 1927, tien jaar na de revolutie, waren reeds 
146000 vrouwen lid van de Sovjets of van de partij. Was 
vroeger - zo ging spreekster voort - Rusland een uit vele 
nationaliteiten en gebieden bestaand geheel, welke alle 
afzonderlijk steeds nationaal werden onderdrukt, thans komen 
al deze volken in de opperste Sovjet bij elkaar en heerst 
er feitelijke gelijkstelling en bundeling van krachten, 
waardoor Rusland in staat was zijn zware industrie op te 
bouwen, waarbij de vrouwen een zeer grote rol speelden. 
In 1938 waren in Rusland 1/3 van de werkende mensen vrouwen 
en hadden 140000 vrouwen een leidende functie. Dit zijn 
feiten en een verschil met voor de revolutie, toen de vrouw 
niet werd meegeteld. In 1941, 20 jaar na het vrij maken 
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van het land van de landheren, waren er reeds 100000 
vrouwen in Rusland die "combines" hanteerden. Deze vrouwen 
waren geschoold en hadden een grote technische vaardigheid. 
De gehele landbouwproductie is thans haast van de geschool
de vrouw afhankelijk. In Aziatisch Rusland waren het, zoals 
gezegd, de vrouwen, die kort na de revolutie zich organi
seerden, de emancipatie volbrachten en het slavendom af
schaften, daarbij geholpen door de communistische partij, 
hetgeen grote gevolgen had voor het land. Thans bestaat 
daar de helft van alle werkende mensen uit vrouwen. Er 
zijn gebieden waar de cijfers nog veel hoger li�gen, 
tijdens de laatste oorlog was dit soms zelfs 90%. De indus
trie in Rusland is geheel gesocialiseerd en daarin nemen 
vele vrouwen een plaats in de directie in. De Grondwet 
waarborgt dit en geeft recht op arbeid volgens het principe 
"wie niet werkt zal niet eten t1

• Dit houdt echter niet in, 
dat de vrouw� werken, doch dit willen zij graag voor
de opbouw van het land en de economie en de lonen zijn
ook zeer goed. Het overgrote deel der vrouwen werkt, doch
nogmaals, financiëel is dat niet nodig. Het idealisme is
hier drijfveer en in Rusland heeft men niet, gelijk in
Engeland na de oorlog, de vrouw als waardeloze producent
op straat gegooid. In Rusland is voor iedereen werk en
brood!

Vervolgens vertelde Tas een verhaal van een Sovjetvrouw, 
die tijdens de oorlog hulpmachiniste was en thans een lei
dende functie bij de spoorwegen bekleedde. Teven besteedde 
zij nogmaals aandacht aan Aziatisch Rusland, waar de vrouwen 
thans ministerszetels bezetten en zelfs drie republieken 
geheel besturen en leiding geven aan de oplossing van de 
ontzaglijke vervoersproble�en. Zij riep de luisteraars op 
om zich eens wat meer te verdiepen in de geweldige emanci
patie van deze vrouwen onder het Sov�et bestuur en noemt 
nog als voorbeeld de geschiedenis van een meisje dat in 
1917 verkocht was aan een oude man, zich door de revolutie 
wist vrij te maken en thans een vooraanstaande plaats in 
de partij inneemt. Verder noemt zij nog enige cijfers over 
de positiemder vrouwen, nl. 208 in de Opperste Sovjet en 
34% van alle ambtenaren, terwijl er plaatsen zijn waar de 
mannen de vrouwen overvleugelen op bestuursgebied. In 
Nederland - zo roept spreekste± uit - liggen de lonen der 
vrouwen lager dan die der mannen en dat bij hetzelfde werk. 
In Rusland heerst geen formele, doch werkelijke gelijk
stelling,en bescherming voor moeder en kind. Na en ook al 
tijdens de oorlog werden in de verwoeste gebieden eerst 
consultatiebureaux opgericht in de nog staande gebouwen, 
waar vrouwen met de kinderen onderdak konden vinden. In 
Rusland krijgt de werkende vrouw die zwanger wordt 5 weken 
voor en 6 weken na de bevalling vrij met behoud van loon. 
Tijdens de zwangerschap en na de bevalling krijgt de vrouw 
dàt werk toegewezen dat zij het gemakkelijkst kan doen. 
Eveneens krijgt de vrouw in de menstruatieperiode apart en 
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ge makke lijk werk en staat dire et bij de menstruatie onder 
medische contxole. De mannen woxden eens in de d.rie maanden
medisch gecontroleerd. Alle kinderen komen pxactisch ter
wereld in klinieken en de kinderen van werkende vrouwen 
worden ondergebracht in speciale tehuizen. De huishouding
woxdt zeer vereenvoudigd doordat maaltijden veel op de 
fabriek of door centrale keukens worden verstrekt. 's Avonds
zijn de kinderen en de vrouw thuis en is de vrouw ook klaar 
en kan zich aan haar gezin wijden. De Sovjetleiders staan 
op het standpunt dat het gezin-de basis is van de staat en 
doet daarom veel om het gezin te versterken. Vlak na de 
revolutie was dit anders, door de omstandigheden gedwongen! 
Daar alles kapot was en de gehele economie nog moest worden
opgebouwd en bovendien omdat de gelegenheid moest bestaan 
de misstanden van vóór de revolutie op te ruimen. Zo waren 
direct na de revolutie echtscheidingen zeer genakkelijk 
door te voeren en was de abortus toegestaan, daar de vrouwen
toch bijna geen plaats voor hun kinderen konden vinden. 
De vrouwen konden zich in die tijd gratis tegen z-aangerschap
laten behandelen. Na de consolidatie der revolutie en vooral

na de wetten van 1936 is de abortus verboden en staan de 
Sovjetleiders op het standpunt dat er kinderen geboren 
moeten worden en dat de vrouwen daarbij beschermd moeten 
worden. Deze omschakeling is nogal moeilijk geweest, doch 
men is er in geslaagd, de vrouw een geheel eigen positie te
doen innemen. Niet in de eerste plaats de zware industrie -
zo zeide spr.- was belangrijk voor de Sovjetleiders, maar 
wel een hecht en sterk gezin en een gezond volk om deze 
zware industrie en de gemechaniseerde landbouw te bewerken
en daarvan de vruchten te pluk.ken. Hier is geen angst voor
overbevolking, honger of werkloosheid, want alleen in/Rus-

.land __ is. .ll.O_g plaats ;y9.9,:r 200.000.000 me,,n,su,..... ���tisch 
terwijl ook Europees Rusland nog zeer grote mog: : ilei.l'e!l
biedt, daar men steeds bezig is met de opbouw van het land 
en werkt voor vrede en welvaart. Zo worden thans grote step
pen in cultuur gebracht door middel van bevloeiïng en be
bossing. Door al deze mogelijkheden en middelen staat men 
in Rusland danook op het s�andpunt dat het thans ongewenst 
is, het kinderaantal te beperken en heeft men dus de abortus
provocatus verboden. Het geboortecijfer is na 1936 en vooral 

na de oorlog sterk stijgende. Vrouwen met veel kinderen 
hebben aparte rechten en worden bij bevallingen sterk tege
moet gekomen op financiëel gebied. Bij iedere bevalling 
ontvangt �vrouw financiële uitkering en zo nodig een uit
zet. Deze uitkering wordt verhoogd naarmate het kinderaan
tal toeneemt. Grote gezinnen krijgen tevens eerder mooiere 
en betere woningen. Door al deze goede zorgen voor moeder 
en kind komen in Rusland debiele en imbeciele kinderen 
eigenlijk niet meer voor. Mej. Tas vertelde van een onder
wijzeres in Rusland, die haar vertelde dat zij 10 jaar les 
gaf, doch nimmer een achterlijk kind in haar klas had gehad.
Zou imbeciliteit onverhoopt toch nog eens voorkomen, zo 
gaan die kinderen niet naar een gewone school, doch krijgen 
apart onderwijs. Was de echtscheiding direct na de revolutie
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erg gemakkelijk, thans is dit niet meer hetmgeval, zoals 
ik reeds gezegd heb, doch dit behoeft ook niet meer daar 
het gezin of het echtpaar volop voorlichttng krijgt of 
kan krijgen op sociaal-economisch en sexueel terrein. 
Wil een echtpaar toch ondanks alles nog gaan scheiden, 
dan wordt eexst alles gedaan om dit te voorkomen door 
middel van verzoeningscommissies, bestaande uit één 
beroepsjurist en twee experts op sociaal en sexueel 
terrein. Kunnen ook deze geen vergelijk bereiken, dan 
wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Deze rechter is 
gespecialiseerd in dergelijke zaken en onderzoekt nogmaals 
de mogelijkheid van verzoening en indien deze onmogelijk 
blijkt, spreekt hij echtscheiding uit. Speciale aanklach
ten voor echtscheiding, zoals dat hier het gebruik veel 
is (bijv. op grond van overspel) zijn in Rusland niet 
vereist; alleen de menselijke beoordeling van de rechter 
beslist of het echtpaar gaat scheiden of niet • 

Hiermede besloot Mej. TAS ten 15.30 uur haar redevoe
ring, waarna de voorzitter haar dank bracht voor haar 
rede, waarbij zij zo goed de moeilijkheden had weten te 
omzeilen! De voorzitter had ook hier bepaalde punten 
gemist (hij zei niet welke!) en ook deze redevoering meer 
gezien als een verhaal van de historische oótwikkeling 
van de positie der vrouw in de S.U. van de revolutie 
tot heden. 

Vervolgens kondigde hij een pauze van 10 minuten aan, 
in welke tijd eventuele vragenstellers zich bij hem 
konden opgeven. 

Ten 15.45 uur werd de conferentie voortgezet en deelde 
de voorzitter mede dat zich vele vraagstellers hadden 
aangemeld. Hij zag zich genoodzaakt om aan de hand van 
het reglement van orde geen discussie over principiële 
of politieke kwesties toe te laten, dus mochten er 
alleëïri"fif·o·rmatieve vragen worden gesteld ! 

Tevens gaf de voorzitter aan het eind van het vragen 
stellen spreekster het recht om .§.lleen die vragen te 
beantwoorden, die zij belangrijk achtte en ook het recht 
om desnoods meerderë vragen tegelijk globaal af te han
delen. Van de gestelde vragen waren de volgende wel de 

f belangrijkste: 
.; 11) Mevr. De Korte: 
r Is legale abortus vóór- of achteruitgang? U hebt zo 

veel gesproken over de werkende vrouw in Rusland; 
vindt U niet dat door en in communistische kringen 
buiten Rusland weinig propaganda voor de werkende 
vrouw wordt gemaakt ? 

2) Onbekende:
Zijn man en vrouw ook gelijk gesteld bij echtscheiding?
En ik meen te weten dat echtscheiding in Rusland een
bepaald bedrag vergt. Moet dit niet kosteloos zijn?
Is er oog gelijkstelling man-vrouw bij sexuele opvat
tingen?
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3) Onbekende:
Bij de bevrijding in Duitsland zijnde, merkte ik dat
de Russische vrouwen heel volgzaam zijn ten opzichte
van de mannen. Hoe verklaart U dit?

,.- 4 ) v • d • ZEE : 
wä'ärom bestaat bij de ordening van Rusland geen angst 
voor te veel mensen, dus geen beperking van geboorten 
en in Nederland wel ? 

5) Naam niet verstaanbaar.
wanneer haast iedere Russische vrouw werkt, hoe gaat
het dan met haar huishouding?

6) Naam niet verstaanbaar.
Is het juist dat de Russi�che soldaat niet aan normaal
geslachtsleven kan (mag) deelnemen ? Ik meende dat
hierover een decreet van de Russische overheid bestond.

7) Naam niet verstaanbaar.
Is het een Russische vrouw geoorloofd met een buiten
lander te huwen?

8) Onbekende:
Wanneer man en vrouw in Rusland samen werken, moeten
zij toch enige luxe hebben, doch het welvaartspeil
staat achter bij de rest van Europa. Hoe verklaart U
dit?
Is beperking van het recht van abortus en echtscheiding
v66r- of acht�ruitgang van de s.u. ?
wat is er voor verschil tussen de gehuwde en de onge
huwde vrouw in Rusland?
Dat de vrouwen in Rusland werken, gaat dat niet om het
zijn of niet zijn?

9) Onbekende:
Hoe staat het met de sexuele opvoeding van het kind?
en mijn grote vraag: Is de vrouw in Rusland gelukkiger
dan ergens anders?
Hierna trachtte iemand te gaan spreken over de z.g.

rein-communistische gemeenschappen in Israël en wilde ook 
Rusland hierin betrekken, doch de voorzitter sneed tot 
tweemaal toe iedere discussie op dit punt af en hield ook 
bij enige losse opmerkingen de conferentie zéér strak in 
de hand, zodat geen discussie mogelijk was. De voorzitter 
las toen nog een tweetal schriftelijke vragen voor, t.w.: 
a) Wordt het economisch peil thans aangepast aan de

productieverhoudingen en neemt men dienovereenkomstige
maatregelen, dus offert men thans een stuk geluk op
ter wille van de toekomst, m.a.w. is de tijd en het
sociaal en cultureel leven van thans een overgangs
periode of reeds doel ??

b) Moeten wij de tegenwoordige bevolkingspolitiek van
Rusland zien als een investeringspolitiek ?

Mej. TAS gaat daarna over tot een meer algemene beant
woording van de vragen, doch zegt vooraf dat de aanwezigen 
haar redevoexing moeten zien in het geheel der wereld
politiek en de daaraan inhaerente klassenstrijd. 

In haar nu volgende beantwoording zegt zij, dat iedere 
vrouw, werkende vrouw of niet, uitkering krijgt bij be
valling. Zij geeft toe dat door de communisten hier weinig 
propaganda gemaakt wordt voor de idee "werkenu.evrouw", 
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doch verzoekt niet uit het oog te willen verliezen, dat 
een gehuwde vrouw die hier te lande uit werken gaat, dit 
uit bittere noodzaak doet, terwijl zulks in Rusland uit 
idealisme en liefde voor het land geschiedt. Bovendien 
zijn de belastingen hier dusdanig dat een werkende ge
huwde vrouw practisch geheel voor de belasting moet 
werken, terwijl het loon door de vrouw in Rusland kan 
worden behouden, daar in dat land de belastingen ten 
eerste zeer laag en ten tweede progressief zijn. Ten 
slotte vindt men in de communistische samenleving het 
normaal dat de vrouw werkt, doch niet, dat een vrouw 
minder verdient dan een man. Het respect voor man en 
vrouw zijn gelijk en de morele verplichtingen en rechten 
zijn gelijk. 

Voor echtscheiding bestaat in Rusland volgens Tas geen 
absoluut criterium. Ook echtscheiding op klacht van een 
partij is mogelijk, doch alles slechts na beoordeling 
door de rechte� die specialist is. 

Over het peil der Russische vrouwen en meisjes sprekende 
in antwoord op

p
.a. vraag 3) zegt spreekster, dat zij niet 

heeft gezegd dat àlle Russ:sche meisjes ontwikkeld zijn, 
doch het percentage lag volgens haar zeer hoog. Bovendien, 
zo merkte zij op, sprak ik over Moskou en niet over een 
dorpje. 

Dat de vrouw tijdens zwangerschap en andere moeilijke 
periodes gemakkelijk werk krijgt te verrichten, is volg�ns 
Tas naast de goede zorgen voor de vrouw ook een logisch 
gevolg van het gevoerde beleid, daar zulks economisch ver
antwoord is en als het ware zich zelf betaalt. Zij geeft 
verder toe dat het huishouden in Rusland anders is geregeld 
dan hier, doch - zo zeide zij - " och, dat is zoals men 
het gewend is. Bovendien helpend:! man en de kinderen mee, 
terwijl daarnaast veel gemak wordt ondervonden van de 
centrale keukens en kindertehuizen." Het werkelijke gezins
leven in Rusland is per dag soms vrij kort, doch zeer 
hartelijk en dat is de bS:i.s van alles. Het is natuurlijk 
niet zo, dat ik kan beweren dat iedere Russische vrouw 
gelukkig is, daar er ook wel zullen zijn die dit niet 
zijn.Of de vrouw in Rusland gelukkiger is dan de vrouw 
elders, konzij niet zonder meer beantwoorden. Zoals ge
zegd, de verzorging is zeer goed; zo krijgt een vrguw die 
een borstkind heeft na 3% uur werken� uur rust, welke 
tijd wordt doorbetaald. Ook zegt het wel wat dat in Rus
land vrijwel geen prostitutie meer bestaat, te�l zulks 
voor de revolutie zeer veel voorkwam. De Sovjet maatschap
pij had deze vrouwen aan geregelde arbeid gewend en thans 
wilden zij niet meer anders. 

Over de geboortebeperking sprekende, zeide Tas in ant
woord op de gestelde vragen, dat men niet de indruk moest 
krijgen dat kinderen in Rusland"massa-productie" waren. 
Dit is geheel vrij. De vrouw kan huwen, kinderen krijgen 
en daarvoor premies ontvangen, doch zij kan b.v. ook als 
ingenieur gaan werken; dit wordt alles geheel aan haar 
over gelaten. Het onderwijs der kinderen is geheel koste
loos, uitgezonderd in de drie hoogste klassen, doch daar 
wordt bij gebleken begaafdheid meestal een beurs verstmekt 
door het bedrijf waar de ouders werken. Bovendien wordt 
in Rusland golgens Tas op alle scholen sexuele voor-_13_
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lichting gegeven. 
Op de vraag betreffende de Russische soldaten en hun 

geslachtsleven weet spreekster geen antwoord te geven, 
doch - zo zegt zij - "dat zal niet slechter zijn geregeld 
dan ergens anders!" 

Inderdaad zeide spreekster, is het de Russische vrouw 
verboden te huwen met een buitenlander en zij gaf daarop 
verder geen commentaar! 

Zij geeft dan haar gehoor de raad om eens meer Russische 
boeken te gaan lezen, waarin datgene wat zij trachtte te 
behandelen veel beter en uitvoeriger wordt uiteengezet. 
Zij wil na afloop wel adressen verstrekken waar zulke 
lectuur te koop is. 

In antwoord op de schriftelijke vragen zegt Tas dat 
het tegenwoordige beleid der Sovjets niet is een vooruit
lopen op de toekomst, noch een achteraan komen, doch 
louter een nemen van die maatregelen, welke voor land en 
volk het beste zijn. Zij kan hieromtrent echter geen 
bijzonderheden mededelen. 

Ook ten aanzien van de gevolgde bevolkingspolitiek weet 
zij geen bijzonderheden, doch zeker weet zij, dat er van 
uitoefenen van druk geen sprake is en dat men geen kinde
ren moet krijgen. Hoofdzaak is dat in Rusland voor ieder
een werk en brood is en dat daar iedereen werkt voor de 
vrede en de opbouw van het land. Door en na de revolutie 
heerst daar grote eerbied voor de mens als persoon en 
voor de vrouw in het bijzonde:r. 

Hiermede besluit Tas ten 16.55 uur de beantwoordhg 
der vragen. 

De voorzitter dankt haar uitvoerig en zegt, het niet 
voor mogelijk te hebben gehouden dat er voor de N.V.S.H. 
een rede zou worden gehouden, als n.le j � Tas had gedaan, 
zonder dat zich allerlei moeilijkheden voordeden en harts
tochten naar voren kwamen. Hij prees haar voor de voor
beeldige behandeling van deze bij uitstek zo moeilijke 
materie en achtte het voor de NVSH een zeer waardevolle 
middag. Hij hoopte dat deze nog door vele dergelijke 
conferenties mocht worden gevolgd. Na nog te hebben 
opgeroepen voor het inzamelen voor het "Eigen Gebouw" 
in Den Haag, sloot de voorzitter ten ruim 17 uur deze 
conferentie. 
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Ik hab de fJür ,u het na.vi:,lgenda ta bor1chten: 
:tn het e1!1de van de n:innd OotoNu• 1951, werd 1n da fa'l)r1&ken Vt\11 
do N. V .D:t1:J.co:r;(o en Co. (B'.opei•-en St,:uü Glete1,1j) aJ.h!e1 .. , door ouge
veoz• ;W Cll'haider-s, werkznm.i 111 da Afûaline J�achiin<i' "'iormo:i:•ij eo11 
lnngzanmaot1o gevoerd. Do rodon tot d.e7.e actie wc"s fudlt�é..en 111 het 
teit, ,ïo.:;:; door do D�i·ect1.e vim de!!:e f·r·11'.'iek voo:e cyno�mde ai'dol1ng
een n10,,s1 tc11"1e.r had 1ngcvoordt tr&<Jt rrelk tar!ef' èie hct.1 ... errenae a:tt-
1-,e :ldor:J nJet ao�ooi•d. gingen. Dezo J.r.,ng}�fä'l.nt.':l.P.naet1e heeft ongaveel' 
een uc..>k Geè.uurd en na onigo boop.relc:tng met deze ar· <'i:i.dors en een
kl(.;ine r:iJzig1ne in het niotme to.1•iof ue:.:·d û.e actie opgeheven. 
""?Otrof.t'cnû.o daze uctia vrsrci U büreids boI•icht, 01'ldo1• i�o. I.D. 71;/i 
eotreffenda disze actie hoeft het �'la.ehl�c "ne v·a'.lr·he:!.dr. twee beztich
ton SGPlt'.lat::;t" het laatste 1n hr;t n.:;:umer ven M .anfulg 5 ?îovembel" 
1951, vm::trin ,rorr:1eld r;to�l.Cl., dat çi.e langzaamaAnaet1e nog voo1•tduur
dn, wat 1.�1j on<la1,zoek c;eloge.n hloek te zijn, de.ar op die a,Qtum het
wa1�k nel)r normn.!ll h(n•vat ,.,z-ui. 

Op Zomhe 11 "fav&mbor 1951, t9 2,.00 ui..u .. , vond eon opcn'hat-& f'11m
ve .. !toning plefita •.litg:uuicle vun c::. .. Ve:i:>ek'l.:lg:tng I�oderl!lnd-u.s.S.1{., 
1n het Gohool Ol'rthoudorb :r.o!'fiehuis a m tie IUem;c t:urkt alhier. 
Vej.>toond uerd do Russioc!: film ''I.n \Tx �d:>stiJd0• 
!fot vttrG!ag vnn fürne ·,i !·,, n1-::o'l1st .;;e: ... d .... , ,..,oroièl.s toegc�onden onder
rio. I.D. 7lt9/51. 
Op Din6tl:tg 13 Nu,:vt, 1,F,_.., 19r: 1, ·be 2u.oo uu:,, ;;as do::>i" cl,3 Ona!'ha.nke-
1:\jlcs 'Juk �r,og!...11s ( o. V • .:. ) Jon open'b:..:.ra v..: ... •g1del•ing i.litgeaohraven
ir.. 31.m d.ur �:..:.1"m van hot 11<...o:=a" gebo ru. :·.eg.:irw d.o zav!' garingo be•
l�ngatelling�er varochenon alecltc t\1oc bol�,gstallendon-werd de 
vo·"g'ldP.r1ug nf:ul•wt. 
not 1)crieht oetttnf'fo"ldo cloze vergadc� .. ing t.aret TJ ,are:lda toagezon
d�n ond.01:1 No. I.D" '73='-/51• \-cm \"r1onsda.g :ll• iiovomho.:,..> 19<;1, to 20.00 uur, wol'd o.lbior in het ge
hO\X,'1 vrm do " ,oaa '' ·Jan 01>.:in�"ara vorg:..\d.?-l":!.n(; g�h1)1ldan door do M. V. 

\!J s. E., ·.1:)lkn vorc�d�r•ing dooi• c�:r! :::;oor groot. o. mtul J'orsonen werd 
to�·oaht. not unnt!'.l 1,ozoe'i!:orn ,;;C!.c zo t:root, c1at V3:t-Sch1llende te-
4'ug ge�omlon m?eoto�� word,311, d<i<1:.;, de za ll r� ..... is overvol \vaa. Oc 
t:>ch r.l:l I:' zovo:..,� mogelijk pcrco:1�n toG te latrJn, werd verzocht, d�
drio pa11::.onan op tvreo atoelsn zo�don pla.,,t::i neme;:. 
rrot '7,3l"Olag v;an 1faze vc1'g:1do1�ing \1�1-.c.1 U bo1•eid� toagazonden onder
u,,. I"D. 766;51. 
De bulo.ngutolU.ng voo1" <le va1•6'::'.d01•ingen v�n do 11. V' .s.H. ia in deze
gomeente OllffiO!'!!elijir toogononon. Il;;>t nanta.1 oel(l11gst1llenden ia 
eodct>t 191}9, vordubbOléi.. Ook :13 h�:.t �pmsrl:al:tjk, dat onct&-zt de be
ln�g.:.tolior.u.\on zo..ir vo!e pareo�en zijn., die z�kor n1()t ger&k&nd 
m�gon \tor•u.on t;.3 ijohoi>e:c. 'i;oè do lin.t� c:tt:t>oma po�so11on of daamede
o:rmpa.thiooronc!e1!. L'o v • .:o·.1•.-: cchtei·., di.:: .:teeds op da voz,gaderingon
al!! vom-.zîtr;ter n...vig<>o1·t, Johar.;.1a Cçpncli::. Sta\�:�, gob. 20-9-24, 
t1onende a:!.hi.or Ooler-ucg }îo.187, behoort �ot; 4e commun1atisch gezin
do parnono11. Zij iu voorhO..!:l oo}: l"'esl\3 'hoGt· ... nn•a:tid ,geweest van do 
�i.V.a. 0n z1j l::nrit uite�"! eoraor.miat:tsc�- gozin. Op de lantate twoo
vo:t.•gafütr1l11.:.-.in van do tJ.v.::;.n . .. ard ua i)Olit1ek g6beel niot a<\nge-

/t.. roeJ:"d en opma::-·l.:o lijk •ms het O"·k, à.at. ·.1,310 comauainton, die anders
l r+-Lro1,er• op c..c::-e v,u•gado.d .. ,.(;on vorzu:i.m�n, nic t l':l.>ln',voz1g w,u,an. 

01) .JOZ'.!l..�rdag 15 .Joveml)ti.t• 19'.Jl, to 20.00 uu:s.'• vonci :1n ht>b gebouw
vnn <le Cosu �,.,n open1>e.ro vo.x•eader·1ng pluat:J vnn a.o Nou..>I'lund3e 
'Jr:idosra.ad a.td�l:lng Hengelo (:;). Dozo vcu"go.dor·ir1.g was zeei.-- m.at1g 
.... � .. ocht en aanwezigen. ,.,- m nlltt bokarn'J.a�. ·• .ez.tJ on 1.v .o.ars ..
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Periodiek: ... idJ.a.N.:.d .. 
ll. 

Datum: .. // - / - S 2. ·················································�····· ············· 

CIRCULATIE 
ls�stuur NVSH, Den

van 

Haag, 

menzng 

verschilt Niet langer houden dan .................... dagen 

GEZIEN 

dat. 1 par. 
Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

met ons k 
Gaarne vo)doen wi,j aa� het verzoek van het bestuur van de afd. 

Den Haag van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 

1 
het volgende ongewijzigd te plaatsen: 

. . . ....
...................... . J,Naar aa1ûeiding van het artik

I 

tichten, ooit ergens h'et tegendeel' te 
onder de titel "O /ficieel Congres-Vers hebben beweerd? Neen. Genoemd be
N. V.S.H., Dîsc1issie-bijdrage vervalst' n stuur weerlegt echter niet - en kan 
De Waarheid van ·s Jamwri l.!. e· t niet weerleggen - onze beweringen
het best1C1w van de afdeling Dei H ag aangaande de discussie-vervalsing en 
-van de Nederlandse Verenigi g oor a nde het optreden van het Hoofd-
Scxitele Hervorm,ing een enke e ov. ier est r der NVSH in het algemeen. Het 

.... . ............................. _ ................... kiag te n�aken: H ags bestuur zal het ons daarom niet 
.A) E,· is o.i. getin sprake van, at ,,}JY euvel duiden, dat wij, onder verwijzing 

NVSH-leiding de tiend1tizendeti o naar onze reeks vroegere artikelen, bij 
.....

.
...... fide leden poogt te misleiden", ia dat ze mening blijven op dit punt. 

1----'-----'----:.._ ___ _..:.. _____ deze leden zich zouden iaten misleiclen; Ook blijven wij van opinie, dat de 

J 

B) Het fa be.slist onjuist h,t voor te ui nodiging aan het vooruitstrevende lidAantekeningen: 

,fk,j JIJ
n p ,/ 1 

stelfoii al.sof de ititnodiging, !Jericht aan o zijn visie op bevolkingskwesties voor 
, � •1/ ' Dr J. de Leem�e 01n op een Jnjee1tkom-st dc

\
Haagse werkende leden uiteen te 

1 
van Wei·kende Leden te 1}Preken o ·ver zet en een uitvloeisel is van de groeien-l Bel!oikingsvraagstttkken, J1et re11ultaat de ritiek der NVSH-leden op de metho
�ott zij11 van de "groeien e ctitiek bin- de

� 
van het H.B., al nemen wij direct 

11e1i de NV!3H op <le wjj e, waarop het aa dat het E:aags bestum· zich daar
FioofdbeslvJ,r i,a,i de N, SH en de re- van niet helder bewust- behoeft te zijn. 

1 clac.teitr t'an .,Ver.stan ig OuderJJcha,p" ,.D bedoeling,o.m bela.n:n,jkl;l�roqlemen 
1e.ssentiële vraa.gstuklctJ i î!>ehandelen. vanwerschillende zijden te béschouwen" 

nl deze 1,it11odiging, kan allee11 de be- - ,ye citeren nog eens de Haagse secre
doeZill!J 1.v, r<le-n gezi i belangrjjl,e pl'o·· · tari� - hottdt echter reed.s in: scherpe 
bl-emP11 v '.l)ersclwl enáe kanten te be- criti

1

k op hen, die met e.JJ.e middelen dit 
scho,,w.;a. in fe te trachten te belemmeren. 

Vvor liet a bestm1r, de .sec1·. .. 
w.g. r. J. VA EREK" N,der vernemen WlJ, dat de 

Met. P<?I:. op�erking uit he b lezin� met discussie van Dr J. de 
staan:le ?.IJll ,""U het zonder me�r ee�;s, euwe gehouden zal worden op•. 
nl. tlat de l�'lf)Q van de NVSH z1ch met Wo dag 23 Janu�ri a s  in het laten misleiden. . · · 

:({an het bestuur van de afd. Den Volksgebouw, Prrnsengracht 73, 
1 ·Haag der NVSH ons er echter van be- zaal 2, te 's-Gravenhage.
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Onderwerp: Openbare filmavond, georganiseerd door de Ned'.Ver.voo/ Sexuele 
Hervorming,Afd.Wieringen. 

Datum van ontvangst bericht 

Betro�wbaarheid berichtgever 

Waardering bericht 

: 

. 

. 

• 
. 

Zeer betrouwbaar • 

Tevens bericht gezonden aan : a. Prooureur-Generaal,fgd.Directeur 
van Politie te Amsterdam. 

Medewerkende instanties 

-Ondernomen acties

••

: 

b. 

OAf:I -/-v\ 

�!.�\�:�·

Op Vrijdag 23 November 1951 te 20,00 uur, belegde de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming, Afdeling Wieringen, een openbare film
avond in de Cinema De Haan te Hippolytushoef, gemeente WïeriQgen. Ongeveer 
200 mensen bezochten deze filmavond, terwijl de zaalQapaciteit ongeveer 
400 zitplaatsen is. 

De voorzitter van de A:fdelip.g Wieringen dezer vereniging, genaam:1.: 
�fEvert Holtjer, geboren te Leek(Gr.) op 8 Mei 1900, van beroep machinist, 

wonende te Wieringen, Van Hengelstraat nr.36, opende deze vergadering en 
riep al de aanwezigen een hartelijk welkom toe. Hierna gaf hij het woord 

�laan Dr.Hu.eter uit Rotterdam, secretaris van de Nederlandse Vereniging voqr 
Sexuele Bervormin�.... DeR spre&r begon met een toelichting te geven op de Deense film, 
"Brandende Kwesties", die zou worden vertoond. 

Voorts toonde hij met diverse getallen aan, dat wij in Nederland 
ver ten achter zijn op sexueel gebied, in het bijzonder wat betlEft dè 

...il voorlichting. 
• In Zweden was het volgens spreker in vijf gevallen geoorloofd,

abortus provocatus uit te doen voeren, door ervaren medici. 
Na een dankwoord te hebben geuit, voor zijn aandachtig gehoor, be

sloot hij zijn rede. 
Hierna volgde een korte pauze, waarna de Deense film ffBrandende 

Kwesties" werd vertoond. 
Omstreeks 22,30 uur was d�ze avond beeindigd. 

"einde" 
29 November 1951. 
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Verbin� 
1:0. 

23 ITovember 1951. 

Onderwerp:Lezing in hotel "La Bordelaise" 
aan de Hoofdstraat 176 te Apeldoorn, 
gehouden door G.NABRINK,secretaris 
hoofdbestuur van de Nederlandse Ver
eniging voor Sexuele hervorming, 
vermoedelijk wonende te 's Gravenhage. 

Zaalcapaciteit:l20 personen, 
Aanwezig:80 personen. 
Spreker: G. I � ABRINK. 

J j,4'/ 

Op Woensdag 21 November 1951 werd in de toneel
zaal van hotel "La Bord,elaise" aan de Hoofdstraat 176 te 
Apeldoorn door G.NABRINK,secretaris van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele hervorming een lezing gehouden 
voor de afdeling Apeldoorn van voormelde vereniging,met 
als onderwerp:"huwelijk en sexuele :problemen". 
Aanwezig waren ongeveer 80 personen,ongeveer evenveel 
vrouwen als mannen • 
Te omstreeks 20.20 uur werd deze bijeenkomst geopend door 
de vo orzitê,er van de afdeling Apeldoorn,genaamd ELISABE'."H 
VAN DRH,u,.::ELEN,geboren 12 Juli 1913 te Apeldoorn,geschei
den echtgenote van JAN GEORG FREDERIK BOON,geboren te 
Velsen,16 October 1913 ,wonende te Apeldoorn,.Jariannalaan 
9. Zij heette de aanwezigen welkom en sprak haar tevre
denheid uit over het aantal bezoekers dat deze bijeen
komst bezocht.Hierna gaf zij het woord aan de spreker
van deze avond G.LABRINK,secretaris van het hoofdbestuur
van voornoemde vereniging,vermoedelijk wonende te 's Gra
venhage.

Deze gaf te kennen dat de vereniging momenteel 
65000 leden telde,die men wel in aantal kon verdubbelen. 
Hij spoorde de aanwezigen aan leden te werven;de actie voc 
het eigen gebouw financieel te steunen,mede te helpen 
tot het stichten van plaatselijke eigen consultatie bu
reaux met plaatselijke artsen en vooral veel te spreken 
over hetgeen in de vereniging wordt gedaan. 

Hierna behandelde hij het onderwerp "huwelijk",dat 
hij verdeelde in 3 punten:le.gespannenheid voor het 
huwelijk; 2e on'tstellend gebrek aan lrènnis over het huwe
lijksleven en Je.een teveel verwachten van het huweli-j.k. 
:-a deze punten te heb ben besproken werd gepauseerd in wel,,, 
Le pauze gelegenheid was om schriftelijke vragen in te 
dienen. 
Na de pauze werden door de spreker enige sexuele proble111en 
besproken.Vervolgens werd overgegaan tot het beantwoorden 
van tien ingelrnmen schriftelijke vragen en twee mondelin
'.:. e vragen. 

Omstreeks 22.50 uur werd de bijeenkomst gesloten in.et 
de mededelingl)ldat op 14 Januari 1952 in hotel Zeelandia 
alhier een bijeenkomst zal worden gehouden met als onder
werp "geslachtsziekte" ,hetwelk besproken zal wc,rden door 
een plaatselijke specialist. 

Over politiek werd niet gesproken. 
De entree bedroeg f.0,35. 
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In de zaal be vonden zich uitsluitend personen boven 
l8 jaar. 

net geheel had een rustig verloop. 
Bekende politieke personen werden niet opgemerkt. 

"einde" 

• 
Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
te 
's GRAVEN HA� E. 



D IZNSTG·�'fl'E Dil. 

I.D. 765 /51.

Onderwerp: 
Verslag van de besloten vergadering 
van de N.V.S.B., afdeling Hengelo(O). 

Eigen bericht. 

• 

• 

Op Woensdag, 14 November 1951, te omstreeks 20.00 uur vond 
er in de Filmzaal van de GOSA, gelegen aan de Markt te Hengelo( 0) 
een besloten ledenvergadering plaats van cte afdeling Hengalo(O) 
van de N.V.S.H.(Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming.), 
waarbij als spreekster optrad Mevr. Mt\NTEL. 

Aanwezig waren: 

Zaalcapàciteit: 

299 personen( 1S6 vrouwen en 143 man
nen. 

Oorspronkelijk 132 zitplaatsen, doch 
door de stoelen dichteA-aan te slui
ten en er bij te nlaa.tsen kon het 
aantal zitpla�tsen worden uitge�reidi 

><... J J ohan_na C_Q!'g_e 1 ia BR�TSCHNE IDER-(Sta ud 
geboren te Hengelo(O), 20 September 
1924, wonende te Hengelo(O), Oelerweg 
No. 187, en 

xf Mevr. MANT�L, verpleegster, wonende 
te Amsterdam. 

Te omstreeks 20.15 uur opamie J.C.BRETSCHNEIDER-(Staudt) de bijeen
komst en verzocht zij alle aanwezigen zodanig te gaan zitten da.t 
3 personen op 2 stoelen konden zitten en dan tevens de stoelen zo
danig,�an elkaar te plaatsen opdat aan weerszijden van de midden
gang een zomogelijk 2 stoelen bijgeplaatst konden worden, opdat 
zoveel mogelijk leden en introducees deze bijeenkomst konden bijwo 
nen. Nadat dit geheurd was en vele de.• aanwezigen teleurgesteld 
moesten worden daar er voor hen geen plaats 1n de zaal meer was, 
heette zij de gelukkigen die deze bijeenkomst wel konden bijwonen, 
van harte welkom en maakte zij de indeling van deze avond hakend • 

, ,Hedenavond hebi,en wij in ons midden Mevr. MANTEL uit Am
sterdam, �ie voor U zal vertonen en hespreken : 1. De Bevruchting, 
2. Zwangerschap en 3 De Bevalling. Ik geef dan thans het woord
en het beeld aan Mevr. MANTB:L, die tevens lichtoeeldplaa.t,as zal
ver-tonen. 11 

Hierop nam Mevr. MANTEL het woord die zeide: 
,,Onze vereniging telt in Nederland thans ruim 65000 leden. 

Deze leden, willen gelijk als U, een verstandig ouderschap. Vele 
van onze leden weten practisch niets af van de onderwerpen waar
over ik het van avond zal hebhen en daarom heb ik mijn rede geheel 
aangepast aan de nu aan U vertoonde filmplaatjes. Indien er even
tueel onder U aanwezig mogen zi.]n die zich tijdens de voorstelling 
onwel gaan voelen, laten zij dan geruisloos vertrekken voordat zij 
flauw vallen opdat wij niet behoeven te onderbreken. 11 

Hierop werden verschillende filmplaat�es vertoond die in 
beeld trachtten te brengen hoe de bevruchting tot stand kwam. 
Vervolgens de plaatjes die de verschillende stadia van de zwanger
schap toonde en vervoleens hoe de bevalling plaats vond. 

Te omstreeks 21.40 uur werd er ongeveer 20 minuilen pauze 
gehouden en werden de aanwezigen in ge gelegenheid gesteld schrif
telijk vragen te stellen. Hiervan werd door ongeveer 30 personen 
gebruik gemaakt. Daar de gestelde vragen vrijwel alle van medische 
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Behoort bij No. I.D. 765 /51. 

aard waren, werden zij door de spreekster geadviseerd zich tot 
het verkrijgen van de door de vragenstelsterd en stellers te wen
den tot hun hiJisdokter, daar zij, als verpleegster zijnde van het 
�àf'iaeta,:,J�cobshuis te �msterdam, hierop geen antwoord kon en mocht
geven. 

Hie.•na. dankte J.C.BRETSCRNEIDER-(itaudt) de aanwezigen voor
hun aandachtig gehoor en dankte zij ook mevr. MANTEL voor haar 
leerzame avond. Wij he�hen nu een zeer beknopt overzicht gehad 
hoe onze kinderen verwekt worden en de jonge moeders, maar ook 
de aanstaande moeders hebben deze avond gezien dat men geen angst 
voor de bevalling behoeft te hebhen. Wel raad ik de aanstaande 
moeders aan om gedurende de zwangerschap in het geheel geen alco
holhoudende dranken te gebruiken en ook ou het roken te laten. 
De mannen geef ik de raad hun vrouwen tijdens de zwangerschap ter 
wille te zijn, ook al is de vrouw gedurende die tijd anders dan 
anders. De mannen hebhen zich die tijd bij de vrouw aan te passen 
en hun vrouw ti,jdens deze tijd te ontzien. Wij weten nu hoe de 
kinderen ontstaan, maar kunnen ���u onze kinderen voldoende
en op de juiste wijze voorlicht. als zij volwassen gaan worden 
Ik geloof van niet en daarom geef ik U een goed advies. Koopallen 
het boekwerkje "Mammie, waar kom ik vandaan". Dit boekje kost 
niet veel en het geeft ons aan,bp welke wijze wij het �ind moeten 
voorlichten. Tevens vraag ik U allen om bij het verlaten van de 
zaal voorzichtig te zijn opdat geen stoelen worden vernield of 
beschadigd. I'tc dank U allen voor TJw opkomst� 

Hierna moesten de heide spreeksters een hartelijk apulaus 
in ontvangst nemen. Te omstreeks 22.50 uur was deze bijeenkomst 
ten einde. Het gehoor was aandachtig. 

E I N D E 

15 November 1951, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-G RAVEN HA GE • 

• 
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Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

PD 2085 

OD 220 

121422 

Aard van het stuk: rapport 

UITTREI<SEL 

Naam: NABRINK G. 

Naam: Ned.Verg. voor Sexueele Hervorming 

Afz. : C datum: 16-10-51 

·De heer Nabrink is pok nog secretaris van de eveneens aan de Jan van Nassau
straat 1 gevestigde Nederlandse Vereniging voor Sexueele Hervorming. Dit is een
voortzetting van de in 1se1 opgerichte Nieuw Mal thusiaanse Bond, welke naam
kort na de bevrijding •erd gewijzigd zoals hiervoor werd vermeld.
De vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid, daar de Koninging n.l. op
advies van de Regering vrnigert de ·statuten goed te keuren dit in verband met de
doelstelling der vereniging, n.l. hét doelbewust beperken van geboorte. Des
ondanks heeft de organisatie een groot aantal leden, zowel in betere als in
minder goed gesitueerde kringen en heeft zij hier te lande 60 afdelingen.
O.A. meakt zij propaganda door uitgifte van het 10.aandblad ''Ve.rstandig Ouderschap".
Volgens sommige kringen is de vereniging Communistisch georienteerd,doch met
zekerheid kan dit niet worden �ezegd. In elk geval beschikt zij over ruime
geldmiddelen en worden verplichtingen steeds op een vlotte en correcte wijze
nageleefd.
Volledigheidshal�e vermelden wij nog, dat voorzitter is Dr. W.F.Storm, neuroloog
en sexuoloog, wonende aan de Obrechtstraat 6? alhier, vooral bekend door zijn
wekelijkse radiocauserie voor de VPilA.

Penningmeester is W.H.Kruiger,-Gibraltarstraat ?0 te Amsterdam. Verdere hoofdbe
stuursleden zijn nog Mevrouw R.de Korte, Nic.Vlilsenstraat te Amsterdam, mevrouw
T.Vervoort te Ommen, mevrouw de Haan-Swager,an te Hoorn, Ir.W.A.v.d.Berg te
Eindhoven, N.Langendaal te Leiden en J.P.Theunisz te Rotterdam.
Sinds l October 1945 is de heer Nabrink tevens nog geassocieerd met de voor
noemde Dr.W.F.Storm, en Willem Hendrikus Kruiger, te A,msterdam, onder de naam 
Centraal Middelendepot, ten doel hebbende de groothandel in gummiwaren en sani
taire artil:elen • 

Uitgetr. door: Cl5 Op aanwijzing van: BIV 

Datum: l:>-2-52 

(S} 4006 1 - '4 9 
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Onderwerp:Lezing in hotel "De Poort van Kleef" 
aan het Marktplein no.11 te Apeldoorn, 
gehouden door mevrouw VAN B�.EK-ZIJP, 
vermoedelijK wonende te Amsterdam, 
voor de afdeling Apeldoorn van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming. 

Zaalcapaciteit:300 personen. 
Aanwezig:150 personen. 
Sprekers:mevrouw E.van DRI?fil'dEL�N,wonende Mariannalaan 9 te Apeldoorn 

mevrouw VAN 13.t:EK-ZIJ'P,vermoedelijk wonende te Amsterdam. 
en 

----·· .,...__-
l ,p KAA�T 

_..,...... ,.., . ' 

Op Maandag,15 uctober 1�51 werd. in cte bovenzaal van hot.el 
11 De Poort van Rleef'11 aan het Marktplein no.Il te Apeldoorn, 

· P._K: � door mevrouw VAN B.óEK-ZIJP, vermoedelijk wonende te Amsterdam,
r.-..... ..---• een lezing gehouuen voor de afdeling Apeldoorn van de Neaer-

landse Vereniging voor Sexuele Hervorming,met als onderwerp: 
11 Bevruchting en middelen en methoden om zwangerschap te voor
komen 11 • ------

Aanwezig waren ongeveer 150 personen,waaronder ongeveer 
70 vrouwen. 

Te omstreeks 20.10 uur werd de bijeenkomst geopend door e 
een der bes�uursleden van de afueling Apeldoorn van ae Neder

t, • landse vereniging voor Sexuele rtervorming,genaamd �'LISABETH 
C'"' ,\ J VAN DRI.M.M'ELEN ,geboren 12 Juli 1913 te Apeldoorn,gescheiden 

echtgenote van JAN GEORGE 1''.REDERIK BOON,geboren 16 October 
1913 te Velzen,wonende te Apeldoorn,h'iariannalaan 9. 

�ij hee�te àe aanwezigen hartelijk welkom en juichte het 
toe,ctat ditmaal zoveel personen blijk gaven van hun belang
stelling voor het te bespreken onderwerp.Zij wekte de aanwe
zigen op,lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor 
Sexuele Hervorming tegen een contribu�ie van Ï.�,50 per jaar. 
men kon zich ook opgeven als werkend lid.Dit bracht verder 
geen financi:ële conseq_uenties met zich -mede,alleen gaf men, 
door zich op te geven als werkend lid,blijk,meer dan gewone 
belangs·tel.Ling voor het werk van genoemde vereniging te heb
ben en men kon dan van tijd tot �ijd aeelnemen aan zogenaamde 
11 kadercon:t'erentiesn ,die de deelnemers de gelegenheid bieden, 
beter met allerlei onaerwerpen,het sexuele leven betreffende, 
op de hoogte te geraken. 

Hierna gar· spreekster het woord aan mevrouw VAN J3.i.:,.J!;K-ZIJ1' 
voornoemd.. 

Deze besprak hierna op populaire wijze hoe een bevruch
ting tot stand komt en daarna àe verschillende middelen en 
methocten,die aangewend kunnen wordenoom zwangerschap te voor
Komen. 

In de pauze werd gelegenheid gegeven,schriftelijke vragen 
in te dienen,waarvan slechts een viertal personen gebruik maak 
te. Deze vragen werden direct na de pauze door mevrouw VAl� 
BEi!.K beantwoord. 

r.ierna werden lichtbeelden vertoond van de inwendige ge
slachtsorganen van man en vrouw,het ontstaan van ae mannelijke 
zaadcel en de vrouwelijke eicel,het bevruchte eitje,alsmede 
verschillende methoden en midd.elen,die kunnen worden aangewend 
om zwangerschap te voorkomen,zoals het berekenen der onvrucht
bare dagen tussen twee menstruaties der vrouw,het gebruiKen 
van condooms,diverse soorten ringen,kapJes,pasta's en derge
lijke. 
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Deze lichtbeelden werden door mevrouw vAI.� B�b'K-ZlJP voor
noemd mondeling toegelicht. 

Te omstreeks 22. 55 uur werd re bijeenkomst door de eerste 
spreekster, mevrouw VAN DRI1.1fä.tELi:N, gesloten, nadat deze nog 
bekend gemaakt had,dat op 21 November 1951 in hotel "La Borde
laise 11 te Apeldoorn door de heer NABRINK,secretaris van het 
Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her
vorming een lezing zal worden gehoud:en over het onderwerp: 
".tluwelijk en Sexualiteit 11 en verder,dat te Arnhem aan het Nieu 
we Plein no.22,een consultatiebureau voor geslachtskunde was 
gevestigd, waar men op tioensdagen inlichtingen over dit onder
werp kon verkrijgen als men zulks wenste. 

het is niet gebleken,dat de hiervoor genoemde spreek
sters lid zijn van de C.P.N,of hiermede sympathiseren. 

Op deze bijeenkomst werd met geen woord over politiek 
gerept. 

mevrouw VAN BEEK-ZIJP voornoemd is medewerkster aan een 
der consultatiebureau.x voor geslachtskunde. 

Voor de aanvang van de lezing werd van de aanwezigen 
f.0,25 entree geheven • 

In de zaal bevonden zich uitsluitend volwassenen. 
Het geheel had een ordelijk verloop en dezerzijds beken

de C.P.N.leden werden op oeze bijeenkomst niet waargenomen. 
11 einde 11 • 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
te 
's GRAVENHAGE • 

• 
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Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een versl8g 
van een op �/oensdag 3 October 1951 gehouden openbare bij
eenkomst, belegd door de N.V.S.H. afdeling Enschede. 

,;; Ij jf,' IL'/{_� 
-------
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.,DIENSTGEH.1$IM. 6 October 1951 • 

No 3311. 

/van 

V!filSLAG van een op Woensdag 1 October 1951 gehouden 
openbare bijeenkomst, belegd door à.e N. V .s .H., afaeling Ensche.d 

Aanwezig 

Sprekers 

' 

plm. 125 personen \zaalcap. 600 pers.J 

Jacomina Johanna Adriana DAS l29-6-1UJ,voorzitster 
der bijeenkomst; 

Ds. S.P. de ROOS uit Goes. 

Te ongeveer 20.uu uur opende de voorzitster de �ergaderin 
met een kort woord,waa.rin zij de speciale aandacht van de aan
wezigen vroeg voor het in de zaal aanwezige boekenstalletje. 
Belangstellenden konden in de pauze inzage nemen in de daar 
aanwE1ige lectuur.Hierna gaf zij het woord aan ds. de ROOS. 

Deze begon zijn betoog met erop te wijzen, dat er wel
licht in de zaal personen waren, die het vreemd vonden, dat 
een dominee een spreekbeurt vervlÎllde voor de N.V.S.H •• Waar 
hij echter een voorstander was;Hervorming - ook op sexueel 
gebied - en de NVSH volgens hem hierover in vele gevallen 
goede voorlichting gaf,meende hij een en ander principieel 
wel te kunnen verantwoorden.Immers, waar het in de loop der 
jaren nodig was gebleken op godsdienstig gebied tot hervor
ming over te gaan, was hij ervan overtuigd, dat het eveneens 
hoognodig tijd werd, dat ook op sexueel gebied de bestaande 
toestanden eens werden herzien.Sexualiteit was volgens spre
ker iets natuurlijks en waar de Bijbelgeen bezwaar maakte 
tegen het ondergeschikt maken van de natuur aan het mensdom 
meende hij op grond hiervan niets zondigs te kunnen ontdek
ken in een sexuele hervorming.Evenwel moest deze hervorming 
verantwoord zijl!l!..Spreker achtte het beslist nodig, dat kinde
ren bijtijds voorlichting ontvingen en dat zij op eventuele 
vragen een eerlijk en volledig antwoord kregen. Hij was van 
mening, dat dit de plicht was van de ouders tegen hun kinderen 
De mening, dat zulks zondig was of dat het gek was om daaro
ver te praten, vond hij uit den boze.Valse schaamte, zondig 
tegenover de kinderen en een gemakkelijke ma.nier om er zich 
vanaf te maken, noemde, spreker het, wanneer de ouders van de 
gedachte uitgingen, dat hun kinderen op straat of elders 
hieromtrent wel wegwijs werden.In negen van de tien gevallen 
leerden zij dan het slechte kennen, terwijl het mooie aan 
hen voorbijging. 

Sprekende over het huwelijk, was dominee de Roos van 
mening, dat dit nog maar al te vaak op te losse gronden ge
sloten werd, met alle gevolgen van dien.Men sprak reeds van 
liefde in vele gevallen, wanneer een jongen en een meisje 
elkaar wederkerig aardig vonden, doch volgens spreker was 
dat nog maar het begin.De eigenlijke liefde was veel dieper 
en bestond niet uit ontvangen doch uit geven.Hiertoe was het 
nodig, dat men elkaar grondig leerde kennen en dat kon alleen 
door geestelijk en lichamelijk contact en wel in de verlovings 
tijd, dus voor het huwelijk.Dit lichamelijk contact hield 
echter niet in, dat men oolc geslachtsgemeenschap voor het 
huwelijk moest hebben, hoewel hij ervan op de hoogte was, dat 
deze mening niet in alle kringen van de NVSH werd gedeeld. 
Spreker was echter een beslist tegenstander van geslachts
gemeenschap v66r het huwelijk.Hij achtte dit zo nauw met het 
huwelijk verbonden, dat hieromtrent geen andere mening moge-
lijk was. - Dominee -
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Dominee de Roos was ervan overtuigd, dat practisch elk 
gezin in Nederland op de één of andere wijze aan geboortebe
perking deed, want was dit niet het geval, dan zouden in bijna 
älle gezinnen minstens vijftièn of twintig kinderen moeten zyn. 
Een voorstander van geboortebeperking tot een bepaald aantal 
kinderen(bv. twee of vier J was hij echter geenszins.Kinderrijk
dom kon ook een ware zegen zijn, hetgeen hem bij ondervinding 
J'.!leermalen was gebleken. 

in 
Hij wilde de gevallen van geboortebeperking onderscheiden 

1.Gevallen, waarin de geneesheer verklaarde, dat een volgen
de bevalling, de dood van de moeder tengevolge kon hebben; 

2.Gevallen, waarin de ouders nog wel kinderen v1ilden heb,
ben, doch dan verspreid over een redelijk aantal jaren; 

3.Gevallen, waarbij kinderen niet welkom waren.

In het eerste geval moest luv % zekerheid bestaan, dat
zwangerschap niet weer op zou treden en daarvoor kwam maar 1 
middel in aanmerking namelijk algehele onthouding. 

Daar dit tegennatuurlijk en practisuh voor de meesten on
uitvoerbaar was( daar was men niet voor getrouwd J zou hij het 
als volgt voor de andere twee gevallen uitgebreid willen zien: 

1.Alleen gemeenschap in de onvruchtbare periode van de
vrouw ; 

2.ünderbroken geslachtsdaad, hetgeen door hem werd afge
keurd in verband met het grote risico daaraan verbonden; 

3.Gebruik van voorbehoedsmiddelen, doch alleen na ingewon
nen advies van de geneesheer. 

Alvorens tot de pauue over te gaan deelde hij nog mede, 
dat in deze pauze schriftelijke vragen bij hem konden worden�n
gediend, die dan na de pauze zouden worden behandeld, waarna 
nog mondelinge vragen konden worden gesteld. 

Zoals na de pauze bleek, had een tiental aanwezigen van de 
gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen gebruik gemaakt 
en na beantwoording hiervan werden ook nog enige mondelinge 
vragen gesteld.Hierbij kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar 
voren. 

�ot slot zeide de spreker nog, dat hij vragen, die niet 
in het publiek konden worden gesteld, gaar-ne zou beantwoorden, 
wanneer hem een briefje in Goes werd gezonden • 

Tot slot van de bijeenkomst dankte de voorzitster ds. de 
Roos voor zijn betoog en werd de bijeenkomst te ongeveer 22.3u 
uur gesloten. 

________ ._ ______ __ 
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Ik heb de eer U het volgende mede te delen: 
Op Dinsdag 2 October 1951, te 20.00 uur, werd er een 

openbare vergadering gehouden in de grote zaal van de "COSA" -
lunchroom, Markt 2 te Hengelo(O) welke was belegd door de afde
ling Hengalo(O) van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her
vorming. 

LJe toegangsprijs voor deze bijeenkomst bediloeg F.0.25. 

Aanwezig waren:79 personen, waqronder 41 mannen en 38 vrouwen. 
Zaalcapiciteit : 168 zi tplai:itsen. Stemming : Aandachtig. 

,r / Spre.Jkster en spreker: Johanna Cornelia STAUDT, geboren te Hen
gelo( O J 20 September 1924, echtgenote 

xl van G.H. BRETSCHNEIDEH, wonende te Han
gelo( ö), öe1erweg No. 187. 

Ds. S.P. de ROOS, Nederlands Hervormd 
Predikant ta •s-Heer-H3ndrikskinderen, 
verdere personalia onbekend. 

Onderwerp: Kerkhervorming - Sexuelehervorming. 
Te omstreaks 20.10 uu.r we1"d de vergadering geopend door 

J .c. STAUDT, die de aanwezigen hartalijlc welkom toeriep, 1n het 
bijzonder Ds. De BOOS die voor deze bijeenkomst geheel van Goes 
gekomen was, om hier in Hengelo(O) tot ons te spreken over Kerk
hervorming - Sexuelehervorming.Voorts ma1kte zij bekend, dat 
Ds. De ROOS eerst zijn toespraak ZOïl houden, daarna was er een 
korte pauze waarin gelegenheid zou zijn om schriftelijke vragen 
te stellen, die na de pauze door Ds. De ROOS beantwooJJd worden. 
Hierna gaf zij het woord aan Ds. De Röos.

· 

Ds. De ROOS merkte op� dat sommige mensen een predikant, die een
lezing houdt voor de ederlandse Vereniging voor Sexuale Hervor
ming, op een zijpaadje wanen.Dit is echter geenszins het geval 
en een contact tussen aan voorganger der Nederlands Hervormde 
gemeente en deze vereniging is in alle opzichten pr1nc1p4eel ver 
antwoord.Het Christelijk geloof is door de Griekse wijsbegeerte 
in sterke mate beinvloed, wat tot gevolg had, dat men de ziel 
als hoofdzaak is gaan zien, terwijl het lichaam van geen beteke
nis werd geacht. We zijn alzo de Bijbe+ door een Griekse bril 
gaan lezen.De Kerk:herv<irming, die in da 16e eeuw plaats had, wen 
te terug te keren tot de Bijbel, om daar te ontdekken, dat het 
lichaam even belangrijk is als de ziel.De Biji)el spreekt open en 
onbevangen over het lichaam en de sexua.liteit.Het zou te veel 
tijd inoeslag namen als ik dit U zou voorläzan en dan wil ik U 
wel noemen het boek Hooglied dat in het bijzonder spreakt over 
de se.xualiteit,en ook vele woorden van het boek Spreuken wijzen 
ons op de sexualiteit.De Bijbel stelt de erotische liefde op een 
hoogp°plan en er is in de Bijbel een positieve waardering te be
luisteren ten aanzien der verhouding tussen beide geslachten. 
Elke egocentrische instelling is echter verwerpelijk en zondig. 
Zo zijn er vele mannen die bevrediging vinden öij het ontucht 
plegen met kinderen en ook die alleen maar bevre�iging1bij het 
buiten-acht geslachtsverkoer.Ik kan dit nu direct niet misdadig 
noemen.Wel zijn deze menàen behept met een ziekte, waarv<Drde 
ma�tschappij beschermt moet worden.Doch ook heeft de maatschappij 

-
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hier de plicht om die mensen te helpen en hen van die ziekte te 
genezen.Men moet leven voor een ander en niet ten koste van een 
ander.Zo is ook elke zelfbevrediging verwerpelijk en zondig. 
Vele huwelijken zijn nooit goed �agonnen en Jet is broodnodig, 
dat men arnst maakt met de sexuelehervorm1mg.In vele gevallen 
is het de schuld van de ouders, die hun kinderen nimmer hebben 
voorgelicht over de sexuele vrao.gstukken.Het is dan ook de 
plicht van elkJt ouderpaar hun kinderen voldoende in te lichten 
over de sexule vraagstukken.Het is nimmer goed van een vader of 
moeder wanneer een kind 1ets vraagt, het daar een verkeerd ant
woord op te geuan.Vertel het kind de wa�rheid, althans geef het 
een antwoord op zijn vraag.Het 1s voor een ieder mans goed om 
over de sexualiteit open en eerlijk te spreken.Het is verwerpe
lijk om hierover te zwijgen of het tot een onderwerp te maken 
van geheim zinnig gedoe.Ieder mens heeft recht op een gezonde 
sexuele instelling, doch niemand heeft recht op een abnormale 
sexuele instelling.Ik ben dan ook zeer verheugd, dat de nieuwe 
Kerkorde der Nederlands Hervormde Kerk het pastorale gesprek 
met het bruidspaar heeft vastgelegd, opdat de predikant daar 
kan wijzen op het verschil tussen lilf vinden en lief hebben. 
Een jongen kan een meidje lief vinden, doch dit is een heel 
9'1llrschil tuasen het meisje lief te hebben.Liefhebben bejekent 
het geluk zoeken van een ander, voor en ander leven en een ander 
gelukkig te maken. 
Hiermede was Da.De ROOS aan het eind gekomen van zijn betoog en 
kondigde een pauze vab 15 minuten aan. 

Gedurende de pauze was er slechts een schriftelijke vraag binne 
gekomen, die tot de volle tevredenheid van de vragensteller doo 
Ds.De ROOS werd beantwoord. 
Hierna werd nogmaals het woord gevoerd door J.C.STAUDT, die de 
aanwezigen dankte voor hun opkomst en Da.De Hoos �edankte voor 
zijn gesproken woorden. 
Te omstre,aks 22.30 uur was de vergadering ten einde. 

E INDE 

Op 4 October 1951 toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
tets-GRAVENHAGE • 

• 
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BETREFT: 
13 

Bussum, 

KAT, Karel Philippus, 
wonende te Bussum, Bijlstraat No.19. 

IN:ET O.K. 
;·-------l I .· -

------------------------------------
ANTWOORD op Uw schrijven 
No. 98613 dd. 24 Mei 1951.--------------------------

ACD/ 1{� 

DAT:'7' l ,1 
1 PAR: f?./1"1 

.' 11 JtJU J)5f it-
,·- r 

j �CD/;;; I :z.. 

Blijkens gegevens uit het bevolkingsregister van 
Bussum is bovengenoemde volledig genaamd: 

Karel Philippus KAT, geboren te Landsmeer, 3 September 
189ó, van beroep timmerman, wonende te Bussum, Bijlstraat 
No.19.-

Met vrij grote zekerheid kan worden aangenomen, dat be
trokkene lid is van de Communistische Partij Nederland.- Reeds vàor 
1940 stond hij te Bussum bekend als een fel communist.-
Hij is een regelmatig bezoeker van bijeenkomsten van de CPN, EVC 
en andere communistische mantelorganisaties.-

In 1946 was hij één der ondertekenaars van de door de CPN 
ingediende candidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Hiervan werd op 24.8.46 aan Uw dienst mededeling gedaan.-

Hij is tevens abonné op "De Waarheid 11
.-

0p de op 28 November 1950 te Bussum gehouden bijeenkomst 
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming werd een pam
flet uitgereikt, waarin in het kort de doelstellingen van deze ver
eniging werden uiteengezet.-
Tevens kwamen op dit pamflet enige adressen voor, alwaar nadere 
inlichtingen konden worden verkregen.- Hierbij was ook het adres 
van bovengenoemde, waarbij tevens stond vermeld: secretariaat van 
de afdeling Bussum.-

De vrouw van betrokkene is op 21.1.39 overleden.-
Hij heeft drie kinderen, respentievelijk 23, 21 en 20 jaar oud.-

_,/rf!;:;;-- Bijgaand een volledige informatie-kaart van betrokkene.-

� /T Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat een broer van betrokkene
Johannes Gerardus KAT, geboren te Landsmeer, 27.4.1913, wonende te 
Bussum, Spijkerstraat No.82, eveneens te dezer plaatse als een zee 
actieve CPN-er staat aangeschreven.- Een volledige informatie-kaart 
van deze werd op 25.6.49 aan Uw dienst toegezonden.-

1
1Einde 11 
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Congres n.v.s.li. op Zaterdag 28 en Zondag 29 Af,l:I_195l 
in het Berghotel te Amersfoort. 1D Mll 1!51

"' 

il 

Zaal cap. plm.. 200 personen, aanwezig waren plm. 200 :per ope-n
.
.. . ... � ....

• ,· /r.:1" .'J /<...-1 Stemming: rustig en zakelijlc. . , •--· / /7 

./J�AA.Á· .... _,,4��,d, /À-./
Op 28 en 2� April 1951 werd in het J:>aviljoen van 11.et Berg

.hotel te :11nersf'oort, Utrechtseweg 225, een coni.,res 6enouden 
van <J,e liederlanclse Vereniging voor f.>exuele Hervorl'lin6 en de 
jtichtin6 ten al6emene nutte tot het exQloiteren van consulta-

_,/ tiebureamc voor 0eslacht.irunde. 
• 1't. i Door üe voorzitter Dr. ó torm werd op Za terèlag 2t3 April 

1951 te lJlrn. ::S uur n.m. de vergaderint5 geopend. De zaal v,as 6e
heel bezet. Uit het openint;swoorct bleek, dat 49 afdelingen van 
de lJ. S. 'V • .li. o 0; het congres waren verschenen. De voorzitter 
sprak zijn spijt uit over het feit, dat de afge1.mardi6de van 
Antwerpen ten6evole;e van ziekte niet aam,ezig 1con zijn, zodat 
het conbres dit jaar geen internationaal karakter draa0t. 
In zijn ope.ningscroord bepaalde de voor�d tter zich hoofdzakelijk
tot de interne aanc5ele6enheden van de vereniöing. 

üadat een begroetin6swoord was 6es2roken door Oly, de voor
�i tter van de af <1. Junorsfo ort van de I.. V. i:>. rt. , weraeen aanvan · 
gemaakt met de oe.t1andelin6 van de besch:r.i jvill{>sbrief' voor het 
�On6res en van ae stic11tin6sbijeenkomst. 

lia cle be,1ar:delinc.; van verschillende cont5resstukken wero.en
bij de bespreking Beleid dooïdbestuur door afgevaardigd.en van 
Hot�erdam en tlaarlem eni0e aamaerkinben 6emaakt op het beleid 
van de voorzitter !:>torr:i t.5edurende het afgelopen vereniGingsjafü

X j 
De af �evaarcti6de van Arnuem, genaand Vellinga, vroeg daar 

na het woord, naar aanleiding van mededelingen in het orgaan 
Verstandig Ouderschap en de artikelen, die in het dagblad De 
Vlaarheid t.a.v. van de H"NV>H waren verschenen. Vellinga zeide, 
dat hij het me-t de communisten eens 1eon zijn, dat de thans be
&taande economische verhoudin5en niet het 6evolg zijn van over
bevolking, doch het t;e�olg van c1e maatscnappeli jke verhoudinl',e
in de wereld. Tevens werden door Vellinga eni6e zinnen gec�
teercl uit 1.1.et boek "De laatste kansn , waarmede betrokkene zich
niet kon verenigen, terwijl dit boek toch door de secretaris 
van de USVH Uabrink zou zijn aanbevolen. 

De secretaris Nabrink deelde mede, dat hij z±�k nietsmet 
de rc<lac tie van De �/aarheid te maken wilde hebben en hij noemde
het geschrijf in die lcrant I'linderwaardig en misleidend. Vervol
gens citeerde nij verschillende uitlatingen, die door ûe com
munistische pers t.a.v. de N�VH en naar leidiné {vooral. 1,egen 
S"torm en hem persoonlijk) vmren 6elanceerd. Met steoverhe1�f'irl6
zeide Na.brink, dat ni j nimmer politieke aant>elegenheden in de 
NSVH had besproken en alleen het belanö van de vereni6int; had, 
bevorderd,. zoals in de statuten omschreven. Voorts vroe0 hij 1. 

de aanwezi6en of Dtor.i,1 en ni j, die door de •,naarheid worden ui�
t,escholden voor Trotskisten, de 1'föVh 6ebruikteri voor volks-
verûoraning , wat.io.rop met een 11 l'leen 11 vanuit de zaal werd 6e-

antwoord. "Wij, 11aldus spreker 11spreken riiet over overbevolking, 
doch over verstandi6 muderschap, aangepast aan de maatschapJ:ie
li jlce vernouding van de personen onderlint,,'! Spreker deelde aa.n 
Vellinga mede, llat men zaken en J)ersonen moet weten te scneid-en,
doch zullre laakbare handelingen als het geschrijf in de comrnu
nis-tische pers, daarvoor had het .ciooi"dbestnur geen andere nethod
dan in het orgaan Verstandig Ouderschap van repliek te dienep op
de wijze, zoals thans is geschied. IJabrink erkent met Vellinga, 
clat er verschil lende CPN-leden in de lWV11 zullen zi"j{l geor�i
seercl, doch dan enkel en alleen om het doel dat cloor de i-:1.>nt 
wordt nagestreefd en niet om poli tie)ce redenen. 



Voorts �eide SJffelcer, <.tat het eenieder vrij staat noe nl.J over 
het doel van de 1 �VH denkt, doe 1 ninmer zal geze�d kunnen v,orden, 
dat de I.�Vfl een �euaalde politiek uitd:taagt, zoals de reaactie 
van De \!aarneid wil sugt.5exere,n. 

Na enig he en en weer praten tussen de afé.>evaardit;<len van 
Arnhom en de Secretaris, was clit inciaent aft;elopen, nadat Vel
lin6a had medegedeeld, <lat hij niet als aft,evaardie;de had bes 1)rO

ken, doch persoonlijk inlichtin5en had bevraagd omtrent de door 
hem aangehaalde artikelen. 

De voorzitter merkte nog op, dat op het congres slechts als 
afgevaardi6de kan worden 6esproken. 

Het verdere verloop van he·� con6res was rusti0 . .dl. J ver
schillende a6endal):itnten werden door afgevaardigdèn op- en aanmer
kin6cn 6emaakt, ctocn deze werden in een onaerlinbe bespreking 
steeds op6elost. 

lJaast cri tiek op de leiding van het rl.oofdbestuur werden 
door verscnillende a:t\.,evaardit;;den ook woorden van lof ui-tf�espro
ken over de werkza.armcden, die in het a!'gelopen jaar door het 
hoofdbestuur waren verricht. 

J:'oli tieJ.<:e onderwer1�en werden ter vergaderinb niet besproken. 
liet cont:,res werd mei:; tussentijdse onderbrek:in6en op �onda.g 

29 Ai)ril te ld. 00 uur gesloten. 
�e vergaderin6 was slechts toeBankelijk voor leden en afge

vaardigden van de NYSli. 
J?BHSOfü\LIA: voorzitter afd. Amersfoort 1n,..iv..u: 

/l OLY, Uicolaas, geb. 5 Juli 1916 te AP'lsteraam, 
binnenhuisürchitect, won. St. Hadboudstraat 
AfaEHSJt'OOHT 
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�EDERLANDSE VERENIGING VOOR SEXUELE HERVORMING Postbus 64 · - Den Haag 

HUI.SH·OUDEL'.JK REGLEMENT 

ONDERDEEL I. NAAM EN ZETEL.

VERENIGINGSJAAR. 

1. Het verenigingsjaar valt samen met het. kalenderjaar.

ONDERDEEL III, STRUCTUUR DER ORGANISATIE,

ALGEMENE RICHTLIJNEN. 

2, H�t land· kan door het Hoof.dbestuur .worden verdeeld in gebieden" Als 
richtsnoer bij het afbakenen van de grenzen van de gebieden zal gelden, 
dat dezë zowel maatschappelijk en cultureel als territoriaai en vereni
gin-gste�hnisch zoveel mogelijk ·een geheel vormen, Elke afdeling be
strijkt een dusdanig gebied. 

3. Bi_j de vorming van nieuwe gebieden, hetzij door splitsing van bestaande
gebieden, hetzij bij de afbakening van geheel nieuwe gebieden, zomedè

/ bij de wijziging der gxenzen van bestaande gebieden, raadpleegt het
Hoofdbestuur:
a. de in het te vormen gebied gevestigde correspondent(en) 1
b, de in het gebied gevestigde afdeling; 
c. de ·aangr.enzende afdelingen. · 

VORMING V.AN AFDELINGEN. 

4, Ind,ie.n t.en minste zeven werkende leden als bedoeld in art. 6 der Statu
ten. het voornemen hebben een afdeling op te richten, wijzen zij uit hun 
mi.dden een voorlopig bestuur van tenminste drie leden aan, bestaande
uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

5, .Alvorens een oprichtingsvergadering uit te schrijven geeft de Secreta
ris van het voor1opig· afdelingsbestuur aan het Hoofdbestuur kennis· van 
het vorenbedoelde voornemen. Het Hoofdbestuur verschaft hem de adressen 
van alle in het betreffende gebied woonachti.ge leden, behalve ván de ge
heime. en stille be.gunstigende leden, 

6, Van de bijeenr.oeping der oproepingsvergadering geeft de Secretaris tij
dig kennis aan het Hoofdbestuur, dat zich op deze vergadering laat ver
tegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger, bij voorkeur een lid van het 
Hoofdbestuµr, geeft de nodige voo.rlichting, ziet toe op de naleving van 
.Statuten, Hui·shoudelijk Reglement en congresbesluiten en installeert 
het gekozen afdelingsbestuur. 

7. Het Hoofdbestuur ontvangt een verslag van de oprichtingsvergadering,
dat o, a, bevat een opgave van de sam'enstelling van het afdelingsbestuur.
De ontvangstbevestiging daarvan bevat tevens de erkenning van de nieuwe
afdeling.

8, Voor het opr1chten van meer dan een afdeling in één plaatq of gemeente, 
is de· toestemming van het Hoofdbestuur vereist, gehoord de besturen van 
de in het gebied reeds bestaande afdeling en eventueel van in aangren
zende g�bieden bestaande afdelingen .• 

VORMING VAN GEWESTEN.· 

9. Een gewest is een territoriaal aaneengesloten deel van het land, dat
de gebieden van ten minste drie afdelingen omvat.
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Indien .de besturen van tenminste drie afdelingen, als bedo.eld j,n het 
vorige artikel, het Hoofdbestuur verzo�ken �en gewest te vorme1:1, wor
den zij door het Hoofdbestuur uitgenodigd d1t verzoek toe �e lichten. 
Deze toelichting omvat o.m. een vo.orstel omtrent de vast te stellen 
grenzen van het gewest zoals de verzoekers zich deze denken. Het 
Hoofdbestuur hoort med; de correspondenten woonachtig in het ge�rojec
teerde gewest. 

11, Het Hoofdbestuur kan een verzoek tot vorming van een gewest slechts 
afwijzen indien het meent, dat de vorming daarvan niet de propaganda 
voor doei beginselen en streven der vereniging in voldoende mate zal 
bevordere�. De be'slissing hierover moet ·binnen twee maanden na binnen
komen van het verzoek worden genomen en ter kennis van de b�trokken 
afdelingsbesture_n en c?rrespondenten word�n gebracht, 

12,·. Nad
.
at het Hoofdbestuur het besluit tot vorming van een gewest heeft 

genomen, ;belegt . . l:J.et Ho�fdbestuur. een oprichtingsvergadering, waartoe 
alle be.stuursleden .van de afdelingen, welke het gewest omvatten za:l en 
de daarin gevestigde correspondenten, wqrden uitgenodigd. Zij vormen 
.tezamen de gewestvergadering. 

13, In de .opri.éhtingsvergadering, welke onder leiding staat van een lid 
van het Hoofdbestuur, wordt het bestuur van het gewest gekozen. 

14. 

VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEWESTEN. 

Het bestuur van een gewest bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 11 
leden, waaronder een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, die in 
functie worden gekozen. Het gewestbestuur is verantwoording schuldig 
aan de gewestvergadering. 

· · 

De gewestvergadering komt ten min.sta eenmaal per jaar bijeen, o.m. ter 
vaststelling van een verslag omtrerit de gang van zaken over het afge
lopen verènigingsjaar en de stand van zaken aan het einde daarvan, 
voor wat betreft de propaganda in het gewest, 

D·e Secre .taris van het gewest brengt driemaandelijks een kort verslag ·
aan het Hooi'dbestuur uit omtrent de verrichte werkzaamheden en de 
P·enningmeester zendt aan het Hoofdbestuur per kwartaal een staat van 
ontvangsten en uitgaven. 

17. De tot een gewest behorende afdelingen zijn verplicht gezamenlijk bij

18. 

20. 

21. 

. te . dragen tot '!,estr�j�ing van de kosten van het gewest. Daarvoor geldt
als grondslag, dat 1070 van het aan de afdelingen toekomende 'deel van 
de con�ributies der leden en van de bijdragen der begunstîgers der be
trokk�n afdelingen in de kas van het gewest wordt ge$t.ort. 1.ret' toe
stemming van het Hoofdbestuur kan een afwijkende �egeling wor.den ge
maakt. 

. ·H.et Hoof,dbestuur kan op verzoek van het gewestbestuur. een., bijdrage 
aan ·de kas van het gewest geven. 
H�t · bestuur V'an een gewest dient zich te beperken tot de propaganda 
binnen het.hem toege�ezen territorium en dient daarbij te blijven bui-
·ten de geb1eden der 'tot het gewest behorende afdelingen tenzij een
a��eling�bestuur een. verzoek doet tot het voeren van PJ;.�paganda in
·zi;in gebied. 

Voor de �ewest:ergadering gelden, voor zover mogelijk, naa·r analogie
de bepalingen inzake de afdelingsvergaderingen, . 
Voor het gewestbestuur en zijn leden gelden voor zover mogelijk naar,analogie de bepalingen inzake afdelingsbesturen. 
Opheffing van �en gewest kan slechts door het Hoofdbestuur geschiedenop de gronden �n art. 7 genoemd, zomede ingevolge een verzoek van degewestvergadering. 

22. 

23. 

24, 
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REGLE!IBNT, ONDERDEEL IV. WERKENDE LEDEN. 

ERELEDEN. 

Ereleden worden benoemd door het 'Congres op voorstel van het Hoofdbe
stuur. Zij hebben dezelfde rechten al·s de leden. 

INSCHRIJVING, 

Als algemeen werkend lid worden door het.Hoofdbestuur ingeschreven ziJ, 
die daartoe mondeling of schriftelijk onder opgave van naam en adres de 
wens te kennen geven, hetzij aan een lid van het Hoofdbestuur of van 
een afdelings- of gewestbestuur, hetzij aan een correspondent, Voldoen 
aan de eisen gesteld in art. 10 der Statuten en als zodanig worden toe
gelaten door· het Hoofdbestuur. 

Als. werkend lid der afdeling, in welks gebied hun woonplaats is gele
gen, behoudens het in art. 6, laatste zin, der Statuten bepaalde, wor
den door het bestuur dezer afdeling ingeschreven, zij die daartoe mon
deling of schriftelijk, onder opgave van naam en adres, de wens te ken
nen geven, hetzij direct aan de afdelingssecretaris; hetzij door be
middeling van een lid van het Hoofdbestuur of van een afdelings- of.ge
westbestuur, of van een correspondent, voldoen aan de eisen ·in· art. 10 
der Statuten en als zodanig worden toegelaten door het afdelingsbestuur. 
De namen en adressen der afdelingsleden worden door de afdelingsse-cre
taris aan de Secretaris van het Hoofdbestuur doorgegeven ter registra-
tie. · 

25, .Ei _j inschrijving t;l.ls werkend lid wordt door de Secretaris resp. door 
de afdelingss.ecretaris gratis een exemplaar van de Statuten en van het 
Huishoudelijk Reglement verstrekt, benevens een formulier ter onderte
kening dat vermeldt: 
a. opgave van naam, adres, geslacht, geboortedatUlll en beroep,
b, een verklaring, dat het lid de beginselen vervat in �e a�tt. 3 tm.

5 der Statuten onderschrijft; 
c. da_t het lid bereid is aan de verwezenlijking dezer beginselen mede

te ,verken; 
d, dat hij/zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. heeft ont

vangen en zal naleven; 
e. dat hij/zij de contributie zai betalen onder opgave van het bedrag

daarvan op de in art. 2 van dit Huishoudelijk Reglement omschreven 
grondslag; 

f, dagtekening. 
Dit formulier moet door het lid na invulling en ondertekening aan de 
Secretaris resp. afdelingssecretaris worden toegezonden. De afdelings
secretarissen zenden deze formulieren na overname der gegevens aan de 
Secretaris van het Hoofdbestuur, dié alle ontvangen formulieren rang
schikt en bewaart in het Bondsbureau • 

26. Slechts lèden, die in het vorige artikel omschreven formulier volledig
ingevuld en ondertekend hebben ingezonden, zijn benoembaar tot eniger
lei functie in de vereniging, 

ADRESVERANDERING.

27. Adresverandering dient door algemene leden onmiddellijk te word:e:n ge"I'
meld aan de Secretaris van. het Hoofdbestuur, c.�. mede aan de corres
P.ondent onder wie de plaats hunner inwoning ress'Orteert.

28. De Secretaris . van het Hoofdbestuur geeft bij verhuizing van een alge
meen lid kennis van zijn naam en nie\lw adres aan de Secretaris der af
d'eling in welks gebied de plaats, waar het lid zich vestigt, is gèiè
.gen, resp� aan de cor?espondent onder wie deze plaats ressorteert.



29, 

30. 

31. 

. 32, 

33, 

34, 

35, 

36, 
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afdeling 1 waarvan zij op het tijdstip 

der verhuizing lid zijn, 
· fdeling uit welks gebied een lid vertrekt 1 geeft De Secretaris ener.� ' . h t H �dbestuur en aan de 

van diens naam en nieuw adres kennis aan e 00-
. . 

Secretaris der afdeling, in welks gebied de plaats �aar �et
d
lid zich 

vestigt, is gelegen, resp. aan de correspondent, onuer wie eze plaa:;[; 

ressorteert, 

EINDE V.AN HET LIDMAATSCHAP, 

Alvo;ens over te gaan tot de vaststelling als bedoeld in art. 11 der 

Statuten dient het Hoofdbestuur van het voornemen ��artoe �an. het be·

trokken lid ten minste één maand tevoren schrifteliJk ke��is �� geven. 

Het lid heeft het recht binnen drie weken daartegen schriiteliJk ?�
zwaar in te brengen, hetgeen dient te worden bes�houwd als een bl�J� 
van bereidheid aa� de verwezenlijking van de beginselen der Vereniging 
mede te werken, 

Opzegging door algemene leden dient schriftelijk te ges.chieden bij de
Secretaris van het Hoofdbestuur direct of noor tussenkomst van een 

·correspondent; de ontvangst der opzegging wordt door de Secretaris 
van het Hoofdbestuur schriftelijk bevestigd, 

Opzegging door leden ener afdeling dient schriftelijk plaats �e vinden
bij de Secretaris van het afdelingsbestuur, die van de opzegging ken
nis geeft aan de Secretaris van het Hoofdbestuur. De ontvangst der 
opzegging wordt door de Secretaris van het Hoofdbestuur aan het gewe·
zen lid bevestigd. 

Royement van leden geschiedt uitsluitend door het Congres, op vo�r
stel van het Hoofdbestuur, nadat de in art., 14 der Statuten omschre
ven schorsing heeft plaats gevonde�, 

Schorsing van het lidmaatschap der Vereniging geschiedt uitsluitend
door het Hoofdbestuur, al dan niet in opdracht van het Congres, 

Onder wanbetaling als bedoeld in art. 13 der Statuten dient  te worden 
verstaan het niet betalen van de minimum èontributie gedurende tenmin-
ste twee achtereenvolgende jaren. 
Als wanbetaling kan worden aangemerkt het feit, dat een lid de contri
butie over het vorige jaar niet heeft voldaan en de contributie voor 

het lopende jaar op 1 Juli evenmin heeft betaald, 

37. Indien het .Hoofdbestuur heeft geweigerd een lid op voorstel van eon
afdelingsbestuur te schorsen, is dit afdelingsbestuur bevoegd het 
Congres voor te stellen het bedoelde lid te schorsen of te royer�n; 
welk voorstel in de beschrijvingf?brief wordt opgenomen en waar·ran de 
betrokkene door het Hoofdbestuur in kennis wordt gesteld, 

38 .• Indien schorsing wordt voorgesteld kan het Congres deze afwijzen of 
het Hoofdbestuur opdragen het betrokken lid te schorsen. Het Hoofd:,e-·
stuur kan deze schorsing slechts opheffen met toestemming van het be
stuur van de betrokken afdeling. 

39·; Het Hoofdbestuur dient van een besluit tot schorsing binnen acht dn.gen
áan de betrokkene per aangetekende brief met opgave van redenen ken·-
nis te gevsn, Voor wat betreft leden ener afdeling ontvangt de afde
lingssecretaris afschrift van vorenbedoeld schrijven. 

40, Van het tijdstip del' schorsing af verva�len �lle Üdinaà.tscha""''?rc�r.. �e·�
van de ·ge��horste, Deze heeft het recht binne� een maand per- aangç;te
k�nd schx'1Jven bezwaar tegen de schorsing in te dienen bi'j de Secreta
r7� van het R�ofdbestuur, dat verplicht is. hem (haar ) desverlangd in 
z1Jn vergadering te horen en wel uiterlijk binnen een maand na de 

ft 

44. 

45, 
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dagtekening van het bezwaarschrift, .zoals deze blijkt uit het post
stempe'l. 
Het Hoofdbestuur is verplicht hem (haar) binnen drie weken na deze 

vergadering per aang�tekend schrijven 1nede te delen, of de schorsing
al dan niet is op.gehè:vén. In het laatste geval' heeft de geschorste 

rec.ht van beroep op het eerstvolgende Congres als omschreven in art. 
14 der Statuten, 

RECHTEN DER LEDEN. 

De- l·eden ontvangen het verenigingsorgaan gratis, 

ONDERDEEL V. BEGUNSTIGENDE LEDEN.· 

J]fSCRRIJVING. 

Als algemeen begunstigend lid worden door het Hoofdbestuur ing�sohre
ven zij die daartoe mondeling of schriftelijk onder opgave van naam 
en adl'e.Ld.e wens te kennen geven, hetzij direct aan d.e Secretaris, 
hetzij door bemid�e1ing van een lid van het Hoofdbestuu� of van een 
afdelings- of gewestbestuur, of van een correspondent, voldoen aan 
de eisen gesield in artikel 20 der Statuten en als zodanig worden 
toegelaten door h·et Hoofdbestuur. 

Als begunstigend lid, behorende tot de afdeling, in �elks gebied hun
woonplaats is gelege·n, worden door het bestuur dezer afdeling inge.:. 
schreven zij, die daartoe mondeling of schrifteli.jk, onder opgave. 
van naam en adres, de wens te kennen geven, hetzij direct aan de af
delingssecretaris, hetzij door .bemiddeling van een lid van.het.Hoofd
bestuur of van een afdelings- qf gewestbestuur, of van een co�respon
·dent, voldoen aan de eisen gesteld in art,ikel 20 der Statuten en als 
zodanig worden toegelaten door het afdelingsbestuur � De namen en 
adressen der begunstigende leden van' een afdeling worden door de af
delingssecretaris doorgegëven· aan de Secretaris van het Hoofdbestuur 

ter registratie, 

�ij inschrijving als begunstigend lid wordt desgevraagd een exemplaar 

van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglem·ent verstrekt tegen 
betaling van een door het Hoofdbestuur. vast te ?tellen bedrag. 

.. ADRESVERANDERI�G. 

.46. Adresverandering dient door algemene begunstigers onmiddellijk. te 

,·worden· gemeld.aan de Sècretaris van h�t-Hoofdbestuur, c,q, mede aan
de correspóndent onder wie de plaats hunner inwoning ressorteert. 

47. De Secretaris van het Hoofdbestuur geeft bij verhuizing van een al
gemeen begunstigend lid, geen geheim of stil begunstigend lid in de
zin van art. 50 zijnde, kennis van zijn naam en nieuw adres aan de 

Secretaris der afdeling, in welks gebied de plaats, waar hetb�gunsti
gend lid zich vestigt, is gelegen, resp._ aan de correspondent, onder 
wie deze plaats ressorteert. 

48, Adresveranderipg dient door de begunstigers, behorende tot een afde
ling te worden medègedeeld aa:t:1 de Secre-taris der afdeling, waartoe 
zij op het tijdstip der verhuizing beho�en. 

49, De Secr.etaris ener afdeling, uit welks gebied een afdelings-begunsti
ger vertrèkt, geeft van diens naam en nieuw adres kennis aan het 
Hoofdbestuur en aan de Secretaris der afdeling, in welks gebied, de 
plaats waar de.begunstiger zich vestigt, is gelegen, resp. aan de 

correspondent, onder wie deze plaáts ressorteert, 

GEHEIME EN STILLE BEGUNSTIGÈNDE LEDEN 

50 •. :Algemene begunstigende leden kunnen, indien zij daartoe, hetzij bi,j 



51, 

52, 
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-0f na hun toetreding aan de Secretaris schriftelijk de wens te kennen
geven, worden aangemerkt als: .. 
a, geheim begunstigend lid, hetgeen inhoudt, dat ziJ alle van de Vere

. niging uitgaande stukken. �n blanco gesloten couvert ontvangen; 

b. stil begunstigend l:i:d, hetgeen inh_oudt,· dat zij geen prijs stellen
op toezending van stukken der Vereniging, 

EINDE VAN HET BEGUNSTIGEND LIDMAATSCHAP, 

Opzegging door algemene begunstigende leden dient monde+ing of schrif
telijk te geschiede!n ·bi;j de Secretaris van het Hoofdbestuur direct of' 
door tussenkomst van een correspondent, 

Opzegging door afd�lingsbegunstigende leden moet plaat� vinden.bij de 

Secretaris van het afdelingsbestuur, die van de opzegging kennis geeft 
.aan de Secretaris van het Hoofdbestuur, 

53, 0pzegging als bedoeld in de art�. 51 en 52 heeft geen rechtskracht 
voor het. jaar, waarin de opzegging plaats vind,t,"

54, Met betrekkin,g tot begunstigende leden geldt de in art, 60 Huishoude
lijk Reglement voor leden gegeven omschrijving van wanbetaling. 

55, Ingeval van wanbeta:ling door begurrstigende leden kunnen hun namen, na 
. w.-aarschuwing door �et Hoofdbestuur enlof de afdelingsbesturen, zonder, 
. meer worden 4oorgehaald in de registers van de Vereniging un c.q. van 

zijn afdelinge�. 

56t·Weigerihg 'der bijdrage van een begunstigend lid behorende tot een af
deling kan door het Hoofdbestuur geschieden, hetzij op voorstel van een 

- afdelingsbestuur, hetzij eigener beweging doch dan-na overleg met het
· betreffende· -afdelings"t>est�ur, 

57 �-- Een besluit tot weigering der bijdrage kan worden genomen op grond van 

de redenen omschreven met betrekking tot leden der Vereniging in art.
13 sub b tot en met e der Statuten, zomede wegens andere gewichtige 

�eden�n de belangen van de Vereniging of van zijn leden rakende.
58, Van het besluit tot weigering geeft-het Hoofdbestuur aan de betrokkene 

per �ang�tekende brief kennis, onder·opgave van de redenen, die t ot 
dit besluit hebben geleid, Als kennisgeving geldt toezending daarvanaan het laatst bekende adres van de betrokkene. Van het Üjdstip van de verzending der kennisgeving af houdt hij op begunstiger te zijn. H•ijheeft geen .recht van beroep op het.· co·ngres.- · · ·

59. H�j; wiens ?iJdrage éénmaal door het Hoofdbestuur is· ·ge,�eig�;d; kan pi�t d�n me� toestemming van het Hoofdbestuur ·en·het. mogelijk bij de weigering betrokken afdelingsbestuur, opnieuw als begunstigend lid wor-den aangenomen. , · . ·
�ECHTEN DER BEGUNSTIGENDE LEDEN. 

60, De begunstigende leden ontv�ngen het verenigingsorgaan·gratis. 

61. Echtgenoten van begunst�gende leden kunnen mede gebruik maken.van de 

rechten der begunstigers.

62. 

ONDERDEEL VI, CONGRES.

BEVOEGDHEID. 

Op beheer en handelingen van h t E fdb t e oo es uur wordt toezich.t uitgeoefend doór·het Congres. 
Het Ho

.
ofdbestuur zal om beoorde1ing en raad aan· het' c· d 11 · 1 ongres on erwerpena e geschi len met gewest- en afdelingsbesture,.,.., ·. t · · ·· 

. . "'� .en m.e. commissien en pe�sonen, waarin he� niet tot overeenstemming is.kunnen komen.. •• ·� j;; .. 
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SAl'AENSTELLING · 

63, Iede:re afdeling heeft het recht ten minste én· afgevaardigde naar het 
Congres te zenden, die ten minste één stem uitbrengt. 

64, Een afdelin� kan recht hebben op het zenden van meer dan één afgevaar
digde en op

0
het uitbrengen van me er dan één stem, hetgeen.afhankel�jk

is van het aantal leden der afdeling, als nader geregeld in de art1ke
, ·· len 74 tot en met 77 van dit Huishoud�lijk Reglement .. 

65, 

66. 

68. 

70. 

Het aantal ·afgevaa.rdigden ener afdeling mag niet groter zijn dan het
aantal .. stemmen, waarop de afdeling recht heeft, 

Ïi� gez�enlijke algemene werkende leden hebben het recht ten minste 

één .afge.vaardigde naar het Congres te zenden, die tenminste éên stem
uitbrengt. · 

De gezamenlijke algemene werkende leden kunnen gerechtigd zijn meer 
dan één afgevaardigde naar het CQngres te zenden, hetgeen afhankelij� 

·is van het aantal algemene led.en, als nader geregeld in de artikelen
74 tot en met 77,

Het aantal afgevaardigden der al_gemene werkende le.den mag niet groter
zijn dan het aantal stemmen, waarop zij recht hebben,

De afgevaardigden der algemene werkende leden worden per referendum
door hen aangewezen •

STEMRECHT

Het aantal s:temmen doo·r de afgevaardigden namens een afdeling of na
mens de algemene werkende leden uit te brengen, wordt zo gelijk moge
lijk over de betreffende afgevaardigden verdeeld, waarbi-j e-r naar dient 
te worden gestreefd; 9-e bestaande stromingen onder de leden naar rede-
lijkheid en billijkheid tot uitdrukking te brengen. · 

Ten einde het in art. 70 omschreven begins,el zo goed mogelijk tot zijn
recht te doen komen, stemmen de afgevaardigden van iederE? afdelin�,
zome-de . die van de gezamen:).ijke algemene lede�. niet groepsgewijze, doch
hoofdelijk,

72 •· Kart dóor een afdeling meer dan één afgevaardigde worden aangewezen, 
dan zal éên daarvan lid van het afdelingsbestuur moeten zijn, Overi
gens zal, indien -één afgevaardigde wordt aangawezen, .dit bij voorke�r 
een best�urslid zijn. 
Een Hoofdbestuurslid mag niet als afgevaardigde worden benoemd, 
Aan de afgevaar.digden wordt bij voorkeur geen bind�nd mandaat ver
strekt, 

73, De afdelingsbesturen doen tenminste 5 dagén voor het Congres aan de 

Secretaris mededeling van de namen der aangewezen afgevaardigden en 
hun plaatsvervange�s, zomede van het door _elk nummer uit te brengen 
aantal stemmen. 

74, 

Is een afdelingsbestuur hiermede in gebreke, dan kan het bij de aan
vang van het ·Congres bij het stembureau, bedoeld in art. 78, aJ:snog 
een verzoek indienen, aan een niet opgegeven afvaardiging c.q, afge
vaardigde, het stemrecht toe te kennen, 

Het aantal stemmen, hetwelk door een afd�ling of door de gezamenlijke 

algemene leden op het congres mag worden uitgebracht wordt vastgesteld: 
a, voor de afdelingen: naar de som van het aantal werkende leden en 

begunstigende leden; 
b,, voor de algemene leden: naar het totaal aantal algemene werkende 

�eden en begunstigende leden. 
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Het aantal uit te brengen stemmen bedraagt: 
a. voor de afdelingen: één stem per afdeling plus één stem voor elk�

volle 500 leden; 
b, voor de algemene leden: één stem plus één stem voor elke volle 500 

leden, 
Als grondslagen. voor de berekening van het aantal stemmen van elke 
afdeling, resp. van de algemene leden, zullen gelden de tellingen der 
lijsten van leden en begunstigers op de 31ste Decembe_r voorafgaande 
aan het Jaarcongres, 

In deze tellingen mógen niet worden opgenomen ·die leden en/of werkende 
leden, wier jaarlijkse bijdragen over het kalenderjaar, voorafga��de 
aan het congres op de 1ste Maart van het jaar, waar'in het c·ongres 
wo�dt gehouden nog niet zijn afgedragen aan de penningmeester van het 
hoofdbestuur, 

78. Bij de uitoefening van het stemrecht worden de gez·amenlijke algemene
leden gelijkgesteld met een afdeling,

79. Het Hoofdbestuur kan aan een vertegenwoordiger van de gezamenlijke
correspondenten één stem toewijzen, 

WERKWIJZE.

80, Bij ä.e a·anvang van ieder Congres benoemt het Cc:mgres een . stembureau, 
welks taak omvett 

81. 

82. 

83. 

a, verificatie van de door de afgevaardigden uit te brengen stemmen; 
b. het _beoordelen van verzoeken_ als bedoe.ld in art. 73;
c, het vaststellen van de. ui-tslag van stell\mingen gehouden door het

Congres. 
Het stembureau bestaat 
. . . 

samengesteld: 
uit vijf le�en en wordt bij voorkeur als volgt 

1 lid van het Höofdbestuur; 
1 afdelingsafgevaardigde; 
1 afgevaardigde der algemene leden; 
2 . op het Congres niet-stemgerechtigde werkende leden der Verenigin·g. 
Het stembureau wijst zelf zijn Voorzitter aan en kan het vaststellen 
van de uitslag van stemmingen. door drie van zijn leden doen geschie

fien, 
Het Congre�·kan ee� commissie vatl drie leden aariwiJzen ter beoordeling
en mede-ona.ertekening van het congresverslag, . · 
De �eden_dez�� commissie verplichten zich tot het bijwonen :van het Congres in Z1J1:1 _ geheel. Indien zij het verlangen daartoe te kennen geven, wonen. Zl.J ook de vergadering van het Hoofdbestuur bij·, waarinde va.sts�elhng van het con_gresverslag aan de orde wordt gesteld,
Het congr

1 
esverslag wordt va·stgesteld door het Hoofdbestuur; eventueelna o;ver eg met de in art, •81 bedoelde conunissi-e. 

Aan de 
8 
besprekingen van het Congres neme-n, behoudens het bepaalde in art, 1 der Statuten, geen and�ren deel dan de in art. 24 der Statutengenoemd·e le·den. · 

Wanne-er het Congres daartoe verlof 
.
geeft, kunn·�n ook anderen a'an. de besprekingen deel nemen, 

84• :���:!e!��n
fn

welke ni�t in de beschrijvingsbrief vermeld staan, kome
·
n

beh d 1. d 
bespreking, wanneer het Congres. zich v.oor onmiddellijke

85. 

_an e ing aarvan verklaart. · · · 

Amendementen op en wiJ'zi,,.; 
t · d l 

o-ngen van de aanhangige voorstellen i·om'3demo ies, wor en s echts dan in behand 1· ·' 
neer zij vóór of-tijden h t C 

- e ing_en stemming gebracht, wan-
zijn · d" d 

s e ongres schriftelijk bij het Hoofdbestuuringe ien en door een aantal afgevaardigden, gerechtigd tot het

• 
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. uitbrengen van ten minste 1/10 deel der op het Congres uit te br�ngen 
stemmen, worden ondersteund, 

BIJEENROEPING. 

86. Het H.B. roept het Congres, bedoeld in art. 22 der Statuten· elk jaar 
vóór 1 �ei bijeen in overeenstemming met de bepalingen vervat in on
derdeel VI van .dit Reglement, 

87, Ten minste twee maanden voor het bije!;)nkomen van het: jaarcqngres wordt 
door het Hoofdbestu�r aan de leden bekend gemaakt waar en wanneer· dit 
zal v;orden gehouden, 

88, De 'oproeping van elk apd.er Congres dan een jaarcongres, welke uiter
lij� een m�and voor het houden daarvan tloor het Hoofdbestuur moet.wor
den verz�nden, vermeldt de agenda. Voor een dusdanig congres komt als 
grondslag voor de berekening van het aantal ·Stemmen in aanmerking. het 
aantal �eden_, .dat. v:oor het laatstgehouden Jaarcongres heeft gegolden, 

89. De· mededeling, bedoeld in art. 87 gaat vergezelo..'van 'dè voorlopige be-
schrij:vi'ngsbri.ef, waarin worden vermeld·:
a, yoorrtellen en andere punten, welke door het Congres moeten wotden

behaµdeld; 
b. de datu�1 vóór welke voorstellen en amendementen op inge�iende

voorstellen ·en candidaatstellingen voor_ door het Congres te yer
richten benoef!1ingen bij het" Hoo,f�bestuur· mqeten ivorden ingeq.iend; 

ei.· hèt jaarverslag van de secretaris over h�t afgelopen jq,ar; 
d, een ':'OOrlopige begroting . van' ontvangsten e,n uitgaven VOOr he.t lo-

-... . �en�e.k�lenderjaar; . . . 
. e, .mede�ehng van het totaal. aantal leden van de ;,.fdelingen, _b!3nevens 

'.ván het aantal algemene leden op de 31ste December voorafgaanäe 
aan het Jé,l.arcongres. · 

90�·· Indie·n ·door het in art, 27 der Statuten vereiste afdelingen per aange
tekendè brief wordt verzocht een Congres uit te schrijven, is het 
Hoo:fdbês·t'uur verplicht hieraan binnen een maa11,d te volçlo'en, ·met dien 
verstand"e, dat hei; Congres moet worden gehouden binnen twee maanden na 
de datum van het poststempel van vorenöedoeld verzoek. Het Hoofdbe
stuur is bevoegd van de verzoekers te verlangèn, dat zij een garanti e 
stellen voor de kosten va� het Cong.r:es. Indien aan dit verlangen niet 
wordt voldaan, is het Hoofdbestuur ontslagen van de verplichting tot 
bijeenr�eping van een Congres. In dit geval, zomede, indien het Hoofd
bestuur in gebreke blijft. binnen de gestelde termijn een Congres uit

._te sch:rijven, zijn de verzoekers gerechtigd zelf een Congres te beleg
gerr, zij ·het voorlopig op hun éigen kosten, Voor ·de bijeenroeping gel-

... den .-de in· art, 88 omschre·.,i-en regelen, De Secretaris is gehouden. aan de 
verzoekers in zoverre medewerking te verlene�, ·dat hij de hem doo�.hen 
-te verstreJr-.ken oproepen aan alle belanghebbenden doorzendt.

91, Ten minste drie weken voor het bijeenk
.
omen van· het ,'faarcongres wordt 

door· het Hoofdbestuu_r aan de leden de definitieve be;SÇ::l:\rijvingsbrief 
toegezonden, welke bevat : 
a, een kort verslag van de Secretaris omtrent de gang van zaken in en 

de verwachtingen en plannen voor het lopende jaar• 
' 

b, de rekening en verantwoording over het. afgelopen jaar, ·het verslag 
over de geldelijke toestand van de vereniging,. gewesten, afdelingep 
en correspondentsohappen per het ei11:de van h�t afgelopen jaar-en de 
def�ni tieve begroting voo·r het lopende jaar, ingediend door de 
Penningmeester;· 

c, het · jaarverslag van de verenigingsaccountant; 
d. het. verslag van de verenigingskascommissie, 
e. de v�rslagen van andere verenigingscommissies; 

... ·. ··f. cóngresvooretellen en amendementen op ingediende voorstellen, 
g, opgave"'van· ontvangen candidaatstellingen, 

s 
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Aan deze beschrijvingsbrief wordt toegevoegd de agenda, waarop tenmin
·ste de volgende punten dienen yoor te komen:
1, Benoeming van een stembureau en eventueel die van eèn Commissie 

voor het congresverslag,
2, Bespreking van de in de beschrijvingsbrieven opgenom�n verslagen

en de rekening en verantwoording over he� af�e�open Jaar� 
3. Bespreking van het algemeen en het organisatorisch� beleid van het

Hoofdbestuur. 
4. Bespreking van het financiële beheer van het Hoofdbestuur. 

'5. Bespreking van het verslag over en de begroting voor het lopende 
jaar, 

6. Verkiezing van leden van het Hoofäbestuur.
7. Benoeming van leden der Verenigings Kascommissie en andere Vereni

gingscommissies,
8. Benoeming·van de Verenigingsaccountant.
9, Behandeling der Congresvoorstellen en daarop ingekomen amendementen,

10, Punten waarover volgens de Statuten of het Re�l�ment het Cpngres 
moet worden geraadpleegd. 

11, Rondvraag. 

KOSTEN. 

92, De voor een Congr\3s te maken kosten komen, beh.ouden·s ·het in art. 90 
voorziene geval,· ten láste va� de Vereniging�kas. 

93, 

94. 

95. 

96, 

97" 

98. 

99, 

Reis- en verblijfkosten van één. afgevaardigde voor iedere -afdeling ko
men ten laste van de Verenigirrgskas. 
De reiskosten·der overige re�1ementair �oeg�laten afgevaardigden wor
den ponds-pondsgewijze over de afde�ingen omgeslagen en d� verbl�jfkos
ten dezer afgevaardigden·komen geheel ten laste van de kas hunner af-
delingen, · · 

· 

Een congres, als bedoeld in art. 90, beslist zelf, of .de kosten daç1.r
van geheel of gedeeltelijk zulîen worden gebracht ten laste van de af
delingen, die · de bijeenroeping hebben verlangfl, resp. die het--Congres 
hebben belegd e2: geeft aanwijzingen omtrent de verdelinf! der, kosten 
over de betrokken afdelingen. Het kan deze verdeling ook aan het 
Hoofdbestuur opdragen. 

ONDERDEEL VII, HOOFDBESTUUR,

BEVOEGDHEID, T.A.AK, WERKWIJZE. 
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte met dien verstande, dat voor het voeren van procedur�s betr·eff.ende ;env�rdering of s�huld groter dan vijf honcl,er.dgulden ( t:enzij in kort geding) toestemming vereist is van tenminste de volstrekte -meer·derheidvan h�t voltallige h·oofdbèstuur, Ook voor. een procedure in hoger "'beroep is. dezelfde toestemming vereist. 
Voor 9on:ver.satoire maatregelen is deze meerderheid niet vereist. 
H�t Hoofdbestuur bepaait in hoeverre het.Dage lijks bestuur door bezol-digde werkkrachten wordt bijgestaan. · .. . . . . 

Belangrijke u�tgaande stukken v h � H fdb an . e o - oo estuur worden door Voorzit-t�r e� Se��etáris getekend. 
De leden van het hoofdbestuur hebben het recht alle d -h' 11 d · t t· 

. vanwege e ver se i en e ins an ies 
_der Vereniging te houden vergaderingen bij te wonen en aldaar aan,de besprekingen deel te nemen v h d t . , an un gegeven raa moe aantekening gehou�en worden •. 

Het Hoofdbestuur is v,erplicht aan de co·ngressen deel te nemen. 
Bestuursleden zijn-, behoudens schorsing verplicht hun f t · ,t · ·bl · ·-ven waarnemen tot z .. d h 

, unc ie e. iJ : �J eze aan un opvolg�r hebben overgedragen •. · 
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.100. Het Hoof doe stuur vergadert zo dikwijls, als. de V.oorzi tter of ten min
., ste drie ledèn zulks nodi_g· achten, doçh ten· minste zes maal per jaar, 

101 •. 'l'�r. ui tv�ert.ng ��n art. 26 der Statuten raadpleegt 'de Vo<frzi tter het 
9ong!�S, . . 

102. De werkzaamheden der hoófdbestuursleden buiten het Dagelijk$ bestuur
worden door

.
het Hoofdbestuur in onderling overleg geregeld, Het re

gelt bij ·ontstenténis d�. vervanging zijner leden. Het ziet toe op de 

handelingen en besluiten.van het Dagelijks bestuur., 

103, 

.. ·, . 
DAGELIJKS BESTUUR. 

Het Dagelijks bestuur van het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als 
·één -zijner ie den het nodig acht. Zijn besluiten gelden de dagelijkse
-gang van zaken der' Vereniging �n moeten door toezending binnen veer
tien dagen van e_en afschrift van het kortverslag der gehouden verga
dering, aan _ied�r der overige leden van het Hoofdbestuur worden be-
kend gemaakt, ' . 
Het Dagelijks Bestuur regelt de werkzaamheden en de vervanging bij
ontstentenis van het personeel van het kantoor ·der Verenigin15, hièr
na te noemen: 11Bondsbureau",

� 104. De Voorzitter leidt de Congressen, de vergaderingen van het Hoofdbe
stuur en het Dagelijks' Bestuur. 

r 

105. 

·Hij regelt in overleg met zijn medebestuurders de volgorde van de op
de agenda dier vergaderingen te plaatsen punten,
Hij verleent het woord .en heeft .het recht iedere spreker tot de orde
te roepen of het woord te •ntnemen.
Hij ziet toe,' dat de oproepingen voor alle vergaderingen tijdig wor
den verzonden en/of de uitvoering êi�r genomen bes lui ten. vlot. ver-
loopt,

a. De Secretaris beheert het Bondsbureau, HiJ is daarvoor verant
woording.schuldig aan het Hoofdbestuur, met uitzondering van het
geldelijk. beheer,

b, Hij houdt copie van alle uitgaande brieven en zorgt voor de bewa
ring en het opbergen der· stukken, één en ander in overeenstemming 
met de voorschriften van het Dagelijks bestuur. 

c, }Jij . draagt �·org voor de uitvoering van de in handen van het Hoofd
bestuur ter afdoening gestelde besluiten van de verschillende in-
stanties der Vereniging. . 

d. ·Hij zorgt, na bekomen machtiging van het Hoofdbestuur voor zover
· v·ereist, voor de aanschaffing van alles, wat voor de uitoefening

v�n het verenigingsbeheer nodig is.
e. Hij houdt de registers van leden -en begunstigers nauwkeurig bij,

, .. 

f. Hij brengt twee maanden en 14 dagen vóór het Jaarcongres aan het
Hoofdbestuur een verslag uit over de toestand der Vereniging,gewes
ten, afdelingen en correspondentschappen, �e gang van zaken in het
afgelopen kalenderjaar, alsmede van de verenigingscommissies. Dit
verslag wordt, al dan niet gewijzigd door het Hoofdbestuur, ten

...minste twee maanden voor het Jaarcongres in de voorlopige beschrij
. vingsbri�f ter kennis gebracht van ·alle leden en zal tevens ver

krijgbaar worden.gesteld voor de begunstigers, waarvan kennisge-
ving geschiedt in het orgaan der Vereniging • 

. g. Hij brengt een maand en 14 da:�en v9or he't Jaarcongres aan het 
Hoofdbestuur het in ar.t. 91 sub a bedoelde verslag uit, omtrent 
de. gang ;van zaken in en de verwachtingen en plannen voor het lo
pende jaar, Dit verslag wordt, al dan niet gewijzigd, door het 
Hoofdbestuur., -ten . minste drie weken voor het Jaarcongres, in de 
definitieve beschrijvingsbrief ter kennis gebracht van alle leden 
en .zai t.eyens verkrijgbaar worden gesteld voor de begunstigers, 
waarvan kennisgeving geschiedt in het orgaan van de Vereniging. 

s 
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h� Hij is ve:vantwoordelijk v-oor het samenste-llen der congresverslagen 
met inbegrip van dat van he:t Con,gre·s, waarin hij aftree·dt, tenzij 
d�t Congres te dien aanzien anders besli.st, Voordat het congre:3� 
verslag aan de leden wordt bekend gemaakt, legt de Secretaris het 
eventueel na overleg met de in art. 81 bedoelde commissie, aan het 
Hoofdbestuur ter vaststellin·g voor, 

i. Hij is belast met het uitschrijven van alle vanwege het Hoofdbe
stuur te bel�ggen vergaderingen en verantwoordelijk voor het sa
menstellen der korte verslagen daarvan. 
Hij zendt een afschrift dezer verslagen binnen 14 dagen aan de le-
den van het Hoofdbestuur. 

j, Oproepingen voor vergaderingen van het hoofdbestuur noeten door ·· 
hem uiterlijk zeven dagen, voor vergaderingen van het Dàgelijks 
bestuur ui ter lijk drie dagen van te voren worden verzonden. Aan 
het verzo.ek van de Voorzitter of van het daartoe vereiste aántal 
leden. van het Hoofdbestuur om een vergadering uit te schrijven 
moet hij zo spoedig mogelijk, doch ui ter lijk bintlen dri·e weken 
gevolg geven. 

106, De· Penninginees·ter is belast met het beheer van de gelden en eigen
dommen van de Vereniging onder verantwoordelijkh eid'aan het Hoofdbe
stuur, �ij voert daarover· de boekhouding in overeenstemming met de 
voorschriften van het Dagelijks bestuur. 
a, In overleg met het Dagelijks bestuur wordt het geld de�:Vereniging, 

behoudens het. strikt nodige kasgeld en de gelden geplaatst bij de 
Postcheque en Girodienst, zo mogelijk ten name van de Vereniging 
en anders ten name van de gezamenl»jke leden van het Dagelijks be
stuur, geplaat,st bij een door het Hoofdbestuur aan te wijzen 
Spaar- of Bankinstelling·, 

b. Voor het doen van beleggingen of het aangaan van verbintenissen 
boven tw�eduiz�nd gulde!? is de toestemming van de vç,lstrekte meer
derheid van het voltallige Hoo!dbestuur vereist. 

· · 
'De voor aanvulling der kasgeldèn benodigde bedragen worden door 
hem in overleg met het Dagelijks bestuur ópgevraagd van dè bank-
rekening, · 

c. Hij zorgt vo?r het innen de� vorderingen en voor alle betalingen,
Behoudens de vaststaande periodieke uitgaven voortvloeiende uit
de door �et Hoofdbestuur · goedgeke�r?-e overee�komste�� géschîeden
de b�talingen eerst na fiattering der bewijsstukken door één der 
over1ge.�eden van het Dagelijks bestuur. Voor alle betalingen moet�n bewiJsstukken aanwezig zijn, .. �ij zal. voor alie ontv?,ngsien en
uitgaven als regel gebruik maken van een ten .name van de Vereniging staande rekening bij de Postcheque- en Gir'odierist. d. Dé. bevoegd.beid tot het verlener) van kvdjting berust bïj 'de Penning-meester met één der overige lede.n van het Dagelijks bestuur · dochvo�:1: ?edragen tot vijf honderd _gulden �an de Penningmeeste/ zelfkwiJting geven. · · 

· Voor.het op�emen van gelden,. bij._Bank- �-f Postrekening is.stee?-s·d� _me�ewerking va� één der. Dage_lijkse bestuurders noo·dz�kelijk; e, HiJ ziet nau�1keur1g na de 1nge�omen geldelijke .kwar.taalverslagGin van �e afdel:rngen en de gewesten en le.gt deze met zijn op..: en aanmerkingen over aan het Dagelijks bestuur. 
f, Vóór het einde van he� kalendfrjaar biedt hij het hoofdbestuur een 'voorlopige begroting van �ni;van.gsten en uitgaven aan voor hetvolgend jaar. 
_g. Jaarlijks legt hij uiterlijk één maand en 14 dagen voor het Jaarc�.�

gre·a aan het Ro9fdbestuur ·rekening en verant,voording over van z.:i.Jn b�heer over het afgelopen �alenderjaar en· brengt daarbij ver
. slag .�i·t over de geldelijk� �oestand der Vereniging, gewesten, lopend Jaar, legt een gespec:i.;ficeerde staat over van de afdrachten

n 

f, 

r 

107. 
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in het afgelopen jaar door de afdelingen aan de verenigingskas ge
daan en dient tevens de definitieve begroting voor het lopende 
jaar in, Deze rekening en verantwoording zal met het verslag en de 
begroting ten· minste drie weken voor het Jaarcongres worden gezon
den aan alle leden en 'tevens verkrijgbaar gesteld worden voor de 
begunstigende leden, waarvan kennisgeving gesc�iedt in �et o�gaan 
der 1Jereniging. · 

h, Hij is verplicht de Verenigingskascommissie, alsme'de de vereni-. 
gingsaccountant alle gewenste inlichtingen omtrent het geldelijk 
beheer te verstrekken en. deze inzage te verlenen van alle daarop 
betrekking heb.bende bewijsstukken, 

B�NOEMING. 

Ter voldoening aan art. 33 der Statuten stelt jaarlijks ongeveer een 
der.de van het aantal leden van het Hooi'dbestuur ZiJn mandaat ter he
schikking van het Congres, volgens een door het Hoofdbestuur van te 
voren opgemaakte rooster. 
Tussentijds verkozenen nemen op deze rooster de plaats in van hen, 
die zij vervangen. Aan elk lid der Vereniging wordt desgevraagd door 
de Secretaris een afschrift van deze .rooster toegezonden·. 

Candidaten voor he,t lidmaatschap van het Hoofdbestuur kunnen worden 
gesteld door het Hoofdbestuur, de ·afdelingsvergaderingen en de afge
vaardigden der algemene leden. 

109. De opgaven van candidaten moeten uiterlijk een maand voor het Congres
bij het Hoofdbestuur worden ingezonden en vergezeld ZlJn van een
schriftelijke verklaring der candidaten, dat zij de candidatuur aan
vaarden.
Het Hoofdbestuur zal de namen dezer candidaten uiterlijk 14 dagen
voor het Congres ter kennis brengen van de afdelingen.
Staande de vergadering kan met toestemming van het Congres nog gele
genheid tot candidaatstelling worden gegeven.

110, Wanneer een tot lid van het Hoofdbestuur gekozen candidaat staande 
het Congres zijn benoeming niet aanvaardt, moet bij nieuwe stemming 
terstond in de vacature worden voorzien , 

' 

ONTZETTING, SCHORSING. 

111, Ontzetting van het Hoofdbestuur of zijn leden uit hun functie kan 
·o,él,, ·geschîeden d.oor middel van een motie tot afkeuring van het be:
stuursbeleid. 

112, Een geschorst hoofdbestuurslid kan zi.ch beroe pen op het eerstvolgen
de Congres, dat de geschorste uit zijn functie ontzet of de schor
sing opheft, Bij gebreke van beroep binnen twee maanden, gaat de 
schorsing öp de dag volgende op het einde van dit tijdvak in ontzet
ting oV'er, 

ONDERDEEL VIII. AFDELINGEN, 

113, De oproeping voor een afd. vergadering mo·et tenminste 1'0 dagen voor 
de datum van die vergadering worden verzonden aan de werkende 1eden 
der afdeling. 
Hij moet vermelden datum, plaats en agenda. 

114, De jaarvergadering, bedoeld in art·. 3'8 sub a der Statuten wordt ge
houden v66r 1 Aprtl, 

115, De agenda van deze vergadering vermeldt in ieder. geval: 
a, verslag van de secretaris over het afgelopen jaar • 
b. rekening en verantwoording van de :penningmeester over het afgelo

pen jaar.

s 
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C, verslag van de afdelings-kascornmissie en eyentuee1 van de afde-
lingsaccountant. · . . d. verslagen van andere afdelings-commissie·s en/of funct:i.,onarissen.

e. verkiezing van leden van het afdelingsbes'tuur.
f, benoeming vap loden van de afdelings-kascommissie en andere afde-

lingscommissies. 
g. vaststelling van de begroting voor het lopen�e jaar.·

116. De v�rgadering bedóeld in art. 38 sub b der Statuten wordt zo_ spoedig
mogelijk na ontvangst van de voorlopige beschrijvings�rief gehou�en,
doch uiterlijk 3 dagen voor de in art, 89 sub b van dit Reglemenc be
doelde datum. De agenda vermeldt in ieder geval:
a. de behandeling van de voorlopige beschrijvingsbrief,
b. vaststelling van het aantal 'afgevaardigden naar het congres.

111. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de definitieve beschr-i jvings
brief · wordt opnieuw een afdelingsvergadering bijeen ge·I,'oepen • De
agenda vermeldt in ieder geval:

-a, bespreking van de definitieve beschrijvingsbrief,
b. benoeming van de afdelingsafgevaardigde(n) naar het congres,

ONDERDEEL IX. AFDELINGSBESTUREN, 

118. Het afdelingsbestuur is verplicht v66r 15 Februari van het lopende 

jaar een verslag, zomede een financieel overzicht over het afgelopen
jaar aan het Hoofdbestuur te zenden. Bij dit verslag moet gevoegd
worden.een begroting voor het lopende jaar,

119: De penningmeester is verplicht ieder kwartaal een overzicht van de 

ontvangsten en uitgaven voor te leggen aan het afdelingsbestuur, 
Binnen de maand na elk kwartaa·l moet hij dit verslag goedgekeurd door 
de afaelingscommissie zenden aan de penningmeester van het Hoofdbe
st\;(ur, 

120, Indien een afdeling voor he·t voeren van propaganda en dergelijke gel
delijke steun van het Hoo·fdbestuur nodig heeft, dan is het afdelings
bestuur verplicht hierover :vooraf met het.Hoofdbestuur overleg te 

plegen. 

121, Indien een afdeling van een andere afdeling. geldelijke. steun ontvangt 
dienen beide afdelingen hiervan aan het Hoofdbestuur kennis te geven, 

122, Het afdeling'sbestuur vergadert zo dikwijls· als de voorzitter of te�
minste 2 leden zulks nodig achten, doch tenminste vi.ermaal, pe_� ·jaar • 

ONDER�EEL X, CORRESPONDENTSCHAPPEN. 

123, In plaatsen welke niet liggen in het gebied van een a.fdeli.ng kan één 
der werkende 'leden, door het Hoofdb.estuur tot correspondent wo;rden 
benoemd, gehoord de besturen van de omliggende afdelingen, 

124. Correspondenten kunnen aan het
ze bereid zijn de gezamenlijke 

tegenwoordigen. Het H.B. maakt
3 personen op, Deze voordracht
den, waarna de correspondenten
aanwijzen,

H.B. in de maand Januari mededelen, of 
correspondenten op het Congres te ver
uit de aanmeldingen een �oordracht van 
wordt aan de correspond�nten toegezon
bij referendum een v�rtegenwoor.diger 

125, Correspondenten ziJn verplioht,· eenmaal per jaar een beknopt verslag 
uit te brengen over de gang van zaken in het .d_oor hen vertegenwoor
digde gebied, meer speciaal met betrekking tot de mogelijkheid van 
vestiging v�n een afdeling ter plaatse. 

126, Deze jaarrapporten dienen telkenmale in de maand Februari te worden 
ingediend bij de secretaris van het H.B, 

• 
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127, Declaraties van -kosten, door correspondenten gemaakt ten behoeve van 
de v.ereniging, moeten elk kwartaal bij de penningmeester van het H.B. 
worden ingediend_, 

128,· Correspondenten, welke hun taak niet op de juiste wijze behartigen .of 
niet voldoen aan het bepaalde in art. 50 der statuten, kunnen door 
het H.B. worden geschorst. De geschorste heeft recht van beroep op de 

1-C-:B. vergadering, mits dit beroep binnen 2 maanden schriftelijk wordt
ingesteld. Bij· de behandeling van dit beroep of na het verstrijken

. van de periode van 2 maanden, beslist het ·H, B,, of de schorsing wordt
· opgeheven of in ontheffing overgaat. Bij ontheffing heeft hij recht
.: vari. .toegang tot het eerstvolgende congres, ui tslui tand om . hem in de 

-gelegènheid te stellen zich tegen de ontheffing te verzetten,

129, Opheffing van een correspondentschap geschiedt door: 
A. Vorming van een afdeling ter plaatse.
B. Door het verloren gaan van het werkend lidmaatschap van de corres,

pon!J.ent.
C. Een beslui� v�n het ij,B,

ONDERDE:SL XI. com.ITSSI3S. 

Het Congres of het R,B,, resp. het afdelingsbestuur· of afdelingsver
gadering kan commissies benoemen, welke met ,bepa�lde· opd�ac�ten wor
den belast·, Afdelingsbestuurscommissies en afdelingscommissies plegen 
voor het aanvangen van hun werkzaamheden over hun opdracht overleg 
met het H.B. 

131, Deze commissies brengen hun.verslagen uit aan en worden·gefinancierd 
·door hun opdrachtgevers.

132, Ze mogen naar.buiten niet zelfstandig of uit naam v·an dé N.V.S,H, 
.optreden, 

ONDERDEEL XII. GELD:rUDDELEN DER VERENIGING. 

133, \'/erkende leden bètalen een minimum contribi.a.tie van f 2,50 per jaar, 

134, Eegunstigende leden betalen èen minimum bijdrage van f 2,50 per jaar. 

f.35, Le.'den die na 1 October tot de vereniging toetreden zijn voor het lo-
pende jaàr·van de betaling·van dè contributie resp. van de bijdrage 

_yr�jgesteld, 

136. De contributie rasp, bijdrage behoort jaarlijks voor de eerste Juli
te worden voldaan,

137, Indien van een echtpaar beiden lid der vereniging ziJn, is slechts één 
van hen de minimum contributie resp. minimum bijdrage verschuldigd_._ 

1_�8 .• Hé.t Hoofdbestuur is bevoegd al dan niet op· advies van een afdelings
bestuur resp. correspo:ndent geheel of gedeeltelijke ont�effing te .. verlenen van de verplichting tot betaling van contributie resp, biJ-
drage, 

139, Ere-leden zijn van de verplichting tot contributie-be.taling vrijge
steld, 

140 .•. Geheime leden betalen de minimum-bijdrage verhoogd met een bedrag ·· 
da:f; minstens overeenkomt met de te .maken extra kosten. 

141, De contributies resp. bijdragen van algemene leden komen _geheel aan 
het Hoofdbestuur ten goede, 

142, Voor alle coh,tri butiebetalingen verricht aan de penningmeester van 
het Hoofdbestuur dient een door hem verstrekte genummerde kwitantie 

te worden afgegeven. 

s 
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Bij betaling per bank, giro of postwissel d-.ient dez� kwi t'antie bfnn.en·; 
3 weken na ontvangst van de kennisgèving van betaling aan de b.et:rokke
ne t� worden toegezonden. 

143. · De penningmeester van het Hoofdbestuur bepaalt ten aanzien van ··de al-·
gemene leden welke posten als oninbaar moeten worden be�chouwd.

144, De niet-liquide middelen van de vereniging mogen ui ts�ui tén4 ·��:'p.en
belegd in schuldbekentenissen van Rijk, Provincie of Gem� ente, . 

145. De penningmeester v�n· het Hoofdbestuur is verplicht·. voor" a�l-e door
. hem ontvangen bedragen, voor zover deze niet op b�k- · of ,giror�ken:i.ng 

gestort, gedagtekende en van zijn handtekening voor:üên�",betahngsbe
wijzen af te _geven, resp. in ontvangst te nemen voor door hem veT
richte betalingen. 

146, 

147, 

VERENIGINGSK.ASCOMMISSIE, 

De verenigingskascommissie bestaat uit ten minste 3 e� eeri plaàtsver
vangend, en ten hoogste 5 leden , De benqemjng door het Jaa�c?ngres 
geschiedt al dan niet op voordracht van de bestaande verem.gingskas
commissie . 
Jaarlijks treden bij een commissie van 3 één, bij een commissie van 5, 

� twee leden der verenigingskascomroissie af. Volgens een rooster, d?,t ar· 
wordt vastgesteld door het R.B. · 
Het aftredende lid of de aftredende leden zijn ni-e't terstond he<t'kies-
baar, 

De verenigingskascommisaie zie� toe op de doelmatigheia van de ·uit
gaven en toetst deze aan de begroting, Ze houdt re·gelmatig contac.t 
met de verenigingsaccountant aan wie de voortdurert'd'e controle op de 

verenigingsadmin'i°stratié is 'opgedragen. 
. ... ... , ';'• •• ,'t 

148. Inkomten en uitgaven in een bepaalde kalendermaand dienen .ui t-erlijk 2
maanden na het verstrijken van die kalendermaand door de verenigings

. ,. ... kascommissie te zijn onderzocht, 

. . 149. Onregelm�tigheden in.het beheer of ïn de verenigingaèoekhouding die nen
aan het H.B. te worden gerapporteerd. 

150,. Jaarlijks brengt de verenigingskascommissie ui.terlij� een maand en 14
dagen voor het Jaarcongres rapport uit, dat door het .H,B, t_en minste 

3 weken voor het Jaarcongres wordt gezonden aan alle werkende le-den 
en tevens ,rnrkrijgbaar gesteld voor d_e begunstigende leden, waarvan 
kennisgeving geschiedt in het verenigin·gsorgaan. 

ONDERDEEL )ÇIII. GELD11IDDELEN DER AFDELING. 

151, Van de contributiesresp. bijd�agen· ontvangen van de leden ene:r;' afde
ling wordt een deel aan de kas van de afdeling afgestaan, terwij1 het 
andere. deel. aan de· penningmeester· van het Ho0fdbestuur wordt afgedra
gen. 

152·, .De .afdr�çht aan h�t Hoofdbestuur bedraagt:
voor de eerste 200 leden:! 0,75 per lid per jaar. 
voor de volgende 800 leden :! 1,25 per lid per jaar. 
voor de leden boven 1000: /. 1_,50 per lid per jaar. 

153. Van de do"or de afdelingspenningmeester ge'inde contributie resp.· bij
drage wordt elk kwartaal het volgens art, 152 berekende deel aan de
penningmeester van het Hoofdbestuur overgedragen,

154. De in de contributie resp. bijdrage begrepen incassokosten komen ten
goede aan de afdeling, indien deze de contributie geïnd �eeft.

155, 
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Van de door de· penningmeester van het Hoofdbestuur ontvangen contri
buties resp. bijdragen van leden ener afdeling wordt elk kwartaal het 
volgens art. 152 berekende deel aan de afdelingspenningme ester overge
dragen. 

156. Voor alle. contributie-betalingen verricht aan de afdelingspen ningrnees
ter dient een d oor het Hoofdbestuur verstrekte genummerde kwit antie 

te worden afgegeven welke is ondertekend door de penningmeester Val').
het Hoofdbestuur, Bij betaling per bank, giro of postwissel dient de
ze kwitantie binnen 3 weken na ontvangst van de kennisgeving van be
taling aan de betrokkene te worden gezonden.

157. Het Hoofdbestuur zendt jaarlijks van naam, adres en nummer voorziene
kwitantïes overeenkomstig het aantal leden ener afdeling per 1 Octo
ber ter incasso aan de afdelingspenningmeester.
Ten oehoeve van nieuw in te schrijven leden ontvangen de·afdelings-
penningmeesters blanco kwitanties.
De penningmeester'vàn het Hoofdbestuur belast �e afdelingspenningmees
ters voor het aantal hem gezonden kwitanties en crediteert hem bij
afr�kening volgens art. 153 voor allé terug gezonde n kwitanties.

f"I 
158. De genummerde blanco kwitanties dienen op 1 October van het vooraf

gaande jaar in het bezit van de afdelingspenningmeesters te zijn.

n 

159. De van naam, adres en nummer voorziene kwitanties, als bedoeld in 
art. 157 worden uiterlijk 1 Januari aan de afdelingspenningmeesters
gezonden.

160. Van de op 31 December nog niet betaalde contributie wordt door de af
delingspenningmeester bepaald welke posten als dubieus zijn te be
schouwen, De kwitanti.es van deze leden worden voorzien van de nodige 

·inlichtingen aan de penningmeester van het Hoofdbestuur gezonden als
bijlage bi.j de eindafrekening -over het betreffende kalender jaar.

161. 

162. 

Het Hoofdbestuur stelt vast welk percentage van de opbrengst van door
haar uitgegeven geschriften, voor zover deze door de afdelingen wor
den verkocht, ten goede komt aan de afdelingen •

De afdelingspenningmèester is verplicht voor alle door hem on�vangen
bedragen, voor zover deze niet op bank, of girorekening zijn gestort,
gedagtekende en van zijn handtekening voorziene betalingsbewijzen af
te geven, resp. i,n ontvangst te nemen voor doorhem verrichte betalin
gen.

AFDELINGSKASCOMMISSIE.

163, $amenstelling, benoeming, aftreden en taak van de afdelingskascommis
sies.à.ienen te worden uitgevoerd in analogie met het bepaalde in de 

artt. 146, 147, 148 en 150 van dit Reglement. 
Indien in de afdeling geen afdelingsanoountant benoemd is, is de af
delingskascommissie belast met taak van het nazien van de boeken en 
bescheiden van de afdelingspenningmeesters, van diens rekening en ver
antwoording zijn kwartaalverslagen en zijn jaarverslag. 
De afdelingskascommissie zal zich overtuigen van het nauwkeurige be
heer der inkomsten en.uitgaven , en nagaan of de gedane uitgaven door 
de daartoe bevoegden zijn toegestaan, en de begroting nie�. op ontoe
laatbare wijze is overschreden, 

16 i .. Onreg�linatigheden in de afdelingsboekhouding dienen aan het .afdelings
bestuur te worden gerapporteerd. Belangrijke onregelmatigheden dienen 
bovendien onverwijld ter kennis van het H.E. gebracht te worden. 

165, Inkomsten en uitgaven in een bepaalde kalendermaand dienen uiterlijk 
2 maanden na het verstrijken van die kalendermaand door de afdelings
kascommissie te zijn onderzocht. 

s 
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166. Wanneer een aÎdelingskascommissie zulks nodig acht, ka.n ze na overleg
met het H,B, en het afdelingsbestuur het advies vragen of de hulp in
roepen van de verenigingsaccountant,

ONDERDEEL XIV. TIJDSCHRIFTEN EN ANDERE PUBLICATIES •. 

"1'67, De vereniging geeft een orgaan uit, getiteld "VeJ,'standig Ouderschap", 
m�andblad voor sexuele hervorming (verenigingsorgaan), 

168. Dit orgaan wordt gratis aan alle leden toegezonden, behoudens het be
paalde in art, 50,

169, Niet-leden kunnen zich op dit orgaan abonneren tegen betaling van 
f 2

,, -- per jaar, 

170, Eet verenigingsorgaan mag alleen artikelen bevatten, w�lke. verpand 
houden met het doel der beginselen en het streven van de vereniging1 
vermeld in onderdeel II van de Statuten, 
Bovendien kan het mededelingen bevatten van R.B., afdelingsbesturen 
en corresponden.ten, 

171, Het verenigingsorgaan verschijnt ten minste eenmaal per maand, 

172r De redacteur wordt benoemd door het R.B, wanneer hij geen lid is van 
tet H.B. wordt hij als regel uitgenodigd voor de vergaderingen van het � 
H.B. 

173, De redacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het·verenigings
O!'gaan, 

174. Jaarlijks uiterlijk 1 maand en 14 dagen voor het Jaarcongres· brengt
.de redacteur een versl:ag uit van zijn werkzaamheden over het ·lopende
kalenderjaar, dat door het H.B, ten minste 3 weken voor het Jaarcon
gres wordt, gezonden aan alle werkende leden en tevens verkrijgbaar
gesteld voor de begunstigende leden, waarvan kennisgeving gescn��dt in
het verenigingsorgaan.

' . .  ;) 

175·, De redacteur zorgt voor het tijdig persklaar zijn van"de· copy voor 
ieder nummer. Hij geeft aan de afdelingen en aan andere·belanghebben
den op binnen welke termijn ze afdelingsberichten e.d, moeten inzen
den. 

176. De secretaris van het H.B. is verantwoordelijk · voor de technische ver
zorging van de uitgave van het verenigingsorgaan •.

177. De kosten van redactie, drukken en verspreiden van het orgaan zijn � 
voor rekening van de verenigingskas.

178. De bezoldiging van de redacteur wordt geregeld door.het H,B, na goed
keuring van de desbetreÎfende begrotingspost door het Congres, · 

179, Het uitgeven van andere tijdschriften ·en geschriften wordt gêregeld 
door het R.B.

180. Leden of afdelingen van de vereniging mogen zonder toestemming van
het H.B. geen boeken, brochures of periodieken uitgeven ten name of
ten behoeve van de N.V.S.H,

181·, De teksten van advertenties of van publicaties ten behoeve van de 
N.V.S,H., niet genoemd in het voorafgaande artikél dienen.voor de
plaatsing of publicatie ter goedkeuring aan het H,B. te worden aange
boden. Het H.B. kan, zo nodig, vrijstelling van deze 'bepaling verle.:..
nen.

ONDERDE3L XV. VERGADERINGEN. 

182, Indien in s�atuten of Huishoudelijk Reglement niet anders is voorge
schreven, dienen van alle vanwege .verenigingsinstanties bijeen 

0 
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geroepen vergaderir.gen en bijeenkomsten ten minsteéén week vooraf 
schriftelijk aan de betrokkenen te worden kennisgegeven, 

ONDERDEEL XVI, STEM1.1INGEN. 

183. De convocaties voor vergaderingen, bedoeld in art. 72 der Statuten
bijeen geroepen omdat een voorafgaande vergadering wegens onvoldoende
deelneming aan de stemming geen besluiten heeft kunnen nemen, dienen
te vermelden, dat deze vergadering geldige besluiten kan nemen, ook
wanneer aan de stemming niet door een meerderheid der bestuurders of
commissieleden wordt deelgenomen,



NEDERLáNDSE VERENIGING VOOR SEXUELE HERVORMING 
H o o F D B E s T U U R 

•· Bijlage van Ledencontact nr. 18. · 

• 

• 

Aanvulling tot en verbeter�8
g van de Beschriivingsbrief N.V.S•H·-

--a:a. en 29 �prf l 195 • 

Nagekomen voorstellen. 

Voorstel 2 a. 

De Afdeling Zwo lle stelt voor over te gaan tot het inste].len van een 
contactorgaan voor hoofdbestuur, gewestelijke besturen, afdelingsbe
sturen en correspondenten . 

Toelichting: 

Er ia naar onze mening een tekort aan geregeld co ntact tussen de 
verschillende organen en delen van onze vereniging, 
Wat weet het B.B. van de gang van zaken in de diverse afdelingen, 
enz., en omgekeerd? 
Wat weten de verschillende afdelingen van elkaar? 
.tiet moet toch mogelijk zijn te pr ofiteren van elkaars ervaringen 
en ideeën inzake het organiseren van bijeenkomsten , andere vormen 
van propaganda, problemen van interne organisatie enz. 
Een orgaan, periodiek toe gezond en aan de diverse besturen/bestuur
ders en gezamenlijk gevuld met verslagen, suggesties en wat verder 
van nut kan zijn, zou o.i. ·hierin verbetoring kunnen brengen. 

Voorstel 6 a. 

De Afdeling Utrecht stelt voor: 
Het congres draagt het hoofdbestuur op: 

a. het onderdeel werkende leden te handha ven;
b. het artike 1 betreffende de ondertekening do or de werkende leden

van een verklaring, als omschreven in het Reglement, orrlerdeel
IV, artikel 25, consequent door te voeren;

c. formulieren ter beschikking van de afdelingen te stellen ter
uitvoering van het hiervoor genoomde artikel;

d. alle ingeschreven werkende leden alsnog deze verklaring te
laten ondertekenen.

Toelichting: 
Naar aanleiding van de voorstellen van dG afdelingen Arnhem 
en Veendam heeft de afdeling Utrecht haar aarrlacht besteed 
aan het onderdeel werkende leden on daaraan verbonden re
gleme ntsartikel, waarin voorgeschroven wordt, dat de afde
lingen aan de adspirant werkende leden een formulier ter hand 
stellen, hetwelk door .be t betreffende lid moet wor den ond er
tekend en waarin hij verklaart, dat hij de beginselen, vervat 
in de artikelen 3 t/m. 5 van de Statuton onderschrijf t. 
De afdeling Utrecht weet niet of aa n di t artikel de hand wordt 
gehouden. De bedoelde formulitiren zijn niet in ha.ar bezit en 
bijgevolg ook niet aan de Utrochtse werkende leden ter tekening 
voorgelegd en door gezonden aan het .l:ioofdbestuur. 
Hierdoor is er geen zekerheid, dat do werken de leden de begin
selen onderschrijven en ondersteunen, hetgeen door de afdeling 
Utrecht als een lacune gevoeld wordt. 
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.Amendement afdel-ing Groningen ö.p." voor stel 11. 

De Afdeling Groningen stelt voor om het voorstel 11 van afdeling 
Amsterdam als volgt te wijzigen: 

Het H.B. uit te breiden to�,11 leden, en deze twee nieuwe leden 
�� kiezen als volgt: n.l. een lid uit het Oosten van het land en 
een:uit·J::tet Noorden· van het· land. 

Toelichting: 

De afdeling Groningen is van mening, dat het R.B. ook in het 
Oosten en het Noorden van het land een vertegenwoordtging moet 
hebben. Deze hoeken van ons land hebben beide een bij zond ere 
samenstelling van de bevolking. 

Voorstel 14 a. 

De Afdeling Zwolle stelt voor de naam van het maandblad der N.V.S.H. 
11\Terstand ig Ouderschap" te wijzigen in 11 Verantwoord Ouderschap" 

Toelichting: 

Ligt niet in de naam "Verstandig Ouderschap".nog altijd een nau w 
verband met de gedachte van het neo malthusianisme: Ouders, ge
bruik to@h Uw verstand 1 Verwek geen ongewenste kinderen"? 
Zowel het ontsîaan van het ouderschap (het verwekken van een 
kind} als '11ë"'t"best�an van het ouderschap (de opvoeding van het 
kind) is een kwest�van verantwoordelijkheid: tegenover het· 
kind, tegenover de �meenschaE en van de ouders tegenovér el-
kaar. 
Is niet juist het streven van de N.V.S'.H. mèer een appèl aan 
het besef van verantwoordelijkhe� dan alleen meer aan het 
v.erstanà? · 
NatuurTijk ligt in de naam "Verstandig Ouderschap" een traditie 
opge sloten. Aangezien echter de vee 1 gebruikte afkorting 11 V. o. 11 

�ehandhaafd kan blijven, terwijl ook de klank van de woorden
verstandig" en 11 verantwoord11 niet ver uiteen ligt, wordt aan 

deze traditie toch niet radicaal een einde gemaakt. 

verbeteringen. 

Ledencontact nr. 18, bladzijde 3: 
Verslag Werkgroep voor het Bevolking svraag stuk 
2e ree;el van boven te lezen: in plaats van 11 van fulst" 
v. Ifuét, in plaats van 11de J' ong" Jong.

Bladzijde 5. Toelichting bij de balans 
3e alinea ba tig saldo ad F. 1201,63 te w1 jzigen in 
F. 1066,63'

Blo.dz1j.do.7'i Balans N.v.s.H. 
Vorderingen F. 2733,14 te wijzigen in F. 2733,�4 

Bladzijde 10. Stichting ten algemenen nutte tot bet exploit� 
van Consultatiebureaux voor Geslacht skunde 
F. 31228,28 te wijzigen in F. 31122128,

Ge N ab rink, s ec re tari s 

•

• 
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STATUTEN 

I. Naam en zetel. 

1. De Vereniging draagt de naam "Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming" en zal in deze statuten verder worden aangeduid als:
,.de vereniging". 

2. De vereniging is gevestigd te 's Gravenhage. 

,. 
3. 

II. Doet, beginselen en strl:(Ven.

De veremgmg stelt zich ten doel juiste en heldere, wetenschappelijk 
getoetste, inzichten en opvattingen op het gebied van het geslachtsle
ven en het maatschappelijk en cultureel leven, voor zover dit met het 
geslachtsleven organisch verband houdt, te grondvesten en te ver
breiden, zomede de practische toepassing dezer in'zichten e.n opvat
tingen te bevorderen. 

4. De vereniging gaat daarbij uit van de volgende beginselen:

�-

• 

a. een, gezond geslachtsleven is noodzakelijk voor een harmonische 
ontplooüng, lichamelijk zowel als geestelijk, van de persoonlijk
heid v,an ieder mens en mitsdien van het gezin en van de ge
meenschap. 

b. ieder mens heeft het recht zijn geestelijk en lichamelijk leven te 
doen leiden door de beginselen, die hij aanhangt, ook op het gebied 
van het geslachtsleven, mits hij rekening houdt met de betrek
kingen tussen men's en gemeenschap en de daaruit wederzijds 
voortvloeiende rechten en verplichtingen, zowel van morele, van 
sociale als van wettelijke aard. 

c. elke beschaving is mede het resultaat van sublimatie, hetgeen op
het gebied van het geslachtsleven wU zeggen van het proce"s, 
waardoor de sexualiteit wordt herschapen in culturele streving�n; 
verdringing van bet geslachtsleven en ontkenning van de waarde 
daarvan heeft een remmende werking op de culturele ontwilt· 
keling .

Om het gestelde doel te bereiken streeft zij ·naar: 
a. opvoeding van de mens tot volledige erkenning van de waaTde 

van het geslachtsleven;
b. verruiming en verdieping van kennis en wetenschap met betrek

king tot het geslachtsleven en wat daarmede verband houdt, in
de mP.est uitgebreide zin; 

c. voorlichting en verspreiding van kennis op dit gebied; o.m. be-
treffende het bevolkingsvraagstuk.

d. bevordering van het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk;
e. voorkoming en oplossing van moeilijkheden in het huwelijk; 
�- bevor.�ering :v;an.de consultatieve bestrijding van geslachtsziekten; 



g. het tot stand komen van een wetgeving, die de in art. 4 omschre
ven rechten van ieder individu erkent:

h. de oprichting en instandhouding,. alleei:i of in samenwerkinç-_ n:iet 
anderen van organisaties en/of rnstellingen, welke een gel]Jk of 
verwant doel nastreven, resp. het daarin deelnemen of het daar
aan verlenen van steun; 

één en ander met inachtneming der geldende wettelijke bepalingen. 

m. Structuur der organisatie.

6. De vereniging wordt opgebouwd uit werkende leden en begunstigen
de leden. Dezen kunnen behoren tot een afdeling of zij kunnen alge
meen werkend lid of begunstl.gend lid zijn. Algemeen werkend lid of 
begunstigend lid is hij/zij, die schriftelijk aan het hierna te noemen 
Hoofdbestuur mededeelt, dat hij/zij niet bij een afdeling wenst te 
worden ingeschreven. 
Wanneer in een plaats of in enige nabij elkaar liggende plaatsen t.a
minste zeven werkende leden woonachtig zijn, kunnen dezen, indien IJl'
dit wensen, een afdeling vormen, welker gebied door het Hoofdbe
stuur wordt afgebakend.
Bij oprichting van een afdeling worden alle in het desbetreffende ge
bied wonende werkende leden en begunsttgende leden in zijn verband 
opgenomen, behalve degenen, die schriftelijk aan het Hoofdbestuur 
mededelen algemeen lid of begunstigend lid te willen blijven. Met 
toestemming van het Hoofdbestuur kan een werkend Oid deel uit 
maken van een andere afdeling dan die zijner woonplaats, tenzij het 
bestuur der afdeling, waar het werkend lid deel van uit wenst te 
maken, d-aartegen bezwaar maakt. 

7. De werkende leden ener afdeling wijzen uit hun ,midden een bestuur 
aan, zomede de afgevaardigden tvoor het hierna te noemen Congres.
Het Congres benoemt de leden van het Hoofdbestuur en de eventuele
verenigingscommissies en andere functionarissen der vereniging. 

8. In plaatsen, die niet liggen in het ,gebied ener afdeling van de vereni
ging, kan door het Hoofdbestuur een correspondent vrorden aangesteld,
aan -wien door het Hoofdbestuur tevens de rechten van een afdelings
afgevaardigde kunnen worden verleend.

9. Het Hoofdbestuur is bevoegd gewesten te vormen. Het bestuur dezer 
gewesten wordt gekozen door en uit de bestuursleden der afdelingen, 
welke het gewest omvat en de correspondenten, die daarin zijn ge
vestigd. , 

a..De taak der gewestelijke besturen beperkt zich uitsluitend tot proJ:111''
ganda voor het doel, de beginselen en het streven der vereniging. Na
dere voorschriften omtrent deze gewesten zullen bij Huishoud1>lijk 
Reglement worden vastgesteld. 

IV. Werkende Leden. 

10. De vererugmg onderscheidt werkende leden en ereleden. 
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Als werkende leden kunnen worden ingeschreven, zij, die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, of die meerderjarig zijn; de beginselverklaring 
vervat in de artikelen 3 t/m 5 der statuten onderschrijven en blijk. •
geven bereid te zijn aan de verwezenlijking dezer beginselen mede te

werken en de bij huishoudelijk reglement vast te stellen jaarlijkse 
contributie te voldoen. 
Tot ereleden kunnen worden benoemd, zij, die zich buitengewoon ver
dienstelijlt hebben gemaakt voor de vereniging en/of haar beginselen. 

11. Het werkend-lidmaatschap der vereniging gaa� verloren:

12. 

"3. 

a. door overlijden; 
b. door de vast'stelling van het 'niet-voldoen aan de in artikel 10 ge

stelde eisen;
c. door opzegging;
d. door royement.

De vaststelling, als bedoeld in art. 11 �ub b, geschiedt door het Hoofd
bestuur, hetzij eigener beweging, hetzij op aanwijzing van een afde
lingsbestuur. Deze vaststelling heeft tot gevolg, dat het werkend lid 
als be.gunstigend lid wordt ingeschreven, tenzij hij te kennen geeft 
dit niet te wensen. Het werkend lid 'heeft het recht zich op het eerst
volgende Congres tegen de vervallenverklaring zijner werkend- lid-
maatschapsrechten te verweren. 

Opzegging van het werkend-lidmaatschap (zie art. 11 sub c) heeft 
geen rechtskracht voor het jaar, waarin de opzegging plaats vindt. 

14. Een werkend lid kan worden geroyeerd (zie art. 11 sub d);
a. wegens wanbetaling;
b. wegens handelingen, waardoor het werkend lid de belangen der

vereniging heeft geschaad of schaadt;
c. indien te zijnen aanzien wordt aangetoond, dat hij de belangen der

vereniging dreigt te schaden;
d. wegens opzettelijke overtreding der bepalingen van de Statuten en 

reglementen der vereniging;
e. wegens bewezen of erkende overtreding van het op het streven der

ver�niging toepasselijke wetten en verord�ningen.

15. Het Hoofdbestuur is bevoegd, hetzij eigener beweging, hetzij op voor
stel van een afdelingsbestuur, op de gronden genoemd in het vorige
artikel, een werkend lid te schorsen tot het eerstvolgende Congres.
Dit beslist, of de schorsing wordt opgeheven, dan wel wordt omgezet 
in royement. Het Hoofdbestuur is bevoegd een royement op te heffen.
De geschorste heeft recht van toegang tot het eerstvolgende Congres
met het uitsluitende doel zich tegen het dreigende royement te verwe
ren.

•• 
Schorsing van een werkend lid brengt mede, dat hij wordt geschorst
in al zijn verenigingsfuncties.

17. Slechts werkende leden zijn benoembaar tot enigerlei functie in de 
vereniging.

18. Alle werkende leden, zomede de ereleden, hebben het recht het co·ngres 
en de afdelingsvergaderingen bij te wonen. Ten Congresse hebben zij 
de bevoegdheid om bij de rondvraag het woord te voeren.

19. Alle werkende leden hebben tevens het recht, op bij het Huishoude
lijk Reglement vast te stellen voorwaarden, gebruik te maken van
alle stichtingen en instellingen, welke door de vereniging krachtens
art. 5 sub h der statuten worden in stand gehouden.
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V. Begunstigende leden. 

20. Als begunstigende leden kunnen worden ingeschreven, zij, die de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, of die meerderjarig zijn en die 
bereid zijn de bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen jaarlijkse 
bijdrage te voldoen. 

Men houdt OP lid te zijn: 
a. door overlijden; 
b. door opzegging; 
c. door wanbetaling; 
d. door weigering der bijdrage door het Hoofdbestuur. 

21. De leden hebben niet de in artikel 18 omschreven rechten der leden, 
doch wel die, welke zijn omschreven in art.- 19. 

VI. Congres. 

22. De hoogste macht in de vereniging wordt uitgeoefend door het Co�, gres. .,,.,

23. Voorschriften vervat in door het Congres rechtsgeldig genomen be
sluiten, (congresbesluiten} zijn bindend voor alle werkende leden, zo
lang ze niet door het Congres zijn veranderd of ingetrokken.

24. Het Congres wordt samengesteld uit: 
a. afgevaardigden der werkende leden, die door de afdelingsverga-

deringen worden aangewezen; 
b. afgevaardigden der algemene werkende leden;
c. de vertegenwoordiger van de gezamenlijke correspondenten;
<1. leden van het Hoofdbestuur en van de verenigingscommissies;
e. genodigden van het Hoofdbestuur. 

• 

25. Stemrecht hebben uitsluitend de afgevaardigden der afdelingen en der 
8:�gemene werkende leden en de vertegenwoordiger van de gezamen
l1Jke correspondenten. 

26. Iedere stemgerechtigde brengt tenminste één stem uit. De vaststelling
van het meerdere aantal stemmen, dat namens een afdeling door zijn 
afgevaardigden eventueel zal worden uitgebracht wordt in het Huis-
houdelijk Reglement geregeld. 

27. ��t Congres wordt ten minste éénmaal per jaar door het Hoofdbe·stuur 
bueengeroepen vóór een bij H

. 
uishoudelijk Reg

. 
lement te bepalen dat�•. (Jaarcongres} en voorts telkens, wanneer het Hoofdbestuur dit 11oa.,;1 

�ordeelt of wanneer zulks wordt verzocht door ten minste vijf afde�
hngen, tezamen tellend ten minste 20 % van het totale aantal wer
kende leden der vereniging, onder opgave der te behandelen punten. 
Voor het laatstgenoemde geval worden in het Huishoudelijk Regle
ment bepalingen vastgesteld omtrent de termijn binnen welke, de wijze 
waarop en de voorwaarden onder welke het Hoofdbestuur het Congres 
zal beleggen en voorts omtrent de bevoegdheden der verzoekers indien 
het Hoofdbestuur in gebreke blijft. 

28. De .vanwege het Hoofdbestuur 'en de afdelingsbesturen zomede van
?e m. art. 24 sub a tot en met sub d genoemden voor· een Cohgres 
mged1ende voorstellen zullen door het Hoofdbestuur tijdig aan d" 
werkende leden worden bekend gemaakt. 
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29. 

30. 

31. 

32. 

•• 

34. 

35. 

86. 

.38. 

viI. Hoofdbestuur. 
De leiding der vereniging berust bij het Bestuur, hierna te noemen het 
Hoofdbestuur, dat tevens de vereniging in en buiten rechte vertegen
woordigt, alles onder verantwoording aan en toezicht van het Congres. 
Het Hoofdbestuur is o.J:)'l. belast met het toezicht op de naleving der 
Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de congresbesluiten en de op 
het streven der vereniging toepasselijke wetten en verordeningen. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste 15 leden, 
waarvan ten minste drie en ten hoogste 5 leden het Dagelijks Bestuur 
vormen. Zij wdrden door het Congres gekozen. 
Voorzitter, Secretarf;; en Penningmeester worden ih functie gekozen 
en maken in ieder geval deel uit van het Dagelijks Bestuur. 
In geval één der drie in functie gekozen Hoo.fdbestuursleden verhin
derd is als zodanig zijn functie naar behoren uit te oefenen, hetzij 
naar zijn oordeel, hetzij naar het oordeel van de meerderheid van het 
Hoofdbestuur, wijst het Hoofdbestuur uit �n midden een plaatsver
vanger aan. Deze blijft in geen geval langer in functie dan tot het 
eerstvolgende congres. 
�e leden van het Hoofdb'estuur worden benoemd voor de tijd van drie 
Jaar; na afloop daarvan zijn zij terstond herkiesbaar. 
Het congres is bevoegd hen te schorsen of uit hun functie te ontzet
ten. Het Hoofdbestuur is bevoegd één zijner leden te schorsen, indien 
dit_ lid de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, schaadt o!
dreigt te schaden. Dit besluit moet worden genomen met tenminste
2h, meerderheid van alle overige bestuursleden. De geschorste heeft 
recht van beroep op het Congres, mits dit beroep binnen twee maanden 
schriftelijk wordt ingesteld. 
Het Hoofdbestuur zal onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdhe
den aan één o.f meer personen mogen delegeren. Deze -delegatie van 
bev_oegdhetd mag, behalve ten aanzien van het bijwonen van verga
deringen, het mzage nemen van administratie en briefwisseling en het 
voeren van niet-bindende besprekingen, niet geschieden aan minder 
dan twee personen, waaronder ten minste één lid van het Hoofdbe
stuur. 

vm. Afdelingen. 

De afdelingen hebben tot taak propaganda voor de vereniging te voe
ren en. te streven naar de verwezenlijking zijner beginselen overeen
komstig door het Hoofdbestuur te geven aanwijzingen. De afdelino-ep 
vormen organisatorische onderdelen der vereniging. 

0 

De. hoogste macht in de afdelingen wordt uitgeoefend door de vergw 
dermg van de werkende leden der afdeling (afdelingsvergadering/. 
Toegang tot de afdelingsvergaderingen hebben alle werkende leden 
der vereniging. Stemrecht hebben uitsluitend de werkende leden der 
afdeli'ng. 
De afdelingsvergadering wordt bijeengeroepen: 
a. ten minste éénmaal per jaar voor het behandelen van o,m. het 

jaarverslag v�n den secretaris en de rekening en verantwoording 
van den J?en:imgmeester, het verslag der afdelingscommissies en
voor verktezmg Vl!,n bestuursleden (jaarvergadering).

b. tenminste éénmaal voor het behandelen der agenda voor .elk te
houden Congres;

c. wanneer het Hoofdbestuur of het afdelingsbestuur daartoe besluit;
d. wanneer ten minste '%. deel der werkende leden van de afdeling 

daartoe de wens te. kennen. gééft aan-het afdelingsbéstuur, dat dan 
daartoe binnen één maand is verplicht. 
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39. 

40. 

41. 

42. 

IX. Afdelingsbesturen.

De leiding der afdeling berust bij het afdelingsbestuur, onder verant-
woording aan en toezicht van de afdelingsvergadering, 

1 Een afdelingsbestuur be'i>taat uit tenminste drie en ten hoogste negen 
leden. Zij worden gekozen door de afdelingsvergadering. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 
Zij vormen indien een afdelingsbestuur uit meer dan 5 leden bestaat, 
het Dagelijks Bestuur. 
De bestuursleden worden benoemd voor de tijd vah drie jaar; na af
loop daarvan zijn zij terstond herkiesbaar. 

. De afdelingsvergadering is bevoegd hen te schorsen of hen uit hun 
functie te ontzetten. 
Het· afdelingsbestuur is bevoegd één zijner leden te schorsen, indien 
dit bestuurslid de afdeling in ernstige mate heeft geschaad, schaadt 
of dreigt te schaden. 
Dit besluit moet met tenminste 2fs meerderheid van alle overige be
stuursleden worden genomen en vervalt automatisch, indien het niet 
binnen 14 dagen is bekrachtigd door het Dagelijks Bestuur van h• 
Hoofdbestuur. De geschorste heeft recht van beroep op de. afdelingJJI 
vergadering, mits dit beroep binnen twee maanden schriftelijk wordt 
ingesteld. De afdelingsvergadering beslist, of de schorsing wordt op· 
geheven, dan wel omgezet in ontslag als bestuurslid met het in art. 
43 omschreven gevolg. 

43. De afdelingsbesturen moeten de op het streven der vereniging toepas
selijke wetten en verordeningen, de Statuten, het Huishoudelijk Regle
ment van de v.ereniging, ge congresbesluiten en de op een en ander 
gebaseerde aanwijzingen en voorschriften van het Hoofdbestuur na
leven en zo zij hiermede in gebreke zijn, kan het Hoofdbestuur tot
schorsing van één of meer der bestuur·sleden overgaan. Evenzo, wan
neer een afdelingsbestuur weigert of in gebreke blijft het aan de al
gemene kas verschuldigde te voldoen. Van de schorsing geeft het 
Hoofdbestuur J<ennis aan de betrokkene(n).
De geschorste(n) heeft/hebben recht van beroep op het Congres, dat 
beslist, of de schorsing wordt opgeheven, dan wel omgezet in ontslag 
uit de functie als bestuurslid der afdeling.
Ontslag sluit benoembaarheid voor de eerstvolgende drie Jaren uit.

44. Op beheer en handelingen van het afdelingsbestuur wordt, behalve 
door de afdelingsvergadering contröle uitgeoefend door het Hoofdbe
stuur. De. bestuursleden zullen, zo vaak het Hoofdbestuur zulks ver
langt, schriftelijk dan wel mondeling verslag uitbrengen omtrent hun 
beleid en be.heer, in het bijzonder ook van de geldmiddelen.

45. Ingeval een geheel afdelingsbestuur wordt geschorst en de afdelings
vergadering, in dit geval door het Hoofdbestuur binnen ee.n maa� 
bijeengeroepen, niet bij machte blijkt een nieuw af!lelingsbestuur •�:,�
v?rmen, kan het Hoofdbestuur tijdelijk in de leiding der afdeling voor
zien of het kan ten aanzien van afdelingen met minder dan 25 wer
kende leden en/of minder dan 200 begun·stigende leden bepalen, dat 
de leden der .afdeling algemene leden worden, in afwachting van de 
in het gerezen geschll door het Congres te geven beslissing. 

46. In het algemeen' gelden voor het b\l'stuur der afdelingen naar analogie
de bepalingen, die voor het Hoofdbestuur gelden, tenzij in deze Sta
tuten: of bij Huishoudelijk Reglement of congresbesluit bijzondere re
gels zijn of worden gesteld.

4.7. Het afdelingsbestuur zal zijn bevoegdheden mogen delegeren op over
eenkomstige wijze als ten aanzien van het Hoofdbestuur in art. 34 
omschreven. 
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X. Correspondent.schappen.

48. De correspondenten zijn belast met de propaganda voor de vereniging,
het verstrekken van geschriften en inlichtingen, het voorbereiden van 
de vorming ener afdeling ter plaatse en met al hetgeen het Hoofdbe
stuur hun verder opdraag:t in het belang van de vereniging te ver
richten.

49. De correspondenten zijn verantwoording schuldig aan en staan onder
toezicht van het Hoofdbestuur.
De door hen in het belang der vereniging gemaakte kosten komen ten 
laste der vereniging.

50. De correspondenten moeten de op het streven der vereniging toepasse •
lijke wetten en verordeningen, de Statuten, het Huishoudelijk Regle
ment, de congresbesluiten en de op een en ander gebaseerde aanwijzin
gen van het Hoofdbestuur naleven en zo zij hiermede in gebreke zijn,
kan het Hoofdbestuur hen schorsen of van hun functie ontheffen. In 
beide gevallen heeft de betrokkene recht van beroep op het eerstvol
·gende Congres.

• 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

• 

XI. Commissies.

Het Congres is bevoegd verenigings-commissies te benoemen met een 
bepaalde door het Congres te omschrijven taak. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd be'stuurscommissies te benoemen met 
een bepaalde door het Hoofdbestuur te omschrijven taak. 
De kosten der in de art. 51 en 52 bedoelde commissies komen ten laste 
van de vereniging. Zij houden het Hoofdbestuur op de hoogte van hun 
werkzaamheden. 
De afdelingsvergad�r!ng is bevoegd afdeling.scommissies te benoemen 
met een bepaalde door de afdelingsvergadering te omschrijven taak. 
De kosten dezer commissies komen ten laste van de afdeling. 
Zij houden het afdelingsbestuur op de hoogte van hun werkzaa�eden. 

De 
a. 

b. 

C. 

d. 
e. 

f. 

g. 

XII. Geldmiddelen der vereniging.

geldmiddelen der verenigïng omvatten : 
de door de werltende leden te betalen bijdragen, waarvan het 
bedrag bij Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld; 
de door de begun·stigende leden te betalen bijdragen, wa:arvan het 
<bedrag bij Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld; 
de opbrengst van door de vereniging uit te geven geschriften; 
de opbrengst van eigendommen der vereniging; 
de rente van beleggingen; 
schenkingen, legaten en erfstellingen, welke niet anders dan onder 
het voorrecht van b.oedelbeschrijving mogen worden aanvaard; 
alle andere baten, welker aanvaarding volgens de wet en de Sta
tuten is geoorloofd. 

56. Het Hoofdbestuur zal, binnen de .grenzen van het doel der vereniging, 
de gelden besteden, dan wel tot kapitaalvorming aanwenden. 
Bij Huishoudelijk Reglement zomede door het Congres, kunnen aan
het Hoofdbestuur beperkende voorschriften aangaande de besteding 
.of aanwijzingen omtrent de belegging äer gelden worden gegeven.
De wijze van besteding of be\egging der gelden moet uit de boekhou
ding van de penningmeester duidelijk gespecificeerd. blijken. 
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57. Eén door het Congres jaarlijks te benoemen kascommissie is belast 
met het voortdurend toezicht op het geldelijk beheer van het Hoofd· 
stuur (verenigingskascommissie). 

58. Een door het Congres jaarlijks te benoemen accountant is belast met 
het voortdurend toezicht op de 'boekhouding en de administratie van 
de penningmeester (verenigings-accountant). TijdeHjke noodzakelijke 
vervanging van de accountant kan geschieden door het Hoofdbestuur 
met toestemming van de Kascommissie. 

59. 

60. 

xm. Geldmiddelen der afdelingen. 

Van de ontvangen contributies van de werkende leden ener afdeling 
wordt een bij .Huishoudelijk Reglement te bepalen gedeelte aan de kas 
der afdeling afgestaan. Van de ontvangen bijdragen der begun'stigende 
leden tot een afdeling behorend wordt een bij Huishoudelijk Reglement 
te bepalen gedeelte aan de kas der afdeling afgestaan. 

Omtrent de geldmiddelen der afdelingen en het beheer daarvan gelde1� 
naar analogie de bepalingen, die voor het Hoofdbestuur gelden, tenzij 
bij Huishoudelijk Reglement of congresbesluit anders wordt bepaald. 

61. Een door de afdelingsvergadering jaarlijks te ):Jenoemen kascommissie 
is belast met het voortdurend toezicht op het geldelijk beheer van het 
afdelingsbestuur (afdelingskascommissie). 

62. Door de afdelïngsvergadering kan een accountant wo1·den benoemd, 
die belast is met het voortdurend toezicht op de ):Joekhouding en de 
administratie ·van de afdelingspenningméester.. 

63. Alle bezittingen en gelden, zomede de archieven der afdelingen zijn 
: éigendom. van de vereniging. Gedurende het bestaan <ler afdeling worden 

zij door het afdelingsbestuur beheerd en ·bij opheffing ener afdeling 
zo spoedig mogelijk volledig ter beschikking van het Hoofd):Jestuur 
gesteld. 

XIV. Tijdschriften en andere publicaties. 

64. De vereniging kan een of meer tijds9hriften uitgeven en populaire 
en/of wetenschappelijke geschriften doen opstellen, uitgeven en/of 
verspreiden. � Voorschriften omtrent de omvang en de frequentie der uitgave va.,·· 
de tijdschriften, aangaande de redactie, de beslechting van geschillen 
daarover, de dekking der aan een en ander verbonden kosten, enz. 
zullen bij Huishoudelijk Reglement of bij congresbesluit worden ge
geven. 

XV. Vei:gaderingen. 

65. Omtrent <ie wijze waarop, termijnen binnen wellce, en aan wellce per
sonen het Congres en andere vergaderingen moeten worden geco�
voceerd, zullen bij Huishoudelijk Reglement of bij congresbesluit voor
schrtften worden gegeven. 

8 

XVI. Stemmingen. 

66. De besluiten van het Congre·� en alle colleges van de vereniging worden 
genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stem
men, voor zover bij deze Statuten niet anders is J:>epaald. 

67. Hoofdelijke stemming heeft plaats, zodra een tiende deel der stemge
rechtigden dat verlangt of de Voorzitter aldus beslist. Over zaken 
wordt mondeling gestemd, tenzij een der stemgerechtigden anders 
verlangt of de Voorzitter anders beslist, in wellc geval de regeling 
voor stemmingen over personen geldt. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd. 

68. Bij staking van stemmen vindt, indien de vergaderïng dit verlangt, 
herstemming plaats. Wordt dit niet verlangd, zomede bij herhaalde 
staking van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

Wordt bij verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte 
meerderheid verkregen, dan beeft herstemming plaats tussen die per
sonen. die een gellik en wel het grootste aantal stemmen op zich ver
enigden, of, indien slechts een persoon het grootste aantal stemmen 
verwierf, tussen dezen en degene(n), die op ee·n na het grootste 
aantal stemmen op zich verenigde(n). Bij herstemming is degeen, die 
de meeste stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. 

70. Bij het bestaan van meerdere vacatures, wordt, indien een der stem· 
gerechtigden zulks verlangt, over elke vacature afzonderlijk gestemd. 

71. Blanco of ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uit
gebracht. 

72. Ten aanzien van besturen en commïssies hebben de besluiten slechts 
kracht, indien de meerderheid der bestuurs- of commissieleden aan 
de stemming heeft deelgenomen. Wanneer een voorstel om die reden 
wordt -aangehouden tot een volgende vergadering, dan is deze meer
derheid niet vereist op de eerstvolgende vergadering mits deze op 
nader in het Huishoudelijk Reglement voor te schrijven wliZe is bijeen
geroepen. 

--3. 

XVII. Honoraria. 

Het Hoofdbestuur kan aan ft,mctionarissen, voor zover dezen geen 
bestuurders zijn, ee·n honorarium of tegemoetkoming toekennen. 
Een afdelingsbestuur kan aan afdeling'sfunctionarissen, voor zover 
dez-e geen afdelingsbestuu�·ders zijn, een honorarium of tegemoetko
ming toekennen. 

74. Bezoldigde hulpkrachten van besturen, comm1ss1es en veremgmgs
functionarissen worden alleen aangesteld door het Hoofdbestuur.· 
Over hun aanstelling wordt met het betrokken bestuur, de commissie 
of de verenigingsfunctionaris overleg gepleegd. De aan de aanstelling 
verbonden kosten moeten jaarlijks op de voorgeschreven wiize en 
gespecificeerd worden verantwoord. 

9 



XVIII. Huishoudelijk Reglement.

75. De bepalingen dezer Statuten zullen bij Huishoudelijl< Reglement wor. 
den uitgewerkt. 
Dit Huishoudelijk Reglement mag geen met deze Statuten strijdige 
bepalingen bevatten. 

76. De bepalingen van het in het vorige artikel bedoelde Huishoudelijk 
Reglement zijn voor de werkende leden evenzo bindend als de bepalin
gen dezer Statuten. 

77. 

78. 

XIX. Uitlegging en aanvulling statutaire en reglementaire

voorschriften. 

Het Hoofdbestuur is bevoegd aanwijzingen en voorschriften te geven 
gebaseerd op de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of congres
besluiten. 

Bij geschil over de uitlegging der bepalingen van de Statuten, heJ" 
Huishoudelijk Reglement en/of der congresbesluiten beslist het Hoofd
bestuur. Ingeval van blijvend geschil te dien aanzien kan het Hoofd
bestuur of de wederpartij dit geschil ter beslissing aan het eerstvol
gende Congres voorleggen. Tot zolang heeft de uitleg van het Hoofd
bestuur bindende kracht. 

79. In de -gevallen, waarin deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement 
en/of congresbesluiten niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur, zo mo
gelijk in overleg met het Congres. 

XX. Wij'Ziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

80. Besluiten tot wijziging der Statuten kunnen slechts rechtsgeldig wor
den genomen met ten minste tweederde van het in het Congres uit
gebrachte aantal stemmen. 
Voo;-stellen daartoe dienen uiterlijk drie maanden voor het Congres 
aan alle leden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

81. Een wijziging der Statuten treedt niet in werking vóór de door het 
Congres te bepalen datum. 

82. Vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschie
den bij gewone volstrekte meerderheid van stemmen. 
·Voorstellen tot wijziging behoren uiterlijk twee maanden voor het col&
gres aan alle werkende leden schriftelijk kenbaar te worden gemaaktl!''' 

XXI. Opheffing.

83. De vereniging kan worden ontbonden bij besluit van het Congres, 
genomen met tenminste drie-vierde der in het Congres uitgebrachte 
stemmen. 
Het voorstel daartoe dient uiterlijk drie maanden voor het Congres 
schriftelijk en met redenen omkleed aan alle leden kenbaar te worden 
gemaakt. In dit geval zijn de leden gerechtigd schriftelijk toegang tot 
het Congres te vragen en aldaar over de opheffing der vereniging 
het woord te voeren. 

r 

.r-.. 

84. Het besluit tot ontbinding zal de middelen moeten aanwijzen om in 
een mogelijk geldelijk tekort te voorzien of de bestemming aanwijzen 
van een mogelijk geldelijk overschot, welke bestemming zoveel moge
lijl< moet beantwoorden aan het doel der vereniging. 

85. Tenzij het congres andere personen daartoe aanwijst, treedt het Hoofd
bestuur op als liquidateur van de vereniging. 

86. 

• 

• 

XXII. Overgangs- en slotbepaling. 

Het Hoofdbestuur beslist, in zoverre mogelijk in overleg met het Con
gres, wanneer de bepalingen dezer Statuten in werking zullen treden. 
Tot zolang gelden de voorschriften en voorzieningen, welke bij beslui
ten va� het Congres of van het Hoofdbestuur en afdelingsbesturen 
sinds 5 M�i 1945 zijn gegeven. 

10 11 
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Ik heb de eer U het volgende te berichten: 
Op Woensdag 14 Maa.rt 1951 werd door de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuàle Hervorming, afdeling Hengelo(O) een openbare 
:filmavond gehouden in het II Eigen Gebouw", gelegen aan de 
toriestraat te Hengelo(O). 

De film die vertoond werd was genaamd" Vier 
pen in de Wolken". 

" 1 Aanwezig waren in totaal-6.Q.Q__personen, waarvan 

i 
�· 400 mannen en 200 vrouwen.Entree prij�oeg 50 cent.

·· , Te omstreeks 8. 00 uur werd door de voorzitter 
/._ 11,...., van de afdeling Hengelo(O) van voornoemde vll'renigin6 een kort 

,1�,J·, !...-

wellromst woord gesproken.De voorzitter is genaamd: Roelof' 
J " - '#,.. föEI.NEif, geboren te Amsterdam 29 I�ei 1912, bouwkundig tekena

wonende te Hengelo(O), van Ostadestraat Ro.47. 

1�\/)(1 ...... 
� l (, \ 

In zijn openingswoord ga:f de voorzitter te ke 
nen, dat voordat de film werd vertoond een inleidend woord zo 
gegeven worden door foevrouw KArulliNJAl�-V'.c;.Hti..EER uit Rotterdam. 

Deze het woord nemende, gaf een volledige toe
lichting op de te vertonen film.Tevens gaf zij een uiteenzetv· 
ting van het doel van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorm:i.ng, het-welk bestond uit het geven van voorlichting 
op het sexuele leven, door ht:t geven van cursus- en voorlich"è 
tingsavonden, zoals deze filmavond. 

Door de afdeling Hengelo(O) waren de zusters af'� 
delinge� uit Enschede, Almelo en Goor voor deze avond uitge
nodmgt en waren met een groot aantal aanwezig • .._ Voor deze avond was publiciteit gegeven in het 
Hengelose Dagblad van Vrijdag 9 Maart 1951, waarbij tevens 
was vermeld, dat voor deze filmavond kaa�.�n in voorv!r]r9op 
verkrijgbaar waren bij: 
Roelof MBIHEN, geboren te Amsterdam 29 lViei 1912, wonende te 
Hengelo(O}, van Ostadest:raat �o.47; 

� f Predrik PEDDEillOS, geboren te Bengelo(O) 27 October 1914, 
: de te Hengelo(O}, .Louisestraat No.17; 

. , ,....,<_.,.. X 1 'Cornelis Hendrilrns van DOORN, geboren te Rotterdam 13 Augustus
ë � ,..,J<" 1917, wonende te Hengelo ( O), Lansinlcweg No .16; 

\ V {P .. .,�· Eelke HUIZINGA, geboren te Bengelo(O) 19 Juni 1913, wonende 
_,,,...,, '1

e,
,•, te Hàngelo(o), Rudolistraat .No. 60; 

1, fi-·· �f Geert Herman Pieter BRETSCHlifJ:UDEB.i geboren te Enschede 22 Sep-
ur.e,

..... tember 1915, wonende te Hengelo ( O J, Oelerweg No .187. 
De volledige informatie kaarten van vorengenoemde 

personen zijn U reeds toegezonden. 

Op 16 11.1aart 1951 toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te I s-G R A V E l� H A G .& • 

�INDE. 
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Dienstgeheim. 

De afdeling ZAAND� van de Neder
landse Vereniging voor Sexuele Hervorming orga
niseerde op Woensdag, 7 Maart 1951 een bijeen
komst in gebouw De Harmonie alhier. 

De bijeenkomst werd bezocht door 
140 personen (zaalcapaciteit 150). 

Na een korte �nleiding door de 
voorzitter van de afdeling Zaandam Jacobus iîALS 
{geboren 18-5-1896 te Zaandam), waarin deze o.a. 
mededeelde dat de afdeling Zaandam momenteel 963 
leden telt, hield mevrouw MANTEL(-Wark), wonende 

{ y._1 te AMSTERDAM, ex-verpleegster van het Wilhelmina-
l Gasthuis te Amsterdam, thans verbonden aan het 

Dr. Aletta Jaeobshuis aldaar een lezing met 
lichtbeelden. De lezing handelde over de ont
wikkeling van de mens tot aan de geboorte. Spreek
ster vond een aandachtig gehoor (95 i der aanwe
zigen waren vrouwen). In de pauze werd gecolpor
teerd met de brochures "se:x:uele hervorming 11 en 
"verstandig ouderschap". Na de pauze beantwoordde 
mevr • .Mantel de schriftelijk aan haar gestelde 
vragen. Van Jacobus WALS bevindt zich 
cartotheekkaart reeds in Uw bezit. Van mevr. 
Mantel zijn de personalia alhier niet bekend. 

Zaandam, 9 ��art 1951. 
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Onderwetp: Openbare vergadering, gehouden op e Nfaart 1951 
in de bovenzaal van hotel "de Poort van Kleef" � 
te Apeldoorn, belegd door de Nederlandse vereniging voor 
secuele hervorming afd.Apeldoorn. 

Spreker: Gé NABRINK. 

Zaalcapaciteit: 300 personen. 

Aanwezig plm. : 35 personen. 

Op �onderdag 8 Maart 1951, werd in de bovenzaal 
van hotel. "de Poort van Kleef", Pa�ktplèin 11 te Apel
doorn, een vergadering gehouden, belegd door de Neder
landse vereniging voor seXl)_ele hervorming, afdeling Ape 
doorn. 

De bijeenkomst werd bezocht door plm.35 personen, 
ongeveer evenveel mannen als vrouwen en werd om 20.15 
uur geopend door J.VERSTEEG, Trekweg 65 te Apeldoorn, 
voorzitter van de afd.Apeldoorn van genoemde vereniging. 

Na een korte begroeting gaf hij het woord aan de 
spreker van die avond, Gé NABRINK, hoofdbestuurder van re 

Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming. 
Spreker had als onderwerp gekozen "De opvoeding 

van het kind vanaf de geboorte tot het huwelijk en meer 
specieel op sexueel gebied." 

De rede welke hij hierover hield, duurde met onder
breking van 20 minuten pauze, tot 21.30 uur, waarna ge
legenheid werd gegeven tot vragenstellen, waarvan door 
enige personen gebruik werd gemaakt. 

Op politiek gebied werd niets naar voren gebracht. 
Op crimineel gebied werd niets gezegd dat in strijd 

was met de wetgeving. De inhoud van de rede was zuiver 
gebaseerd op de opvoeding, gezien vanuit het standpunt 
van meergenoemde vereniging • 

Op 22.30 uur werd de bijeenkomst, die een rustig 
verloop had, door de voorzitter gesloten. 
"einde". 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

's-G RA V EN HA G E. 
-----------------------
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Verslag van de openbar�eenkomst van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming Afd. 
Delft,welke op Donderdag 15 Februari 1951 te 20.-uur 
wefd gehouden in de II Flora" bioscoop aan de Verwers
dijk te Delft. 
Sprekers > : Hendrik Boxhoorn, ge boren te De 1ft, 

I 
6 Maart 1920,binnenhuisarchitect,wonende 
Kon.Emmalaan 155 te Delft 

;:, l1c;.erardus Johannes Selier,geboren te 
Leiden,9 April 1891,manufacturier,wonen
te Rotterdam. 

Aanwezig ongeveer 240 personen. 
Zaalcapaeiteit: ongeveer 400 personen. 

Te omstreeks 20.15 uur werd de bijeenkomst geopend 
door de voorzitter van de Afd.ilelft Boxhoorn.Deze 
sprak een kort woord van welkom tot de aanwezigen.Hij 
sprak er zijn verwondering over uit dat een van de 
grote Delftse dagbladen nog steeds weigert advertenties 
van de vereniging op_te nemen.Dit blad,waarmede kenne
lijk de II Delftse Courant" wordt bedoeld,is volgens 
spreker bang zich aan" koud water te branden. Vlanneer 
men het woord sexu�el hoort,is men reeds huiverig. 
Niettegenstaande deze tegenwerking wo�dt er toch voort
gegaan en de vereniging die thans ruim 800 leden te 
Delft telt breidt zich nog steeds uit.Hij riep de aan
wezigen op om zich,voorzover men niet reeds lid was, 
dit te worden en zo het aantal voor Delft voorlopig op 
1000 te brengen. 
Vervolgens werd het woord verleend.aan G.J.Selier,voor 
het uitspreken van zijn rede 11 Wat nu kleine man
emigreren '?. 
Spreker begon zijn betoog met het bespreken van het 
boek" Wat nu kleine man" waarin het verhaal van de 
kleine man Pingeman in werd beschreven.Deze man was 
door zijn grote gezin werkloos geworden,omdat hij 
zijn aandacht meer bij zijn gezin had,dan bij zijn 

werk • .;.1 
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Deze kleine ,had zich daarna door een andere kleine man 
rn=imelijk Hitler la.ten opzwepen om dienst te nemen in het 
leger.Het Duitse volk barste uit zijn keurslijf en zocht 
een midQel om zijn te veel oan mensen een _plaats in de 
wereld te gev€n.Daarom ging men oorlog voeren om nieuwe 
gebied.en te veroveren,waar de mensen een plaats konden 
vinden om te leven.Dit ging goed tot het Duitse leger 
bij Stalingrad te pletter liep.Deze plannen van Hitler 
liepen uit op een fiasco en de kleine man was er de dupe 
van.Deze methode bracht dus ook geen oplossing voor het 
bevolkingsoverschot.Aan de hand van cijfers stelde spre
ker vast,dat emigratie ook geen oplossing voor het bevol
kingsoverschot kon brengen.Wanneer elk jaar 60.000 perso-

nen zouden emigreren,hetgeen practisch onmogelijk is, 
en het a?ntal geboorten zou op het huidige peil blijven, 
had Nederland in 1960 e€n bevolking van 12.000.000. 
Emigreren is volgens spreker niet de oplossing en het is 
niet zo,dat b.v.Australië een aantç;l Nederlanders toelaat 
in het belang van Nederland.Het is alleen eigenbelang van 

Austral1ë om werkkrachten te krijgen voor de industrie. 
Door de hoge wolprijzen wil Australië steeds meer indlh� 

strialiseren,-om steeds meer te kunnen verdienen. 

• 

De enige oplossing voor het vraagstuk zag spreker in het 
op verantwoordf wijze beperken� van het aantal geboorten. 
Voor de kinderen wordt aldus spreker een toeslag,ik zou 
dit een premie willen noemen, gegeven.Ik misgun de mensen 
met de grote gezinnen dese premie niet,doch ik zou de 
mensen met een klein gezin een grotere premie willen 
geven,omdat deze mensen er voor zorgen dat de problemen 
nog niet groter ziön. 

Te omstreeks 21.-uur besloot spreker zijn betoog met een 
woord van propaganda voor de N.S.v.H. 
Hierne werd een korte pauze gehouden • 
. Na 'de pauze te omstreeks 21 .1 0 uur werd de film 11 

vertoond. 
Te omstreeks 22.45 uur was de film teneinde waarna de 
vergadering uiteenging. 

Aan de Heer Hoofd van de 
BINN.SNLAMDSE VEILIGHEIDSDIENST 
'te s-Gravenhage. 
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Kort verslag van de openbare propagandavergadering be
legd door de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, 
afdeling Arnhem en gehouden op Dinsdag,13 Februará 1951 te 
20.00 uur in de zaal van café "Wilbrink",Lagestraàt 2 te 
Dieren,gemeente Rheden. 

Spreekster:Mevrouw Zr.J.C.van Beek-Zijp uit Amsterdam. 

Onderwerpt Bevruchting en geboorte�egeling. 
Aantal be-
zoekers, 30. 

r:;. Zaalcapaci-
1 2 1 FEB. 1951

teit: 60 zitplaatsen 
(f 1 () ..1 d
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Te omstreeks 20.00 uur opent Vellinga(Arnhem1,voor-
zitter van de afdeling Arnhem van de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming,de vergadering en verontschuldigt de 
vereniging vanwege het feit,dat de politie,door een nalatig
heid van de zaalhouder,geen toestemming heeft verleend om 
tijdens de te houden lezing van Mevrouw Zr.J.C.van Beek-Zijp 
(Amsterdam)�lichtbeelden,betrekking hebbenda op haar onderwPJ
te vertonen.Spr.ga-fteen korte uiteenzetting van het doel en 
wezen der vereniging aan de hand van de in zijn bezit zijn
de statuten,zegt,dat de vereniging in feite een voortzetting 
is van de ynor;�e oorlog bestaande Nieuw Malthusiaanse Bond 
en vergelijkt de geslachtsdrift met de honger van een mens, 
die,naar zijn mening ook een drift is.Spr.bestrijdt de me
ning van iO�lll..igen,dat de geslachtsdrift zich uit in een 
vieze menselijke daad en zègt de geslachtsdrift als een nor
maal menselijk verschijnsel te zien.Wij,aldus spr�leven in 
een burgedijk-kapitaliséische wereld die de geslachtsdrift 
niet wil erkennen. 

Hierna verleentt Vellinga het woord aan Mevrouw Zr. 
J.C.van Beek-Zijp(Amsterdam).Spreekster zegt,dat het haar
enigszins moeilijk valt haar onderwerp zonder lichtbeelden
voor te dragen en geeft �en beknopte explioatie over de
bouw en werking der geslachtsorganen en het ontstaan der
bevruchting.Spr.gebruikt bij haur uitleg veelal woorden
en termen die meer in medische kringen bekend zijn.Tijdens
en aan het slot van het betoog wijst apr.haar gehoor op de
in den lande gevestigde consultatiebureaux waar men over
het sexuele vraagstuk inlichtingen kan verkrijgen.Na het
doel en gebruik der voorbehoedsmiddelen te hebben besproken,
eindigt apr.haar lezing.

Hierna wordt door Vellinga de aanwezigen,in verband
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met het gesprokene,gelegenheid tot het etellen van vragen 

gegeven.De enige vragensteller,die zich bekend maakt als 

ouderling van de Gereformeerde Kerk te Dieren,zegt,voor wat 

het eerste deel der lezing betreft,van oordeel te zijn,dat 

de behandelde materie op een beschaafde-duidelijke-en voor 

niemand krenkende wijze werd uiteengezet,niettegenstaande hi 

als christen wel critiek op de doelstellingen en grondslag 

der vereniging heeft.wat betreft het tweede gedeelte der 

lezing zegt hij de indruk te hebben gekregen,àat men wil 

propageren.nLeef maar raak en zorg dat je geen kinderen 

krijgt.Kom maar mensen,wij zullen je wel inlichten".Spr. 

zegt,God heeft ons anders geleerd,n.i.dat wij de verant

woordelijkheid van ons huwelijksleven zelf moeten dragen 

dat de opzet niet moet wezen de drift maar uit te leven.De 

onthouding zoals spreekster betoogde,aldus spr._,is fout en 

druist in tegen Gods gebod • 

De voorzitter zegt,dat het geslachtsverkeer een moei

lijk probleem is en ontkent,dat de vereniging het 11vrij uit ... 

leven" propageert.De burgerlijke kranten,aldus spr.,schrij-. 

ven felle artikelen betreffende de overbevolking.Volgens 

apr.is de wereld te klein om in de toekomst voor alle mense 

voldoende voedsel te kunnen voortbrengen,zegt,dat er ge

slachtsdrift bestaat die nu eenmaal niet ongestraft te on

derdrukken is en dat de wetenschap :S.t er over eens is,dat 

onderdrukking van de geslaèhtsdrift verkeerde gevolgen 

heeft.De Nederlandse Verehiging voor Sexuele Hervorming,al

dus spr • .,heeft geen respect voor een man,wiens vrouw 12-of 

14 kinderen ter wereld brengt en zo spoedig naar het graf 

wordt geholpen.Voor de geestelijke-en lichamelijke gezond

heid van de mens is het nodig,dat de driften worden uit

geleefd.Wij zijn voor geboorteregeling,doch zeggen vaak ge

boortebeperking.Spr.zegt,dat het hem als vrijdenker moei

lijk valt om op Godsdienstige grondslag over het onderwerp 

verder in discusie te treden. 

Na de overige aanwezigen er op te hebben gewezen,dat 

te Arnhem aan het adres Nieuwe Plein 22 een voorlichtings

bureau van de vereniging is gevestigd,waar nadere inlich

tingen kunnen worden verkregen en niemand meer het woord 

wenst,sluit de voorzitter te omstreeks 21.45 uur de verga
dering. 

In de zaal werden aan de bezoekers gratis exemplaren 

van het N.V.S.H.maandblad ter lezing aangeboden,waarvan ee 

exemplaar bij dit verslag wordt gevoegd.Voor het bijwonen 

der vergadering werd een entreeprijs van F.0.25 per persoo 



.. / 
geheven.Bekende uiterst links georiönteerde personen uit 

Dieren en omgeving waren niet aanwezig.De vergadering had 

een rustig verloop. 

Ter informatie op de aanhef van de voorzitter zij ver

meld,dat de politie door aan advertentie kennis kreeg van 

deze openbare vergadering,waarbij lichtbeelden zouden worden 

vertoond.De zaalhouder verklaarde�dat bij hem een zaal be

sproken was,zonder toelichting op het doel van de bijeen

komst en zonder dat hem gevraagd was vergunning te vragen 

voor het vertonen van lichtbeelden.Bij het ontbreken van êen 

desbetreffende vergunningsaanvraag,werd geen toestemming ver

leend en gewezen op het ongeoorloofde van vertoning zonder 

toestemming. 

Verzonden aanaB.V.D.Den Haag • Velp(G),19 Februari 1951. 

•
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Dr W.F. Storm. \-
.J

t u.v.: ,\'\· i
\ . ___,--� -� . 

. . 
Hierbij moge ik U berichten, dat Willem Frederik 

Storm, geboren te Watergraafsmeer, 19-4-1913, wonende 
te Amsterdam, v.Eeghenstraa.t 30 hs, van beroep z_enuw
arta, op 31 Janu�i 1951 te Apeldoorn sprak op een open
bare vraagavond der Nederlandse Vereniging voor Se:xuele 
Hervorming. 

W.F. Storm was gekleed in het uniform van kapitein 
der Koninklijke Landmacht. 

Voor inlichtingen betre�fende W.F. Storm moge ik U 
verwijzen naar mijn sc.arijven d.d. 17 A�ril 1950 no. Dis 
8067, ter beantwoording van Uw schrijven d.d. 4 April 
1950 no. 1461/2/50, be�reffende Officiers selectie. 

� de Heer Hoofd Sectie G.2.B. 
·"'!roofdkwartier van de Generale Staf,

Jan van Nassauatraat 123,
'a - GR AVENHAGE. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

,., 
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Verbinding: 31 
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ACD/ / L),,t .r,,t rOnderwerp:Openbare vraagavond in hotel de Poort van Kleef,,������___, 
Afarktplein 11 te Apeldoorn, gehouden door de afdeling 
Apeldoorn van de Nederlandse vereniging voor sexuele 
hervorming, beantwoorder van de gestelde vragen Dr.E.F.STORM, 
Zaalcapaci tei t plm. 320 personen; � ,,,, �--- _--L>, df"Aanwezig plm.120 personen. 

�,--...,___.-� 
1 Februari 1951. 

DIENSTGEHEII\1:. 
-------------

• 

Op Woensdag 31 Januari 1951, werd in de bovenzaal 
van de Poort van Kleef, Marktplein 11 alhier, een vraag
avond gehouden, georganiseerd door de afdeling Apeldoorn 

·� van de Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming,
welke vragen door Dr.�F.STORiVi, de bekende radio-s:prek-er 
werden beantwoord. 

Aanwezig waren circa 120 personen, waarvan de groot
ste helft uit vrouwen bestond. 

Omstreeks 20.15 uu�, werd de bijeenkomst geopend 
door de plaatselijke afdelings-voorzitter, genaamd JAN 

�· VERSTEEG, geboren 27-9-1905 te Arnhem, bouwkundige,wonen
de Trekweg 65 Apeldoorn. 

Na de aanwezigen een welkom te hebben toegeroepen, 
gaf hij het woord aan Dr.STORM, voornoemd. 

:ar.STORM verscheen in de uniform van kapitein van 
het Nederlandse leger op het podium. Hij verklaarde dat 
een 15 jarige praktijk had als vrouwen-en zenuwarts 
en dat hij bij herhaling spTak voor de radio, zo ook 
weer op Vrijdagavond a.s.om 23.- uur (V.A.R.A.)Hoewel 
volgens hem reeds enige schriftelijke vragen waren inge
komen, wilde hij eerst graag de mondelinge vragen behan
delen, en gaf daarop gelegenheid aan het publiek in de 
zaal vragen te stellen. 

Door een viertal personen werd hiervan gebruik ge
maakt. Deze vragen, die van sexuele aard waren, werden 
uitvoerig &oor hem beantwoord. 

Om circa 22.15 uur werd door hem de pauze aange
kondigd en was er gelegenheid schriftelijke vragen in te 
dienen.Om 22.40 uur ging Dr.STORTu1 over tot beantwoording 
van de schriftelijke vragen waarvan er een zestal waren 
ingekomen. Deze vragen, welke ook van sexuale aard waren, 
werden door hem eveneens uitvoerig beantwoord. 

Om 23.15 uur dankte Dr.STORM voor het gehoor waarna 
de bijeenkomst, die een rustig verloop had en waarbij 
geen politieke onderwerpen waren bes:proken,uiteen ging. 

Het aanwezige publiek bestond zowel uit de meer-als 
de minder gegoeden. 
Einde. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
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B i e n s t g e h e i m. 

Hierbij heb ik de eer, U te doen toekomen een verslag 

van de Openbare Voorlichtingsavond• door de Nederlandse 

Vereniging voor Sexuele Hervorming op Woensdag 24 Januari 

1951 te Enschede gehouden. 

·---1
1 Î 7 JAN. 1951
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DI ENST G E H EIM 

VERSL AG van de Openbare Voorlichtingsavond, door de Ned. 
Vereniging voor Sexuele Hervorming op Woensdag 24 Januari 
1951 te Enschede gehouden. 

Onderwerp: Wat nu ••• ? Emigreren? 
Entree: f.0.25 per persoon. 

Toegang: boven de leeftijd van 18 jaar. 
Aanwezig: pl.m. 175 pers.; zaalcap. plm. 550 personen. 
Sprekers: Jacomina Johanna Adriana DAS (29-6-10) 

Gerardus Johannes SELIER (9-4-91) 
Stemming: aandachtig. 

Ter opening van deze avot1,d richtte mw. DAS een kort wel
komstwoord tot de aanwezigen, waarbij zij tevens enige pro
pagandische woorden wijdde aan het werk van de N.v.s.H. 

Hier�a gaf zij het woord aan de spreker van hedenavond, 
Gerardus Johannes SELIIUR, voorzitter van de afd. Rotterdam 
van de N.v.s.H. 

Deze wees erop, dat Nederland in een gevaarlijke positie 
is geraakt tengevolge van de zeer snelle toename van de be
volking. De Nederlanders kunnen nu nog voldoende voedsel en 
kleding,voor de binnenlandse behoeften importeren. Dit moet 
echter betaald worden en de middelen daarvoor moeten gevonden 
worden in de e:xport. Dus: hoe groter de bevoli:mng, hoe meer 
ons land moet importeren,en hoe hoger anderzijds de export 
moet worden opgevoerd. We kunnen echter slechts blijven 
exporteren, als we goedkoper leveren dan andere landen, m.a.w. 
de lonen van de arbeiders zullen steeds meer moeten worden 
gedrukt.en volslagen armoede zal het uiteindelijk gevolg zijn. 

Mitj..President Drees heeft onlangs gezegd, dat "het pro
bleem van de groeiende aanwas van de Nederlandse bevolking 
niet aan de orde gesteld kon worden door de huidige coalitie 
in de regering." Toch zal dat probleem aan de orde gesteld 
moeten worden. 

Om maar voldoende soldaten te hebben, die hun in staat 
moesten stellen oorlogen te voeren en te heersen over andere 
landen hebben de regeringen van Duitsland, Italie en Japan 
indertijd de bevolkingstoename in hun landen gestimuleerd. 

Thans is er b.v. in Italie een overbevolking en daardoor 
grote amnoede. Voor sociale voorzieningen is geen geld be
schikbaar. Thans stuurt Amerika zijn mensen naar Italie en 
Japan om de geboortebeperking te propageren. 

Als factoren, die bevolkingstoename tegengaan, wordèlwel
eens oorlog en besmettelijke ziekten genoemd. Oorlog is ech:eer 
een afschuwelijk middel en besmettelijke ziekten zullen geen 
invloed.op de toename van de bevolking hebben door de uitste
kende moderne bestrijdingsmethoden. 

Wanneer de aanwas van de bevolking op de gehele wereld 
ongestoord verder gaat, zullen eens de onderhoudsmiddelen 
niet meer voldêende aanwezig zijn om de menàen voldoende 
voedsel en kleding te verschaffen. 

EmigI?atie kan dus op de duur geen afdoende middel zijn. 
Er blijft slechts een middel: 0Geboortebeperking" 
De N.v.s.H. geeft op dit gebied voorlichting en wil gaarae 

een ieder met raad en daad ter zijde staan. 
Na de pauze 
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Na de pauze werden schriftelijk ingediende vragen beant-
woord. Alvorens hiertoe echter over te gaan, verklaarde de 

/

spreker, G.J.SELIER, te hebben verwacht, dat wel vragen zou
den worden gesteld naar aanleiding van het artikel in "De 
Waarheid" van 20 Januari j.l. Daar dit niet was gebeurd, wil
de spreker er ook niet op ingaan, maar wilde alleen vaststel-
len, dat de leden van de N.V.S.H. wel de eli.k invloed -
nen uitoefenen op de gang van za en in hun vereniging via de 

jaar'ver�aderingen. Tot de gewonenvergaderingen krijgen echter
alleen e werkende leden van de N.V.S.H. convocaties toege
zonden. Elk lid van de N.V.S.H. kan werkend lid worden als 
hij bereid is, de vereniging mee te willen helpen besturen. 

Spreker verklaarde verder, dat het niet aanging alle leden 
tot gewone vergaderingen uit te nodigen. In dit verband merk
te hij op, dat de afd. Rotterdam plm. 15200 leden telde en 
plm. 200 werkende leden. 

Spreker verklaarde voorts, de mening van de Katholieke 
Kerk, als zouden voorbehoedmiddelen tegennatuurlijk zijn, 
niet te delen. Door de N.v.s.H. werden dergelijke voorbehoed
middelen verstrekt. Spreker hoopte, dat eens het middel ge
vonden zou worden, dat door inenting de vrouw gedurende een 
reeks van jaren onvruchtbaar zou worden. 

Tot zover G.J.SELIER, die tijdens zijn betoog door het 
spuien van vulgaire " moppen" de lachers op zijn hand trachtte 
te verkrijgen. 

Mw DAS besloot deze "Voorlichtingsavond" en kondigde voor 
de maand Februari vergaderingen aan, die in verschillende 
wi�ken van Enschede door de N.v.s.H. gehouden zouden worden. 

Aan de bezoek�rs�van deze aaond werd een formulier uitge
reikt, waarop men kon invullen, dat men voor een volgende 
avond wenste te worden uitgenodigd of dat men inlichtingen 
wenste omtrent de N.V.S.H. of dat men lid wenste te worden 
van deze vereniging. Tevens werd aan all.e bezoekers een 
propaganda- nummer van "Verstandig Ouderschap'' uitgereikt. 

Onder de aaLwezigen bevonden zich vier militairen van de 
L-S-K., beneden de rang van officier, kennelijk van de vlieg
basis Twenthe.
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ONDERWERP: Openbare lezing georganiseerd 
door de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming, afde
ling Alkmaar. 

SPRZK3R: De heer S.RADIUS, Psychothera
peut, sprekende over het onder 
werp: Puberteit en Geslachts
leven. 

DATUM: 

?LAATS: 

ZAALCAP: 
AANN3LiIG. 

Zondag 14 Januari 1951, te 10 
uur. 
De zaal van Valk's-Lunchroom 
aan de Bouttil alhier. 
Ongeveer 100 personen. 
Ongeveer 7CY··personen. 

�-18 JAN. 1 i )1 
VE RSL A G. 

/. . � 
J��n�u�l951, t/;:z. hield

de afdeling Alkmaar van de Nederlandse Vereniging voor Sex
uele Hervorming een openbare bijeenkomst in de zaal van 
Valk's-Lunchroom, aan de Houttil alhier. 
Te omstreeks 10,15 uur opende de afdelingsvoorzitter van 
voornoemde vereniging, tr.NIBB�RING-, geboren 12.5.21 ( bij 
Uw dienst bekell.Á.), met een kort welkomswoord de bijeen
lrnmst. 
Hierna verkreeg de spreker S.RADIUS het woord. Deze belicht 
te uitvoerig de puberteit van jongens en meisjes. Hij deel 
de de ontwikkelingsgang van het kind in drie phasen n.l • 
le. De periode van O tot 6 jaar, waarin van een onbewust 
driftleven sprake zou zijn en waarin orale gevoelens een 
rol zouden spelen. 2e. De periode van 6 tot 11 jaar, waari 
van een driftleven sprake zou zijn, gemengd met een vrij 
zwak verstand en waarin het zich zelf gaat identificeren. 
3e. Een verder afgelegen periode waarin het driftleven min 
of meer beheerst zou worden door de zelfcritiek en verinne 
lijking van de opvattingen, die de opvoeding te zien gaf. 
Spreker zeide voorts, dat de geslachtsrijpheid omstreeks 
het tiende jaar wordt voorbereid. In de puberteit, voor 
meisjes gelegen in de periode van 10 tot 12 jaar en voor 
jomgehs tussen 10 en 14 jaar, ontwikkelen zich soms {anta
sie-activitei!;:.--ten. Dit is een opleving van de driften en 
gevoelens opgenomen in de kleutertijd en aangevuld met het 
toenemën van de geslachtsrijpheid en het ontwikkelen van 

een soort eindlust. Bij jongens zien we een fantasieleven 
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en het plegen van onanie. Hij fantaseert en meet bijvoor

beeld met zijn vriendjes wie de langste potlood of de 

langste pen heeft. Hij heeft grote belangstelling voor een 

blad als 11De Lach"; verdiept zich in kleur en snit van bad 

pakken en " Beha'tjes; fantaseert over uitgeklede vrouwen 

en opgetilde rokken en heeft grote belangstelling voor 

Tarzanfilms, in welke laatste hij de manlijke kracht be

leeft. Meisjes in die leeftijd hebben ontvoeringsfantasie

ën, overweldigingsaffaires, zijn bang dat ze geschaakt 

worden, praten over dieven en inbrekers en houden zich met 

prostitutie-fantasieën bezig. Desexu.ele belevenissen tus

sen vader en moeder is voor een puber veelal moeilijk te 

verwerken. Door zijn gevoel, van dat doet vader o� moeder 

toch niet, stelt hij zich soms een geheel andere, dan zijn 

biologische vader of moeder voor ogen, één die veel beter, 

groter of sterker is bijvoorbeeld. Soms gaat de puber in 

dit geestesconflict zich toeleggen op de literatuur, de 

schilder- of de dichtkunst, om zo zijn moeilijkheden te 

verwerken. 

Op schoo�l komen bij sommige kinderen leerstoringen voor, 

die de indirecte oorzaak zijn van onanie. De jongen of 

het meisje, in conflict gekomen met zijn geweten, voelt 

zich schuldig, welk schuldgevoel veelal de oorzaak is van 

een verkeerde opvoeding op dit gebied. Door sommige opvoe

ders wordt immers gezegd, dat onanie iets slechts is waar

van je ziek en dom kan worden. De puber voelt zich schul

dig ook door de manier waarop hij onaneert, de frequentie 

waarmee, de plaats (badhuis of '/.C.), de tijd (overdag 

lijkt het erger dan in de nacht bijvoorbeeld). De gevaren 

die onanie inhouden bestaan voornamelijk uit de dramatise

ring van schuldgevoelens. Bij dè meisjes komt de onanie 

minder voor. Bij jonge meisjes bestaat een jaloezie tegen

over jongetjes omdat ze iets missen (penis); dit noemt 

men de z.g. penisnijd. De ontwikkeling van de borsten 

wordt soms min of meer als een compensatie gevoeld. Later 

wordt deze jaloezie tegenover een jongetje wel door het 

verstand weggeredeneerd, doch sommige vrouwen blijft deze 

jaloezie bij tot in het huwelijk en zouden II ook wel eens 

man willen zijn". Het is moeilijk onze houding te bepalen 

tegenover het vroege geslachtsleven tussen jongens en 

meisjes. In geval de coïtus door jongens en meisjes wordt 

aanvaard, is onze taak hun voorlichting te geven ook op 
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het gebied van hulpmiddelen. //anneer dan een meisje toch 

moeder wordt, zullen we haar maatschappelijk niet achter 

mogen stellen. 

In onze cultuur kennen wij geen 11 man:vijding 11 , maar bij

sommige volken o.a. in Egypte en op de Balkan wel. Daar 

komt het voor, dat wanneer een jongen geslachtsrijp wordt 

hij bijvoorbeeld door zijn vader tot man gewijd wordt. 

Het voorkomen van sexuele angsten is niet door de opvoe

ding te verwezenlijken; wel kunnen die angsten worden a�

gevlakt of verscherpt. De angst voor het sexuele in de pu

berteit is in wezen angst voor het feit dat de geslachts

organen neigingen tot erectie hebben. Angst is dominerend 

voor de ontwikkeling van de primaire of secondaire ge

slachtsorganen. De aanvaarding van het sexuele kan eerst 

beleefd worden wanneer de angst is overwonnen, zo besloot 

spreker zijn betoog. 

Hierna was er pauze en bestond gelegenheid schriftelijk 

(later ook nog mondeling) vragen in te dienen. 

De gèstelde vragen, op het onderwerp betrekking hebbende, 

werden door RADIUS blijkbaar naar genoegen beantwoord. 

Te omstreeks 13.15 uur sloot de voorzitter met een kort 

propagandistisch woord de bijeenkomst, welkè een ordelijk 

verloop had. 

,\ \. 
Mu.y\· 

\Y 
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De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
��=�-E-�-Y-�-�-t-�-6-�� 

Hierbij doe ik U toekomen een blad uit 
een orgaan der Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming, 
"Verstandig Ouderschap", van December 1950, 
waarin voorkomt een advertentie onder het op
schrift Ant 1-Militaristische Bijeenkomst, waar
bij ik U moge wijzen op de inhoud van deze ad
vertentie. 

Ei n d e  • 
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/, _ · - Hoofdb<•stuur . 
lle KADERCONFERENTIE. 

De lle Kaderconferentie zal op Zondag 10 De
eember 1950 te Rotterdam worden gehouden, en wel 
in Restaurant "De Heemraad", Nieuwe Binnenweg 
276 (ingang Claes de Vrieselaan 129). Aanvang 
11 uur. 

Het onderwerp van deze conferentie is "H,et Hu
welijk". Gé Nabrink zal spreken over "Het huwe
lijk en· de N.V.S.H." en Dr. W. F. Storm over "De 
ontwikkeling van het huwelijk". 
Ue KADERCONFERENTIE. 

Verzoeke vast te noteren dat de 12e Kaderconfe
rentie te Utrecht zal worden gehouden en wel o:p 
Zondag 28 Januari 1951. Het onderwerp van de in
leidingen en discussies zal zijn: Abortus provo
catus. 
ABONNËMENTSPRIJS-VERHOGING 1951. 

Hoewel met ingang van 1 Januari 1950 de contri
butie van de N.V.S.H., waarbij het abonnement op 
het maandblad "Verstandig Ouderschap" is inbe
grepen, verhoogd werd van f 2.- tot f 2.50; was tot 
nu .toe de abonnementsprijs van "Verstandig 
Ouderschap" voor hen die geen lid wensen te zijn 
gelijk gebleven. 

Het Hoofdbestuur heeft nu besloten ook deze 
prijs te moeten verhogen en wel tot f 2.- per jaar
gang. Met ingang van 1 Januari 1951 is de abonne
mentsprijs dus f 2.-. 
Gewest D1•ente 

Ook in Drente is thans een gewest opgericht, dat 
de propaganda in die plaatsen, waar nog geen af

deling is gevestigd, ter hand zal namen.
Daar er hier veel dorpen bestaan, waar men van 

het bestaan van de N.V.S.H. nog nooit gehoord 
heeft, wacht het gewest een zeer grote taak. Waar 
enigszins mogelijk, zal getracht worden .een afde-
ling o� te richten. 

Zo er verspreide leden in onze provincie zijn, 
die m,enen, dat in hun plaats- propaganda gewenst 
is, laten zij zich dan in verbinding stellen met ons 
seci:etariaat, Foxel 76 te Emmer-Compascuum. 

Het Bestuur. is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: J. Spaan, Jan Lokkerstraat 1, Nieuw

Weerdinge. 
Secretaris: B. van Houten, Foxel 76, Emmer

Compasçuum. 
Penningmeester: W. Juffer. Burg. Tymesstraat 18. 

Emmen. 

ANTI-MILITARISTISCHE BIJEENKOMST 
op Dinsdag 26 December (2e Ker�tdag) 
in de Conc e rtzaal van Be 11 ev:u e 
(fogaog Marolxsuaat) * 

: . .'-:.·:- . - .-Udelin::ê11 · .-· ' ::· 
AMSTERDAM. 

Op Woensdag, 13 December a.s., aanvang 8 uur, 
Discussie-avond in Hy_po-Kriterion, Roeterstraat 
(boven Kriterion). Inleider: Ph. van Praag, met 
als onderwerp: .,Als kinderen vragen .. " Toegangs
prijs f 0.50. 

Zondag, 17 December a.s., filmochtend in het 
Kriterion-Theater, Roeterstraat, aanvang 10 uur, 
zaal open 9.30 uur. Vertoond zal worden de film: 
,,Het brandende vraagstuk:". Spreker: Dr. W. F. 
Storm, met als onderwerp: ,,Het abortus vraag-
stuk''. 

Kaarten verkrijgbaar bij onderstaande adressen: 
Keizersgracht 718, Meeuwenlaan 235 II, Stompe

to.renstraat 22, Castorplein 26, Ternatestraat 32 I, 
Sumatraplantsoen 72 belét., Ruijschstraat 77 I, 
Zaaiersweg 63, Karel du Jardinstraat 5 belét., Tol
straat 190 III, Legmeerstraat 68 belét., P. Langen
dijkstraat 26 Il, Mercatorplein 10, Gibraltarstraat 
70 I, Houtrijkstraat 5 hs., Plantage Parklaan 21 hs. 

;Hierbij delen wij onze leden mede, dat de lees
prijs van onze bibliotheek met ingang van l Oc
tober is verlaagd. Deze bedraagt thans: Voor de 
eerste week 10 cent per deel en voor elke daarop
volgende week 6 cent per deel. 

De bibliotheek is gevestigd in het Dr. Aletta 
Jacobshuis, Keizersgracht 718 en is geopend, elke 
Woensdagavond van 7.30 tot 9 uur. 

Voor Tuindorp Oostzaan bij A. de Vries, Castor
plein 26. 

Voor Tuindorp Nieuwendaln bij H. Willems, 
Stompetorenstraat 22. 

, Voor Weesp bij Q. van Leijen, Hoogstraat 31, 
Weesp. 

Alleen voor leden, dus lidmaatschapskaart mede
brengen. 
OUDE P.EKELA. 

Willen de leden er rekening mee houden, dat in 
December de kwitanties geïnd zullen worden, opdat 
wij niet tevergeefs komen . 
UTRECHT. 

Het secretariaat van de afdeling is gevestigd: 
Weerdsingel W.Z. 10. 
VLISSINGEN. 

De bibliotheek is gevestigd bij het secretariaat: 
Margrietenlaan 52, Vlissingen en is geopend, iedere 
Dinsdagavond van 7 tot 9 uur. 

SPREKERS: 

Gé :Nabrink: ,,Heeft persoonlijke dienst; 
weigering waarde?" 

Jo .Meyer:. ,.Kerstmis 1950" 
OPERA: Mozarts jeugd-opera: .,Bastien et Bastienne" uitgevoerd door het ensemble van de Stichting 

voor Paedagogische Concerten Entree /1.- - Zaal open 1 uur .- Aanvang 1.30 uur. 
KaJrteo :vukrljgbaar 1:a:m 'de za:il 'eo blt J. de Ruyter, All. Plcnonstr. 1 t 1 (bfj Oaco�taÏ,ldn) A'dam-W., C. Cornellsseu. A.mbooatr. 18 1, A-'dam-0. 

Het batig saldo van deze middag komt ten goede aaa de dienstweigeraars. 
(adv.) 

11 
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Stichting ten A.lgeDienen N ntte tot het Ex1,Ioiteren van 
Consnltatiebureanx vooI· Geslaehtsl+::unde 

DEVENTER. 
De leden in Deventer worden er nogma,;1ls op ge

wezen, dat buiten het spreekuur om niemand wordt 
geholpen. Dit geldt zowel voor de depothouder als 
voor de medewerkster. 

Leden, wonende buiten Deventer, die bij de me
dewerkster moeten zijn en niet op het spreekuur 
kunnen komen, zullen zich schriftelijk met haar 
in verbinding moeten stellen. 

Willen ook de andere corresPondènt.schappen 
hieraan denken? 
DORDRECHT. 

Het huisnummer van Mevrouw Dubbeldam is ge
wijzigd. Haar adres is thans Reeweg 96 te Dubbel
dam. 

Mevrouw Prenger-<ie Bruin zal op 13 Januari 
geen inlichtingen-spreekuur houden. 
GRONINGEN. 

Het adres van het bureau is gewijzigd. Het is 
thans Damsterdiep 65. 

HAARLE,M. 

V<1naf heden zijn ook middelen verkrijgbaaT (uit
gezonderd pessaria) bij Mevrouw J. Smit, Theems
plein 36 te Haarlem. Uitsluitend Dinsdags en Vrij
dags des middags en des avonds. 

VEENDAM. 
Middelen zijn eveneens verkrijgbaar bij de beer 

H. Kleinhuis, Noorderkwartier 45 G, Veendam en
R. S. Molog, Prins Bernhardlaan 73, Veendam .• 

VENLO. 
Het adres van de depöhouder, de heer A. Vroon, 

is gewijzigd. Het is thans: Roodborstweg 6 te Venlo. 
VLISSINGEN. 

Voor het eerste kwartaal 1951 houdt de mede
werkster zitting op de volgende Donderdagen: 18 
Januari, 8 Fèbruari en 8 Maart. 

Inlichtingen en boeken ruilen, iedere Dinsdag
avond van 7 tot 9 uur bij het secretariaat, Margrie
tenlaan 52 te Vlissingen . 

. Gé Nabrink's Boekhandel - Ja11 van Nasnusfraaf 1 - Dtll Haag - Tel, 777779 , Postgiro 114H3 

DE 0 NS TER FEL IJ KEN 
THANS VERKRIJGBAAR IN 
PRACHTaAND VAN KUNST
LEER MET GOUDSTEMPEL. 

Prachtige uitvoering in 3 kleu
ren kunstlederen banden. 

Romans van Charlotte Bronte 
in wit kunstleder. 

Prijs per deel f 5.90 

Per serie van 3 delen slechts 
, 15.-

Franse Liefdesromans in rood 
kunstleer. 

(Prijsvoordeel ! 2.70) 
Avonturenromans en vertellin

gen in groen kunstleer. 

Profiteert van het aanzienlijke prifsvoordeel �in :serieverband en de gemakkelijke betalingscondities 
3 romans van CHARLOTTE BRONTE: 3 Avonturenromipis en vertellingen: 

Jane Eyre. STtVENSON, Schat-eiland. 
Villette. DUMAS, De drie musketiers. 
De woeste hoogte. TOLSTOI, Waardoor de mensen leven. 

3 Onsterfeliikc Franse liefdesromans in uitstekende vertalingen en prachtige uitvoering. 
GUS'I'A VE FLAUBERT, Leerschool der Liefde (voor het eerst in het Nederlands vertaald). 
GUSTAVE FLAUBERT. Madame Bovary (een van hal"tstocht voor taal en leven 

do01,trokken verhaal van een lief de). 
STENDHAL, De Chartreuse van Parma, (het rijkste en bekoorlijkste van Sten

dhal's meesterwerken, recensie Het Parool). 
Op gemakkelijke betalingscondities: bij levering eerste deel f 5.-, en vervolgens f 5.- per 

maand. VULT DIRECT ONDERSTAANDE STROOK IN. 

1 

Ondergetekende : .................................................. ................................................................ . 

Ad re$: ................. ..................................... ................................................... ... Pia au: .............. ................................................................... . 
verzoekt te zenden: a.. 3 Romans van Bronte; b. 3 Avonturenromans; Haodtekeoing: 

e. 3 Liefdesromans, à / 15.- per serie. 
Betalin� in termijnen onder rembours, geld wordt per postwissel 
toegezonden. 

••
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Aan de Heer 
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Ontv. bew: ....... _ .... �.§!..::9-;r.�Y.e..:o.hage , 24 Mei 19 51

Rappel : ..... -......... ),.l.i .......... ..

Antwoord :.-.............. /.!...i...1./i..�� 
DIENSTGEHEIM 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd o 29.11. 
1950 ongenummerd moge ik U verzoeken mij te wil
len doen inlichten omtrent de personalia en poli
tieke antecedenten van de daarvoor in aanmerking 
komende leden van de in dat schrijven genoemde 
familie K. Ph. KAT, wonende Bijlstraa.t 19 te 
Uwent. 

Commissaris van Gemeentepolitie 
te 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

� 
namens deze: 

U S S U M. 
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Busi=ium, 29 November 1g50. 
BETR!!.iF�: VERTROUWELIJK.-

Openbare lezing, toegelicht door lichtbeelden, 
op Dinsdag, 28 November 1950, in: " Ons Gebouw" 
aan de Vossiuslaan 41 te BUSSUM, uitgaande van 
de afdeling Bussum van de �ederlandse vereniging 
voor sexuele hervormL�g.- -H_J!qr,11 l 

i�-8 DEC.�� ------------------------------------------------

ONDERIIERP: 
Sexuele voorlichting.( bevruchting en geboorte
beperking) ACD/ �z /.j :·
------------------------------------------------

SPREEKST.l!.:R: 
Mevr. J.C. Van BEEK-Zijp uit .AM STERDAl\iI.-
------------------------------------------------

DA T;l.l.t.,f. :.7 
1�: p

?

• 
�! 

Op Dinsdag, 28 November 1950, werd in: "Ons Gebouw" aan de 
Vossiuslaan 41 te Bussum, een openbare lezing gehouden, uitgaande 
van de Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming, afdeling 
BUSSll�.-

Zaalcapaciteit: 100 personen. Aanwezig: circa 70 personen 
. nen en vrouwen boven de leeftijd van twintig jaren) 

/ 
Aanvang: 20.10 uur; einde: 22.20 uur. Stemming: rustig.-

f.<}�.-,..1 i De �Q.Qrzjtter: Jan illiEMAN, geboren te Bussum, 11 Maart 1911, 
schilder; wonende te Bussum, Spiegeldwarsstraat 6, opende deze bij
eenkomst met de aanwezigen een hartelijk welkom toe te roepen. 

Hij vond de opkomst tamelijk goed, gezien het feit, dat de 
plaatselijke pers geen advertenties van deze vereniging op heeft wil
len nemen.-

Spr. achtte de voorlichting op het gebied van het geslachtsle
ven zeer belangrijk en het is tevens het doel van de N.V.S.H. de 
juiste en heldere inzichten resp. opvatting::n:>p dit terrein te grond
vesten en te verbreiden, alsmede de practische toepassing daarvan te 
bevorderen. 

Spr. hoopte dat de aanwezigen een leerzame avond mochten heb
ben en drong er bij het publiek op aan, om een volgend maal vrienden 
en kenn.issen mede te nemen, wanneer een nieuwe lezing zou worden ge

• 
houden. Vervolgens vroeg spr. de aandacht voor de lezing over het on
derwerp: " Sexuele voorlichting", welke werd gehouden door mevrouw Zn 
J.C. Van BEEK-Zijp uit .AMST:ERDAM, medewerkster van het Dr.Jan Rutgers 
huis te HILVERSUM, onder mededeling, d�t voor de pauze zou worden be
sproken: de bevruchting, en ná de pauze over; de geboortebeperking.-

De spreekster ving haar rede aan met naar voren te brengen, dat
orier de mensen in het algemeen op het gebied van het geslachtsleven 
veel onwetendheid bestaat. De mensen schamen zich om deskundige voor
lichting in te roepen. Er zijn vele huwelijken waar kinderen onge
wenst zijn, b.v. met het oog op de slechte f!hnantiele positie van de 
man. Mocht in zo 1 n gezin de vrouw toch zwanger worden, dan neemt men 
veelal zijn toevlucht tot de z.g. opgewekte miskraam ( abortus pro
vocatus) • Spr. kan dit niet aanbevelen.., mede met het oog op de gevaren 
welke aan dergelijke handelingen verbonden zijn. Volgens spr. is het 
verstandigert�Yanneer men toch geen kinderen wil hebben, de zwanger
schap � zien1voorkomen. 

Spr. vervolgde haar lezing, met op te merken, dat er verschil
lende manieren zijn om bevruchting te voorkomen n.l. 16 algehele ont
houding; 2o periodieke onthouding en 3o. gebruik van z.g.voorbehoeds
middèlen. 

De 
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volgblad -2- N.v.s.H.-

De eerste methode werd door spreekster van de hand gewezen, 
aangezien deze in de praktijk onder gezonde mensen niet uitvoer
baar was.-

Ten aanzien van de tweede methode, wees spreekster op het ge
vaar of beter�gezegd op de teleurstelling tengevolge van ondes
kundig optreden. \lil men op deze manier zwangerschap voorkomen, 
dan is deskundige voorbereiding en toelichting nodig, aldus spr. 

met betrekking tot de laatste manier, waarschuwde spreekster 
tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen, welke worden verkocht 
in de z.g.Sanitaswinkels en achtte spreekster deskundige voorlich
ting hierbij noodzakelijk.-

Vervolgens werden lichtbeelden vertoond, aan de hand waarvan 
spreekster een toelichting gaf, over de werking van de zaadcellen 
van de man en de eitjes van de vrouw; de respectievelijke v.rerking 
van de geslachtsorganen van de man en de vrouw, alsmede over de 
wijze waarop een bevruchting tot stand kan komen.-

Na een korte pauze , gaf spreekster aan de hand van getoonde 
lichtbeelden, een toelichting over de soorten van voorbehoedsmid
delen van de man en van de vrouw.-

Na afloop van deze lezing, werd door twee van de aanwezigen ge 
bruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot vragen stellen, welke 
door spreekster werden beantwoord.-

De voorzitter bracht spreekster dank voor haar lezing en acht-
te het niet onmogelijk dat een volgend maal één van de artsen van 
de consultatie-bureaux van de vereniging, een lezing zou komen 
houden. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt Fl. 1 .50 per 
jaar, aldus de voorzitter, waarna hij de bijeenkomst besloot. 

De leden v·an het bestuur van de afdeling Bussum v·an de 1'îeder
landse vereniging voor sexuele hervorming, zijn georienteerd op

de C.P.N. Het secretariaat v,an deze afdeling is thans gevestigd 
aan het adres: Bijlstraat 19 te Bussum, alwaar woont de communis-

' tische familie K.Ph .K A '.!!. 
J De hiexvoorgenoemde J,I:lliEMAN, sympathiseert met het communis-

me. 
De vergadering had evenwel geen extreme inslag. Zij droeg geen 

politiek karakter. Onder de aanwezigen, werden zo goed als geen 
politiek onbetrouwbare personen gesignaleerd.-

1
1 Einde 11 

( 
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OrT.JE.i.·l1i7E.dP: Openbare bi jeenkor?st ita.: de plaat
selijke afdeling van de Neder
landse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming. 

SPRLKE"1: 

TIJD: 

PLAATS: 

ZAlLCAP: 

AAlhiJfäIG: 

P.A. VAî. HUET, lid van het Höofcl
bes tuur van vermelde vereniging, 
met als onderwerp: Het bevolkings
vraagstuk in Nederland en het 
Japanse voorbeeld. 

Zondag, 26.11.50. Aanvang 10.
uur., einde 13,25 uur • 

Valk's Lunchroom, Houttil, 

Pl.m. 100 personen. 

Pl.m. 20 personen. 

V 1!, R SLA G. 

Op Zondag, 26 November 195C, aanvang lC.00 uur 
einde 13.25 uur, werd in de zaal van Valk's Lunchroom, 
aan de Houttil, alhier, "'en openbare bijeenkomst gehou
den van de plaatselijke afdeling va.n do Nederlandse Ver
eniging voor Sexuele Hervorming, waarin als spreker op
trad P.,'\.. VA1'T Hm T, lid va)l het 1Ioofdbes tuur van deze 
vereniging, met als onderwerp: 11Het bevolkingsvraagstuk 
in Nederland en het Japanse voorbecld. 11 

De toegang was gesteld op 35 cent per persoon. 
Vernomen werd, dat een 80-tal toe5angskaarten was ver
kocht, doch toen het bestuurslid .'/.PEETERS, geboren 
7.7.18, U bekend, de vergadering met een woord van in
leiding opende, waren slechts 20 personen aanwezig. 
P.A. VA�: HUBT be�on met de positie van Japan in ui tge
breide zin te bespreken. Je Vulkanische uitbarstingen, 
hongersnoden, epidemiën, drukten met de eeuwenoude ge
schiedenis, benevens het voorbeeld van de 3amoerai-kaste 
een tot heden onuitwisbare stempel op het Japanse volk. 
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Bekend is de onaandoenlijkheid en wreedheid van de Japan
ner. Eertijds kende het Japanse volk de bewuste regeling 
van het kindertal door abortus provocat11s, kindermoord, 
de vereiste, dat de huwbare leeftijd van de man eerst 
werd bereikt op 30-jarige leeftijd en het voorbeeld van 
de Samoerai� niet meer dan drie kinderen te verwekken. 
Het bevolkinspeil bleef zodoende tot 1867 vrij constant, 
n.l. 30.000.00 0. �it jaar betekent het be�in van een
gro�e kentering in het bevoltinpcijfer. Onder druk van 
het buitenland, en gestimuleerd door Japanse imperialis
ten zien we in 1900 de bevolking gestegen tot 44 millioe 
1930: 64 millioen en in 1950: 8C millioen. Het ontwakende 
HSjintoeïame 11

, zijnde een Staatseredienst, èl.roeg tot 
deze stijging niet weinig bij. Len door een Amei·ikaanse 
vrouw in 1929 in Japan geprJfeerde bewuste geboorterege
ling, door de �egering tegengewerkt, liep op n�ets uit. 
Deze bevolkingsaanwas bracht e.rbarmelijke toestanden op 
sociaal gebied met zich mee. De bedrijven waren niet bij 
machte alle arbeiders op te nemen. �e agrarische sector 
bleek, evenals in ons land, het minst rekbaar tot het 
opnemen van arbeidskrachten. Reizende vertegem,oordigers 
contracteerden jeugdige en zeer jeugdige arbeiders, die 
daarna drie jaren de fabrielr niet meer mochten verlaten. 
Slechte voeding en huisvesting had een hoog sterftecijfer 
onder deze arbeiders tot gevolg. �e mystieke verering 
van de Japanner voor de Keizer betekent de uitschakeling 
van de persoonlijkheid. Spreker deed uitkomen hoe de 
snelle toename van de bevolking allerlei ellende tot ge
volg had. De na de oorlog door Amerike in Japan gebrachte 
voedselvoorraden verdwenen als in een bodemloze put. 

Na de pauze behandelde spreker het vraagstuk van 
het bevolkinscijfer in ons land. Een Zweeds bevolkingsex
·pert heeft zich intensie� bezig gehoaden met het vraag
stuk van het plafond van een bevolkingscijfer, het z.g.
bevolkinsopticum. Niemand is er tot dusver in geslaagd
dit bevolkinsopticum vast te stellen, aangezien rekening
moet worden gehouden met factoren, die bui ten onze be
schouwing liggen. In Nederland bijvoorbeeld, zou wanneer
de atoomenergie voor vredrsdoeleinden werd aangewend en
het voedselv:r.aagstuk langs wetenschappelijke weg werd
opgelost, het bevolkinsopticum belangrijk stijgen. Het
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staat echter wel vast, dat wanneer een stijging van het 
bevolkidscijfer een daling van de welvaart medebrengt, 
dit opticum is overschreden. Voor de oorlog was het 
welvaartsniveau van de Nederlandse werkloze hoger dan 
dit van een werkende in Japan of China. Aan de hand van 
grafieken toonde spreker vervolgens, dat het aantal ge
boorten samenhing met religie, stad of platteland. Uit 
deze grafieken blijkt een verdubbeling van onze bevol
king op steeds kortere termijnen. 

Sedert een tweetal jaren tonen kranten en tij 
schriften na door de M.V.S.H. te zijn wakker geschud, 
belangstèlling voor het bevolkingsvraagstuk, dat inder
daad catastrofale gevolgen met zich dreigt te brengen. 
�migratie, zelfs van 25.000 personen per jaar, benevens 
landaanwinning door inpoldering, betekent geen oplos
sing. Binnenkort hebben we te rekenen met het onder
brengen per jaar van telkens grotere aantallen arbeids
lcrachten. De Rooms-Rode-coalitie in onze Regering maakt 
dat dit vraagstuk van de geboorteregeling niet aan de 
orde komt en naar de mening van Minister Drees niet 
urgent wordt geacht. De Regering doet het voorkomen 
alsof industrialisatie uitkomst kan brengen. Spreker 
deed een beroep op de aanwezigen een bewuste regeling 
van het kindertal te propageren, tot afwending van een 
catastrofe, die vooral de kleine man in zijn welvaart 
zal aanranden • 

Naar aanleiding van verschillende vragen en 
opmerkingen van bezoekers besprak spreker het onder
zoek van het 'Centraal Plan Bureau met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, dat uitwees, dat ons land 
in de toekomst heeft rekening te houden met 40 .000 a 
45.000 werklozen. Tie industrialisatie kan dit arbei
dersoverschot niet opheffen, dat is een praatje. Voor 
de meest eenvoudige vorm van industrie, n.l. de chemi
sche, moet bij de oprichting een bedrag van F.9000,
per arbeider worden geinvesteerd. Voor nutsbedrijven 
is dit bedrag per arbeider zelfs F.275.000,-. Een ver
sobering voor ons gehele volk ms onafwendbaar. fmmigra
tie is een onding, zowel ethisch, moreel, als ideeel. 
Spreker noemde de indu.strialisatienota van Minister 
van de Brink en zeide, dat concurrentie met de in ons 
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land vervaardigde producten met het buitenland onmo

gelijk was, alleen al door het hoge onkostenbutget, 

dat door verschillende sociale verzekeringen, de prijs 

te hoog maakte. De pas verworven sociale verzekeringen 

van de Nederlandse arbeider zullen voor een concur

rerend vermogen moeten worden afgebroken en dat alles 

is ons eigen schuld, een straf voor onze lauwe hou

ding. ï/e moeten op onze poot spelen en onze eigen 

boontjes doppen. �e geboorteregeling dient door de 

Regering minstens erkend te worden. Tiie is straks 

antwoordelijk voor de onafwendbare catastrofe? J)e Re

gering van thans is dan in de mist verdwenen: zij is 

afgetreden en niet meer ter verantwoording te roepen. 

Er is, naar ik pas kort geleden vernam, een door de 

Regering gesubsidieerde instantie, genaamd Isoneva 

(Industrialisatie en Socialisatie Nederlandse volk) 

sterk Rooms gekleurd. Op de laatst gehouden bijeen

komst van dit lichaam mocht na een bepaald tijdstip 

zelfs niet meer over geboorteregeling worden gesproke 

Spreker bracht naar aanleiding van een vraag wat hij 

dacht te moeten ondernemen tegen de Alkmaarse Courant, 

die weigerde advertenties van de rT.V.S.H. op te nemen 

het gebeurde te Rotterdam ter sprake, waar hij tegen

werking ondervond bij het verkrijgen van een gemeente

lijke aula voor een vergadering van de N.�.S.H. Aan

plakbiljetten, waarop de gang van zaken werd uiteenge

zet,- en ••• toegegeven wel een weinig hatelijk van 

toon,- hadden een bezoek van 1050 mensen ten gevolge, 

waaruit zich 150 nieuwe leden meldden, Ofschoon andere 

vergaderruimte disponibel was had hij deze zaak prin

cipieel gesteld. Na zijn dreiging,dat hij vlak voor de 

gemeenteraadsverkiezingen een stunt zou uithalen met 

behulp van de communisten werd de Aula met medewerking 

van de P.v.d.A. toch verkregen. Het was geenszins zijn 

bedoeling met de communisten samen te werken, maar 

het trof doel. Hij ried aan ook hier met het goedkope 

middel van strooibiljetten te gaan werken. De voorzit

ter dankte de spreker voor zijn rede en deed een be

roep op de aanwezigen zich beschikbaar te stellen 

voor 2 vacante plaatsen in het afdelingsbestuur en 

actie. Drie mannen en drie vrouwen gaven zich daartoe 
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op. Hierna sloot de voorzitter de vergadering te 

13.25 uur. 

Bijzonderheden deden zich niet voor. Einde. 

Mu. 
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Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een ver
slag van de jeugdavond, belegd door de afdeling Ensche
de van de N.V. Q.H., gehouden op Woensdag, 15 November 
1950 in 11 0ns Huis" te Enschede. 

w ·
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DIENSTGEHr"IM. 

No. 1629. 

16 November 1950. 

VERSLAG van de Jeugdavond, belegd door de afde
ling Enschede van de N.V.S.H., gehouden op tvoentäag, 

15 November 1950 in "Ons Huis" te Enschede. 

Aanwezig: ± 200 personen( zad.lcap. 500) 

11 Spreeksters: Jacomina Johanna Adriana DAS (29-6-10);
�\ Mevr. KARREMAN-VERMEER uit Rotterdam. 

Stemming: voor de pauze vrij rumoerig, na de pauze rustig. 

Entree: r.0,25 per persoon. 

Toegang: niet beneden 18 jaar • 

Na een kort openingswoord van de voorzitster Mevr. Das, 
"aarin zij alle aanwezigen welkom heette, werd het voord 
gegeven aan de inleidster van deze avond Mevr. Karreman
Vermeer. 

Deze gaf als doel van deze avond aan, goede voorlich
ting te/geven aan jeugdige personen. 

In het kort 1;1eèrgegeven, kwam haar betoog op het vol
gende neer: 

Wanneer mensen sexuele afwijkingen vertonen, dan is 
oit vaak een gevolg van te weinig ontvangen liefde in de 
kinder- en puberteitsjaren en van te weinig of verkeerde 
voorlichting. 

Alle uitingen van s�aliteit zijn geoorloofd. Bij 
zelfbevrediging is het b.v. geen vraag, of dit goed of 
kwaad is: het is volkomen natuurlijk, da�r het in de die� 
renwereld ook voorkomt. Spreekster vergeleek het voldoen 
aan het verlangen hiernaar met het verlangen naar een ci
garet. 

Uitingen van sexualiteit tegenover een partner zijn 
altijd geoorloofd, wanneer er sprake is van een betuiging 
van werkelijke, wederzijdse liefde. Onderdrukking van de 
sexualiteit ten opzichte van een partner is verkeerd, daar 
dit geestelijke en daar...--door lichamelijke stoornissen ten
gevolge kan hebben. Volgens hac..r is het dus beter a.an de 
se�le verlangens te voldoen, dan deze te onderdrukken. 

Kinderen moeten steeds gewenst zijn. 

In de pauze die op deze inleiding volgde, werd er ge
legenheid gegeven, schriftelijk vragen in te dienen, ter
wijl na de pauze nog gelegenheid bestonà mondeling vragen 
te c;tellen. 

Al deze vragen werden door de spreekster beantwoord 
in de geest zoals hierboven puntsgewijze is weergegeven. 

Voor de aanvang van deze jeugdavond was reeds een tip 
gekregen, dat studenten van de Hogere Textielschool te En
schede deze vergadering zouden bezoeken met het doel,deze 
te verstoren. 

Het bleek, dat zich inderdaad onder de aanwezigen een 
150-tal van deze studenten bevond( dus het overgrote deel
van het tota;l actntal bezoekers uitmakend), dat kennelijk
met genoemd doel hier aan,,,ezig was.

- Voor de pauze -
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Voor de pauze.was het dan ook vrij rumoerig in de zaal. 
Er vias veel voetgeschuifel, overdadig gehoest en gelach, 
men liet tijdens het betoog van Mevr. Karreman-Vermeer een 
wekker aflopen, terwijl tijdens de pauze kennelijk met 
stinkbommen was gewerkt. 

De indruk werd dan ook verkregen, dat deze spreekster 
zich tengevolge hiervan niet in concrete bewoordingen ging 
uiten over bovengenoemde problemen, doch slechts oppervlak
kig over een en ander uitwijdde. 

Dat het overigens niet tot �rnstige oraerverstoringen 
kwam, v·as waarschijnlijk mede te danken aan het betrekkelijk 
grote aantal politiemensen, dat in de zaal ac1m,ezig 'W�S. 

Bovendien richtte spreek�ter zich na de pauze, alvo
rens zij de ingediende vragen beantwoordde, met een speci
aal v.oord tot bovenbedoelde jongelui, waarbij zij deze waar
schuwde voor eventueel hinderlijk optreden, aangezien de 
vergadering dan onmiddellijk zou worden gesloten en zij ver
zocht bovendien de a,J.nwezigen bij het stellen van vragen 
en bij eventuele re- en dupliek tolerant te blijven. Mede 
door haar tactvol optreden verliep het verdere gedeelte 
van de avond da.n ook volkomen rustig. 

Door het bestuur van de afaeling Enschede der N.LS.H. 
was aan de garnizoenscommandant der vliegbasis Twenthe het 
verzoek gericht zijn welwi�_lende medewerking te willen ver
lenen door de recruten van deze vliegbasis in sta.at te stel
len bovengenoemde lezing bij t€ wonen en door zijn toestem
ming te verlenen voor het door enkele leden van de afdeling 
Enschede van de N.V.S.H., gelegerd op de vliegbafis Twenthe, 
laten verspreiden van vlugschriften of op andere wijze be
kend maken van de te houden lezing. 

Bovendien werd in bedoeld �chrijven te kennen gegeven, 
dat het zeer on prijs zou 1-·orden gesteld, indien de garni
zoenscommandant de gelegenheid zou kunnen vinden, bovenbe
doelde lezing persoonlijk bij te wonen, w"-arvoor een entree
bewijr was ingesloten. 

Het bleek dat twee militairen der L.S.K., beneden de 
rang van officier, in de za,ü aanwezig waren. 
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Onderwerp: Openbare Vergadering N .• V .S.H., 
afdeling Beverwijk op 13-11-50 ACD/ 1716yl 

1 

Op Maandag 13 November 1950, te 20 uur, werd in de grote 
toneelzaal van het Kennemertheater aan de Zeestraat te 
Beverwijk een openbare propaganda-bijeenkomst gehouden 
van de afdeling Beverwijk van de Ned.Ver.Se:x:u.ele Hervorming. 

Als sprekers waren aangekondigd: 
:x-' 1. G.J. Selier, vertegenwoordiger in textielwaren, 

Voorzitter NVSH, afd. Rotterdam. 
P '2. P.A. van Huet, Secretaris NVSH, afd. Rotterdam. 

De entree was gesteld op f 0.25 per persoon. Kaarten 
waren verkrijgbaar aan de zaal. 

Er was aangekondigd dat gelegenheid zou worden gegeven 
voor schri:f'telijke of mondelinge vragen stellen. 

Tien dagen van tevoren, op 3-11-50, had de afd.Bever
wijk huis aan k'8.is een gedrukte folder over deze vergadering 
rondgebracht, waarvan een exemplaar bij deze melding wordt 
gevoegd. 

In katholieke kringen had de aankondiging van deze 
vergadering nog al wat deining verwekt. 

Het plaatselijk/"De Kennemer" van 8-11-50, /blad 
schreef "van de wolven die in schaapskleren komen, maar 
inwendig verscheurende dieren zijn." Hieraan werd toege
voegd: "Dat is tegenwoordig een juist beeld van de C.P.N. 
Maandag a.. s. is er te Beverwijk een bi.jeenkomst waarop 
"se:x:u.ele voorlichting" zal worden gegeven. Nou is daar wel 
de wolf in te herkennen. Dergelijke bijeenkomsten zijn als 
regel niet veel zaaks. Het was vanzelfsprekend dat deze 
voorlichting uit een onfrisse hoek zou komen." De schrijver 
vervolgde met de mededeling dat hij "uit goede bron vernam 
dat hier de C.P.N. weer achter zit. Natuurlijk!(Ondermij-l ning van het gezinsleven is bij de heren toch een der voor

� naa.mste (geheime) propagandapunten. Dat heef't kameraad · 1 Grotewohl de vorige week duidelijk laten blijken toen hij 
verordeneerde dat alle gehuwde vrouwen in de Oost-Zone van 
Duitsland in de fabrieken moeten werken en dat de (Communis
tische)Staat wel voor de kinderen zou zorgen."J 

"De Kennemer" is een blad met katholieke redactie maar 
niet gerechtigd het praedicaat "katholiek" te voeren. 

Op Zondag 12 November 1950 werd in de katholieke kerken 
tijdens alle ochtend-godsdienstoefeningen gewaarschuwd 
de vergadering van de NVSH te Beverwijk niet te bezoeken. 

Principiele katholieken waren op de vergadering van de 
NSVH op 13-11-50 dan ook niet aanwexig. 

Aan de ingang van het Kennemertheater stonden
1
voor 

aanvang van vorenbedoelde vergadering1
2 vrouwelijke leden 

van de C.P.N., die aan de bezoekers een gestencild briefje 
uitreikten van de C.P.N. 1 afdeling Beverwijk, waarop men 
uitgenodigd werd tot het bijwonen van een Openbare vergade
ring van de C.P.N. op Dinàdag 21-11-50 in hetvKennemer
theater, waar als sprekers zouden optreden Jan Haken, lid 
2e Kamer en Cor Zwart, alias Sijmen. Onderwerp: De national 
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en de Internationale toestand. Aanvang 20 uur. Entree 25 

De capaciteit van de zaal is 550 personen. Aanwezig 
waren - naar schatting - 150 personen. 

In de zaal waren geen leuzen opgehangen. Omlijsting 
van de bijeenkomst was er niet. De stemming der bezoekers 
was geinteresseerd. 

Onder de bezoekers bevonden zich een vrij groot aantal 
jonge paren, waarschijnlijk verloofden. 

Op een tafel bij de ingang van de zaal lagen een aantal 
boekwerken en geschri:ften van de VNSH, die tegen betaling 
konden worden verkregen. Hiervan werd slechts matig gebruik 
gemaakt. 

De spreker Selier verspreidde v66r zijn rede aan alle 
bezoekers een kaart, waarop de conceptieschaal voor de 
Periodieke Onthouding, systeem Ogino-Smulders, tabelarisch 
stond afgedrukt, terwijl hij aan het einde van zijn rede 
aan iedere bezoeker een gedrukt blad uitreikte, handelènd 
over "De Katholieke Kerk en de geboorte-beperking". 

Na afloop van de vergadering werd bij het verlaten van 
de zaal medegedeeld dat voor de verstrekte conceptieschaal 
10 cent moest worden betaald. 

Tijdens de vergadering was ook een propagandanummer 
van het NVSH-blad "Verstandig Ouderschap" à 10 cent in de 
zaal te koop. 

De twee vrouwelijke C.P.N.-leden, die voor het theater 
de C.P.N.-uitnodigingen voor de vergadering van 21-11-50 
uitgaven, waren: 

1 1 • .Arnolda Johanna Nonhebel-van den Ham, geboren Culem
borg 4-11-02, zonder beroep, wonende te Beverwijk, 
Jan Vermeijenstraat la. 

�, 2. Petronella van Tilburg-Kleijn, geboren te Be.verwijk 
31-10-1906, zonder �eroep, wonende te Beverwijk,
Jan Vermeijenstraat 4a.

Te 20.15 uur werd de vergadering geopend door de voor
�1zitter van de afdeling Beverwijk der NVSH, Leendert otte, 

geboren te Leiden op 29-6-1916, machinist, wonende te 
Beverwijk, Alkmaarseweg 248. 

Van vorenstaande personen werd reeds een informatiekaart 
ingezonden. 

Door ons werd waargenomen dat, voor aanvang van de ver
gadering, achter innde zaal tussen de bestuursleden van de 
plaatselijke afdeling en de beide sprekers he:ftig gediscu
seerd werd over het in "De Kennemer" verschenen artikel, 
hiervoor vermeld. 

In zijn openingswoord beperkte de voorzitter zich tot 
het uiten van zijn vreugde "over een zo grote opkomst, 
ondanks de tegenweDking in de plaatselijke pers." Hij 
kondigde daarna de beide sprekers aan. 

Voor de pauze sprak de heer P.A. van Huet over het 
onderwerp: 

DEMOCRATIE EN SEXUELE HERVORMING. 
Spreker begon met een uiteenzetting te geven over het 

011.tstaan van de democratie in de oudheid. Hij beschreef be 
woord demos en noemde de oudste democratie de ware, doch 
thans niet meer uitvoerbaar, daar toen de macht in handen 
was en bleef van een kleine uitverkoren minderheid. 
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Hij beschreef de groei van de democratie in het oude 

Israël, in Egypte en in het Romeinse rijk. Hij besprak 
hierna het oudste soort van de volksdemocratie, waar alleen
heersers grote macht hadden, doch was van mening dat dit 
soort democratie ook in deze tijd ongewenst was. Hij kantte 
zich echter tevens tegen "de democratie zoals wij die hier 
thans kennen." Zij wil in deze tijd ons in bepaalde richtin
gen stuwen, waar een groot deel van het volk niet heen wil. 
Dit komt, omdat zij vaak wordt uitgevoerd door een kleine 
meerderheid, die dan de grote minderheid haar wil wil opleg
gen. Men mag in Nederland alles doen, zolang men het maar 
stiekum doet. De maitresse viélt hoogtij. Men mag slippertjes 
en snoepreisjes maken onder allerlei bedekte vormen. Deze 
uitingen van onevenwichtigheid in het se:x:uele leven poogt 
men niet op te lossen daar officieel er niets op dit 
gebied wordt gedaan. Wil men een orde scheppen in de geboor
teregeling dan is "Leiden in last". Lopen er vele huwelijken 
stuk en willen gehuwden scheiden, dan kijkt men niet naar 
de oorzaken en het waarom van zoveel mislT1kte huwelijken, 
maar men besluit om maar een wet in te voeren om dit maar 
eens te gaan afremmen. Zo legt men je een dogma op, waar 
je je maar aan te houden hebt. Ik ben tegen elk dogma zeer 
gekant, wat voor dagmo het ook is. De mens moet in zijn 
gedachten niet worden-gebonden, maar moet vrij kunnen denken 
en daarnaar, als volwaardig lid der maatschappij, kunnen 
handelen. Nu wordt dit vrije denken de kop ingedrukt. 
Dat doet men ook met ons. Op alle manieren tracht men ons 
tegen te werken. Van officiele medewerking in ons streven, 
dat een nationaal belang is, is geen sprake. De democratie 
wordt misbruikt door politieke partijen en kerkelijke groe
peringen. Mensen die tot zo'n partij of groep behoren leven 
onder het dogma daarvan en wordt dus het vrij denken belet. 
Daarom ben ik tegen dit stelsel. Men wil ook onze gedachten 
op sexueel gebied in een bepaalde richting dringen. Vrij 
hierover spreken wil men ons beletten. Dit is een belang 
van de partij of groep en door hun besluiten legt men ook 
ons hun dogma op. Dit willen wij niet. Niets is te gemeen 
om ons slecht te maken. 

De plaatselijke pers van Beverwijk maakt ons liefst uit 
voor een der organisaties van de C.P.N. Dat is laag. Wij 
zijn dat niet. Het is vuilspuiterij van het grofste soort. 
Maar in ons land kan men zoiets rustig doen. Niemand hoe� 
bij ons door een achterdeur deze zaal binnen te komen. Wij 
doen niet aan politiek. Ieder die ons streven huldigt en het 
nut daarvan inziet is welkom. In onze bond zitten mensen 
van het vurigste rood tot het meest fel-gele papisme. 

Het verheugt me daarom des te meer dat nog zoveel mensen 
naar deze bijeenkomst zijn opgekomen. Zij gaven blijk zich 
niet aan de verdachtmakingen te hebben gestoord. Misschien 
dat de vuilspuiterij juist nog'\vel reclame voor deze avond 
is geweest. We kunnen er genoegen mee nemen. 

Na wat he�ige uitlatingen tegen het fa�cisme vervolgde 
hij: Ook de Minister President, Drees, keert zich tegen ons. 
Van een geboorteregeling kan in ons land niets komen, zegt 
hij. Kijk, dat is nu weer misbruik maken van de macht der 
politiek. 

Intussen zit Minister v.d. Brink met zijn handen in het 
haar. Als je zijn rapporten leest, ontdekx je - al zegt hij 
dat natuurlijk niet openlijk - dat hij)geen raad weet met 
al die 44.000 Iièuwe arbeidskrachten die er jaarlijks op de 
arbeidsmarkt bijkomen. 



• 

• 

4. 

Er kan niets anders aan worden gedaan dan er jaarlijks 
een stelletje van 25.000 te lozen door emigratie. Het jaar
lijks geboortecijfer is schrikbarend hoog en niets wordt er 
gedaan om dit te regelen. 

Se:x:u.ele hervorming is hard nodig. Het kan geen uitstel 
meer lijden. 

Hij gaf hierna een beschouwing over hetgeen ook staat 
afgedrukt op de gedrukte fmlder, die door de NVSH te Beverwijk 
verspreid was en die als bijlage bij deze melding is gevoegd. 

Tenslotte betoogde hij hoe de NVSH over het geslachtsleven 
denkt en hoe de NVSH zich de geboorteregeling wenst, beperking 
enerzijds en bevordering anderzijds. De door hem verkondigde 
stellingen zijn afgedrukt in de door de NVSH uitgegeven boek
werken en geschriften. Spreker bepaalde zich in hoofdzaak tot 
de inhoud van het boekje van J. Christiaan "Se:x:uele Hervormin 
UITGAVE NVSH 19,9. Bij de bespreking stak hij verschillende 
malen niet onder stoelen of banken zijn anti-christelijke 
beginselen. 

Te 21.00 uur, na de rede van Van Huet, werd een kwartier 
gepauzeerd. 

Na de pauze sprak Selier over: 
R.K. METHODE VOOR GEBOORTEBEPERKING DOOR PERIODIEKE 

ONTHOUDING - HET SYSTEEEM OGINO KNAUS. 

Deze speker bleek in dit onderwerp over een geraffineerde 
overredingskr�cht te beschikken. Voor zijn stof vatbare gees
ten (het merendeel der bezoekers) kunnen niet aan zijn 
invloed zijn ontkomen. Hij geleek een sprekend "acteur", 
het type van een doorgewinterde marktverkoper. Van tintelend 
komisch verviel hij in tragische bezonkenheid, en over de 
"innige vereniging der sexen" sprak hij zó hartstochtelijk 
alsof hij "het grootste geluk" achter zijn katheder stond te 
beleven. Daarbij pakte hij vooral de rijpere jeugd, door 
enkele malen rechtstreeks een vrouw uit de zaal in zijn betoo 
te betrekken, o.a. met de opmerking: "Ja, mevrouw, in U leven 
bijna 2 x 70.000 levensvatbare eitjes. Maar wees gerust: 
140.000 kinderen zult U niet krijgen. Misschien 4, misschien 
12, misschien ••••• 25 of 35, maar meer toch niet.tt E,n een 
andere maal: "Ja, mevrouw, als U denkt een dag of vier over 
tijd te zijn, wees dan niet ongerust, Uw menstruatie kan nog 
rustig volgen. Dus niet te vlug een brief aan ons schrijven 
dat het nu toch verkeerd met U zit." 

Hoewel deze spreker er aanhoudelijk op pochte dat hij 
als katholiek 5 nichten in een klooster had zitten, waarvan 
er 2 onderwijzeres waren, was zijn theorie over het geslachts 
leven xm: door en door anti,.katholiek en tegelijk tegen de 
algemeen christelijke zedenleer. 

Uit zijn rede citeren wij enkele van zijn uitspraken: 
"99 % van de mannen doet aan zelfbevrediging of heeft dit 

gedaan en die 1 % die zegt dat ze het nog nimmer deed, liegt 
het, dus schiet en niemand over. Laat ons hier dus geen doek
jes meer om winden." 

"Als U de P.O. niet wilt toepassen, dan kun je altijd nog 
de "pas-op-methode" gebruiken. 11 

"Een meisje van 11-14 jaar, dat geslachtelijke omgang 
heeft gehad, kan reeds een kind krijgen v66r zij voor het 
eerst menstruatie heeft gehad." 
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"Als de mannelijke zaadcellen door de schede van de vrouw 

de wedren naar de vrouwelijk eicel beginnen, spert dit reeds 
wijd de bek open om de winnaar van de race als triomphator 
te ontvangen." 

"Sommigen zijn er die op deze wereld naast allemaal 
vrouwenmaagden aan d� ene kant, allemaal mannenmaagden aan de 
andere kant zouden z(tn. Maar ik verzeker U dat daartussen niet 
zo'n hoge muur zou kunnen worden opgetrokken of beid.e sexen 
zouden daarover toch naar elkaar toespringen." 

Spreker begon met een he:f'tige vloedgolf van woorden uit 
te storten over de publicatie in de "katholieke" pers van 
Beverwijk. Ook hij verzekerde dat in Nederland op alle manie
ren getracht wordt de NVSH tegen te werken. Maar dat lukt nie
mand, riep hij uit. Wij hebben thans reeds 50.000 leden in 
Nederland en hiervan heeft de afdeling Rotterdam, waarvan ik 
voorzitter ben, er alleen al 15.000. 

(Wel een bewijs dat Rotterdam een hard werkende voorzitter 
hee:f't. - rapp.) 

Men wil mij hier in het landelijk Beverwijk, dat ik zo 
bemin om zijn heerlijke aardbeien, in de schoenen schuiven, 
dat ik een mantel om heb van de C.P .N. Nou heb ik wel versta,nd 
van mantels, want ik ben reiziger in textiel, maar een C.P.N.
mantel heb ik toch niet ontdekt. Ik zal morgen naar mijn 
partijgenoot, minister In •t Veldt, (P.v.d.A. en Hum.Verbond -
rapp.J gaan en hem het schoons laten zien waarmee Beverwijk 
ons bekleed heef't. 

In Rotterdam is er bij de vertoning van onze nieuwe film 
"Vier stappen in de wolken 11, zelf een Commissaris van Poli tie 
komen kijken. Die vond de film wat mooi. Stel je nu voor: 
Een Commissaris in Nederland met.'n C.P.N.-ma.ntel om. Nou •••• 
die zou het toch in ons landje niet lang meer maken. 

Laat de "katholieke" pers van Beverwijk zich maar eens 
verdiepen in een reeks uit�praken van hogere katholieke 
geestelijken en zelfs van hun Paus, of ••••• misschien moet ik 
wel "onze Paus" zeggen. 

Hij behandelde vervolgens deze uitspraken, die, na afloop 
van zijn rede, in druk aan de bezoekers werden uitgereikt, 
en waarvan een exemplaar in ons bezit is • 

Hierna besprak hij de inhoud van de film "Vier stappen 
in de wolken". Een handelsreiziger, die met zijn collega.'s in 
de trein mopjes bepraat, zoals: Waar komen toch tegenwoordig 
al die tweelingen vandaan? (omdat zij wegens de ernstige tijd. 
niet alleen meer dur.l![Ven komen kijken), ontmoet een zwangere 
ongehuwde a.s. moeder. Hij neemt 24 uur de rol op zich om 
zich voor haar man uit te geven. Het meisje durf't namelijk 
niet thuis te komen, uit angst voor haar oudeE�. Nadat de 
reiziger zijn rol 24 uur heef't volgehouden, komt bij haar th · 
àe ontknoping. Na.dat ha.ar vader haar d e  deur gewe.aen heef't, 
zegt de handelsreiziger tegen hem: "Kijk nu eerst in de spie
gel maar ens goed naar jezelf en zeg dan tegen je vrouw: 
"Moeder, wat zijn wij er v66r ons huwelijk toch verdomd goed 
afgekomen."" 

U moet die film gaan zien. Loopt maar niet te hard naar 
e.lders, want in deze gemeente komt de film ook wel. Gaat ook 
de film "Zo begon, het leven" zien. Dan kun je tenminste eens 
een hele bevalling zien vertonen. 

Ja, tegenwerking ondervinden we niet alleen in Beverwijk. 
De Burgemeester van Maassluis, een fijn christelijk man, 
verbood ons zelfs een leimng te houden in zijn gemeente. 
Maar •••• nu hebben wij zowaar een vrijzinnig dominee uit zijn 
gemeente bij onze bond gekregen. Deze man treedt op als spre
ker. 
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En nu zullen we bmnnenkort tegen die burgemeester zeggen: 
nGa nu maar eens luisteren naar de dominee uit je gemeente, 
die voor ons over ons werk in je gemeente zal komen spreken." 

Aan de hand van de uitge1ikte kaart met conceptieschaal 
- bevruchting -, gaf spreker hierna een volledige uiteenzetting
over alle mogelijkheden bij de Periodieke Onthouding, zoals
deze is vastgesteld door de Japanner Ogino, de Oostenrijker
Knaus en de R.K. arts te Udenhout, dr. Smulders. Hij" waarschuwde
echter de aanwezigen meerdere malen deze methode niet toe te
passen zonder raadpleging van een arts of een van hun of van
andere huwelijks-voorlichtingsbureau.x.

Personen, die de methode niet dadelijk begrepen, gaf hij 
individuele toelichting. 

Voorts behandelde hij het geslachtsleven van de mens, 
vanaf zijn geboorte tot in zijn huwelijk,en beschreef daarbij 
de werking van de geslachtsorganen tot in bijzonderheden. 

Hij achtte geboorteregeling dringend nodig en verklaarde: 
Dat wil niet zeggen dat wij tegen veel kinderen in een gezin 
zijn. Maar zij die dit nastreven moeten dan ook zorgen dat 
zij zelf hun kinderen kunnen grootbrengen en opvoeden en ze 
niet ten laste van de gemeenschap brengen. En dat gebeurt in de 
meeste gevallen. Nu is er wel een soort van kindertoelage, om 
de andere naam ( fokpremie - rapp.) maar niet te gebruiken, maar 
dit is bij lange na niet voldoende voor het onderhouden van een 
groot gezin. 

Ik ken het textielbedrijf Stoutenbeek in Uw gemeente van 
nabij. Maar ik kan mij voorstellen dat wanneer een moeder met 
haar 12e kind,dat geboren werd,bij Stoutenbeek komt en zegt: 
Hoe vindt U mijn 12e?, Stoutenbeek zal zeggen: Een lief kind! 
Maar wanneer de moeder dan zal zeggen:"Zou U het willen kleden, 
want ik heb er zelf heelemaal geen kleertjes voor," Stou.tenbeek 
als antwoord zal geven: "Waar zijn je guldens. Die heb IK nodig. 
En daarop staat: God zij met ONS!" 

Tot besluit hield hij een he�ig betoog tegen verschillende 
katholieke paters, met wie hij gediscuseerd zou hebben. Tegen 
een had hij gezegd: "U kent de armoede in vele arme Rotterdamse 
gezinnen met veel kinderen. Daar mag U niet doorgaan om daar 
steeds maar meer kinderen te laten komen." Tegen een andere 
pater was hij persoonlijk geworden. Met veel kracht in zijn 
stem besloot hij: "En ik heb tegen die pater gekegd: "U weet . 
niet wat het is om één te worden met een vrouw die je bemint. 
Dat mist u. U kent niet het hoogste geluk om samen te werken dat 
zO'n lieve jonge spruit het levenslicht kan aanschouwen." 

Onder de aanwezigen bevonden zich vele onbekenden uit 
Velsen-Noord. Van de gelegenheid om vragen aan de sprekers te 
stellen werd door niemand gebruik gemaakt. 

Te 22.15 uur was de bijeenkomst afgelopen en verlieten alle 
rustig de zaal. 

De uitgegeven convocatie voor een C.P.N.-vergadering op 
21-11-50, wordt als bijlage bij dit rapport gevoegd.



C O M M U N I S T I S C H E 
•, 

H'E DE R L A. N D " 
AFD: J3 E V E R W IJ K6 

-·--V-··---------·-----

�� î TNO D I GING 

tot het bijwonen van de O P E N B A R E V E � D A D E R I N G op 

�'lN�DAG 2:r. November 1')50 
ë:--J? R E K E R S °i; .__.,...,.._,_-_ 

T A H 
èn J OR 

in het KEfü'IBlliiERTHEA'.J.'ER aan de Zeesftraat 0 

H A K E n" L:î.d 2e Y..é1.T.J1fJr 
Z WAR T

0 
Alias ( 8IJll[DNQ) 

'"'i1derwerr • 
.. 

•

1

1

�E NA1'J..'?NALE EN DE INTERNAT101'1"AT.E TOE8�.ANDo 
Zaa:J.o:pening 7-t uu.x·" Aanvang 8 uur o 

Fntreo 25 cent 0 
Entree 25 �ento 

. ' 

.;: 



�'�"· (}/• - }(;/1,st '/A;, dat de wereld door ca. 2250 millioen mensen

• 

wordt bewoond? En dat er in de afgelopen -tien jaren elk jaar
ongeveer 17 m i  11 i o e n  mensen bijkwamen?
Dat betekent, dat er DAG EN NACHT ONAFGEBROKEN ELK
UUR ongeveer 1940 MENSEN méér �eboren worden, dan er 
sterven! - Ons landje telde in 1829 twee en half millioen mensen.
In het jaar 1900, dus 71 jaar later, w:as. dat aantal verdubbeld,
toen waren het er circa vijf millioen. - Voor de volgende ver
dubbeling hadden we geen 71, doch niet meer dan 49 jaar nodig;
in October 1949 werd de t i e n  m i l l i o e n s t e  Nederlander inge
schreven. Onze bevolking groeide 

in 1946 met 238.000 mensen
in 1947 met 173.000 mensen
in 1948 met 154.000 mensen

- in 1949 met f 35,000 mensen 
dat zijn 700.000 mensen méér in vier jaar tijds! 

Al deze nieuwe burgers en burgeressen moeten gekleed, gevoed en
gehuisvest worded ! 
Maar zij willen straks ook een betrekking hebben. Wat zijn hun
kansen? - Het Centraal Bureau voor de statistiek schat, dat het
aantal werkende mannen tussen 15 en 64 jaar, wier aantal in 1947
werd vastgesteld op drie millioen drie en zestig duizend, zal toe
nemen tot drie millioen zeven honderd acht en zestig duizend in
het jaar 1963. Men rekent er dus op, dat het aantal in 16 jaar
tijds zal toenemen met 705.000. Dat betekent, dat er per jaar
ca, 44.000 mannen méér aan het productieproces moeten deel
nemen, ongeacht het arbeidsaanbod van de vrouwen. - Dit
betekent ook, dat Uw kinderen een veel hardere strijd om het
be$taan zullen moeten voeren dan gij zelf hebt moeten doen !
Prof. Dr. M. J. Sirks schrijft in zijn hoek "Het Bevolkingsvraag
stuk", dat er drie mogelijkheden zijn, om deze enorme groei van
onze bevolking te doen eindigen: 

"Toenemen der sterfte; emigratie - inzonderheid van de
jongeren - op grote schaal �n vermindering der huwelijks
vrucbtbaarheid. De eerste daarvan zal wel door niemand
worden aanvaard. Uitbreiding der emigratie tot om te be
ginnen ver over 100.000 personen per jaar, is, nog afgezien
van de daaraan verbonden nadelen voor ons eigen volk,
practisch volkomen uitgesloten. Zo blijft du� enkel de derde
mogel\jkheid over: de vrijwillige inperking der huwelijks
vruchtbaarheid". 

De N.V.S.H. houdt zich met dit en vele an'dere vraagstukken bezig.
Dit is niet alleen ONS vraagstuk, neen, het gaat ook om UW
belangen, om UW toeko.mst, om het geluk van UW kinderen!
Helpt ons mede, dit vraagstuk en de vele andere problemen tot
een oplossing t.e brengen, sluit U bij ons aan.
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervor ming 

De afdeling Beverwijk belegt een
Openbare Propaganda-Bijeenkomst 
op Maandag 13 November 1950 in de toneelzaal van 
het Kennemer Theater in de Zeestraat te Beverwijk 
Voor de pauze spreekt de Heer P. A. V A N  R U ET over:

Democratie en Sexuele Hervorming 

. Na de pauze spreekt de heer S E LI E R  over:
R.K. methode voor geboortebeperking door periodieke 

onthouding, het systeem Ogino Knaus 
Er is gelegenheid voor SCHRIFTELIJKE of MONDELINGE VRAGEN 

ENTREE F 0.25 per persoon ·(Kaarten aan de zaal) 
Zaal open half acht Aanvang 8 uur 
Inlichtiogeo over de vereniging worden desgewenst per post verstrekt door het 

Secretariaat: Meerweidenlaan 24 R - Velsen-Noord. 
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DIENSTGEHEIM ACD/ f?FóJ#f; 

Ik heb de eer U hierbij te àoen toekomen een verslag 
van de te Enschede op 25 October j.l. gehouden openbare 
filmvoorstelling van de N.V.S.H. 

De volgende personen hebben - zoals reeds gedeeltelijk 
,.,erd vermeld - een functie in het afdelingsbestuur: 

i, 
1 Jacomina Johanna Adriana DAS, geb. 29-6-10, voorzitster;

1'1 Gradus WILDERINK,Vgeb. 3-4-08, secretaris; 

.é"l Sijne BOOIJ,Vgeb. 5-5-07, penningmeester en 

( Johannes Albertus REGENSPURG,Vgeb. 14-6-12, thans wonende 
Kneedweg 54 te Enschede, propagandist. 

Volgens een uitlating van de voorzitster telt de 
afdeling Enschede van de N.V.S.H. momenteel 700 leden. 
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No. 1547. 
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VERSLAG van de op 25 October 1950 te Enschede gehouden 
filmvoorstelling, belegd door de afdeling Enschede van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

Aanwezig: ± 400 personen. 
Zaa.lcap.: ± 500 , , 

Spreeksters: Jacomina Johanna Adriana DAS, geb. 29-6-10, 
voorzitster; 

-- t 11evr. KARREMAN-VERMEER, wonende te Rotter dam, 
jeugdleidster en sociaal werkster aldaar. 

Stemming: rustig. 

Mej. DAS ( alias l\1evr. Van der LEUR) deelde in ha_tr 
openings�o0rd mede, dat het ledental van de afdeling 
Enschede der N.V.b.H. zeer sterk was toegenomen en dat 
deze afdeling hoo�te binnen afzienbare tijd te Enschede 
een consultatiebureau te kunnen houen�"' waarbij ook de 
medewerking van een arts zou ,,,orden verkregen. 

Voorts deelde zij het programma voor het komende 
winterseizoen mede. Dit bevatte o.m.: een grote openbare 
bijeenkomst, een filmvoorstelling en een aantal wijkverga
deringen. 

Alvorens zij de spreekster Mevr. KARREMAN aankondigde, 
verzocht zij alle aanwezigen de uitgereikte formulieren 
in te vullen en na afloop van de bijeenk©mst in t�everen. 

Op deze formulie,.,en waren de volgende vragen gesteld: 
1. Stelt U er urijs op voor de volgende avond te worden

uitgenodigd? Ja Neen! 
2. Ondergetekende wenst gaarne inlichtingen betreffende

de Vereniging? Ja Neen! 
3. Ondergetekende wenst lid te '\-'Orden van de NVSH, afd.

Enschede, tegen een jaarcontributie van/ 2.50, (vrnarbij
is inbegrepen een abonnement van het ma.,_mdblad "Verstandig
Ouderschap") en gebruik van de instellingen van de
Vereniging. Ja Neen! 

De toespraak van Mevr.KARREMAN bevatte geen politieke 
tendenzen. Zij werd aanvankelijk met belangstelling beluis
terd, doch deze belangstelling vermindérde zeE:ir, omdat een 
groot gedeelte van de aanwezigen de zin van haar betoog 
niet begreep. 

:Na de pauze vierd de Franse film "De twee zusters Kleh" 
vertoond. 

27 October 1950. 



�Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming 
• 

Afdeling Enschede 
• Secretariaat: Wooldrlkshoekweg 52 

* 

Ieder jaar organiseert onze vereniging filmavonden 
en lezingen, voor verbreiding van onze doelstellingen. 

U kunt blijk geven van Uw belangstelling, door 
onderstaand formulier in te vullen. 

Het formulier kunt U in de pauze of na afloop 
bij de uitgang inleveren. 

• 

1. Stelt U er prijs op voor de volgende avond
te worden uitgenodigd? Ja - Neen!

2. Ondergetekende wenst gaarne inlichtingen be
treffende de Vereniging? Ja - Neen!

3: Ondergetekende wenst lid te worden van de 
N.V.S.H. afd. Enschede, tegen een jaarcontri
butie van f 2,50,. (waarbij is inbegrepen een
abonnement op het maandblad "Verstandig
Ouderschap") en gebruik van de instellingen
van de Vereniging. Ja - Neen!

Naam: 

Adres: 

.,,ooo.-oHo,•o�ooo•••••0 ·00000000000000000000000000000000H00-0000000•000••o•H• ·•••·••••••ooooo0oo-00"0000000 ... 0 .... 0. 00,00000·00000-0000000 .. 

(Duidelijk invullen a.u.b. en doorstrepen wat voor 
U niet van belang is.) 
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DIENSTGEHEIM. 1. 

v.:o. 1. 505.50. ONDE.tlWERl': Openbare lezing georganiseerd 
door de Af'deling .ll..lkmaar, van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Sexuele Hervorming. 

PLAATS: 

DATUM: 
SPREKER: 

ZA ALCAP.: 
AANWEZIG 

V E R S L A G.-

:Oe zaal van VALK's-Lunchroom 
aan de Houttil te .ll..lkmaar. 
Zondag 22 October 1950, 10 uur 
Dr. W.F.STORM, arts te Amster
dam, met het onderwerp: Het 
sexuele gedrag van de mens, 
naar aanleiding van het KINSEY 
rapport. 
100 personen. 
Idem. 

� -� 
·2e oct�)� l
A �Dl 9-rrq 8 J-

Op Zondag, 2 2  October 1950, te omstreeks 10 uur 

,)"
"
r

,hield de afdeling Alkmaar van de Nederlandse Vereniging 

1\ voor Sexuele Hervorming een openbare lezing in de zaal 
� van VALK's-La.nchroom alhier. 

De bijeenkomst werd door de voorzitter van de afdeling 

.,./'lAlkmaar van genoemde vereniging: NICOLAAS NIB BERING, ge
boren te lïormer, 12. 5. 21, vertegenwoordiger, wonende te 
Alkmaar, Gerard Doustraat 42, met een kort welkomstwoord 
geopend. 
Hierna verkreeg Dr. S�ORM het woord. Hij besprak enige 
onderwerpen uit het in boekvorm uitgegeven rapport van 
KINSEY, professor in de biologie aan de Universiteit van 
Indiana (v.s.). 11 Dit 800 bladzijden tellende-moeilijk 
te begrijpen en practisch niet te lezen boek, heeft be
trekking op een onderzoek, naar de sexuele uitingen van 
de mannen in Amerika. Het onderzoek, dat vele jaren in 
beslag nam, strekte zich uit over ongeveer 12.000 Ameri
kaanse mannen en werd met gelden van het ROCKFELLER-TN
STTTUîJT gefinancierd", aldus -:Or.STORM. 
Spreker stond verder uitvoerig stil bij de techniek van 
de enquête, zoals die in het KINSEY-rapport wordt ver
meld. In het rapport wordt gezegd, dat het onderzoek door 
professor KINSEY en zijn mede werkers ingesteld zich uit
strekte tot alle lagen van de bevolking. Bij de enqu�te 



.. 

werd rekening gehouden met ras, burgelijke staat, leef

tijd, leeftijd bij het begin der puberteit, intelligen

tie, schoolopleiding, beroep, milieu, geloof, stad en 

platte land • .Aan de hand van in het rapport verwerkte 

statistische gegevens besprak Dr.STORM o.m. het aantal 

malen dat bij de onderzochte mannen, al dan niet bij 

geslachtsverkeer "ontspanning" optrad. Bij de jongeren 

zou dit ongeveer 3 1/2 en bij de ouderen pl. m. 2 1/2 

keer per week plaats vinden, en in extreme gevallen 20 

maal per week en 1 maal in de 30 jaar. De leeftij� zou 

hierbij een zodanige rol spelen, dat in de puberteits

jaren de frequentie het hoogst bleek; tussen 20 en 30 

jaar de frequentie iets af nam, om nadien over het alge

meen vrij constant te blijven. Uiteraard zo lang geen 

ernstige ziekteverschijnselen optraden. Hij zeide voorts 

dat 92 % van de ondervraagden vó6r het huwelijk zelfbe

vrediging toepasten; 42 % van de gehuwde mannen v66r 

hun 50 jaar hetzelfde deed. Ongeveer 70 % van de mannen 

zou voor het huwelijk geslachtsverkeer hebben gehad. 
39 % van de mannen tot 40 jaar zou wel eens in hun leven 

homo-sexueel contact hebben gehad en 4 % van hen zou 

echter uitsluitend homo-sexueel zijn. 

Na deze opsomming van feiten werd gepauseerd, waarna 

vragen gesteld konden worden over het behandelde onder

werp, die door nr. STORM zouden worden beantwoord. Een 

5-tal personen maakte van deze gelegenheid gebruik. De

vragen hadden betrekking op de 11 impotentie 11 van de man,

en "het geslachtsverkeer v66r het huwelijk". Zij werden

door spreker blijkbaar naar genoegen beantwoord. Te om

streeks 12.45 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst,

die een rustig verloop had en waarin geen politiek be

sproken werd.- EINDE.
Ïr.,0

� 

� 
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Betreft: FilJlvoorstelling 

N.v.s.H.

•• 

i '··19 OCT. g,o-.

ACD/ fll//

Dienstge heim. 

Op Zaterdag, 14 October 1950 te 
15.00 uur en op Zondag, 15 October 1950 te 10.00 
uur organiseerde de Nederlandse Verentiging voor 
Sexuele Hervorming te Zaandam een filmvoorstelling 
in het Apolle-theater,capaciteit pl.m. 400 personen). 
De voorstelling van Zaterdag werd bezocht door 150 
personen; die van Zondagochtend door 400 personen • 

D.e voorstellingen werden ingeleid
door een hoofdbestuurslid van genoemde Vereniging, 
mevrouw Ria de Klrte (woonplaats niet bekend). 

Zij gaf een suggestieve voorbeschou
wing van de te vertonen film en betoogde, dat het 
ware geluk nimmer gebouwd kan worden op een basis van 
dwang. 

Hierna werd vertoond de (oude) Franse 
film "Gertrude" met Pierre Blanohard en Michele 
Margan • 

.. 

Zaandam, 17 October 1950. 
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De Nederlandse Vereniging voor Sexu0l0 Her= 
c=;) - ..0 -

vorming heef·t een schrijven aan haar l0den in Zuid=Limburg 
gezondc:m 0 waa:r.in wordt medegedeeldp dat de &fdeling Kerkrsö.e 
als zelfstandige afdeling heef� opgehouden ta best&an en 
dat de leden gevoegd worden bij de afdeling Heerleno Tevens 
worden de leden in Zuid=Limburg ervan in kennis gesteld dat 

• µ OFFERMANS" Willem Josephi gebore� 5 o4o93 te Kerlcrade 0

• 

u,>·'·�· 
Nederlander9 van beroep koopmane wonende te Kerkrade 0

Kipstraat 2 9 door het hoofdbestuur is geschorst en.geen 
enkele relatie meer Qnderhoudt met de NoVnS�Ho of met de 
Stichting Oonsultatiebureaux en geadviseerd word·t om geen 
oontai.ct meer me·t Offermans ,roornoemd te houdano 

De n&volgende adressen zijn de laden opgegeven door 
de seo:retaris van de No V oS oli" 9 �9 Gerard 0 f,ebo1�E:m 
lollo03 te 'S=Gravenhage8 

"X... BROUWER 9 An-tonius Frimoiacus 0 geboren 12 "'9ol8 te Zuilen 9 

Nederlander 0 van beroep machinist bij de NoSo 9 wonende 
te Susteren p !{&vinksboa 20; 

)"11 UIJKSTRAP Folkert 9 geboren 20o9n23 te Rotterdam 9 NederQ 
�,+- lander 11 van beroep leerling=maohinist ter Koopva.ardij 9

wonende te Heerlen
0 

Frans Halsatra&t 2; 

�.'./... 'Y1FLEMING & J·.,
9 \�onende t6 Hl9erlen 9 ToQropstraa:� 33� 

" ,.�
· �-.U SMIES� ff" 9 wonende te Maastricht!} Timorstraat 34; en 

,)11 :!lliKE..l!i) E o � eveneens wonende aan het adres Timorstraat 34 ta 

o:{i. Maastricht o 
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Verslag van de op Maandag 9 Oct�"'Oër-�in""éen 
zal·en van het gebouw 1 1  Ons Htüs u aan het Oude Delft 
201 te Velft,gehouden openbare propaganda vergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuêle Hervorming 

.Afd.Re1tt. 

Sprekers �� �
1endrik Boxhoorn,geboren te Delft, 
6 Maart 1920,binnenhuis-architect,wonen
de Kon.Emmaiaan 155 te Delft 

,...., Mevr. Mantel-Wark, deskundig medewerkster 
Dr.Aletta �acobshuis te Amsterdam,verde
re gegevens onbekend. 

A(illwezig : ongeveer 200 personen 
Zaalcapaciteit: 180 personen •. 

De voorzitter Boxhoorn opende te omstreeks 20.15 
uur de bijeenkomst met een kort woord van welkom. 
Hij verheugde zich over de grote belangstelling op 
deze eerste vergadering va.n het nieu.we seizoen .Deze 
grote opmomst betekende aldus Boxhoorn,dat er grote 
behoefte is om van het te behandelen onderwerp wat te 
weten.�e Nederlandse vereniging voor sexuele hervorming 

� 

heeft �ich tot taak gesteld om voorlichting te geven 
op dit gebied.De spreekster van deze avond zal spreken 
over de bevruchting,want als wij iets weten over de 
bevruchting kan men beter voorlichting geven. 
Daarna werd het woord gegeven aan Mevr.�ntel-Wark. 
Spreekster behandelde a.an de hand van lichtbeelden 
de bevruchting en de voo�tplanting.Wij kennen 2 soorten 
van vooi-tplanting ald1J,s s pr€ekster ten eerste door 
splijting b.v.bij wormen en andere dieren en ten tweede 
door bevru.chting.Zij behandelde voorts de bevruchting 
van de mens tot aan de geboorte van het kind. 
Te omstreeks 21,10 uur werd pauze ge.hou.den. 
Gedurende de peuze was er gelegen�eid om schriftelijke 
�ragen te stellen. 
tra hervatting der vergadering te omstreeks 9. 30 uur 
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werd er gelegenheid gegeven om mondeling vragen te 
stellen. Va.Il dez_e gelegenheid, werd door 3 personen ge
bruik gmma::-·.kt . .LJeze vragen werden door de spreekster, 
met de inge<liende scbriftelijk vragen,beantwoor<l. 
Nadat de vcorzitter de spreekster dank1 had gebracht 
voor he.ar medewerking deze avond,sloot hij te omstreeks 
22 uur de bijeenkomst . 
• .1.et geheel had een ordelijk verloop.

Aan de heer Hoofd van de 
B�.NENLANDSE VEILIHHEIDSDIENST 
t·à-GRA VENHJ\ GE. 

Verbinding 6 



Verbi11ding: 31 11 October 
No. // 9 t/ 

OnderwE:rp:LEZLng in hotel Zeelandia aan de Hoofdstraat 
te Apeldoorn, gehouden door mevrouw Van BSEK-ZIJP, 
vermoedelijk wonende te Amsterdam, voor de afdeling 

Apeldoorn van de Nederlandse vereniging voor sew-'i"P!!r+c��i-,t-.,__.._ 
hervorming. 

Aanwezig ongeveer 60 personen. 
Zaalcapiciteit 100 personen. 
DI .... NST GEH3 II!I. 

·· 12 OCT. DSO 

ACÖ/ ·-f-Y6ff"i 

• 

f 
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Op i.11aandag 9 October 1950 werd in é en der beneden za
len van hotel Zeelandia aan de Hoofdstraat alhier, door 

lmevrouw Van B�EK-ZIJP, vermoedelijk wonende te Amsterdam, 
een lezing gehouden voor de afdeling Apeldoorn v an de Ne
derlandse vereniging voor se.xuele hervorming met als onder
werp "Geboorteregeling". 

Aanwezig waren ongeveer 60 personen waaronder 25 
vrouwen. 

Te omstreeks 20.15 uur werd de bijeenkomst geopend 
\ do�r de pla�t�elij,ke af�elingsvooyzitter genaamd JAlî VER

ST1..JEG, geboren 27 September I905 te Arnhem, bouwkundige, 
wonende Trekweg 65 alhier. 

Hij h�tte de aanwezigen hartelijk welkom en hij gaf 
daarna direct het woord aan de spreekster op deze bijeen
komst, mevrouw van BEEK-ZIJP,voornoemd. 

Deze àesprak hierna, aanschouwelijk door lichtbeelden 
voorgesteld, de verschillende methoden die aangewend kunnen 
worden om de geboorte te regelen. 

In de pauzè werd-an de aanwezigen f.0.25 entree geheve 
terwijl deze tevens in de gelegenheid werden gesteld om vra 
gen te stellen. Hiervan werd slechts door vier personen 
gebruik gemaakt. 

Te omstreeks 22.15 uur werd de bijeenkomst doo± de 
voorzitter gesloten, na nog bekend te hebben gemaakt dat de 
::2.laatê�lijk� bibliotheelç berust ten hui�� van de heer Van 

lde PZPPEL, wonende aan de Elleboogweg te Apeldoorn, terwijl 
aldaar van deze bibliotheek door de leden gebruik kan wor
den gemaakt op Dinsdag en Vrijdagavonden. Genoemde Van de 
PEPPE� is genaamd DIRK Van de PEPP3L, Reboren 10 Augustus 
1906 te Doesburg, modelmaker, wonende Llleboogweg 14 alhier� 

Het is niet gebleken, dat hiervoor genoemde V"�RSTEEG 
en V�n de PBBP3L lid zijn van de C.P.N.of daarmede sympa
thiseren. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

1 s-G RAVEN HA GE.
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Op deze bijeenkomst werd met geen woord over poli
tiek gerept. 

Wel werdftt,na afloop door een der onbekend gebleven 
aanwezigen pamfletten uitgereikt "Open brief aan alle 
medeburgers van Nederland II waarvan e en exemplaar hierbij 
gaat. 

De personalia van de hierop voorkomende Apeldoorn
se ingezetenen luidt als volgt: 
FRAilOISCO FERDINANDO WENS VEEN, geboren 26 April 1912 te 
Utrecht, kleerfilaker, wonende Ho6ekampweg 57 alhier en 
diens echtgenote GEERTRUIDA GI.JRV.GLD, geboren 31 October 
1915 te Lonneker, wonende op hetzelfde adres. 

Betreffende deze personen gelieve U hierbij een 
informatiekaart aan te treffen. 

De reeds in Uw bezit zijnde inforCTatiekaart ten 
van FRANCISCUS \VEi.�SV...:Ell, geboren 26 Juli 1912 te Utrecht, 
wonende Hogekampweg 57 alhier, komt hierd_2or te verval-
1 

--

�Het geheel had een ordelijk verloop en dezerzijds 
bekende C.F.lif.ledenw erden op deze bijeenkomst niet waar
genomen. 
"einde". 
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Waardering bericht : betrouwbaar. t • fJti 1--:::_ 

Ik heb de eer U te berichten, dat het Bestuur der 
Afdeling Nijmegen van de Vereniging voor Sexuele Hervor
ming wordt gevormd door de hierna-genoemden, allen werk
zaam bij de P.G.E.M., t.w. : 

Voorzitter: Willem Frederik Carmiggelt, geboren te Nij-

�
ÖPKAART'l megen, 31 Mei 1904, metaalbewerker, wonende te Nijmegen, 
�-+�� Oude Heselaan 470. Nationaliteit: Nederlandse. 
CD/ Heeft steeds te Nijmegen ingeschreven gestaan. 
AT: Is gehuwd met Petronella Hendrina Johanna Koers, geboren 

1PA�: te Arnhem, 2.0/2 1908. 
'!wee kinderen. Man geen godsdienst, vrouw en kinderen R.K.
Komt in ciir.oineel en in politiek opzicht niet voor. 
Is communistisch georienteerd, hetgeen blijkt uit zijn 
uitlatingen. Scheldt op iedereen, die gelovig is, en op 
de tegenwoordi ge regering, die schuldig zou zijn aan de 
slechte toestand, waarin de arbeiders verkeren. 
Secretaris-Penningmeester : Barend Hendrinus Vermeulen.t.. 
geboren te Nijmegen, 27 October 1922, hulpmonteur, wonende 
te Nijmegen, Waalbandijk 40. 

1 Heeft steeds te Nijmegen ingeschreven gestaan, met afschrij
'- ving voor korte tijd in 1924 naar Maassluis. 

_.,.....,Is gehuwd met Mathilda Leuntje Hendrikse, geboren te 
Souberg, 9/2 1923. Twoo kinderen. 
Godsdienst R.K. Nationaliteit: Nederlandse. 
Komt in crimineel en in politiek opzicht niet voor. 
Is communistisch georienteerd, hetgeen blijkt uit zijn 
uitlatingen. Hij scheldt evenals vorengenoemde Carmitgelt 
op ieder, die gelovig is, en op de Regering. 
Doet niets aan het geloof. 

�..t,P.'

(

Leden: Leendert Wilhelm Kuilm.an, geboren te Duisburg 
Dld, 13 December 1911, montage-arbeider, wonende te Nijme
gen, Fuutstraat 40. 
Werd 25 Juli 1916 alhier ingeschreven, komende van Duisburg 

,,...- Is gehuwd met Johanna Theodora Maria Eikhoudt, geboren te 
Nijmegen, 23 Januari 1922. Twee kinderen. 

\ 

Godsdienst R.K., doch doet niets aan het geloof. 
Nationaliteit: Nederlandse. --r Jan Johan Laurens Landzaad, geboren te Schiedam, 25 Januari
1907, machine-bankwerker, wonende te Nijmegen, Hazenkamp
seweg 301. 

\ Werd 22 December 1939 ingeschreven, komende van Delft. 
,,.-- �Is gehuwd met Cornelia Jacoba La Brijn,, geboren te 

Del ft, 12 Juli 1907. Twee kinderen. 
Godsdienst: geen. Nationaliteit : Nederlandse. 

f 1,../;l
(

Johannes Hendrikus Ubeda, geboren te Nijmegen, 16 Februari· 1896, opperman, wonende te Nijmegen, Karrengas 25. 
Heeft steeds te Nijmegen ingeschreven gestaan • 

./ Is gehuwd met Margaretha Nui j ,, geboren "te Nijmegen, 19
Maart 1896. Drie kinderen, waarvan er twee zijn gehuwd.
Godsdienst R.K. Nationaliteit: Nederlandse.
Deze drie leden, die in politiek en in crimineel opzicht



• 
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alhier niet voorkomen, ziJn allen communistisch georien
teerd, hetgeen uit hun uitlatingen is gebleken. 
Evenals eerstgenoemde schelden ook zij op ieder, die ge
lovig is, en op de Regering. 

De dochter van laatstgenoemde, genaamd Elisabeth Theodora
Ubeda, geboren te Nijmegen, 2b/l0 1919, is �ehuwd met Jo
hannes Peter Kluts, geboren te Nijmegen, 27/4 1920. 
Beiden zijn ondertekenaars van de lijst C.P.N. der verkie
zingen Provinciale Staten 1950, en zijn geabonneerd op 
het blaft "Werkend Nederland". 
De gehele familie Ubeda staat te Nijmegen op politiek ge
bied ongunstig beKend. Einde. 

Nijmegen, 1 Augustus 1950. 

t 
/ 
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.Bij ondc,i·zoak is gebleken dat de
l 

l;Gd �mt �ft#J
] 

Y,e:i:on:i.ging vooi· Sexv.iid.$ Hervorming ook ve1.:bin<1iiîgen 

104,18/15 (.!. 

Zu:Ld. -LimbU7C'g • - -

J 11:e Äerk:rade, 'ii.-l..l)r.!·crae.t 2 � is ge-vcstigè! een afdeling 2 ·wt: u:-
1' t ve.n met de 1e:i.d.ing is belest OFF.Bffillil..»!S > Wïllam Jose )h; J;ebo::e,11 

5"4.93 te .{\.0:r.k:rad.e; ven.beroep kooprno.11 .• :Deze s·taat zeo1� o;..�. 
gv..ns ctg b0 kend cm L1.l1am vele malen iuet 1->oli t:i.e en ,Tv.et:i:hi0 : .. n 
ae.n:raking � o.m. wegens m:Lshe.ndt::>li:ag > ve:r.Jo.·ach.ting � poging ,ut 
ö.oodsleg) f:;1fpersing i ,rnz·<lu.iete1•ing 1 bed1·og, tl..:1.0:t'ai;._,i, @mç.cc
schxift, beJ.ed:i,ging en valsheid i:u gHsc;h.:i.:if'te" 

\)ri Te Iü;a�stri.cht; Fxan1t3nstraat 102, is eve11eens eon iafdel.-g 
i'- geveat:tgO.. Secre"Ga:i:eEise vGl:tt deze afdeling is �I�TEi>I; F1•e<J.e:· '.ka 

h\!( Ohrürt:i..n.e :, geboi·en 9, 9.18 te l{ot·cez·daru ,; zon.é!.e:r godsël.ienr'ri,. Z:Lj 
� 1 j_.':J v..i terat linli;s geo:d.ë,.ntoe:cc1 en zij is gehv.wd met OOSTDIT [> 

J ?ranoo:ls ..> gabo�·en 28.2. ·i5 �e .Hotte:rd�m ? ·�elogr�afl.11:n·kez· b·:..j 
o.e .m .s .. Deze 1s geahonnee:rd op De 'WAt,::he:i.o . .., 

..a ,/ Een corresponden.t.scb.sp :ia gev·e(-Jtigd ·be Eeo:t:1t3ll, tl�s<1.e:g-
. ..., f\ 1 at;ri,at l'7w Op dit ad::es ie· woonecht:1.g WAR.Hil\!.tC" RoeJoi\ geb{ 1·en 

y 

J. 26"6 0 17 te Emme.n
1 

!i\Oüt:l.e:r godeiö.ie.nzt, Val':'. be!'O(�p scl? . .i.la.o:,•o l :.j
o:udGx·�Gelcende in. 194-6 an J.949 de cena.5.d.a·t;e:n1ijst voo:t: de n. ) .N"

/ Een tweeêl.e co�r:1·er::1pond.ent1:iwhap is geve�t:l.gf!. 1;�; Buste::::;1�.: 
}(/l !\..0V:i.nltáh?t-J 20

,: 
H:J.<:n· r1 i� �. "Jm'.lv.ehi:ig .BROUWER, . AJ?.t?nft�? Franö�� u.ei ,.

geboren 12 "9 �-8 'tie 1..1\.1.:!.leiJ. ;. VSl'l beroep rat:.C.'.!l:l.n.18-C O:l.J dG J.'I u;j 
B:eouwe:t' ·t;�:a<1 op 25 .1p. 37 in. dienst oi,j de St -.m(i;Smi;jaen �ls 
slepffx Gn we:r:u op ·1 .5 4-1 1ocomotief-.'11�.H..,h:i.11I:1t. Op :!5.12"43 

v\ wei·i! hij <.:,p eigen ·ve:rz\:>elc ontslagen" 
t\ � Hij j,a op 25. 7. !.;,1 6ehuwö. me'éi HAAR; A.m:ia Jtû:l..:ma Ifü:, :i.1011. .••• e.

mart�� geboren 5. i,, ·19 tE> Si t·!mrd. 
V ax.i. Brouwer :La "&!:re.nel. dat hij propsgandiz. me.al�; �, c:-01: ,:.n.c: f'I-

...._ ' beperkir.ig. Htj heeft zeex veel omgûng met een zeke: ·e RWCH!LlS � 
"" Deze :l.s v.rarkzaem a}.r:; fi:..'be:i..à.e!' bij de 1.� .. s . �11 ts commur1:��t"

Van !jnige aot:'i.0 tl.01:>:.t· cle 1� N �S .II. onder de mijm"le.:}:·a::s :L 
t;o-t heden nog niets gebJ.6ken. 



GEMEENTEPOLITIE BRUNSSUM GEHEIM BRUI�SSU,11, 4 .April 1950. 

Doss • .I:'.

Onderwel} verslag bijeenkomst 
Vereen. Sexuele voorlichting. 

AAM 

de Reer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te '�avenhage 

de tteer �rocureur-Generaal 
fgd. birecteur van iolitie 
te 's-hertogenbosch 

Ik moge U beleefd het navolgende berichten. 
Alhier is gebleken, dat op 2 April 1950 te 19.00 uu� in 

het gebouw "De Burcht" aan de Wieënweg in deze gemeente een ver
gadering of bijeenkomst werd gehouden door de Vereniging voor 
Sexuele Voorlichting. voorzitter hiervan zou zijn een zekere 

�IHoeijmans uit Brunssum, wiens identiteit nog niet is vastgesteld 
kv.nnen worden, terwjjl deze bewering ook nog niet als vaststaand 
opgenomen kan wora.en. Wel is gebleken, dat hij de zaal gehuurd 
heeft. 

Op deze bijeer.komst waren ongeveer 30 personen aa.nwezig,die 
meest buiten deze gemeente woonachtig zijn. Het besprokene is 
alhier niet bekend. Zodra alhier nadere gegeven hieromtrent be
kend worden, zal U dit worden bericht. 



I�ICHTINGENDIENST BEVERWIJK Beverwijk, 31 Maart 1950. 

No.107 � 

---

Onderwerp: 
Openbare vergadering van de 
N.V.S.R. Afd. Beverwijk.

ó).J/.2 / 

• 

• 

Op Donderdag 30 Maart 1950 heef't de Afd. Beverwijk 
v/d Ned. Ver. voor Sexule Hervorming in het gebouw "Nieuw 
Leven aan de Baanstraat te Beverwijk een openbare vergade

.� ring gehouden, waar als spreker optrad de heer Gé NA.BRINK,
lid van het hoofdbestuur van de N.v.s.H. met als onderwerp 
"Het doe 1 en streven van de N.V. S. R. 

Het aanvangsuur was gesteld op 20 uur.De toegangs
prijs was gesteld op f 0.30. Deze vergadering was per ad
vertentie aangekondigd in het plaatselijk blad "Kennemer
land van 2s.3.50. 

Zaalcapaciteit van het gebouw "Nieuw Leven"bedraagt on 
geveer 70 personen. Aanwezig 40 personen. Op een tafeltje 
in de zaal lagen brochures en een aantal boeken. Verder 
was in de zaal geen propaganda gemaakt. 

Aan de bestuurstafel na.men 3 personen plaats, waarvan 
twee werden herkend als te zijn de spreker van de avond 
Gé Nabrink en de voorzitter van de Afd. Beverwijk v/d N.V. 

�ls.H. Leendert Otte, geb. te Leiden, 29.6.1916, wonende 
Alkmaarseweg 248 te Beverwijk (van genoemde Otte is reeds 
een informatiekaart ingezonden). 

Te 20.15 uur opende genoemde Otte de vergadering met 
een welkomstwoord tot de aanwezigen en de spreker. Direct 
werd het woord door hem aan de spreker van de avond gege
ven. 

De heer Nabrink begon zijn rede, met er op te wijzen, 
dat hij thans tot zijn vreugde eens kon spreken over een 
zaak, welke het volle licht waard is, doch welke door het 
grootste deel van de bevolking angstvallig geheim wordt ge 
houden n.m. die der "Sexualiteit� Het sexuele leven neemt 
in het menselijk leven een grote plaats in. Niet alleen 
tussen gehuwden, doch ook tussen ongehuwden. Het sexuele 
leven in de mens is een drift; en deze drift; moet bevredigd 
worden. Van de wieg tot het graf momt deze drift; in het 
menselijk leven voor. Zelfs het kind in de wieg hee� een 
sexuele drift;, welke tot uiting komt in het duimzuigen. 
Volgens de meeste opvoeders moeten deze driften tegen ge� 
gaan worden, en moet vooral het du.imzuigen bij kinderen 
afgeleerd worden. Volgens spreker zijn deze dri:f'ten niet 
tegen te gaan, aangezien deze uit het innerlijk van de me 
voortkomen. Onze kinderen worden veelal in het onwetende 
gelaten betreffende de voortplanting, ja erger nog, hun 
worden veelal onwaarheden gezegd, zoals de kinderen worden 
door de ooievaar gebracht, of de kinderen groeien in de ho 
le boom. Wanneer de kinderen ouder worden en zij vragen er 
naar hoe of kinderen ter wereld komen, wordt meestal ge
zegd:"dit is vies da.ar mag je niet over praten". Dit heeft; 
tot gevolg dat de kinderen er dan later niet meer met hun 
opvoeders over durven te praten. Door deze mededelingen 
worden de kinderen juist niauwsgierig gemaakt, ziji trach
ten toch te weten te komen,wat hun geheim wordt gehouden. 
Op de straat door vriendjes en vriendinnetjes wordt het 
hun dan toch medegedeeld. Een dergelijke voorlichting is 

voor 
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voor de kinderen dan steeds funest, wat de kinderen op 
straat wordt bijgebracht is in de regel niet veel goeds. 

Reeds tussen het 3e en 4e jaar moeten we beginnen 
met onze kinderen sexuele voorlichting te geven. Hoe deze 
voorlichting moet zijn is niet steeds juist te zeggen. In 
ieder geval moeten we hen dan de waarheid zeggen. Als kin 
deren vragen waar een kind vandaan komt, moeten we onom
wonden zeggen, dat een kind in de buik van de moeder 
groeit. Ook de verdere vragen betreffende geboorte en 
voortplanting moeten altijd naar waarheid worden medege
deeld. 

Uitvoe,jt'ig ging spreker in op de sexuele drif'ten en 
de voortplating. Hij deelde mede dat kinderen,zoJwel meis 
jes als jongens onaneren. Volgens spreker wordt er door 
99% van de mensen, voor hun huwelijk geonaneerd 

Hierna was het pauze en werd er gelegenheid gegeven 
tot het stellen van vragen. Bij de bestuurstafel kon men 
zich als lid van de N.v.s.H. opgegen. Ook was er gelegen
heid o� de propaganda lectuur in te zien. 

Na de pauze nam de spreker Nabrink andermaal het 
woord. 

Hij behandelde toen het doel dat de N.V.S.H. voor
staat. 

Spreker memoreerde dat een groot aantal voor hun hu
welijk reeds geslachtsgemeenschap met �lka.ar hebben gehad 
Uit de statistieken blijkt, dat 30% van de gesloten huwe
lijken binnen 9 maanden gevolgg wordt door de geboorte 
van een kind. Hieruit blijkt dus dat deze personen met al 
kaar,voor het huwelijk,reeds geslachtsgemeenschap Jll2:k là:
hebben gehad. Dit percentage is in werkelijkehid echter 
veel hoger. In deze gevallen ontbreekt het dan ook aan 
een juiste sexuele voorlichting. Ook in het huwelijk is 
een goede sexuele voorlichting van het grootste belang. 
Een vrouw moet niet steeds elke maand in het onzekere ver 
keren, of zij wel ongesteld zal worden. Wanneer ouders 
de geboorte kunnen regelen naar hun goeddunken, schept 
dit meer levensvreugde. De N.V.S.H. geef't in alle geval
len sexuele voorlichting, zowel wax betref't de geboorte
regeling, als in de gevallen wanneer men meent, dat men 
geen kinderen kan krijgen. Omdat de sexuele voorlichting 
door opvoeders zeer onvoldoende is, is de N.V.S.H. er toe 
overgegaan om huwelijksscholen te stichten. Op deze scho
len worden meisje� en jongens die gaan trouwen onderricht 
in anatomie, psychologie en verder alles wat met de sexu
aliteit verband houdt. Door de N.v.s.H. zijn in verschil
lende plaatsen middelen-depots opgericht, waar men des� 
gevraagd de middelen kan krijgen voor de geboorterege
ling. Echter is het in Nederland strafbaar gesteld om de
ze middelen ongevraagd te verstrekken. Spreker gaf daarom 
de aanwezigen in overweging, voor zover zij nog geen lid 
waren, zich thans als lid van de N.v.s.H. op te geven. 
Een lid ontvangt dan elke maand gratis het maandblad 
"Verstandig Ouderschap" in welk blad de stof van de N.V. 
S.H. steeds uitvoerig wordt behandeld. 

Hiermede beeindigde spreker zijn rede. 
Op verzoek van de voorzitter stelde een tweetal aan

wezigen een vraag: 
le� Een der aanwezigeMzeide, dat hij twee meisjes had, 

waarvan de jongste 8 jaar was. Hij vroeg den spre
ker op welke wijze hij die meisjes voorlichting 
moest geven. Nabrink antwoordde hem, dat de leef-
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tijd van deze meisjes thans niet meer geschikt was voor 
sexuele voorlichting, omdat kinderen op deze lee�ijd 
zulks niet meer aannemen. De vraagsteller adviseerde hij 
met deze voorlichting nu te wachten, tot de puberteits
lee�ijd1 

zijnde ongeveer 12 jaar. 
2e ne tweede vraagsteller vroeg of de N.V.S.H. bouwde op 

de leer van Maltus. De Spreker beantwoordde dit ont
kennend. De leer van Maltus was volgens hem alleen ge 
baseerd op geboorte beperking, terwijl de N.v.s.H. de 
geboorteregeling en de daarmede verband houdende se:x:u 
ele voorlichting propageer(r. 

Onder dank aan de spreker sloot de voorzitter Otte te 
22.20 uur de vergadering, welke een ordelijk verloop had. 

r.n.

�
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Blmi'ENLAlIDSE ZAKEN 's-�ravànhage, 12 September 1949 

No.: B" 68772 
VERTROUWELIJK - IV. .RIJ •2 

Betr • : G .EdeJ. ,, 

\, 

·. Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te doen stollen 1;:et
de pólitielce oriëntering c •. q. · activiteit en verder van. belang 
zijnde gegevens betreffende Gerrit Edel, geb.18-?-192, te k'l_ster
dam, electricien, wonende Mecrweidelaan 24 -rood te Velsen. 

Betrolr.kene nerö. mij door de I .D .te Bevernijk· bij schrijven van 
27 Augustus 1949 no.99 gemeld als zijnde secrètal"is·van. ae afde
ling Bevcl"W�jk van·de Nederlandse·Vereniging voor Sexuele Hervor
ming {N.V.S.H.), nelke gegevens -volgens genoemd' schrijven- ook 
aan U zijn doorgezonden. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te ;vELSDU. 

l:ii:!T HOO'.FD VAN DE DIENST, 
� I.amens deze, 

J .G .Crabbendam. 
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vertrouwelijk. 

Onderwerp: Inlichtingen omtrent Gerrit EDEL, 
geb. 18-7=2'3 Amsterdam, 
van beroep electricien, 
wonende Meerweidelaan 24 
Velsen. 

In- en afschrijvingen: Op 31-7-48, komende van Be
verwijk, te Velsen ing�
sohreven. 

LAi 
Antwoord OE verzoek 
Min•V•Binnen1.zalëëii nr.68772 dd· 12-9-49· 1 . . 11·29�_5%,. 

J ACD/ &.2.tJJo 'IB E R I C H T• 

Gegevens bovenvermeld schrijven: wa s secretaris NVSH, afde
ling Beverwijk. 

'>.:h\,
� -. Betrokkene is gehuwd met Wipke Louisa Versluis, geb• l-·i,"'11

...1_4-5-24 te Beverwijk• 
· 1 

"\'fêrkzaamheden: Behoudens een korte onderbreking, reeds 
vanaf 194� werkzaam als electrioien bij de 
Kon•Ned.Hoogovens en Staalfabrieken te IJ
muiden, gem.Velsen. 

Kerkgenootschap: Geen• 

Organisatie, politieke oriëntering enz. Betrokkene is lid 
van de Alg.Ned.Metaalbefferkersbond. zover 
bekend, treedt hij op politiek gebied niet 
op de voorgrond. 

Gelezen bladen: In he� gezin wordt het neutrale plaatselij
ke dagblad ''De Kennemer Koerier" en •tHet 
Vrije Volk" gelezen. 

Gegevens administratiet Behoudens het bovenstaande, betref
fende het zijn van secretaris NVSH, is noch 
van G•Edel, noch van zijn echtgenote in de 
administratie alhier iets ten nadele bekend• 

O\·------
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·21 MRT 1950
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AC1/ 6?2.1 � j

Hierbij heb ik de �8r U6delgestrenge te doen toekomen 
een verslag van e n alhier op 17 Maart j. 1. go::houden open bare 
bijevnkomst va.n de afd • ..:;nschede van de Ned. Veren. voor Sexuele 
Hervorming. 

w 
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VERSLAG van de op Vrijdag 17 Maart 1950 te En
schede gehouden bijeenkomst, belegd door de afd. En
schede van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her
vorming(NVSH). 

Aanwezig: 700 personen(zaalcap. 750) 

! Sprekers: Mevr. v.d.LEUR(= Jacomina Johanna Adriana DAS 
geb. 29-6-10 te Enschede, wonende te Enschede); 

1 Dr. vi"illem Frederik STORM, geb. 19-4-13 te Water
graafsmeer, zenuwarts, wonende te Amsterdam. 

StelpIJ1ing: rustig en geinteresseerd. 

Entree: f.0.60 per persoon • 

Mevr. v.d. Leur opende de bijeenkomst. Zij uitte ha.ar 
tevredenheid over het feit, dat de bezoekers in groten geta
le opgekomen waren, niettegenstaande de äirectie van het 
dagblad 11 Tubantia 11 geweigerd had een advertentie voor deze 
avond te plaatsen, omdat zij - naar zij althans beweerd had -
bevreesd was, hierdoor een gedeelte van haar abonnees te 
ontstemmen. 

Zij wekte de aanwezigen op, de vragen op de bij de in
gang uitgereikte formulieren wel te willen beantwoorden. Het 
lag n.l. in de bedoeling, te zijner tijd wederom zo'n avond 
te beleggen, welke avond dan uitsluitend toegankelijk zou 
zijn voor leden en introducees. Door thans de betrokken vra
gen te beantwoorden, kon men erop rekenen bij de tweede 
avond als introducee te worden uitgenodigd. 

Hierna gaf zij het woord aan Dr. W.F.Storm, die de 
wezigen ongeveer een uur toesprak. 

In zijn rede k\.Jamen geen politiek-extreme uitlatingen 
voor. Kortheidshalve zij, wat de inhoud van zijn toespraak 
betreft, referte veroorloofd aan het betrokken artikel in 
het dagblad "Het Vrije Volk11

, dd. 18-3-5'0 • 
. Nadat een half uur was gepauzeerd, werd de Italiaanse 

film "Vier. stappen in de wolken" vertoond. 

Een groot gedeelte van de bezoekers bestond uit sympa
thiserenden met de VSV of NBVS. Voorts waren enige leden van 
of sympathiserenden met de P.v.d.A. aanwezig. 

In de pauze werd gecolporteerd met het orgaan van de 
NVSH: "Verstandig ouderschap" en met de brochure "Sexuele 
hervorming". 

Bij de uitgang ontvingen de bezoekers een pamflet van 
de Vereniging voor crematie, de AVVL. 

Eventueel nader bekend geworden gege�ens betreffende 
de afd. Enschede van de NVSH zullen zo mogelijk op korte 
termijn worden bericht. 

20 Maart 1950. 
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vërslag van de openbare vergacîerfng, gë.nouäen op -.Voenscfag, 15 
1\/faart 1950, in het gebouw "Ons Gebouw 11 te Zandvoort, door de 
"Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming" afdeling Haar
lem. 

Aanwezig: 29 personen, waarvan 16 vrouwen. 
Zaalcapaciteit:ongeveer 50 personen. 

Ä I Spreker� G. NAJ3RINK, wonende te 's-Gravenhag�. 

'• 

De openbare vergadering werd te omstreeks 20.20 uur, door de 
voorzitter van de 11Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
afdeling Haarlem, met een kort welkomstwoord geopend, waarna hij 
direct het woord gaf aan de spreker van deze avond, G.NABilINK. 
Deze ving aan met het bestrijden van de volgens hem than� gel
dende opvatting, dat het huiäil:'$e huwelijksleven een crises door
maakt, hetgeen bewezen wordt door de vele echtscheidingen in 
deze tijd. Dit is volgens spreker te wijten a an het feit, dat 
het huwelijk heden ten dage, in tegenstelling tot vroeger�toen 
het huwelijk veelal op óezag van de ouders en verdere familie 
werd gesloten met als achtergrond economische motieven, een 
kwestie is van gevoelsoverwegingen bij de huwelijks-partners. 
Daardoor ontstaan, ten 0evolge van de huidige verkeerde opvoe
ding, waarhij geen voldoende voorlichting betreffende het ge
slachtelijk verkeer wordt ge6even, maar meer.lä.e nadruk wordt 
gelegd op wat verboden is, wat behoort en wat niet behoort bij 
�anstaande huwelijkspartners,spanningen, welke zich uit angst 
vo·or mogelijke gevolgen van geslachtelijk verkeer, op de ver
keerde wijze ook na het sluiten van het huwelijk uiten, met als 
�evolg een mogelijke achteruitgang van de gezondheidstoestand. 
Na bestreden te hebben, dat het gesxlachtelijk leven uitsluitend 
gericht moet zijn op de voortplanting, welke opvatting spreker 
ongezond noemde, poneerde spreker de stelling, dat e+ke leefti ·ss

periode 
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leeftijdsperiode zijn eigen bevredi6ing kent, welke men niet 
mag te0engaan. Sp:Q).{er kon daarom het geslachtelijk verkeer 
v66r het huwelijk min of meer billijken, waarbij hij van mening 
was, dat de beide personen 6een angst behoren te hebben voor 
mogelijke 6evolgen. Daarom achtte hij het beslist noodzalcelijk, 

dat ook nog niet gehuwde personen goede voorlichting kregen 
over de juiste techniek van het geslachtelijk verkeer om be
vruchting te voorkomen. 
In het huwelijk moeten de 6ehuwden, volgens spreker, het recht 
hebben zelf te regelen en ui·t te maken hoeveel kinderen zij 
willen he.bben en wanneer. Methoden als het 11 oppassen 11

, hetgeen 
hij populai:t uitdrukte als 11 v6ór het zingen de kerk uitgaan", 
"abortus" en "periodieke onthouding", welke laatste methode, 
aldus spreker, van katholieke zijde getolereerd wordt, achtte 
hij onjuist. Noodzakelijk is goede voorlichting over de juiste 
techniek van het geslachtsleven. Deze techmiek bestaat volgens 
spreker o.m. uit het gebruik van 11 pessaria 11 (gesloten vrouwen
rlng). Spreker besloot zijn rede met een opwekking om lid te 
worden van de "Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming" 
en deelde hierbij mede, dat in April a.s. het 50TOOOe lid van 
de�e vereniging wordt verwacht. 
Hierna volgde een korte pauze waarna gelegenheid werd gegeven 
tot het stellen van vragen, waarvan door enkele aanwezigen 
gIDruik werd gemaakt. Deze vragen hadden betrekking op de door 
G.Nabrink gehouden rede. Nadat deze de gestalde vragen s�ier
had beantwoord, werd de vergadering door de voorzitter van d€ze
avond met een kort woord te omstreeks 22.30 uur gesloten.

11 einde 11 
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Op Donderdag 23 Februari 1950 te 20 uur, werd in de 
bovenzaal van "Het Centrum", Koningstraat 40 te Beverwijk, 
een openbare vergadering gehouden van de Ned. Ver. voor 
Sexuele Hervorming, afdeling Beverwijk. 

De vergadering stond onder leiuing van de voorzitter 
.x1 van de ple.atseJ i jke afde1 j·og: Leendert Otte, geboren te

Leiden op 29 Juni 1916, van beroep machinist, wonende te 
Beverwijk, Alkmaarseweg 248. 

Een informatiekaart werd reeds van hem ingezonden. 
Als spreker trad op deze vergadering op de heer p.A. van 

Huet, die sprak over het onderwerp: Geboortebeper�ing. 
De toegangsprijs was gesteld op 30 cent per persoon. 
De avond �as mede aangekondigd door een advertentie 

in de plaatselijke pers van 21 Febru�ri 1950. 
De zaal waarin de bijeenkoffist werd gehouden, heeft een 

capaciteit van ongeveer 150 personen. 
Aanwezig waren 48 personen totaal, bestuur en spreker 

incluis. 
In de zaal waren geen propagandamiddelen aangebracht. 
Een bijprogramma werd niet verzorgd. 
De vergadering werd te 20.10 uur geopend door de voor

zitter. 
Hij leidde in het kort de spreker in, die hierna 

met zijn causerie begon. 
Spreker begon met mede te delen dat kortgeleden de 10 

millioenste Nederlander was geboren en dat hiermede een 
inwoneraantal bereilct was dat voor Nederland te groot was. 
Spreker ging vervolgens terug naar de oudheid en wees er 
op dat er ook toen reeds een geboorteregeling en -beperking 
was. Geboorteregeling stelt als doel om geboorte plaats te 
hebben als ouders dat wensen en geboortebeperking he_ft als 
doel: minder geboorten. Tot 1875 doodden de Japanse e:lelen 
hun kinderen. Zij deden dit omdat de boeren veel kinderen 
bezaten en zij door weinig kinderen van edelen te laten 
leven een kleine groep edelen in stand hielden. De statistiek 
heeft in de West-Europese lancien uitgemaakt dat er 106 
meisjes worQen geboren tegen 100 jongens. Dit is in tegen
stelling met de meer Oostelijke landen, b.v. China, waar 
het geboorteaantal van de meisjes juist lager is. Spreker 
vermoedde dat om die reden in het Oosten meisjes nog worden 
doodgemaakt, omdat men meer mannen nodig heeft om te werken 
dan vrouwen. 

Spreker gaf hierna een uiteenzetting over de vroegere 
situatie op dit gebied in Engeland. Daar hadden de arbeiders 
geen cultuur, maar wel veel kinderen. Toen de eerste machines 
hun entree maakten kwam er een overschot aan arbeidskrachten. 
Er werd armoede geleden. Toen werd door Thomas Maltus een 
m ethode uitgedacht om een teveel aan kinderen tegen te gaan. 
De methode Maltus had in Nederland een slechte klank, iets 
wat spreker onbeprijpelijk viilnd.
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Maltus gaf als raad: niet trouwen of laat trouwen, want 
anders komt men in armoeüe. Het was jammer dat het merendeel 
van het volk geen kennis droeg van zijn theorie, iets wat ook 
verklaarbaar is, omdat het volk, wegens armoede, zijn litera
tuur niet kon kopen. 

In 1881 werd in lf ederland opgericht de Neo-Mal thusiaanse 
Bond. Tot de oprichters behoorden o.a. Sant van Hout, Jan 
Rutgers ?ll Alette Jacobs. 

In 1931 kregen we de eerste consultatiebureau.x voor huwet� 
en geslachtsleven. Voor ue oorlog haduen we in Nederland 
13 van deze bureax. Thans zijn deze bureau.x over de gehele 
wer:èlcl verspreid. Toen in 1940 de Duitsers kwamen, was deze 
instelling het eerste wat zij wegklauwden. Thans bestaat er 
een stijgende behoefte aan onderzoek vóór het huwelijk. 
Heden is voor het huwelijk enkel nog maar noclig "jan te zeggen 
maar dit is een ernstige xaaa«.cune in onze wetgeving. Dit 
bewijst wel het groot aantal echtscheidingen. Nodig is om 
zich voor het huwelijk lichamelijk te laten onderzoeken. 
Zij die dit deden brachten o.a. verschillende t.b.c.-gevallen 
naar voren en verschillende huwelijksmoeilijkheden konden aan 
de bureau.x worden opgelost, onder controle van de medici. 

Vlij zijn niet tegen kinderen krijgen. Onze bureaUM: geven 
ook inlichtingen aan hen die geen kinderen kunnen krijgen 
en voor wie ze zel:fs gewenst zouden zijn. 

De N.M.B. had in Nederland ook geen goede klank. Om op 
brèàere basis te gaan werken hebben wij na de oorlog opge
richt de N.V.S.H. Vaststaat dat deze vereniging geen vereni
ging zal blijven maar een volksbeweging zal gaan worden. 

Geboortebeperking en -regeling is en blijÎt urgent. 
Talloze kinderen zijn geboren, die niet gewenst waren, 

waardoor we ook ouders he.bben die ongewenst ouder zijn. 
Onze theorie beschermt de vrouw tegen on�wenst kindertal. 
De moeilijke periode die een vrouw heeft, o.a. de 9 maanden 
zwangerschap, de verlossing, de zoogperiode en de periode 
daarna van de opvoeding van het kind. Volgens meûici is 
voor de vrouw tussen twee zwangerschappen minstens 12 jaar. 
Voor de bescherming van het kind is het mede noodzaak dat er 
niet te veel kinderen komen. Ouders moeten belast zijn met 
de opvoeding van het kind en niet de oudere broertjes en zus
jes. We kennen allen de vrouw die beangst is voor ongewenste 
zwangerschap. En is zij zwanger dan zien we hierdoor de 
abortus-provacatus-criminalus. WIJ zijn echter tegen abortus. 
Wel komen vrouwen hierom bij ons a,m raad. Maar we geven die 
niet. Wij plegen geen abortus. Abortus is erg. De overheid 
zal hieraan nooit geen paal em perk kunnen stellen. In de 
dagbladen b.v. wcrdt geadverteerd met hulpverlening, als 
"middelen voor zuivering van bloedsomloop", enz. 

In Engeland waren de abortusgevallén eers� 148 per dag 
en enkele jaren later 274 per dag. In Nederland zullen deze 
oijf'ers niet veel minder zijn. In Nederland zijn we op het 
verkeerde pad. We hebben op het verkeerde paard gewed. 
De Ned. bevolkingspolitiek is niet juist. Er is niet voldoend 
voorlichting van regeringswege. In Engeland op een congres 
vroeg mij eens een Amerikaan: "Hoe komen jullie in Ned. aan 
dat idioot hoge bevolkingscijf'er?'' Aanvankelijk hadden wij 
van Hervormde, Gereformeerde en Katholieke zijde enorme 
tegenstánd, maar thans zijn de hervormden geen tegenstanders 
meer maar medestrijders geworden.In Ned. wordt, populair ge
zegd, geleefd als God in Frankrijk. 
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Wij hadden hier in 4 jaar tijds een bevolkinsgoverschot van 
400.000 man. Dit kan zo niet doorgaan, maar we heboen van onze 
coalitieregerinQ geem medewerking te vei-wachten. Straks zullen 
we per jaeI 44 a 45.000 man te veel hebben aan arbeidskrachten. 
Het vollc wordt zoetgehouden met het toverwoord: industri�alisatie. 
De strijd tegen armoe, voedselgebrek en overbevollcing wordt 

weggecijferd op religieuze gronden. Er is een onrechtvaardige 
verdeling van de voedselvoorrraad op de wereld. Nederland denkt 
alleen aan zich zelf. Dit is dan ons christelijk Nederlandje. 
Volgens een bericht in de ''Groene Amsterdammer" ontvangt Ned. en liI. 
van de totale voedselvoorraad ter wereld 25 millioen � busshals 
tarwe, Belgie 20 millioen en China slechts 7 millioen. Dit is 
moreel onverantwoord. 

In een Zwitsers blad heeft gestaan dat de :i..nvasie,mp hetv 
zedelijk peil een enorme domper heeft gezet. In Engeland zijn 
vanuit Amerika 200.000 negers aangeKomen als soldaten. Na even 
te hebben rondgelopen en naar lieve meisjes te hebben gekeken 
waren er 4000 negerkindertjes geboren. Engeland kreeg hierdoor 
kleurlingenvraa�stuk. Engeland wilde de kinderen naar Amerika 
emigreren. Amerika wenste de kinderen echter niet toe te laten. 
Engeland voerde toen de kinderen af naar kampen op Borneo • 
Er staat in de Bijbel: Gaat heen en vermenigvuldigt U. Doch de 
negers hebben gedacht: Vermenigvuldigt U en gaat heen. 

Het schijnt in het Christelijk Ned. niet netjes te zijn om 
over geboortebeperking te spreken� �r wordt zelfs niet aan gedacht. 
Wij moeten met het z.g. Christelijk mo:taal breken. Wij bedoelen 
daarmee niet dat er geen kindertjes geboren mogen worden, maar 
we moeten zoeken naai· een gezonde oplossing, aldus besloot spreker 
zijn rede. 

Hierna werd pauze gehouden, die aanving te 21.30 uur. 
De voorzitter deelde mede dat na de pauze gelegenheid bestond 

vragen te stellen. Hiervoor gaf niemand zich op. Een vrouw uit 
de za�l merkte toen op: Dat is een compliment voor de spreker. 

Spreker zei echter nog veel op het hart te heboen en zelf 
daarom weer het woord te zulJ.en nemen. 

Hij kondigde aan dat hij zou spreken over "De moraal". 
Hij zeide: De cultuur is sterk beinvloed door het katholioisme. 

Dit was reeds in onze geschiedenis zo, toen we onder invloed 
stonden van het katholieke Spanje en Frankrijk. 

Hij vertelde dan over een boek van wijlen Prof.Huizinga, een 
onzer grootste strijders, waarin een meisje van-�18 jaar verliei'd 
wordt op een zeer oude dichter en welk meisje ten slotte het s�eu
teltjejif van haar grootste schat: haar eerbaarbeid. Dit is ook 
typerend voor onze tijd. 

Hij vertelde verder een voorval van een man in Belgie, die op 
een bus stond te wachten. Daarbij stond ook een z�er lrn.ap meisje 
te wachten, waar hij naar keek met kennersblik. �ven verder 
stond een andere man, die ook naar het meisje stond te kijken. 
De laatste liep achter het meisje om naar de eerste man en zei: 
"Het is thuis maar behellepe menneke." Ook dit is typerend voor 
deze tijd, aldus spreker. 

We moeten een geslachtsle�en hebben, gezond en bevredigend, 
doch niet beangst. Dat is ons doel. De R.K. dokter Smulders uit 
Udenhout, propagandeerde periodieke onthouding. De R.K. verwerpen 
mechanische voorbehoedsmiddelen, doch propaganderen in het algeme 
wel p.o., doch ook totale onthouding. Smulders noemt P.o. een 
natuurlijke onthouding. 

De R.K. dokter Henneman uit Groesbeek noemt de P.O. ook ge
lukkig. Zelfs Pater Henry de Greeve heeft gezggd dat als de vrouw 
niet kan "dan stoppen" en noemt ook de P.O. 
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De fout van de R.K. is echter de vomledige onthouding, die 

zij propaganderen. De volledige onthouding is funest voor de men
sen en brengt hen in handen van de psychiator. 

De mens is er van nature op uit om zijn genotsgevoelens te 
bevredigen. Als voorbeeld weés hij op een baby, die zuigt op de 
duim tussen 2 voelingen in, omdat het hier een zekere bevrediging 
in heeft, ondanks dat het zich dit nog niet realiseert. 

Dr. Freud heeft aangetoond dat van de krankzinnigen er velen 
zijn die krankzinnig zijn geworden door onderdru..t..King van de ge
notsbegeringen in de jongere jaren. 

De H. B·ernardus zei: Hoe kunt ge een vrouw omhel0en. Zie, 
wat heeft haar·lichaam een vieze massa als inhoud. 

De geestelijke invloed is Îllliest op zedelijk gebied, op 
terreinen is zij echter goed. 

Hij beschreef hierna enige feiten die momenteel nog als schan
dalig genoemd worden. 

Hij nam als voorbeeld een meisje van 17 jaar dat zwanger wordt 
Zo'n meisje wordt buiten de deur gezet met alle gevolgen van dien. 
Dat is het moraal van heden. Zij heeft echter gegeven het beste 
wat ze bezat en met liefde. 

Een gezond geslachtsleven brengt een betere maatschappij. 
Alle haat en rancunes zullen verdwijnen. Het hoogst aan taxi 
kinderen is niet het hoogst wijze, in tegenstelling wat het 
katholisme propagandeert. Amerika en Zweden hebben ingezien wat 
een gezond geslachtsleven zeggen wil. In Zweden is een wet aange
nomen waarbij abortus-provocatus wordt toegestaan in ziekenhuizen 
door medici in de volgende 4 gevallen: 

1. Wanneer het leven van de moeder in gevaar is;
2. V/a.11neer de geestelijlce en physieke kracht en niet voldoende

zijn;
3. Op humanitaire gronden, b.v. wanneer een zwangerschap

volgt na aa.L�randing en bloedschande;
4. Op erfelijkheidsgronden, gevaar afstamming.
Met deze beschouwing besloot spreker zijn 2e toespraak.

Na een dankwoord door de voorzitter, deelde deze mede dat op 
13 of 30 Maart 1950 wederom een bijeenkomst zou worden gehouden 
in gebouw "Nieuw Leven" aan de Baanstraat te Beverwijk, waar dan 
zou spre}:er Gé NabTink. 

Bij de uitgang bestond gele�enheid zich op te geven als lid 
N.V.S.H. à f 2.50 per jaar, of voor een convocatie voor de bijeen
komst nm Maart a.s.

De vergadering werd te 22.30 uur gesloten. 
De bezoekers verlietennrustig de zaal. 

I.D.

' 
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De Nec1erltlndse Vereniging voor .dexuele 
L.ervornûng te zu"ndL.1. organiseerde op Zondeg, 
19 Februari 1950 van 10.00 tot 12.00 uur een 
bijeenkomst voor hat r leàen in� Ons I.tuis te 
Zá."'ndam. 

Di t!illc al werd opcetreden door het Ne
derléinds Volkstoneel, dat een opvoering brecht 
van m •. nno van \Jagenvoorde 's toneelstuk "Moeders 
en zonen11

• 

De artistieke leiding van een en �nder 
bernstte bij Ben Groet.1eveld en ]'erdinend 8ternberg 

JJe voorstelling v,erd bi jgev.oond door 
pl.m. 350 personen (Zä�lc�p&citeit 450 personen). 

Z�lndem, 22 Februari 1950. 
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Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming, af'deling Gouda, op Donder
dag 16 Februari 1950 in het Reunie-the 

Zaalcapaci tei t: 
Aanwezig: 

Spreker: 
Onderwerp: 

Vertoning film: 

Stemming: 

/ vierde gedeelte 

ter aan de Oosthaven no. 17 te Gouda. 
400 personen., 
300 personen. 

J.P. Teunis, Rotterdam/ 
Doel en mi<ldel. 

Vier stappen in de wolken. 

Zeer lauw. 
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De vergadering werd geopend door de voorzitter van de 
afdeling Rotterdam, die na een inJádend woord de spreker van de 

/" 1 avond J. P. T e u n  i s, in de gelegenheid stelde zijn rede uit 
te spreken. 

J.P. Teunis wees er op, dat de begrippen: doel en middel, 
vaak met elkaar verward worden� Het doel van de sexualiteit 
moet toch zijn: het brengen van geluk aan een ander mens. Men 
moet terdege rekening houden met de geestelijke zijde van de 
sexualiteit. Omtrent het lichamelijke doel bestaat geen verwar
ring. De gevolgen van de verkeerde begrippen op het gebied van 
de sexualiteit maken een maatschappij van mensen, die niet ge
lukkig zijn. Het is toch een bekend feit, dat het gehele leven 
van de nBns doorweven is met de sexualiteit. Omtrent het middel, 
gaf spreker een geheel onsamenhangend betoog en week herhaalde 
malen van het onderwerp af. 

Teunis besprak drie punten: 
le. de Chinese mandarijn; 
2e. de veelvraat; 
3e. de zenuwpatient. 

De Chinese mandarijn, zo vervolgde spreker, is een man, die 
in aanzien groot is, als hij een dikke buik heeft. Hoe dikker 
zijn buik, hoe groter in aanzien. �en dergelijke vieze Chinees 
moeten wij niet. 

De veelvraat is iemand, die zich te goed doet aan 
lekkers en zich niet bekommert om een ander. Een dergelijk iem 
denkt niet aan de duizenden op de wereld, die honger lijden. 

De zenuwpatient is iemand, voor wie geen geluk is weggelegd. 
Ik denk hier aan de moeders van grote gezinnen, die van de mor
gen tot de avond moeten ploeteren voor hun gezin. De mensen moe
ten toch elkander gelukkig maken. 

Er is toch geen sprake meer van een gelukkige samenleving 
als de overheid door allerlei wetten de bevolking aan banden 
legt op het gebied van de sexualiteit. Het is mij bekend, dat 
wij aan alle kanten worden tegengewerkt, beschimpt en belasterd, 
doch dit is geheel een gevolg van verkeerd inzicht. 

Het komt U aanwezigen, waarschijnlijk vreemd voor, als ik 
U zeg, dat in de tijd (één uur) dat U hier zit, er weer 2000 
kinderen zijn geboren op de wereld en dat er vanaf nu tot mor
genavond om deze tijd er zoveel geboren zijn als Gouda aan in
woners telt. 

U begrijpt, dat dit op de duur tot funeste gevolgen moet 
leiden. Het is thans zo op de wereld, dat een vierde gedeelte 
van de bevolking genoet te eten heeft, de helft te weinig en 
het overschietende/oc«&'.l: komt om van de honger. 

Volgens de geleerde Sir Boyd Orr ligt het voedselrantsoen 
gerekend over de gehele wereld, thans 10 % beneden het oorlogs-



rantsoen. 
J.P. Teunis besprak hierna de emigratie-mogelijkheden, 

waarbij hij tot de conclusie kwam, dat deze mogelijkheden zeer 
begrensd zijn, aangezien slechts een gedeelte van Zuid-Afrika 
hiervoor geschikt is. De overige landen beschikken over uitge
strekte woestijnen waar niets groeit. 

Er zijn twee landen op de wereld, waar het sterfte-cijfer 
boven het geboorte-cijfer ligt, namelijk in China en India. 
Dit komt niet, omdat wij daar een afdeling opgericht hebben, 
maar omdat er daar duizenden sterven van de honger en ellende. 
Men moet de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. �en be
kende hooggeleerde schreef laatst, dat hij bezorgd was over 
ieder kindje, dat geboren werd en dit is zeer juist. Wij ken
nen die gezegden van: Gaat heen en vermeningvuldigt U" en "Uw 
zaad zal zijn als het zand der zee". Maar ik ken er nog meer i 
luister maar: 11Uw zonen zullen vallen door het zwaard van de 
vijand" enz. 

Spreker wekte vervolgens alle aanwezigen op om zich als 
lid van de N.v.s.H. op te geven, opdat de vereniging, hoewel 

[ reeds 40,000 leden tellende, sterk zou worden. ' 
Hierna werd de film "Vier stappen in de wolken'' vertoond, 

die bij de aanwezigen in de smaak viel. 
Tijdens een korte pauze werden tijdschriften verkocht in 

de zaal. 

Gouda, 23 Februari 1950.

07 
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Verbinding: 320 

No. BV /G 1� -50 Datum: 11-2-1950. 

Onderwerp: Verslag van een lezing, uit gaande van de afd.Arnhem der Ned. 
Ver. v oor Sexuele Herv orming op 6-2-1950. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: 

731 • 500 · IX · '49 

geen. 

Ze er be trouwbaar. 

Idem. 

P. G. ,.Arnhem. 

geen. 

geen. 



VERSLAG van een lezing, uitgaande van de afdeling Arnhem van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, gehouden 
op Maandag 6 Februari 1950. 

Aanwezig: 44 personen, waarvan 31 vrouwen en 13 mannen in de 
lee ftijd van 18 tot� 40 jaar. 

zaa lcapaci tei t: 
60 Zitplaatsen. 

Achter de bestuurstafel hadaen plaatsgenomen: 
>\I J. IvI. Vellinga, geboren 13-8-1901, voorzitter;

� 1 J. c. Dreckschmidt, geboren 19-11-1902_;_ 
.,,- 1 G.D. Adding, geboren 17-12-1907. 

,\1 Spreker:Van Huet, nadere gegevens onbekend.
De voorzitter leidde de spr. in en zeide dat deze een 

algemene uiteenzetting zou geven van het sexuele vraagstuk. In 
volgende lezingen zouden verschillende onderdelen daarvan af
zonderliJk behandeld worden. 

Van Huet zeide dat het in de bedoeling had gelegen, een 
speciale lezing voor jeugdigen tussen 18 en 25 jaar te houden, 
maar door de niet juist gestelde convocatie was het aantal jeugT 
digen zo gering, dat bij het beter vond e<sn algemene uiteenzetting 
van het sexuele vraagstuk te geven. 

Hij zeide in dit verband het sexuele probleem niet alleen 
te zien als het geslachtsleven, doch het gehele liefde- en ge
meenschapslev en tussen de beide geslachten. Hij besprak diverse 
sexuele vers chijnselen in de baby- ,kleuter- ,school- ,puberteits
en volwassener leeftijd. Tegenover de moderne opvattingen daar
omtrent en de wijze van reageren daarop, stelde hij de conserva
tieve opvattingen van de Christelijke ·beschaving en al de gevolgen 
daarvan, waarvan hij tal van voorbeelden aanhaalde. 

Dit betoog duurde ongeveer een uur,en werd gelegenheid 
gegeven tot het stellen van vragen, ook die, gelegen buiten het 
bestek van het gesprokene. Hiervan werd echter geen gebruik ge
maakt. 

Na een korte pauze besprak Van Huet enkele practische 
vraagstukken, nl. het standpunt der overheid t.o.v. de abortus 
provocates en stelde h:ij de jongste wetswijzigingen in Zweden te 
dezen aanzien als voorbeeld van modern inzicht in deze kwestie. 
Ook werd de huidige snelle bevolkingsaan was ter sprake gebracht 
waarbij spr. het hoge geboor·tecijfer onrustbarend noemde, waartegen 
alleen geboortebeperking het enig afdoende middel was. 

De voorzitter dankte spreker en zeide te hopen dat de 
aanwezigen, die misschien een ander onderwerp van bespreking had
den verwacht, niet teleurgesteld waren en zeide dat het Dr. J. 
Rutgershuis te Arnhem, Nieuwe Plein 22 (woonhuis voorzitter), 
voor alle moeilljkneaen, dagelijks te consulteren was. 

E I N D E. 
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zaal van het gebouw " Ons Huis 11 te Delft gehouden onen-
bare vergadering van de afd.Delft van de Nederlandse
Vereniging v9or Sexue"ie Hervorming.
Sprekers � \Hendrik BOXHOORN ,ge boren te De 1ft ,6 1faar t

1920,binnenhuisarchitect,wonende Koningin 
Ennnalaan 155 te Delft 

f ll�vr.H.J.Karrema.n-Vermeer,wonende te Rotter 
dam. 

Aanwezig : Ongeveer 60 personen,waaronder veel jeugdi-
ge vrouwen. 

Zaalcapaciteit: 120 personen. 

Te omstreeks 20.15 uur opende Boxhoorn de bijeenkomst met 
een kort woord van welkom tot de aanwezigen,speciaal tot 
mevr.Karre]Jlan-Vermeer,de spreekster van deze avond. 
Hij zeide maar direct het woord aan haar te willen reven 
voor het houden van haar inleiding over het onderwerp 
11 • 1at zijn de oorzaken van het mislukken van vele huwelij 
ken. 11 

Spreekster ving ha� betoog aan aan met een blik te wer�e 
op het prae-his torische tijdperk.De vrouw was toen het 
hoofd va n het gezin.De man ging dobbelen,jagen- en op 
roof uit.De vrouw verzamelde zaden,plantte en pootte en d 
man zorgde voor verdediging en viel vijandelijke stammen 
aan.De oorlogsbuit bestond dan meestal �it mannen,vrouwen 
en kinderen.Dezè werden toegewezen aan de thuisblijvende 
vrouwen van de overwinnaars.Zij waren dus bezit van de 
vnouw.Uit deze verhoudingen groeide verwantschap en later 
h�t huwelijk.Kinderzegen stond toen gelijk met rijkdom 
RQe meer kinderen men had des te rijker men was.Het huwe
lijk was vroeger· en ook nu een economische kwestie. 
Vooral bij het jodendom. vrn.s het een kwestie van koop en . 
niet van liefde,faen had in die tijd ook meerdere vrouwen. 
Jezus bracht een liervorming in de Joodse Godsdienst te n 
weeg.Hij predikte namelijk" Gij zult niet echtbreken 11 

en II Gij zult uw vijanden liefhe'B.lien als u zelf". 
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Hij hielp daarmede de vromv opheffen. 
Ook Augustinus hield zich reeds met dit probleem bezig. 
De Roomse Kerk zegt,ga en vermenigvuldig u ,dat is ech
ter ,zo zeide spreekster,een zegewens en geen gebod. 
Volgens Augustinus is dit wel een gebod en dat is verkeer 
gezien.aldus spreekster.Dit is het begin van het kwaad en 
v�h alle eliende van het latere leven. 
Vervolgens ging zij over tot het latere tijdperk,waa:ó:!in 
Dante en anderen de liefde bezongen.Onze hl.lweli jkswetge
vinp is gei,:roeid uit d"" wet van ..li.urustinus.De .man is de 
baas in alles .De vrouw heeft geen zeggenschap, �elfs als 
zij op huwelijksvoorwaarden is getrouwd kan zij niet 
alles wegschenken.Een gescheiden vrom11 kijkt men met de 
nek niet aai .Een ,ge s:clae-id�maià trouwt weer spoedig met e 
een andere vrouw.De Roomse �erk leert,de vrouw heeft 
�lichten,als een gehuwd man gemeenschap wil hebben met
zijn vrouw en zij weigert zulks 2 keer achter elkaar,
kan hij de derde keer zelfs geweld gebruiken.
Zij haalde enige punten aan waardoor volgens haar een
huwelijk kan mislukken,onder andere volkomen gebrek aan
mensenkéunis,onvermogen om lief te hebben enz.
Zij behandelde vervolgens het leven van een kind van
1 tot 3 jaar,daarna van 3 tot 5 jaa> en vervolgens de
tijd van de lagere school,welke tijd de voorbereiding moe
zijn tot de puberteitsjaren en tot slot het jongelingscha _
Spreekster besloot haar betoog met de opwekking lid te
worden van de N.S.V.N.

Daarna werd �edurende ongeveer:30 minuten pauze gehouden.
Tj jQens de pauze was relegenheid tot het stellen v2n
vragen.
Na de hervatting van de vergadering deelde Karreman-Ver
meer roede,dat verschillende vragen waren gesteld,die
echter allen op hetzelfde neerkwamen,onder andere was
gevraagd, hoe denkt u over geslachtsgemeenschap buiten
het huwelijk en hoe moeten we staan tegenover onanie
in puberteitsjaren.
Deze vragen werden door ha� beantwoord en te omstreeks
�2.- uil!' sloot Boxhoorn met een woord van dank de verga
dering_

Aan de Heer Hoofd van de Verbinding 6
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Verbinding: No.1+6. 

No. 320. 

21 �anuari 1950. 

Onderwerp: Openbare vergaderi�van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming, 
afdeling Deventer. 
- - - - � - . - - - � - - � - . - � - -

Datum van ontvangst bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 
T�ns bericht gezonden aan: dhr.Procureur Generaal fgd.Directeur van Politie 

te Arnhem. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

' 

" 

Ik heb de eer U te berichten,dat door de af
del�ng Deventer van de Nederlandse Vereniging voor 
Sexu.ele Hervorming,op Wlensdag 18 Januari 1950 in
het gebouw H.U.Z.aan de Diepenveenseweg alt,.ier,een 
openbare vergadering werd gehouden,waarbij ongeveer 
200 personen aanwezig waren. De zaalcapaciteit be-

l droeg 5�0 zitplaatsen. Als spreker trad op
.y W .F .STORM,arts te Amste�dam. 

�î De vergadering werd te omstreeks 20.00 uur ge-
f}J H..t;.;' /'lopend door JOHANNES VAN. DER LEUR,geboren te Deven•

,,. ter op 3 November 1896,wonende te Deventer Jacobson 
straat 6,��çrzitter van de afdeling Deventer van 
de N.V.S.H. 

Hierna gaf W.F.Stcn:,m zijn mening weer over 
het onderwerp· "Trouwen of niet trouwen" en "Kinde
t-en of geen kinderen••. In zijn rede welke ongeveer 
een uur duurde en welke door de aanwezigen met aan
dacht werd gevolgd,beha!ldelde hij geen enkel poli
tiek onderwerp. Na een kleine pauze werden door 
hem verschillende,door de aanwezigen gestelde,vra
gen beantwoord -waarbij hij o.a. opmerkte,dat de 
N.V.S.H. van de Protestantse Kerken geen tege�wer
king ondervond in tegenstelling met de Rooms-Katho
lieke,waarin nog· steeds de mening heerst,dat ge
slachtsgemeenschap alleen dan niet zondig of onfat
soenlijk is wanneer ze wordt uitgeoefend in een we
tig huwelijk in dienst van de voortplanting. Vragen
over soorten voorbehoedmiddelen werden aoor hem
niet beantwoord omdat hem dit,zoals hij de vragen
stellers ook mededeelde,was verboden bij artikel
451 ter van het Wetboek van Strafrecht.

De vergadering welke een ordelijk verloop had 
en waarbij geen personen beneden de leeftijd van 
18 jaren aanw�zig waren,werd te omstreeks 22.45 
uur door Van der Leur,voornoemd,gesloten.---------

EINDE. 
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Mo I.D. 14/1950. 
Ond erw e r.12: 
Nederl. Vereniging 
voor Sexuele Hervorming. 
Bron zeer betrouwbaar. 
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De Inlichtingendienst te Maastricht {��J�e 
navolgende te berichten: -

Te Maastricht is opgericht een afdeling van de Neder� 
landse Verenigingvoor Sexuele Hervorming, waarvan de functie 

/ van secreta.resse vervuld wordt door Frederika, Christina KOETEN, 
1 geboren te Rotterdam 9-9-1918. Zij werd te Maastricht ingeschre
,.ven op 19-10-1938 komende van Rotterdam. 

)(1Zij is gehuwd met Francois OOSTDIJK,geboren te Rotterdam 28-2-
ll":' 1915, van beroep telegraafwerker bij de Nederl. Spoorwegen en 

5J. �- alhier wonende aan de Frankenstraat No 102.
�De overige leden van het besuur zijn vooralsnog niet bekend,zomi 

als het aantal l.e_den te Maastricht. Inlichtingen zullen dienaan
gaande alsnog worden ingewonnen. 
Hierbij zij nog opgemerkt dat het dagblad "De Waarheid" aan de 
woning van Oostdijk voornoemd wordt bezorgd. 
Een volledige informatiekaart b�treffende Fr.Ch. Koeten ga5t 
hierbij, terwijl de volledige informatiekaart betreffende ast-
dijk U reeds is toegezonden.M t. ht J 1 o 

<:!r. aas ric 23 anuari 95.
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Onderwerp: Openbal"e vergadering Ned.

Vereninging voor Sexuele Hervorming. 

1 December 1949. 

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

Datum van ontvangst bericht 

ietrouwba8Xheid berichtgever 

Waardering bericht 

Tevens bericht .;ezonden aan 

Medewerkende instant ie:, 

Zeer betrouwbaar. 

a. Procureur-Generaal,fgd.Directeur van
Politie te .Amsterdam.

b. 

Op Donderdag 24 Uovember 1949 te 20,00 uur vond in de Foyer 
va.n Cinerria 11De Haan" te HippolytushoP:f' een openbare vergadering plae.t3 van de 
lfederlandse Veren inging voor· Sexuele Hervorming ,Afd. ''lie1�ingen. Ongeveer 70 

...l
4 
bezoekers waren aanwezig, terwij 1 de cape.ei tei t van dé za!!!.l ongeveer 80 plaat.e 

,,_sen is. Omstreeks 20,15 uur opende de voorzitter van de .A:fd.Wieringen,E.Holtjes 
deze vergadering, daarbij allen wel}com hetende in het bijzonde1· de spreekster 

flvan deze avond l:!evrouw De Haan-Zwa.german, wonende te Hool'n, waç1..rna hij het

woord aan voPrno�mde spreeKeter gaf. 
Hierop nam l!levromv De Ha n-Zwagerman het woord met als onder-

werp :"Huwelijk en Kindertal". Spreekster begon met te ze._ t;tcm: "Da'.; 3inds honderd 
jaar veel veranderd is in het leven der men5en. Dit is vooral te wij ten aan 
de laatste tvrn\ wereld )Orlogen.Hierna. i;af zij een be,.)chouwing over het sexuele 
leven, daarbij gen vergelijking trekkende tu3sen men5en en dieren. :iij de men
sen ging het meestal om bevrediging en echter niet om de voortplanting. Ver
volgens 115p1 ak zij over de enorme bevolkingl!laamvas. Wanneer het leven momentei:,,l 

� dezelfde wijze voortgang zou vi den, dan zou men in 19?0 in Nederland onge
'Tecr 14 a 15 millioen mensen tellen. Dit zou niets andere dan werkeloosheid 
en ellende veroorzaken.Dit diende men te voorkomen. Door lid te worden van de 
N.v.s.H. zou men een betere voorlichting op het eexuele leven verkrijgen. Voor
inlichtingen kon men zich melden bij de Conirnltatie-bureaux en schriftelijk
bij Postbus 64 Den Haag. Voorte besprak zij de v,oningnood. Spreek5ter schetL 
ete de excessen die hieruit zouden kunnen voortvloeien o.a. de grote gezinnen 
die veelal bij elkaar in...--wonen. Dit ie ook een der oorzaken, dat de heden� 
daag:,e jeugd ont:spoord is. De ouders van grote gezinnen schenken geen vol
doende aru1dacht aan hun kinderen, daar de meette kinderen bij hun geboorten 
niet gewenet waren. Daar de vrouw,wanneer zij een of twee kinderen he ft en 
geen groter gezin wen at, il! zij meestal bevreeed bevrucht te worden, dit kan
tot gevolg hebben,wanneer zij de man niet meer bevredigt, deze een andere weg
zoekt, waard or meestal een scheiding tu:,sen beiden ontstaat. Deze en andere 
moeilijk11eden konden go:::nak�celijk uit de weg worden geruimd, door een betere 
voorlichting. Aan het einde van ha8X rede epnak zij over 29.000 ongehuVl'cle 
moeders in :N'ederland 1 dit had voorkomen kunnen worden, wanneer er een betere
voorlichting op sexueèl gebied was geweest. De Voorz:i tter van .Afd. Vlieringen 
kondigde hierna aan dat het pauze was en dat er na de pauze gelgenheid was 
tot het stellen van vra6en. Tijdens de pauze werd door UevrouwDe Haw-Zwagerman
en'.'<ele aan haar ge es telde vragen intiem beantwoord. Hierna w·erd de vergadering 
ge31oten en keerden allen huü,waarte. 

11 einde" Wierinben,1 Dece··,· 1er 1949. 
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Kort verslag van een op zondag 2d/ November 1949 te Groningen 
gehouden openbare filmvoorstelling, uitgaande van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexaele Hervorming, atdeling Groningen, in het 
Gre.,nd-Theatre te Groningen. 

Te omstreeks 10 uur opende de tot nu toe van na.am onbekend 
gebleven voorzitter �n bovenaa.ngehaalde vereniging de bijeen
komst, nadat tevoren een filmjourneJ. ha.d gedraaid. Hij kondigde 

X I als spreekster aan: Ri� DE KORTE uit Amsterdem, lid van het
Hoofdbestuur en deel de mede, da.t de.arna de film "�TRUDE" zou 
worden vertoond. 

ii.anwezig waren ongeveer 400 personen, waaronder geen mili
te.iren in uniform. V�ór de aanvang werd in de zaal gecolpor
teerd met een brochure N.v.s.H •• 

In ha.ar toespraak gat Ria. DE KORTE een toelichting op de 
film "GEERTRUD�" en wees zij de aanwezigen op de grote sexuele 
geve.ren. Zij spGorde de aanwezigen a.e..n om zich aan te sluiten 
bij de N.V.S.H •• 

Na de vertoning va.n bovengenoemde film, sloot de voorzitter 
van de a.fdeling Groningen te omstreeks 12 uur de bijeenkomst, 
In zijn sluitingswoord nodigde hij de aanwezigen uit om bij het 
verlaten van de ze.al iets te storten in het Dr.RUTGERSFO.NDS, 
voor welk fonds bij de uitgangen een collecte zou worden gehou
den. 

Bijzonderheden deden zich niet voor, Al.les had een rustig 
verloop. Einde. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - -

2 December 1949. 
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Verslag van de op t_aanda0, 21 November 1949, in een der za-' 
len van het gebouw Ons Huis,aan het Oude Delft,te Delft ne
houden filmavond van de Ned.Vcren.voor S0Aue�e H0rvorming 

t::;\ � afdeling Delft.
�\Sprekers: HenarilL .Boxhhor1.1.,..,ebo1:en te .L;elft, 6 :.1aart 1920, 

binnenhuis-architect,wonende hon.Emmalaan 155 te 
Delft; 

,)<-\ Gerard NabrL11.k, . .:abor0�• to 's-Gravenhage,l November
1903, wonende te 's-Gxavenh ... 00.

Aai.,,�zig1: 225 pçrl:óo .. "n, waarondér vele vrvu.wer ... 
Zaalcap_citeit:225 personen. 

Te omstreeks 20.20 uur,werd de bijeenkomst geopend door H. 
Box.hoorn.Hij heette de aanwezigen en vooral Nabrink hartelijk 
welkom en gaf het woor aan Nabrink die een rede zou houden 
over het onderwerp "Sexualiteit en de opvoeding van het kind� 

Nabrink ving zijn betoog aan met de mededeling dat hij niet 
uitvoerig over dit'onderwerp zou kannen spreken omdat de hem 
toegestane tijd daarvoor te kort was.De film die vertoond 
zou worden,was volgens Nabrink van een respectabele lengte, 
zodat deze twee u.ur nodig had o.m te getóond te worden. 

Nabrink wees op het feit dat een kind hoe klein of hoe jong 
dan ook,reeds driften in zich heeft,zo goed als ieder volwas
sen persoon. Dit openbaart zich,zeide spreker,al heel vroeg 
en bestaat in verschillende vormen. Het ene kind zuigt bv. 
op zijn du.impjes ,het anêere moet een punt van het la1rnntje 
h'ebben enz. voorbeelden te over zei spreker. Deze driften 
mogen volgens Nabrink niet tegen 5ewerkt worden.Zij zakken 
van�elf wel weg. Later ald�s spreker,zetten deze driften 
zich om in andere vormen,totdat de kinderen de pubertè±tsja
ren bereiken. '.'/anneer deze jaren komen, dan k!omen ook de bange 
jaren voor de ou.ders .De meeste 011ders maken zich namelijk 
beangst voor het �eit dat hun kinderen zich overgeven aan 
onanie. In dit verband zeide spreker,verwijs ik naar een 
Duitse professor,die eens in een volle vergadering tot de 
aanwezigen zétde" ian de loo personen mhebbeil�er"zich 99 aan 
onanie schuldig gemaakt. Iedereen mag echter vrijdenken dat 
hij de hondertste is� Nabrink zeide toen,hier in de zaal zijn 

er dus maar twee. 
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Vervolgens behandelde spreker het vraagstuk betreffende de 

�eer rijpere jeugd. en gaf daarbij wenken en raadgevin�en 

aan de ouders en opvoeders. 

Hij besloot zijn rede met de opwekking aan de aanwezigen, 

met de opmerking vooral goed aandacht te besteden aan het 

te vertonen filmwerk "De Bewaarschool", 

Hierna werd geduredde enige tijd gepauzeerd.Aangezien deze 

pauze langer duurde dan was voorgesteld-de keuringskaart van 

de film bleek niet aanwezig te zijn- werd de film pas om 

21.30 uur gedraaid. De vertoning van deze film duurde tot 

23. 30 UllT.

Zonder dat nog gelegenheid was deze bijeenkomt te sluiten, 

hadden de aanwezigen de zaal al v erlaten. 

Het geheel had een ordelijk verloop. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 

1 s-Gravenhage

verbinding 6. 
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KORT VERSLAG VAN EEN Ol? zo� 23 OCTOBER 1949-rN HET "G&WID
TID!J\TRE1•T.f!; GRONINGEN GEHOUD:ii;N OPE� FILMVOORSTELLING, 

� 
UITGEOO!IREVEN DOOR DE NEDERL.i\NDSE VERENIGI!fü VOOR SEXlJELE 

�,i>' /
HERVORIII!fü

�
e �:::om�:::�ekondigd in het dagbl�d 

l
y

/ '1Het Vrije Volk\• Bij de aanvang waren ongeveer 800 personen
aanwezig. Er was een ze.eJ.oapaciteit voor 870 personen. 

I
* 

v.d.Berg

Te lO uur werd de bijeenkomst ge-opend door de voor
zitter va.n de afdeling Groningen v� de N.v.s.H •• De personal.ia 
van deze voorzitter is bij onze afdeling nog niet, bekend, om
dat hij kort geleden e.J.s voorzitter benoemd is. Hij heette de 
aanwezigen welkom en kondigde daarna als spreker aa.n: 

.,.1Ir. van der BERG, lid van het hoofdbestuur, die zou spreken 
over "Ongewenstia- moedersehaptt. Na het a.anh�len van versohillend 
voorbeelden, wees/iti;:t de aanwezigen op de se:x:uele gevaren voor 
jongens en meisjes die de leeftijd hadden tussea de 12 en 20 
jaar. Hij verzocht de aanwezigen �och vooral niet na te laten 
hun kinderen op die gevaren te wijzen en om hun kinderen dat-
gene te vertellen , wat ze nodig we.ren te weten op sexueel ge
bied. Hij bood daarbij de hulp aan van de afdeling Groningen 
van de N.V.S.H. , door welke afdeling inlichtingen werden ver
strekt in het perceel No. 65 aan het Binnen Damsterdiep te 
Groningen. Ir. van der BERG eindigde zijn toespraak te 11 uur, 
waarna een film, "Vier stappen in de wolken't, werd vertoond, 
welke film eindigQe te 12 uur waarmee ook d� bijeenkomst was 
be-eindigd. 

Bij de aanvang van de bijeenkomst werden de aanwezige 
brochures aangeboden van de N.V.S.H., bij de afloop werd een 
collecte gehouden voor het Dr.RUTGBRS-FONDS. 

Alles had een rustig verloop, incidenten vonden niet 
piaats. �inde. - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - -
- - - - - - - � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - -

27 October 1949. 



VERBINDING No.15 

No.G.316/49 

OCT. 1949 

1P-.b!J�
Onderwerp: Verslag van een Praat en Vraagavtond Vff!l a:e Ï1Jed � 

Vereniging voor Sex:uele Hervorming,afdeling IJmui
den,gehouden op 26 October 1949 in de zijzaal van 
het café "Griffioen" te IJmuiden-Oost. 

� Sp:ieker: Dr.W.F.Storm uit .Amsterdam 

Aanwezig: 40 personen,w�arvan het meerendeel vrouwen 

27/10-49 

Nadat door de Voorzitter der afdeling IJmuiden van 
de Ned.Vereniging voor Sex:uele Hervorming de bijeenkomst met 
een kort woord was geopend,gaf hij direct het woord aan Dr. 
Storm,die in het kort uiteen zette,wat de doelstellingen wa
ren van eerder genoemde vereniging. 

Na deze uiteenzetting kregen de aanwezigen gelegen
heid vraeen te stellen. 

Hiervan werd door verschillende aanwezigen gebruikt 
gemaakt en werden vragen gesteld over de sex:uele voorlichting 
aan de kinderen,wanneer dat moet gebeuren en op welke wijze; 

over d.e geslachtsziekte de omvang hiervan en het be
smett ingsp:evaar; 

over hPt neef en nicht huwelijk en welke gevolgen 
dit met zich brengt; 

over gezond en ongezond se�1eel leven en de gevolgen 
daarvan en andere� vragen o:p het gebied van het 
sexuele leven. 

Door Dr Storm werden deze vragen op deskundige en 
vlotte wijze beantwoord. 

Door eerder genoemde Voorzitter werd de bijeenkomst 
gesloten.wa rbij hij mede deelde,dat in het komende winter
seizoen mee"dere van deze avonden zouden worden gehouden. 
Einde. 



Ned. virenigiitg voor Sexuele Hervorming 
• • 

. 

Dr. W. F. STORM- uit Amst�-rdam 
. . 

-

bekend van zijn Radio.:R�briek In Huw:elijk 
en Gezin houdt Woensdag 26 October 
voor de afdeling IJ.mui_.de_n . 

Een Praat- en Vraagàvond . 
, , 

•· .. . . 

. 

in de · zijzaal va·n. de ,,Griffioen'', T:romp
. straat; t·e IOmuiden-Oost. Aanvan'g -s·· ·ut1r.

Entré� f 0.25. .(!,,/.. Lf�e,
4 '& ... : ·.-.
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8 October 1949��---

© • 1 �olgn�. /' I 7"31

· 1 · CT. 19.1g

Verslag van de op Vrijdag 7 Vctober.�949,in het 
gebou.w II Ons Huis" aann het Ou.de .Uelft 201 t..e_:Qe,J....f.:t,, 
gehouden openqare bijeenkomst van de Ned.Vereniging 
voor Sexuèle Hervorming Afd.�elft. 

IS prekers 
f 

'·® 

�endrik Boxhoorn,geboren te Delft,6 Maart 
1920,binnenhu.is architect,wonende .ü.oning
in Emmalaan 155 te Delft, 
Gerardu.s Johannes SELIER,geboren te Leiden, 
9 April 1891,manm.facturier,wonende te 
Rotterdam. 

Aanwezit : ongeveer 125 �ersonen 
Zaalcapaciteit r 140 personen. 

Te omstreeks 80 .10 uur werd de bijeenkomst geopm d 
door de voorzitter van de Afd.uelft,Boxhoorn. 
Hij heette de spreker van deze avond,Selier,welkom, 
waarna het woord a.an de spreker werd gegeven. 
Hij begon zijn betoog met te zeggen,dat er enorme be
langstelling bestaat voor de bevolkingsaanwas en de 
vraag rijst hoe moeten al die monden gevoed en gekleed 
worden op de duur.Vanaf 1926 is de methode van de 
geleerden Ogino en Knaus in Nederland gepropageerd 
door Dr.Smilders.Deze is de eerste Nederlander die 
een brochure over dit vraagstuk heeft geschreven.Deze 
Dr.Smulders was R.K.Hij was het die deze methode be
kend maakte aan de bevolking en in het bijzonder aan 
het R.K.deel van de bevolking.De R.K.gezinnen waren 
zo groot geworden,dat de Geestelijkheid er geen raad 
meer mee wist.Deze hebben deze methode aangegrepen 
omdat de geestelijke en maatschappelijke nood zo 
groot was.Ik hoop,aldus spreker,dat als hier R.K.mensen 
zijn,zij dit aan een ieder zullen bekendmaken.Ik ben 
zelfs bereid tot een debat hie�over.Deze avond is daar 
echter niet voor geschikt.Een der grootste voorstanders 

1van de geboortebeper�ing is de R.K"Geestelijke,de 
·bekende Pater Henri de Greeve.
Na deze inleiding ging hij over naar zijnn eigenlijke
onderwerp Geboorteregeling w.o.de periodieke vrucht-

t 
baarheid.Aan de hand van kaarten legde hij uit hoe



-2-

t de geboorte gere�eld kon worden volgens de methode 
Ogina en Knaus.Na dit onderwerp breedvoerig behandeld 
te hebben,werd te omstreeks 21.-uur een pauze gehouden. 
In de pauze kon men vragen stellen over het behandel
de.De naam van de vraagsteller zou niet genoemd worden, 
waarna later de vragen zouden beantwoord worden. 
Ook kon men tijdens de pauze allerlei lectu�r op 
dit gebied kopen. 
Te omstreeks 21.30 uur werd de vergadering weer her
vat en begon Selier eertt de verschillende aan hem in 
de pauze gestelde vragen te beantwoorden. 
Daarna besprak hij nog even het economisch aspect van 
het onderwerp.Dit jaar aldus spreker,kon de 10 milli
oenste Nederlander verwacht worden.Men �aat zich 
afvragen,waar moet dat heen met al die mensen.Het is 
te voorzien dat er weer een grote werkloosheid op 
komst is.Duitsland heeft een grote bevolking en kan 
gemakkelijk concureren.Daar kan Nederland niet tegen 
op.Wij moeten voor onze grote bevolking veel.meer 
artikelen invoeren dan door ons zelf geproduceerd 
kunnen worden•Dat leid tot grote werkloosheid. 
Zelfs de regering heeft moeilijkheden met dit probleem, 

.. 

want zij wilde dat de militairen die in Indonesie 
waren zouden emigreren naar Australië.Dit gaat ech
ter niet zo vlot.Duitsland heeft de oorlog wel �e�lo
ren maar de vrede gewonnen,aldus spreker. 
Hij besloot zijn toespraak met de aanwezigen op te 
wekken de Vereniging niet alleen te laten staan in 
dit zo belangrijke werk,maar allen lid te worden van 
de vereniging voor f 2.50 per jaar.Bovendien moeten 

+--:wij allen propaganda maken voor dit vraagstuk.
Daarna werd de vergadering door Boxhoorn gesloten, 
nadat hij de spreker dank had gebracht. 

Het geheel had een ordelijk verloop. 
Opgemerkt zij,dat het publiek uit merendeel j�ugdige 
personen bestond. 

Aan de Heer Hooid van de 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

te •s-GRAVEl�HAGE. 

EINDE. 
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Betreft: Openbare Vergadering Ned. 

1' � 5"8
Ver. Sexuele Hervorming, 
afd. Beverwijk op 4-10-49 

Op Dinsdag 4 October 1949, te 20 uur, werd in de boven
zaal van het VeiliU-ggebouw "Het Centrum", aan de Konings
straat te Beverwijk, een Openbare Vergadering gehouden van 
de Ned. Ver. Sexuele Hervorming, afd. Beverwijk. 

Deze vergadering was aangekondigd door een advertentie 
in het dagblad "Kennemerland 11 van 1 October 1949. Een der
gelijke adv�rtentie wordt bij deze meldinz gevoegd. 

) 
Als spreker was aangekondigd: Dr. W.F. Storm. De titel

van de causerie was: "Trouwen of niet trouwen. 11 

De toegangsprijs was gesteld op f 0.30. 
Over de samenstelling vru:1 de N.v.s.tl. Beverwijk zonden 

wij U reeds een uitvoerige mel�ing, d.d.27 Augustus 1949, 
Nr. 99. 

De zaalcapaciteit was 150 personen. Het aantal aanwezi-
gen was 75. 

Op de vergadering konden boekwerken woraen gekocht. 
Tijdens de pauze kon men zich opgeven als lid aan de be
stuurstafel. 

De vergadering werd geleid door de voorzitter van de 
l).K. · J(f�, L. Otte, Alkmaarse" eg 248 te Beverwijk, over wie 

in bovengenoemde melcüng reeds mededelingen werden verstrekt. 

r:_, Onder de aanvvezigen werden vvaargenomen: 
� y 11 ..i,,q 1. H. Spier, echtgenote en à.ocht�r, Creutzberglaan 166.

f, 1\ 2. C. Brasser en echtgenote, Peprstn.at 41. 
, f L 3. Mevr. Versluis-Assendelft, Nooruervvijkweg 49. 
n 4. Vergunst, Peperstraat 41. 
1 I 5. l'v1evr. Giuoot-Schaé,P•
\! 6. Januy Tabak. 

\) 

X 

\ 

7. J. Mide:.elkoop en echtgenote, Wilhelminastraat 15.
8. P. Vet, Arenàsweg 189. 
9. J.C. van Langen, Hoflahderweg 119 B. 

10. P. van der Linden, Kees Delfs•".eg 18. 
ll. J.H. van Geelen, Kuikenwweg 115. 
12. Mevr. J. Welbedacht, Zeestraat 46. 
13. J. Vegter, Groenelaan 71. 
14. G. Edel, Ivieenveidelaan 24 rood Velsen-Noom.i;!..
159 W.L.Edel-Versluis, idem. 

Verder bevonden zich onder de aanviezigen verschillende 
personen uit Velsen-Noord, waarvan geen namen bekend zijn 

Na opening door de voorzitter Otte, heette deze de aan
wezigen hartelijk v11elkom, alsmede de spreker van deze avond. 

liïa een kort woord ge.f hij het '1:JOord aan Dr. Yi.F. Storm, 
uit Den Haag, die te 20.10 uur met zijn causerie begon. 

Spreker zei: Ik treed hier op als Dr. Storm en niet als 
voorzitter van de Ned.Ver. Sexuele Hervormin0.in Nederland, 
of, zoals U wilt: als vrouwen&rts, als psychiater, als sexu
oloog. Om iedere spanninG gelijk weg te nemen betreffende de 
titel van mijn causerie "Trouwen of niet trouwen", wil ik U 
gelijk wel zeg6en, dat ik ben voor het sluiten van e en huwe
lijk. Ik vind het e.anbevelingswae,rdig en nuttig dat mensen 
trouwen. J{et huv.elijk zal een gemeen::,chap moeten blijven 
vormen, vvaarmefü ter dege rekening zal moeten worden gehouden. 



•. 
•·

/huwelijken 

2. 
Zonder huwelijk leef je ook buitengewoon or:gemalc�elijz:. 

Ik zal hedent.vond enige wenselijkheden betre:t':fenu.e het huwelijk 
naar voren brengen. Dingen die op zich zell nob al wiedes zijn. 
Je trouwt b.v. niet om het mooie meisje of om het geld. 

Hij noemde hierna 3 voorwaarden voor een gelukkig huwelij�c: 
1. De liefde tQSSen de twev partijen;
2. Het geslachtsleven tussen beide partijen;
3. De lcinderen uit het huwelijksleven.
Vroeger had het huwelijk een meer sociaal-economische zijde.

Als voorbeelden besprak hij een timmermansgezin en een boeren
gezin. Een boer kon niet best&an als de boerin niet meewerkte 
in het bec..rijf, terwijl 001: de kinderen moetJten meewer __ en om 
het bedrijf rendabel te maken. Vandaar dat een boer zou zoeiren 
n�r een p�rtner, die gevoel had voor het bedriJf. Het is heus 
niet altijd zo in het boerenbedriu f, zoals men dat in Groningen 
pleegt te noemen: bunder bie bunder, b.v. 20 bij 20 bunder 
wordt een bedrijf vo.n 40 bunder. 

Wat de liefde betreft moet het niet voorkomen dat de ene 
partij ���� met de W1dere trouwt waarvan men niet houdt. Men 
moet bereid zijn om de zorgen en vreugde van het leven met 
elkaar te delen. Trouwen ot niet trouwen is een besluit op 
grond van overwegingen of dit of dat kan. Heel veel huwelijken 
zijn ongelUJcl'.:ig, maar wanneer wij daaraan iets verbeteren wil
len moeten er huwelijken gesloten worden, die de mensen in de 
gelegenheid stellen om een"hmveli;Jksschool"te vol0en. 
Deze scholen beü.oelen dan dat voorkomen wordt dat huwelijken 
door dwang worden gesloteno 

De scholen beogen meü.e voorlichtinJ voor het huwelijk. 
Hij besprak hierna de 11 dwangpositie" waarin bepaalde boeren 
zich geplaatst zagen, omdat zij een hu�elijk wilde sluiten met 
de zekerheid dat hieruit kinderen zouden voortkomen om het 
bedrijf mede te helpen groeien, c.q. in stand houden. Daarom 
moest een boer soms zijn meisje al eens"proberen" of zij 
kinderen kon voortbrengen. Bleek dit dan voor het huwelijk het 
geval te zijn, dan kwam hij in de positie dat hij laar wel 
moest tromven. Hierin hebben predikru1.ten en kapelaans veran
dering trachten te brengen, doch een boer was van deze visie 
niet gauw af te brengen. 

Voortijdig gesloten huwelijken hebben bij de doorsnee nette 
mensen een slechte naam. Men kan zwangerschap zeer bewust voor
komen, zonder dat men afstand doet van een gezond geslachts
lev,:?n. Hier is ten alle tijde raad en hulp voor te krijgen. 
Spr1cer vond het belangrijk om tijdig de jeugd voor te lichten. 
Dat men zijn geslachtsdriften niet uit kan leven werkt in op 
de persoon. Hetyheeft invloed op het humeur en zelfs op het 
werk en de arbeidsprestatie. Een gezondgeslachtsle en dat 
geregeld wordt geleid is gewenst voor de geestelijke en harmo
nische ontplooiing van het lichaam. 

In het kort samengevat kwam zijn betoog hier op neer dat 
door hem in zeer kuise termen werd uiteengezet dat ongewenste 
en ongelukki6e/dienden te worden voorkomen. 

De causerie duurde ongeveer een uur. Hierna was 25 minuten 
pauze. 

In de pauze werd gelegenheid gegeven schriftelijk vrc..gen 
te stellen, die na de pauze door Dr. Storm werden beantwoord. 
De vragen en antwoorden hielden een ruimere uiteenzetting in 
van de stof die door d e  spreker reeds voor d e  pauze was be
hru1.deld. Er werden nadien nog 2 mondelinge vragen gesteld. 
De eerste handelde over geslachtsdriften, die zich re�ds bij 
jeugdige personen openbaarden en de tweede handelde over de 
huwelijksschool. 

De vergadering 
gesloten. 

werd te ruim 22.30 uur door de voorzitter 
I.D.

�
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Ned. Ver. voor 
Sexuele Hervor1ning 
Afd. Beverwijk • 

OpenbMe vergadering op 

Dinsdag 4 October 

in de bovenzaal Veilingge
bouw 't Centrum, Koning
straat. 

Spreker Dr. W. F. Stïorm. 

Onderwerpt · · 
Trouwen of niet trouwen. 

Aanvang 8 uur. Toegangs
prijs f 0.30 •
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3 0 . 1949 1 

,--...... �""'"'aterdag 20 Augustus 1949 von i �i:o/rficiele herope 
ning plaats te Groningen van het Dr. • -Rtl.4;g1e:eo-ooi s,I het 
consultatiebureau voor geslachtskunde van de Nederlandse 
Veyeniging voor Sexuele Hervorming� 

De openingsrene werd uitgespro�ken door de �oorzit
ter van de afd. Gronin en van de N.V.S.H., genaamd Diedrik 
Hendrikus DONKER. geb. te Gro11ingen - - 6, letterzetter, 
wonende te Groningen, Goudsbloemstraat no. 3. 

Vervolgens werd door de voorzitter van het bondsbe-
1 \stuur Dr.W.F.STORM, een propo.gandarede uitgesproken, waar

na door de aanwezigen het gebouw werd gezichtigd. 
In het geheel waren ongeveer 20 personen aanwezig. 
Als eneesheer is thans aan het bureau verbond 

/ G·overt de HAAS , 3e . e Amsl,erdam 17 Juli 1916, arts, 
lh,{.l wonendete Groningen, Nieuwe-Ebbingestraat no. 107. 

- - -: - - - - - - - - - - -

29 Augustus 1949 . 

• 
/ 
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Nr. 99 
G E E E I :;.: 

Betreft: Organisatie der Ned. --�-.... - -·-------

! 3 Q . 1949 Vereniging voor Sex
uele Hervormine,afd. 
Beverwijk. 

t 

) �:.,. , 

i /\ � 6tJl r 7.;._ 1 
Ter voldoening aan ons bericht, cL d. 2 1Iei 1949, Nr. h2, 

betreffende de organisatie van de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming, afdeling Beverwi.jk, en de hier
over te Den Haag gevoerde gespreking, d.d. 2 JUI1i 1949, 
kan thans over de N.V.S.H., afd. Beverwijk,het volgende 
worden gemeld: 

Op Donderdag 25 November 1948 werd te Beverwijk door 
de N.V. S.H. haar eerste Ope.nbare vergadering ge honden, 
waar als spreker optrad de heer Gé Nabrink, Secretaris van 
het Hoofdbestuur en Redacteur van het Bondsorgaan 11 Verstar
dig Ouderschap". De vertoning van een tweetal filmpjes, 
getiteld "In den beginne" en 11:::�en kind op stap" was vooraf 
door de Burgemeester van Bevend jk verboden, zodn.t de ver
toning geen doorgang vond. 

Op de vergadering werd medegedeeld dat de N.V. s.r.
toen 60 afdelingen in Nederland teld.e, met een totaal 
ledental van 35"000. Het blad "Versta:ndiv Ouderf'chap" 
werd uitgegeven in een oplage van 40.000 ex • 

. Van deze vergadering werd door ons vers]8f, opgemaakt, 
dat U werd toegezonden onder J\Tr. 72, d.d. 26 Nover-1ber 1948. 

Als propaganda voor deze avond was een pamflet in de 
gemeente versprfidt, wa�rin door het plaats, lijk bestnnr 
bekend gemaakt werd dat kaarten in voorverkoop ver· rjjg
baar waren bij: 

1. Mevr. Spier, Creutzberglaan 166, Beverwijk.
2. A. van Vuuren, Walravenstraat 25, Vel� en-Noord.
3. J. van Geelen, h.uikensweg 115, Beverwijk.
4. L. Otte, Alkmar+rseweg 248, Bever.vijk.
5. O. Zalm" Hendrik Burgerstraat 26, Beverwijk.

In 1948 was het best111.rr van de afd. Beverwijk, als 
volgt samengesteld: 

B.A. Roschar, Walravenstraat 21, Velsen: voorzitter 
A. van V1xnren, Walravenstraat 25, Velsen�J'l.: secreta.ris.
Mevr. A.Spier-Zuidema, Crentzberglaan 16fi, Beverwijlr:

penningmeesteres. 

In 1949 was bedoeld bestl1nr als voJ gt samen,�Psteld: 
L. Otte, Alk:rnaarseweg 248, Bevervri,jk: voorzitter.
G. Edel, lleerweidelaan 24 rood,Velsen-N.:secretaris.
A. van V1nu�en, Walravenstraat 25, Velsen-r.: pen:-ii ng-

mee ster. 
:'.i.fovr. A. Spier-Zuidema, Crertzberfla?n l<'Sf-, Bever i jlr: 

best1111-· slid. 
A. van Vnuren, Walravenstraat 25, Velsen-Noord:

Hoofd var1 het "::Jiddelendepo+.". 
Tevens is hij incasseerder van de contributie. 



' 

(1 

2. 
Op 8 April 1949 werd door de afdeling in de gemeenten 

Beverwijk en Velsen-Noord huis aan h11is een propae-andabiljet 
verspreid, wa1:1.rin het noemen van mamen geheel werd vermeden. 

De kop van het biljet luidde: 
"l'Jederl. Vereniging voor Sex:uele Fervor11ine; 

( voor 1940 Nien, 1at.thusiaanse Bond) 
Secr.: Heerweidelaan 24 rood Velsen-Noord .• 

Afdeling Beverwijk" 
De inhoud van het biljet handelde ovP.r de bPginselen 

en het dr el van de E.V. S .Ff. en sloot als vol1-:t: 
"vVij zouden U gaarne als lid insc rijven en zijn ook 

gaarne bereid tot het geven van nadere inlic},tingen. 
De jaarlijkse contributie bedraagt f 2T20. Het maandblad 

"Verstandi.::; Ouderschap" wordt U gratis toege?-onden. 
Als lid kunt U zich opgeYen bij de volgende adressen: 
Ueerweidelaan 24 rood - Velsen-Noord. 
Walravenstraat 25 - Velsen-Noord. 
Alkrnaarseweg 248 - Beverwijk. 
Creutzberglaan 166 - Beverwijk." 

Bij onderzoek is gebleken dat genoemde adressen de 
woonadressen waren van de hu.idige best1111rsleden. 

Een ex. van dit biljet, alsmede van het genoeride biljet 
uit 1948, is in ons bezit. 

Op 25 Augi1stus 1949 werd door het afclelingsl eshirr 
bij de Politie te Beverwijk een aanvraa3 ingediend tot het 
houden van een filmvoorstelling op Donderdar.,; 10 :Fovember 
1949 te 20 uur in het Kennemertheater te Beverwijk. 
De avond wordt georganiseerd door de afd. Beverwijk N.V.S.H. 
voor leden en introducé's in besloten kring tegen entree 
à f 0.50 per persoon. De te vertonen film draagt als titel: 
"De wording der mens". 

Uit deze aanvraag bleek dat de bestu.1irsf'11ncties van 
voorzitter, secretaris en perningmeester thans nog door 
de laatst genoemde personen worden bel<:leea. 

Over de politieke hoedanigheden van de bestu,1rsleden 
en van enige andere leden die ons bekend zijn geworden, 
kan het volgena_e worden medegedeeld: 

1. Leendert Otte, geboren te Leir'en op 29 �T,i_ni 1916,
van beroep machinist, vTonende BevPrv•i jk, Allr..maarse
weg 248:
Communist. Waarscbijnlijk lid C.P.N. Lid E.V.C.
Voorheen vocrzitter van de Fla8.tseli:1ce Raad van de
E.v.c., thans commissaris van de7e Raad. In 1947
voorzitter van de Plaatselijke BedTijfsgroep van de
E.V.C., Afd. He.taal, Plaatwellerij. Lid N.V.S.L.
Vanaf 1948 kan men zirh bij hem opgeven als lid
N.V.S.H. Vanaf 1949 voorzitter N.V.S.ll.,afd.Beverwij

-- t 2. Gerrit Edel, geboren te Amsterdam op 18 Juli 1923,
van beroep electricien, wonende te Velsen-Noord,
lleer�eidelaan 24 rood.
Vanaf 1949 secretaris H.V.S.H.,afd. Beverwijk.
I.D. Bever�ijk bezit geen verdere poitieke gegevens
over hem.

Antoni11s van Vuuren, geboren te Capelle ( Sprang
Capelle op 5 April 1902, van beroep ovenvuller H.C., 
wonende te Velsen-Noord, Walravenstraet 2,. 



Communistisch georienteerd persoon. Lid E,V,C.._ 
Vanaf 1948 kan men zich bij hem opgeven als lid van 
de N.V.S.R. Zelf lid N.V.S.E. 

3. 

Eoofd "hddelendepot" en contrib1°tiPincasseerder NVSH. 
In 1948 secretaris N.V.S.H., afd. Beverwijk. 
In 1949 penningmeester N.V.S.R., afd. Beverwjjk. 

Attje Spier-Zuidema, gehoren te Zuidbroek op 28 April 
1910, zonder beroep, wonende te Bev0r�ijk, Creutzberg-
laan 166. 
Commnnist. Vermoedelijk lid C.P.N. Lid N.V.S.H. 
Vanaf 1948 kan men zich bij haar opc·even ale lid J\"VSH. 
In 1948 penning1neesteresse N.V.S.Y.,afd. Beverwijk. 
In 1949 bestuurslid W.V.S.R., afd. Bevo·wijk. 

5. Bastiaan Au.gusteyn Roschar, geboren te Amsterdam op
16 Maart 1909, van beroep timmerman, wonende te Velsen
Noord, Walravenstraat 21.

'L 

Lid C .P. N. In 1948 bestuurslid C .P. N., afd. Velsen-Noord.
Lid E.v.c. In 1946 secretaris E.V.C.,afa .• Beverwijk,
Groep Bouwvakken.
Lid J.G.O.B., een anti-militairistische groepering,
15ehorende tot de "Vlamgroepen".
Dienstweigeraar in 1929. Hiervoor ondergaan 1 jaar
gevangenisstraf in Bijzondere Strafgevangenis te
Scheveningen. Voor de oorlog aanhanger van Domela
Nieuwenhuis en de Ned. Bond van Vrij'i, Socialisten,
de huidige anti-militairistische orgtiisatie N.B.v.s.
Secretaris van de Vrijdenkersvereni6ing "De Dageraad",
afd. Velsen-Noord.
Lid N.V.S.H. In 1948 voorzitter van de N.V.S.H,, afd.
Beverwijk. Hij leidde te Beverwijk de openbare ver
gadering van deze afdelinf op 25-11-48.

1 6. Johan Hendrik van Geelen, geboren te Amsi e-rcl am op 
27 November 1903, van beroep modelmaker, wonende te 
Beverwijk, Kuikensweg 115. 
Uiterst links georienteerd. Helt over naar bi=>t anar
chisme. Was reeds in 1936 links extreem georienteerd. 
Zijn zoon is dienstweigAraar. Abonne dagblad "De Waar-
heid". 

-

tid N.V. S.H. Vanaf 1948 kan men z,ich bij hera opgeven 
als lid N.V.S.H. 

7. Olphert Gerrit Zalm, geboren te Velsen op 17- December
1920, van beroep incasseerder, wonende te Beverwijk,
Hendrik Burgerstraat 29.
In 1948 had hij op zijn perceel een verkiezingsbiljet
van de P.v.d.A. Lid N.V.S.H. Vanaf 1948 kan men zich
bij hem opgeven als lid N.V.S.R,

8. Hendrik Spier, geboren te Gasselte (D) op 4 Haart 1906,
van beroep apparaat-wachter, wonende te Beverwijk,
Creutzberglaan 166.
Lid c.P.N. Lid E.V.C. Voorzitter van de Plaatselijke
Raad van de E.v.c. te Beverwij�, sinds 1947.
Op 12-2-49 werd alhier proces-verba�:i tPg-en hem opge
maakt t.z. het zonder verrnnnini:_: van B & W geld inzame
len voor stakende vrou:wen te Amsterèam, relke in?.ame
ling uit ging van de E.V.C. en wa,:i.rbij e('n E.V.C.sta
kingskrant werd verstrekt. Op 1 April 1949 hierv?or
veroordPeld tot f 10.- boPte of 22 da6Rn hec�tenis.
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In April 1949 is hij dorr de .-:;.v.c. ca:rdideRt gesteld 
voor verkie7'ing in de Arbeiders�ern or de Hoogov�ns te· 
Velsen. 
Lid N.V.S.H. Vanaf 1948 kan men zich ten ?ijne h11ize 
opgeven als lid van de N.V.S.H . 
Zijn vrouw sper-:lt eF;n leidende rol i:o d,=: N.V.S.H ., afd. 
Beverwijk. Zij is genoemd onder Kr. 4. 

Jacob van Wijngaarden, geboren te Velsen op 23 , ·ei 1903, 
van beroep winkeliPr en Foogovenemploye, wonende te 
BeverV'ijk, Kerkstraat 2. 
In 194fi op ziJn perce'B"l een verkiet" ingsbiljet van de C .:F. r
Bij de Bevrijdin(c:;sfeesten een speciale etalage ingericht, 
waarin grote afbeeldinien van Churchill en hoosevelt, met 
Stalin in het midden. 
Reeds in 1936 was hij links extreem georienteerd. 
Hij is geabonneerd op het dagblad "De Waarheid 11• 

Hij is internationaal secretaris van de I .A.B. een ver
eniging uit de Internationale Vereniging 3e1Jamy. 
Dit dateert van 1946. Gelijktijdig is hij rea.acteur en 
samensteller van het I .A.B. -orgaan "bkonomia Egaleco". 
Lid N.V.S.H. Lidmaatschapsnr. 31549. 

'?/...- 10. And.ties Albertus Hoebe, geboren te Haarlem op 22 October 
1894, van beroep machinist P.E.N., wonende te BevervirijJr, 
Creutzberglaan 24. 
Lid C.P.N. Wordt 11 oer-conrnmnist 11 genoemd. Lid .r..,.V.C. 
Is een gevaarlijk politie]< werkf'r op het bedrijf. 
Lid van de Bedrijfsgroep van Nederla:ridsover}1ei<lspersoneel 
B.N.O.P., zijn vakorganisatie, aangesloten bij de E.V.C. 
Lid N.V.S.H. 

j' ' 11. Louis Henri Emmle Toen, geboren te Schaerbeek (Beleie)
op 30 December 1919, Nationaliteit Belg, van beroep
radiotechnicus, wonende te Beverwijk, Groenelaan 32.
Sterk links extreem georienteerd. Is hYl)notiseur en be
oefent occulte wetenschappen. Abonne op dae;blad "De
Waarheid". Lid N.V.S.H. Is op 28-1-28 uit Schaerbeek in
Bever�ijk komen wonen.

K' 

r 

12. Johannes Jilles de Jolf, geboren te Beverwijk op 16 Sep
tember 1903, van beroep Baas Ovenbouwers Hcogovens,
wonende te Beverwijk, Heemsk�rkerweg 117.
Geestverwant van Domela Nieuwenhuis en de l\Ted. Bond van

/ Vrije Socialisten, de anti militairistische oreanisatie 
N.B.V.S. Is zelf anti-militairist en feJle teg:enstana.er 
P.v.d.A. Tot zijn 23e jaar lid J.G. 0.B., een anti-mili
tairistische organisatie 1, behorend.e tot ae "VlamgroPpen" .•
Lid onder Nr. 5856/49 van· de B.W.T.O., aangesloten bij
het N.V. V. Abonne op het dagblad "Eet Vrije Volk".
Lid Ned. Ver. Sex. Hervor:ri.inf', on<1er Fr. 37296-49.

K_ 1 13. Maria de Wolf-Roschar, geboren te Amsterde.m op 9 Septem
ber 1906 > zonder beroep, wonende te Beverwi jlr, Heemsk·er
kerweg 117. 
Geestverwant van Domela Nieuwenhuis en de Wed. Bond van 
Vrije Socialisten, de anti-militairistisc-he orgFnisatie 
N.B.V.S. Is zelf anti-militairiste en fel tegenstandster 
van de P.v.d.A. Tot haar 23e jaar lid J.G.O.b., een anti
militairistische organisatie, behorende tot de "Vlamgroepen' 
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Zij is politiPk goPd ond�rlegd. Voor uei 1940 was ZlJ

colportrice en abonne op het blad "De dapensnea_e 11• Thans 
is zij abonne op "De Vredesactie". 
Lid N.V.S.H., onder nr. 37296/49. 
Haar zoon is dienstweigerartr. 
Inlic0tingen over hac1r man onder Nr. 12. 

Willem Brasser, geboren te Wijk aan Zee en D1.1in op 13 
Augustus 1899, van beroep koopman, wonende te Beverwj_jk, 
Heemskerkerweg 125. 
Lid N.V.S.H. Ijverig werker in deze organisatie, waarin 
hij organisatorische f'nncties uitoefent. 
Communist. 
Zijn zoon Jan Brasser, geboren te Beverwijk op 21 October 
1928, fabrieksarbeider, wonende te Beverwjjk, Heemskerker
weg 125, is dienstweigeraar. Hij voldeed niet aan de op
roeping te verschijnen voor militaire kAtrinp. Hij werd 
hiervoor in 1947 geverbaliseerd ter?.ak� overtredin� van 
artikel. 22 van de �ie:p.E}tPl\chtwet. De?e ?oen is v8raer
een actief werker in 1le A.r�.J.V. Op 20-4-42 werd verder 
proces-verbaal tegen hem opgemaak.t ter7akP diFfstal van 
kolen, samen met zijn broer. Hij is dienstwPigeraar. 
Zijn broer, Hendrikus Brasser, geboren 13-12-25 stond op 
17 Juli 1947 gesignaleerd als deserteur militaire dienst. 
Hij behoorde toen tot het 3e Regiment Luchtdoelartillerie 
te .Amersfoort. In 1948 heef't hij een beroep gedaan op de 
Dienstweigeringswet. Bedoelde H.Brasser was toen lid van 
de E.V.C. 
Van zijn beide zoons, J. en H. Brasser werden reeds Infor
matiekaarten ingezonden. 

Voor zover de hiervoor genoemde personen in de gemeente 
Velsen woonachtig zijn, zijn de in dit bericht genoemde gege

, vens over hen doorgegeven aan de I.D. Velsen. 

De personen, genummerd onder 12 en 13, zijn reeds per 
volledige Informàtiekaart gemeld. 

Van de personen, genummerd onder 1 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11, 
werden ook reeds eerder informatiekaarten inge:zonden. Van hen 
worden thans echter volledige Informatieka0.rtPn bijgevoe.gd. 

Verder worden informatiekaarten hijgPvoe�d va11 de personen, 
genoemd onder de nrs. 2 - 3 - 4 - 5- 7- 14. 

> I.D.
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·verbinding No. 102. Wieringen, 6 Lpril 1949. 

No. 19/'49

Onderwerp: Openbare vergadering van de
Ned. Vereniging voor Sexuele 
Hervorming. 

Datum van ontvangst: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden. e.an : 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen acties: 

Zeer betrouwbaar 

a. 
Procureur-Ge�eraa l, fgd. Directeur van 

bFoli tie te Amsterdam. 

• 
Op r;1,9,andag, 4 .d.pril 1949 had in het "Eigen 

ouw 11 te Hippolytushoef een opénbare veJ:gadering plao.ts van de !foc1srlandse 
.i.'ehiging voor Sexuele Hervorming, 1-:..fdeling ·Jieringen. Deze vergadering is 

.froor ongeveer 60 personen bezocht. De zaalcapaci tei t bedraagt 80 personen. 
Omstreeks 20 uur opent de voorzitter der Afdelj_ng, E. Hol tje,$� wonende te 
Wieringen, de vergadering, hierbij allen hartelijk welkom hetende, in het 

/{bijzonder de spreekster va.n de avond, genaamd: Iiievrouw Vervoort, wieJm woon
plaats hier onbekend is. 

Hierop na..m de spreekster het ,voord met als 
onderwerp: 11 Moeilijkheden in het huwelijk". Spreekster behandelde achter een,... 
volgens de verschillende aspecten·vê:l.rl het huwe�ijk, zowel sociale, als 
economische. Zij bracht de belangrijkheid ve.n het huwelijk naar voren, alsook· 
de moeilijkheden. Spreekster wilde de steeds meer voorkomende gevallen van 
echtscheiding tegengaan. Niet door strengere we·vstoepassing, maar door betere 
voorlichting in- en vooral vóór het huwelijk. Zij acht al veel gewonnen, in
dien men zich niet schaa..mde voor de sexuele zijde van het huwelijk. Spreek
ster vindt het geslachtelijk verkeer verre van ideaal, wanneer de vrouw be-
vreesd is bevrucht te zullen worden. 

Na nogmaals te hebten gewezen op het belane 
• 9en goede voorlichting, beëindigde spreekster haar lezine;. ' " Vervolgens deelde de voorzitter de acll1'i7ezigen

, ,j' dat er gepauzeerd werd en, dat er gelegenheid was tot het stellen Vi.ill

vragen, welke ne de pauze door de spreekster lZ:ouden worden beontHoord. 
Naar a[.llleiding van gestelde vragen, deelde de 

spreekster mede, dat men zich voor allerlei inlj_chti:'10en }-e{i vrnnden tot het 
Consultatiebure�u voor gesl�chtkunde te Amsterdam, Postbus 64.Verder, dat 

\men de natuur haar beloop moet laten en kinderen v�oral op sexueel gebied
.vooral niets moet afleren. In het algemeen stond de spreekster algehele 
sexuele vrijheid voor. 

gadering. 
Omstreeks 22.15 uur sloot de voorzitter de ver

" einde" 
,Iieringen, 6 April 1949. 

fr 
;-
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Onderwerp: J. 3J.A1.JN.C:.BIJH.G Volgro. 

Datum ontvangst bericht:--
Betrouwbaarheid bericht6ever: betrou;baar 

---

7 APR. lc.+49 

��// 

t 

1aardering bericht: betroQwbaar 

_evens bericht gezonden aan:--
�edewerKende instanties:--
Ondernomen actie:---

i \ 

b.o.�. van
lü Liaart 194 9
No.56255 i�.v.A • .Z.

I 
(!)J 

-

-

In antwoord op nevenvermeld schrijven wordt het vol
Jende medegedeeld: 

1 •• et J • .Ofü.Hm .. :fJRG wordt bedoeld: 
.JA1�&C1\JBURG, Jacobus, geboren te -�msterdam, 10 Jt1p.i 

1912, van beroep te%enaar, wonende Obrecttstraat 21 11 te 
's-l:i-ravenhage. 

Up 6 üctober 1938 nuwcJ.e hij te "m�terdam met: 
KROESJ::LfüGE��, Geertru.ida, geboren te Veenendaal, 

1913. 
�iet huwelijk bleef tot heden ,..cinderloos. 
Up 31 .nll.gustus 1943 vestigde het echtpaar .DA1ül..ó.LlJJU1J..:r 

zich te 's-Gravenhage aan bovenvermeld adr�s, komende v�n 
1c,mst er dam. 

tJ • .JAi.{i:.131..bUhG- is voorzitter van de afdeling lJen "laag 
van de �ederlandse vereniging voor Sexuele hervorming. 
. ln de administratie ven de �olitie te 's-Uravenhage ia, 

ooK op �olitiek gebied, niets ten nadele bekend van J.DA 11-
l"!E .d "::ru� G- • 

Hij is GeoriMnteerd op de Partij van de Lrbeid. 

' 
bij onderzoek is niet kt1nnen blijken, dat hij op poli
gebied enige activiteit ontplooit. (einde) 
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; 
Onderwerp: 

S:prekers: / 
o.\A.

·®

Zaalcap: 
Aanwezig: 

Film- en propaganda-avond van de Afdeli 
landse Vereniging voor Sexuele 
1949 te EMr.lJEN. 

J 

29 MRT 1949 l 
:rr ·<lf! Neder

Vrij dag, 
J
' 8 Maart 

WIElY.[h."'R SCHADENBERG, geboren 14 Februari 1904 te Odoorn, wonen
de Oude Roswinkelerweg 2 te EiïJ1'1EN, voorzitter van de Afdeling 
�en van de Ned.Ver.voor Sexuele Hervormin&• 
Dr. WILLEM FREDERIK STORM, geboren 19 April 1913 te Watergraafs 
meer, wonende te AMSTERTIAlVI, voorzitter van het Hoofdbestuur var. 
de Ned.Ver.voor Sexuele Hervorming. 

350 personenT 
2 30 personen. 

----------�------�-----�-------�--------------------------------------------

Betrouwbaarheid berichtgever: 
�ardering bericht: 

zeer betrouwbaar. 
idem.

-�vens bericht gezonden aan: De Procureur-Generaal, fgd Directeur van Poli
tie bij het GB�eh�tshof te Leeuwarden. 

Medewerkende instanties: ) 
Ondernomen actie: ) Geen.

.-. 

iP Vrijlilag, 18 Maart 1949 werd door de Afdeling Emmen 
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming een film
en propaganda-avond gehouden in de concertzaal Groothuis te 
EivIMEN. 

Personen beneden de 18 jarige leeftijd hadden geen toegang. 
Onder de aanwezigen bevonden zich zeer veel echtparen. 

Te omstreeks 20.00 uur opende W.SCHATIENBERG deze avond en 
sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst, waaruit hij conclu
deerde, dat de N.V.v.S.H. ook in deze omgeving een goede belan€ 
stelling genoot. Hij kondigde als spreker aan J)r.Storm uit AM
STERDAM, die als onderwerp zou behandeih.en "Maatschappij en Ge
slachtsleven". 

STORM uitte zijn vreugde, dat hij juist nu in Emmen het 
woord mocht voeren, een week nadat te Emmen een consultatiebu
reau voor Geslachtkunde was geopend. Eindelijk is er dan ook
een Drentse dokter bereid gevonden om de mensen voor te lich
ten op dit zo uiterst belangrijke gebied, aldus spreker, want 
belangrijk is dit zeer zeker. Wanneer er ergens in de gemeente
Emmen een nieuwe brug gebouwd moet worden, komen daar mensen 
aan te pas, die hun opleiding vooraf hebben genoten op de Am
bachtsschool,' de M.T.S. of misschien zelfs wel op de Techni
sche Hogeschhol te ])elft. Er worden tekeningen en plannen op

gesteld, berekeningen gemaakt en zelfs wordt vaak de grond, 
waarin deze brug verankerd zal worden, onderzocht. :Maar als 
twee mensen een huwelijk sluiten en daarmede een brug tussen 
hen gelegd wordt voor hun verdere leven, dat is er niemand ge
weest, die hen daarover vooraf iets heètièn geleerd en zij heb
ben geen opleiding voor dit huwelijk gehad. Als zo'n huwelijk 
dan ook na een paar jaar strandt, dan worden zij schuldig bevon
den en zij daarvoor nagewezen. 

Maar de meeste mensen weten alléén maar, dat er twee soor
ten mensen zijn, mannen en vrouwen. Een kind heeft hierin nog 
geen verschil en eerst in de puberteitsjaren wordt hen dit ver
schil duidelijk, zonder evenwel direct te weten waarin dit ver
schil zit. En inplaats van een verstandige voorlichting op dit 
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gebied, wordt tegen het kind in alle toonaarden gezwegen en als 
het kind met de begrijpelijke vragen over het 11 waarom 11 komt, wordt 
het geboden daarover te zwijgen. Met het gevolg, dat het kind er
gens anders zijn licht gaat opsteken en allerlei troebele verha
len en dubbelzinnigheden te horen krijgt. 

Maar het is nu eenmaal een feit, dat de mensheid bestaat 
uit mannen en vrouwen, die zowel lichamelijk als geestelijk van 
elkaar verschillen. En die man en die vrouw sluiten een huwelijk 
en stichten een gezin en de gehele maatschappij bestaat uit deze 
gezinnen, die beheerst worden door het geslachtsleven. En dan 
is het bij heel veel gezinnen zo, dat met angst en zorgen wordt 
afgewacht, of de menstruatie zal terugkomen of wegblijven, wat in 
het laatste geval de aankondiging van een nieuw, vaak ongewenst 
leven, betekent. En dit nieuwe leven brengt, als het er eenmaal 
is, ook wel zijn vreugden mee, doch nog veel meer zorgen, want 
hoe meer kinderen, hoe dunner de spoeling. Heeft een echtpaar 
twee of drie kinderen, dat kan het deze kinderen vaak een goede 
opleiding geven, doch als er meer kinderen komen, dan wordt dit 
veel moeilijker. Een gelukkig huwelijk hangt zeer nauw samen met 
de maatschappelijke omstandigheden en zelfs in een rijk gezin kan 
het geluk verre zijn, omdat het geslachtsleven daar niet gelukkig 
is. 

Tevens komt het vraagstuk der overbevolking er nog bij. In 
Nederland wonen ruim 9 millioen mensen en daarmede zijn wij het 
dichtst bevolkte land van Europa en, als het zo doorgaat als nu, 
dan kan over enkele jaren de 10 millioenste inwoner worden be
groet en zullen er in 1959 zelfs 12 millioen monden om voeding 
vragen. 

Hieraan kan de bewuste beperking van het kindertal veel 
goed maken, daar de bewu.ste beperking een dreigende overbevol
king zo niet kan voorkomen, toch zeer kan vertragen. Deze over
bevolking brengt enorme economische problemen met zich mee,want 
nu wel zo goed als zeker is, dat de Aziatische gebieden als af
zetgebied voor ons verloren zijn, enendeels door eigen industri
alisatie, anderzijds door de politieke ontwikkeling, moetrvoor 
onze industrieën andere afzetgebieden worden gevonden, zelfs 
moet onze productie door het steeds toenemen der bevolking nog 
aanzienlijk worden opgevoerd. 

Hieruit blijkt dus wel, dat tussen Maatschap�ij en Geslachts
leven een zeer nauw verband bestaat. 

Het sexuele leven is niet alleen belaggrijk voor het verwek
ken van kinderen, doch ook op ander gebied. Een mens heeft recht 
op een gelukkig huwelijksleven, waarin volle bevrediging mp sex�
eel gebied wordt gevonden en waarbij niet als een dreigend spook 
op de achtergrond mag staan het steeds groeiende kindertal en de 
angst, dat iedere sexuele bevrediging een nieuw leven kan bete
kenen. Daarom moeten de mensen worden opgevoed tot sexuele her
vorming door een kundige voorlichting. Het is daarom zo verblij
dend, dat nu een Drentse arts het heeft aangedurfd de mensen op 
sexueel gebied voor te lichten en daartoe te Emmen een consulta
tiebureau kon worden geopend, waar deze arts met een verpleeg
ster samenwerkt aan de sexuele hervorming van de daarvoor be
langstelling tonende inwonens van Emmen. De voorzitter zal U 
straks mededelen op welke wijze U van de diensten van dit consul
tatiebureau gebruik kunt maken. 

Sexuele hervorming is echter niet zo heel gemakkelijk, want 
de mensen staam hier nogal afwijzend tegenover. Als U tegen Uw 
buurman zegt, dat bij met zijn moeilijkheden naar dit bureau kan 
gaan, is zijn eerste reactie: "Dat doe ik niet, ik heb nog nooit 
geknoëid". Er is echter geen knoeierij bij en alleen kundige voor
lichting. Doch aan de hervorming der mensen moet eerst nog een 
hervorming van onze taal vooraf gaan, want onze taal kent wel 
namen voor de geslachtsdelen, dqch deze zijn dnor het verkeerde 
gebruik gedaald tot de graad oniatsoenlijk en behorende bij de WC. 

1 
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Onze taal zal dus eerst uitgebreid moeten worden met na
men van deze lichaamsdelen, die niet het karakter van onvatsoe 
lijk dragen. 

Eennmatig applaus beloonde spreker voor ztjn rede. 
SCHADENBERG deelde hierop mede dat degene, die belang

stelling had voor het consultatiebureau, de eerste inlichtin
gen schriftelijk kon inwinnen aan het adres Westenesscherstraat 

( 
11 te Emmen. 
�amen van bedoelde arts en verpleegster werden noch 
door Storm, noch door Schadenberg genoemd. 

Aan het adres Westenesscherstraat 11 te Emmen woont HAR
t,.\�I MEN VAN HOUTEN, geboren 11 September 1900 te Emmen, van be-

1'1!\ 
roep glazenwasser. 

� Terstond na de rede van Storm werd begonnen met de ver-

,!Ji!i\. 
toning van de film "Het recht om te leven", welke film het 

n, 
werklozenvraagstuk in de Engelse kolenmijnen omstreeks de ja
ren 1930 behandelt en volgens Storm in de oorlogsjaren in En
geland was vervaardigd. 

Te omstreeks 23.00 uur, na het einde der film, verlieten 
de aanwezigen, zonder dat ztj nog weer toegesproken werden, de 

C
al. 

Deze avond had een zeer rustig verloop.
y Einde. 
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yerslag vf1-Il de op Maandag, 14 Maart 1949, 
in hotel 'De Rozenboom" te Bussum gehouden 
openbare bijeenkomst van de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming, afdeling Bussum. 
----------------------------------------------------
SPREKERS : 
Een bij name niet bekend geworden man, die 
als voorzitter fungeerde; 
GERARD NABRINK, geboren te •s-Gravenhage, 
1 November 1903, landelijk secretaris der 
N.V.S.H. en redacteur van het maandblad dezer
vereniging "Verstandig Ouderschap tt. 

�------------------------------------------

I 

R A P P O R T. 

L.J

Ingevolge bekomen opdracht woonde ik, Willem 
Gerrit Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, op 

Maandag, 14 Maart 1949, bovengenoemde vergadering bij, over 
het verloop waarvan ik het navolgende rapporteer: 

Aanwezig: ongeveer 40 personen, waarvan het meren
deel vrouwen van betrekkelijk jeugdige 
leeftijd. 

Zaalcapaciteit: ongeveer 70 personen. 

Te omstreeks 20.15 uur werd door een bij name niet 
bekend geworden man, die vermoedelijk voorzitter is van de 
afdeling Bussum dezer vereniging, de spreker van die avond, 
G. NABRINK, met een kort woord ingeleid.- In dit openings
woord oefende deze persoon critiek uit op de plaatselijke pers
welke met uitzondering van het dagblad 11De Gooische K1anken",
geweigerd had een advertentie voor deze vergadering op te ne
men.-

Als onderwerp had G.NABRINK gekozen: "HUWELIJK EM GEBOOR 
TEREGELING".-
Hij begon met erop te wijzen, dat het z.i. DE grote fout van 
deze tijd was, dat men sexuele vrae.gstukken niet in het open
baar durfde te bespreken.- Als oorzaak hiervan noemde hij de 
invloed van de burgerlijke moraal, welke ten opzichte van de
ze vraagstukken een zeer bekrompen standpunt inneemt.
Spreker meende echtscheidingen te moeten prefereren boven 
huwelijken, waarvan de partijen slechts bij elkander blijven 
op grond van conventie en sleur.-
Schandelijk noemde spreker het, dat velen voor hun huwelijk 
geen of niet voldoende voorlichting op sexueel gebied kregen 
en practisch onwetend het huwelijk moesten ingaan.- Vooral de 
kerken verweet hij de sexualiteit slechts te zien in dienst 
van de voortplanting.-
NABRINK poneerde de stelling, dat het beleven van het genot 
der geslachtsdaad primair moet zijn als gezondeH en onbelem-

-MERDE-
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merde uiting der menselijke lusten, terwijl de voortplanting 
slechts op de tweede plaats mag komen.-

Hij achtte het te enen male fout, dat de kerken bij 
de gehuwde mensen een angstcomplex veroorzaken doordat zij 
de geslachtsdaad niet op de juiste wijze beleven en middelen 
gebruiken ter voorkoming van zwangerschap.-
Hierdoor ontstaan personen, aldus spreker, wier zenuwstelsel 
wordt verwoest, mensen, die lastig en humeurig worden, omdat 
zij gebukt gaan onder een schuldbewustzijn, dat hun van ker
kelijke zijde op dit punt steeds weer wordt ingepompt.-

Tegen onaneren van kinderen zag spreker geen bezwaren, 
daar dit een natuurlijk verschijnsel is, dat niet tegen valt 
te gaan.- Wel achtte hij het fout, dat ouders en geestelijke 
leiders de kinderen hierover verwijten maken.-

Ook de geslachtsdaad tussen verloofden en andere jongex 
mensen moest volgens spreker niet worden tegengewerkt.- Wel 
achtte hij het noodzakelijk, dat de ouders hun kinderen te 
dien opzichte volledig inlichten, opdat zwangerschap wordt 
voorkomen.-

Om tot beperking van het kindertal te komen noemde 
spreker drie middelen: 

1� Absolute onthouding, die hij als practisch onuitvoer
baar verwierp; 

2. Abortus provocatus, waartegen spreker ook stelling nam,
omdat zij door ondeskundigheid van de bedrijvers voor
de vrouw grote gevaren met zich medebrengt;

3. Technisch oppassen, waartegen hij zich ook kantte, om
dat de geslachtsdaad dan niet ten volle beleefd kan
worden uit angst voor de gevolgen.-

Spreker propageerde de geboorte-techniek, zoals deze 
door de N.V.S.H. wordt voorgestaan en hij raadde de aanwezi
gen aan zich deskundig te laten voorlichten door de daarvoor 
bestaande bureaux.- Door zo te handelen wordt men vrij ge
maakt van de remmende angsten, welke thans te veel de sexuali 
teit beheersen.-

Het best aan van artikel 4.?l ter van het Wetboek van 
Strafrecht noemde spreker een schandaal en hij drong er bij 
de aanwezigen op aan in hun politieke en culturele organisa
tie ernaar te streven, dat dit artikel wordt geschrapt, of
schoon spreker niet verheelde, dat er voorlopig wehig kans 
van slagen zou zijn.-

Uit de vergadering werd een tweetal vragen gesteld, 
welke voor spreker aanleiding was om het verbieden van duim
zuigen door kinderen te hekelen.- Hij noemde dit onderdrukken 
van lusten, dat oorzaak kan zijn, dat bij het kind psychische 
afwijkingen ontstaan.-

·� Enig politiek karakter droeg deze vergadering niet�-

{ 

Terloops merkte de spreker op, dat hij lid van de PartiJ van 
de Arbeid was geweest, doch thans niet meer tot deze partij 

\ 

behoorde.- Deze opmerking on�lokte - hoewel vrijwel onge
merkt - een reactie van tevredenheid onder de aanwezigen, 
van wie verscheidenen verdacht worden de communistische 
ideologie aan te hangen.-
Bekende extreem getinte politieke figuren waren niet aanwezig 
De spreker had een aandachtig en rustig gehoor; interrupties 

DE HEER COMMI 'A
RTS VAN GENE E] E

hebben zich niet voorgedaan.-
Waarvan door mij op ambtseed is opgemaa dit rapport, 

sl �en en getekend te Bussum, 15 Maart 4 .-
1 POLITIE TE 

n poli tie, /J" 
G.R.Koppe) 
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· De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Rervorming is de
na-oorÏogse voortzëtting van de op-2 November 1881 opgerichte
N ieuw-Malthusiaanse Bond.

' 

De Vereniging werd in Mei 1946 te Amsterdalil opgericht, als 
een vooruitstrevende, op democratische leest. geschoeide ver• 
eniging, waarvan de beg�selverklaring is ·vastgelegd in 5 . 
punten, t.w.:

1. De N.v.s.H. stelt zich ten doel de grondvesting ·8Jl verbrei-
ding van juiste en heldere inzichten en opvattingen op het 

gebied van het geslachtsleven en de b�vordering der practische,
toepassing daarvan; · . ·
·2. Zij acht ee� gezond en dus bevredigend geslachtsleven nood-

zakelijk voor de volledige ontplooiing van de menselijke
persoonlijkheid en de erkenning van het );'echt op eon bevredigend 
geslachtsleven voor elk mens, een vereiste voor het tot stand 
�omen van een betere ·samenleving; om daartoe te 1geral{en is o.m. 
een bewuste beheersing de�·conceptie nodig; 
3. Zij verzet zich 'tegen de verdringing van het geslachtsleven

en tegen de ontkenning VaP. deszelfs waarde, daar hierdoor de
,mens lichamelijk en geestelijk wordt geschaad; zij bestrijdt 
alle vooroordelen,.onwetendheid en wanbegrip op dit gebied, zo
mede alle opvattingen en gewoonten en gebruiken, welke een ge
zond en,_bevredigend geslachtsleven in de weg staan; 
4. �e levensop!attingen, welke zij propageert, houden rekening
. met betrekk1ngen tussen mens en gemee�scha.p en de daaruit 

wederzijds voortvloeiende rechten en verplichtingen, zowel van
. morele als van wettelijke aard; . ,. 

5� Om tot het gestelde doel te geraken-streeft zij naar: 
a) het tot stand:komen van een wetgeving, die vorengenoemde

rechten van.ieder individu erkent?.
b) verruiming en verdieping van kennis en wetenschàp met

betrekking tot het geslachtsleven in de meest uitgebreide
zin; ' . · 

e) voorlichting en verspreiding va11 kennis op dit gebied;
d) 'opvoeding van de mens- tot volledige erkenning van de waar-

,de vanhet geslachtslevên; · . 
e) de oprichting en in stand houding van consUltatiebureaux.

voor geslachtskunde, waar o.m. raad , o:rdt gegeven betref'
f�nde alle sexuele·'Vraagstukkeh en �uwelijksmoeilijkheden,
een en ·ander zowel kosteloos als tegen de geringst moge
lijke vergoeding en steeds met in achtneming van de wet-
telijke·bepalingen.

:De N.v.s.H. e�loitée:rt een aantal consultatieburea.ux o.a. 
in' ·A.:'.lsterdam, .Alkmaar, t s-Gravenhage en Rotterdam en enige in
lichtingen�ureaux, o.a. te Hoorn,. Groningen, Arnhem, Assen en 
Utrecht. 

In een aantal andere plaatsen, waar geen bureaux gevestigd 
-zijn, houden artsen o� deskundige medewerksters spreekuren voor
de leden van de orgeJ1.isatie. Ook worden z.g. huwelijksscholen
door de Vereniging gesticht en in stand gehouden.

1 .  • 

· : Door de N.V .s .H. worden voorbehoedsmiddelen tegen zwanger-
$Chap ten verkoop in voorraad gehouden bij de plaatselijke
dep6t-houders gevestigd in verschillende plaatsen in Nederlap.d.
Het Centraal liiddelen Dep6t ttNeerlandia" is gevestigd te Amsterdam.
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Over heel Nederland telt de N.V.S.H. ongeveer 50 afdelingen 
en ongeveer 20 correspondentschappen. 

De Vereniging geeft een maandblad uit "Verstandig Ouderschap" 
, onder. verantwoordelijke redactie van G.Nabrink, nader te noemen. 

Voorzitter is Dr.Willem Frederik STOP.M, geb.19-4-1913 te
Wa.tergraafsmee;r, v1onende te Amsterdam. Hij is een aanhanger van
•tJ>e Vlam O• 

. Secretar�s is Gerard I{ABRINK, ·geb.1-11-1903 te • s-Gravf3Ilhage
en wonenç.e aldaar. Hij is een bekend anti•t,ilitairist, mede
werker van het orgaan van de Nederlandse Bond van.Vrije Socia-
listen. ·

Penningmeester is· Johan Cl1ristian HUETlPG, geb.31-1-1899 te
. Zutphen, wonende te • s-Gravenhage, anti-r;ülitairist. 

2e Penningmeester is Hendrikus Cornelis LAGR,Al;iD, geb�5-}-
1900 te Rotterdam en wonende aldaar, links socialist •. 

Het aantal leden in Neder�and bedraagt îilOl"'Onteel plrl. 35.000.
Voor uat betreft de vraag, of de N.V.S.H. al dan niet een 

mantèlorganisatie der c.1 .N. is, moge het volgende dienen • 
. · Ingevolge het besluit van de Voorzitter van de Raad van 
Ministers! van 1} Sep-tember 1938; no.385 Kab. IJ.R., moet onder
een man.te organisatie worden verstaan een organisatie, waarvan, 
"hoewel wordt voorgegeven, dat zij boven de staatkundige 
npartijen staat en zich met�uitschakeling van politieke oog
"merken, bepaalt tot het 11astreven van sociale? culturele of 
."humanitaire dçeleinden, of wel tot de beoefening van lichaams
"ontwikkeling en sport, moet· worden' aangenomen - b.v. omdat de

.. "lèi ":itig geheel of overwegend in handen is van een bepaalde 
�'pól1_tieke croep - dat zij in werkelijkheid. is opgericht ot in· 
0stand wordt gehouden met het doel om onmiddellijk en op bedekte 
ttV1ijze de oogmerken van die groep te'bevordcren, met name door 
"niet tot die groep behorende personen binnen haar bereik te
11brengen n 

> 
• 

Dat de 11. V .s .H. in stand wordt gehouden uet het doel om m

ir.iddellijk eü. op bedekte wijze de oogmerken van -de C .P .N. te 
bevorderen, net ·name door niet tot de ·C .P .1i. behorende personen 
binnen haar. bere�k te brengen, is tot op heden op geen enkele 
wijze kunnen blijken. , 

· · In h�t alge�een is het m�rendeel _der leden van de li. V .s .H •
links-socialistisch georiënteerd. Zij komen in 't algemeen voort
uit de rijen der vrije-socialisten, de aanhangers van ''De Vlam"
en leden van de P.v.d.A. Voor een klein deel zijn zij leden
en syinpathiserenden ,met· de C .P .N. Slechts áén lid van het
hoofdbestuur der N.v.s.H. zou op grond van zijn abonnement op
"De Waarheid" geacht kunnen worden te syrnpa.thi·seren met de
C .P .N �

Noch het behandelde op de vergaderingen, noch de inhoud van 
het door de N. V .s ·.H. uitgegeven orgaan °Verstandig Ouderschap"
levert voldoende gr9nd op voor het vermoeden 'dat de N.v.s.H.

een nantelorganisatie zou zijn. 
· ·In het tijdvak van l Januari 1948 tot 1 I1aart 1949 werd, 
voor zover bekend, op slechts 3 vergaderingen politieke uit
latingen gedaan, waarvan 2 maal door dezelfde spreekster op twee 
verschillende vergaderingen. Deze spreekster, een lid van het 
hoofdbestuur van de N.v.s.H. en links georiënteerdet anti
militairistei liet zich uit tegen'het, wat zij. noemde, kapita-
listische mi itairisme. 
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De derde maal - te Arnhem • liet een der toehoorders 
aich bij de discussie in politielce zin uit, door als zijn 
mening naar voren te brengen, dat slechts een socialistische 
maatschappij verbetering der sociale toestanûen kan brengen. 
De spreekster op deze vergadering, lid van het hoofdbestuur 
der N.v.s.H. (politiek in de richting der lVe Internationale), 
bleek het echter met de discussiant niet eens te zijn. 

. . 

Voor' zover kan worden nagegaan,' bevindt zich onder de 
funetiona.rissert in de besturen der ruim ,o plaatselijke 
afdelingen der N.v.s.H. slechts een betrekkelijk gering 
aantal communis

,
tisch georiënteerden. 

J •' ; • 

.. 

. . ; 

21 Maart 1949 • 



. 

. .

l1INISTERIE VAN :AffiE!tlENE ZAKEN 

No.::_� o 5625$' 
's-Gravenhage, 10 üaart 1949. 

, Betr.: I LI 

. . 

' Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat op 
een te Delft gehouden vergadering van de Nede:r
landse Vereniging voor Sexuele Herv0rming o.a. 
als spr�ker optrad: J.DA?Il�BURG� wonende te 's-Gra
venhage, die werd aangekop.digd als zi3nde voorzit
ter van 4e afdeling Den Haag van genoemde vereniging. 

Ik moge U verzoeken mij wel in kev..nis te willen 
doen stellen met de personalia, politieke oriënte
ring en verder van belang zijnde gegevens betreffen
de betrokken persoon. 

J 

HET HOOFD ViUi DE .. DIErST, 
, namens deze: 

Aan de Heer 
!ioofdcorami·ssaris van .ROlitie 
te 
.!,�-GRAVENHAGE • 

• 

;r.G.Crabbendem. 

•
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Verslag van de op Maandag 14 �··ebruari 1949, in het gebouw 

11 Ons Huis"
_, 

gevestigd aan het Oude Delft 201 te Delft, 

gehouden vergadering van de Ned.Vereniging voor Sexuele 

Hervorming afd.Delft. 

Sprekers f T.de Haan-Zwagerman;wonende te Hoorn 

/ 
J.Danneburg,voorzitter Afd.Den Haag.

Hendrik Boxhoorn,geboren te Delft,6-3-1920,

binnenhuis architect,wonende Koningin Emma

laan 155 te Delft.

Zaalcapaciteit: 150 personen 

Aanwezig Ongeveer 220 personen 

Te omstreeks 20.30 uur opende de H.Bo.xhoorn,voorzitter van 

de afd.üelft de vergadering met een kort welkomswoord. 

Hij verheugde zich over het grote aantal belangsteJJlenden 

en dit was dan ook de reden,dat men niet op tijd had kun

nen beginnen.Hierna gaf hij direct het woord aan de spree 

ster van deze avond mevr.T.de Haan-Zwagerman. 

Zij begon eerst met een overzicht te geven van het verlede 

te beginnen bij Malthus,die de grondlegger van de gedachte 

van de Bond is geweest.Voorts gaf zij een uiteenzetting 

van het doel van de bond,waarin zij het geslachtsleven 

van gehuwden oppervlakkig behandelde.Ook besprak zij het 

geslachtsleven tussen jongere en ongehuwde personen. 

Zij veroordeelde openlijk het plegen van arbortus-provo-, 

catus .Zij weltte de aanwezigen op om lid te worden van de 

Bond en zodoende mede te werken aan de verbreiding van 

de ideën van de Bond.Hierdoor zou een gelukkig huwelijks 

leven van vele mensen bevorderd kunnen worden. 
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Na haar betoog,dat ongeveer één half uur duurde,werd

gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en aat

vragen van inlichtingen.Ook werd toen de pauze gehouden, 

waarin men zich kon aanmelden als lid en waarin men

lectuur van de bond kon kopen.Gratis werd een propaganda 

nummer van " Verstandig Ouderschap" ter beschikking 

gesteld.Een exemplaar hiervan wordt hierbij gevoegd. 

Na de pauze werd nog gelegenheid gegeven tot het stellen

van vragen,desnoods per briefje.Hiervan werd echter geen 

gebruik gemaakt. 

Vervolgens werd aan J.Dannenburg gelegenheid gegeven 

zijn lichtbeelden te vertonen.Hierop werden een aantal 

lichtbeel�getoond,behelzende de geslijchtsorganen v.qn de 

man en de vrouw en hoe van een zaadje een kind kon gebo

ren worden. Bij ieder plaatje werd door Dannenburg een 

toelichting gegeven.Te omstreeks 23.15 uur was de ver 

gaiering ten einde.De voorzitter Boxhoorn sloot met een 

kort dankwoord en deelde tevens mede,dat de afdeling 

Delft op 27 �-ebruari 1949 een filmvoorste lling wou 

houden in de " Roxy" bioscoop te Delft • 

liet bestuur van de afdel.!Îlng Delft is thans als volgt 

samengesteld: 

_, Hendrik Boxhoorn,geboren te Delft,6 �aart 1920,binnen-

huisarchitect,wonende Koningin Emmalaan 155 te Delft, 

voorzit ter, 
� 

Lambertus van HOOFT,geboren te Delft,30 October 1916, 
""'? 

werkman ;wonende Raamstraat 33 te Delft,secretaris, 

f. :Wilhelmus Joseph MULDER,geboren te Delft,14 September 

1909,monteur,wonende Koningin Emmalaan 46 te Delft,

penn ing11eester. 
:..-------
De zaal was tot in de uiterste hoeken gevuld. 

EINDE. 
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Za.ndvo ort, 21 Februt,:ri 1949. 

0� DEff.1ERP: Ope"lbare -vergadering van de 
Afdeling 11Haarlem 11 drr N.V. S.H. 
gehouden te Zandvoort. 

@ f;·3-FEB. 19'19 

(f-L , , ü-6> .:i y-------·-. -

tl 1 SPREKERS; Bernard Johannes Proosdij ,G"''bO:::-P"1 te Haarlem 16 ei
l890,van beroep Opzichter G.E.B.,wonende te Haar
lem, Spaarndammerweg �fo. 606. 

Gerard J.îabrink, geboren te Den Haag 1 J.îovembe:r 1903 
van ·oeroep boekhandelaar,Secretaris Hoofdbestmir 
N.V.S.H. ,wonende te Den Haag,Jan van ;assaustraat
No. l.

zaa,lcapaci tei t; 100 zi tplaa. tsen. 
Aan ·ezig: 25 pe1·sonen ( 15 mannen en 10 vrour·e�1) . 

Verzonden aan: 

VlJ Vrijda.g,18 Februari 1949,werd i'!l het Gebouw 11 0ns Ge
bouw" ,Brugstraat te zan voort een openbare vergade1·ing gehou
den cloor de �JecJ.erlandse Verenigi�;.g vcor Se.xuele Ee:??vor.-ning 
( IL V. S � !-!. )Af deling Haarlem . 

Te omstreeks s.30 uur namiddag werd e vergadering door 
de Voorzitter B.J .Proosdij ,geopend.LJa de a.anwezigen te heb
be:1 ve:7v:elko'11d,ga.f hij het r.oord aan cle spre!rnr van die avond 
G • ..:Tabrink. 

Spreker,voornoemcl,begon zij r ... rede :..1et de "tî "'� !:o1en van 
de ·,.1ens,n.m.de econordache-en de se:::·11ele nood,waarve.n de 
econo·:1ische nood de zichtbare nooè. en de sexuele nood de on
zichtbare is,ui�ee� te zetten. 

BPic:.P ""'e!'den volgens he::1 ve1·oorzea�t door tet Kapi talis
:r.1e en het Christendom en waren daar onafsc�tid-...lijk ·aedt:;; ver
bonden" 

Over de sexuele nood uerd in het algerneen,vol ens hern,al
leen gesproken in het gehei':.1, omdat het Kapi taliS'."1e en het 
Christe;.1dom het sexueleleven als iets laae;s bij de g:-ond er1 
als iets dierlijks beschouwen,r.-aarove!' ïJ.en niet .1et elkaar 
üJag sp!'e..cen en vooral niet ;.'let !;:inde ren. 

�it is dan ook de reden,volbens S)reker,1at de z.g.schuine 
mop:pen ontste.an,daar de nens zic:1 toch enigszins wil ui ten. 

Spreke:r wil een gezond menselijk bestaan <=>t een gezond 
geslachtsleven,daar hij het leven op aarde 11�· ... et leven" vinc:lt, 
oindat hij niet gelooft aan een hierna'!laals. 

Onder een 0ezond gesldchtsleven verstaat hij d�1,0en goede 
verstandhouding tussen ·'!lan.""lcn en vrou'.7E'n,o::ïfü;.t het hu1'ielijk, 
volger1s hem,voor het grootste gedeelte drijvende nordt ge:oudë 
door het sexuele leven van rian en vrouw en .,,1iet door de lief
de voor elkaar.De liefde is een mysterie. 

Onanie 

ie.De Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te t&---Graveahage. 

2e.De Heer Procureur-Generaal fgd.Directeur van Politie 
te Amsterdam. 
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Onanie door de kinderen vindt de spre:,:er normaal,daa:c het 
een bee;;in vo.n het sexuele leven is.Het moet .oor de ouders 
dan ook niet met gev.,.elè. worden te:::;enge�n. 

De oucl.e:·s 110eten over het sex<.1ele leven ref'"S ceginr�en te 
praten ':1et kir;.deren,i11dien. ze tussen de 3 en 1, jc..ar oud zijn. 
En dan niet met leuge .s aankomen,doch hun de i .... é.1 '.1c id vertel
len. ·want als de ouders hun kindr--re'l voo::::-lie�en door t zegb,Lt:n 
dat d.e kin.è.eren uit de rode kool ko,.1"3n of v&n e ooi eva.ar, , ... n 
moeten de ouders ex later niet over verbaasd staan,i"1die:..1 è i

ki 1d"ren hu.1 ouders ook in a1C--re dingen niet gelovEn. 
als de kind· !'en ouder i7o rden,komen ze toch ach ter �e waa,I'

heid,doch dan meestal niet op --.e gepaste wij ze, H •. nt de ouders 
voeden niet alleen i!et kind op ,dool: de geLele buurt en straat 
wer�en daaraan mede. 

Verder sprak hij over het s�xuele leven var j o ,. "' s en 
meisjes ve.n 20 jaar en ouder,die or..1 de een of e.'1d 0re:reden niet 
kunnen trouwen en toch sexuele gevoelens voor elkc..'1 :i.e:. hebben • 

.dij vind·t het dan ook niet erg als die j on.·ens en meisjes 
vleselijke gemeenschap r"et elkaar hebben,als ze maar middelen 
gebruilcen om de gevol;en te :voorkorrien,daar ;,:üj dat bete:: -,�indt, 
dan d __ ellende van de j O'lt::e on

....,
ehm"Jèe ··1oeders. 

Dat de meeste mensen voor hun hu"lelijk toch vleselijke ge
'neenschap hebben bewijz�n de sta.tist:eken,daar er duizenden 
vrouv1en zijn,die reeds voor 9 ma.c1.nden na het hui-1elijk moeten 
bevallen. 

Hij ziet het dan ook als een plicht.van de oude�s om hun 
kálnderen die in de o:··astand.igheden verkeren,ru...t ze nog niet 
kunnen trouwen met al hun kennis en middelen terzijde te sta�n 
en hun voor te lichten wellce middelen ze moeten gebruiken,o i 

de gevolgen van de vleselijke gemeenschap te \oorko11en,daar 
ze de sexuele gevoelens toch niet kunnen ond6rdruk'::en. 

Te omstreeks 9.20 uur volgde een .t'e.uze van onbeveer 15 �i
nuten,waarha gelegenheid werd gegeven tot het stellen va.n vra
gen,waarvan door 2 perso1en 5eb:uik werd gemaakt. 

Om 10.30 uu� '1amiddag sloot df! voorzitter,bovengenoemde 
P.J .Proosdij ,de vergadering na ee::st nog te hebben getracht
ee:1 bestuur voor ee::1 nïeuw op te richten afdeling van de N.V.
S.H. te Zandvoort te vormen.iaemand 6'8.f zich echter als lid op. 

Voor het uit eenga.an van de vergadering werd aan iedere 
bezoeker een folder ui tge1·eikt,die a.ls bijlage hlberbij wordt 
gevoegd en waarin het doel van de vereniging or.,schreven wordt 
en verschillende afdelingen en correspo�dentsc�appen st�an 
veraield,alsii.lecle een adres waar ten behoeve van leden der �-. V 
S .H.r.:liddelen zijn te verkrijgen om zwangerschap te voorkomen. 

I. D zandvo ort.
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VK1SLAG van een openbare vergadering der Nederlandse vereniging 
voor Sexuele Hervorming (N.v.S.H.) afdeling Arnhem, ge
houden op Vrij dag 28 Januari 1949 te Arnhem. 

Zaalcapaciteit: ongeveer 60 personen. 
Aanwezig: ongeveer 4u personen. 

Spreekster: Mevrouw De Haan-Zwagerman, wonende te Hoorn, lid p.v.d • .A. 

'1-. \ Te ongeveer 2U .15 uur opent de Voorzitter Vellinga, Jacobus 
l/farten, geboren 13.8.1901, de bijeenkomst en geeft tJ.a een Iêort vrnl
komswoord het woord aan de spreekster. 

Deze vangt haar rede aan met mede te delen dat zij zal 
spreken over het onder·werp 11 î{uwelijksmoeilijkheden11 • Zij geeft ver... 
volgens op een vrij onsameriq,angende wijze weer, de ontwikkeling van 
het sexueel bewustworden van de mens, sinds het o�treden van 
Malthus in 1836. Malthus zag hoe de machine zich meer en meer in
drong in het arbeidsproces. Hij zag dit als een geva�r voor de steeds 
groeiende bevolking. Me"r en meer werd de arbeider uitgeschakeld in 
het productieproces. Malthus hield zich met deze problemen bezig en 
zag als ovlossing de bewuste regeling van het kindertal, door 
periodieke onthouding, door te propageren dat ongehuwden laat 
moeten tromven en dat gehuwden niet met elkaar, doch naast elkaar 
moe sten leven. Hij zag de overbevolking als een groot gevaar. Dit 
gevaar doet zich thans opnieuw gelden, vooral hier in Nederland. 
Volgens berekeining zal Nederland in 1970 een bevolking hebben van 
sen de 15 en 14 millioen zielen. Dit betekent overbevolking en 
wanneer wij ons niet beperken, zullen er in de toekomst veel kinderen 
geboren worden op basis ellende. 

11:althus .l,!redikte de bepE:: rking door onthouding. In Nederland 
echter begreep Dr. Ru.tgers dat de mens geen machine is die uitge
schakeld kan worden voor een bepaalde periode. Hij leerde de be
perking door technische middelen. Deze geboortebeperking houdt in, 
dat er voor een uitbuitingssysteem geen plaats meer is, en ieder ge
noeg heeft om te leven. Spreker leest vervölgens �erschillende ar
tikelen uit kranten en tijdschriften voor, die handelen over het 
onderwerp bevolkingsaanwas en overbevolking. 

Uit deze arti�kelen, o.a. geschreven door de AmerikaRnse 
geleerde William Vogt zou blijken dat de aarde op de duur haar 
steeds groeiende aantal b ewoners niet rreer zou kunnen voeden. Het 
aantal inwoners van West Europa is sinds het jaar 1Buv verdrie
voudigd en n�emt steeds toe. De moeilijkheden, aldus spreekster die 
er hL,rdoor z:ijnearnmen meer op de voorgrond. Spr. behandelt vervol
gens de sexuele nood waarin vele jonge mensen verkeren, die lief
hebben en om maatschappelijke reden niet kunnen trouwen. Toch� 
drijft het v�rlangen hen naar elkaar en komen zij tot de beslachts
daad. l,[aar er moet opgepast worden dat er geen kinderen komen. 
Da� rom geeft dit geen volle bevrediging. Door het gehuwde paar 
moet ovgepast worden dat er nog niet meer kinderen komen en uit dit 
oppassen, waardoor geen volledig geluk wordt gesmaakt, komen vele 
ongelukkige huwelijken voort. Ook maken vele kinderen het huwelijk 
minder mooi. �r is een middel om de gevolgen der geslachtsdaad tegen 
te gaan. Talrijk zijn de vrouv,en die naar de bureaux der N.v.;:;._tl. 
komen met zwangerschap en met het verzoek of dit wegt3enomen kan 
worden. Dan is het echter te laat en �j niets meer doen. 
Spreekster zegt vervolgens dat er alleen te Am sterdam 20.000 vrouwen 
��1� meer zijn dan mannen. 
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l,iogen die het liefdesgeluk dan niet smaken? Bekijk slechts het leven 
in de natuur. ·lij zijn een onderdeel van het leven in c..e natuur. 
Vij zeggen echter niet, ga maar heen en leef maar raak. Ied�r moet 
zijn sexu,c:le yartner zo lief hebben dat hij met betrekking tot de ge
slachtsdaad, hetzelfde wil als zij. 

Dezelfde m�nsen die onzeLveroordelen, schreeuwen hun ver
ontwaardiging uit, bij kindsrverwaarlozing of bij het vinden in een 
riool van een pasgëboren kind, dat onveranti;mordelijk is verwekt. 
Volgens deze mensen zou de geboortebeperking leiden tot het op bar
baarse wijze verkrachten van de natuur. 

'.ïij hebben onlangs aldus spreker, in Hoorn de bio scoop voor 
een avond gehuurd, teneinde daar een film te vertonen van de N.v.s.s.

Op het laatste moment zou echter de voorstelling bijna verhinderd 
worden, doordat de exploitante van de bioscoop ons med edeelde dat 
zij van Katholieke zijde een dreigbrief had gekregenr.,. waarin haar 
werd gezegd, de voorstelling in het bioscoopgebouw niet toe te laten, 
daar and;;:rs geen enkele Katholiek in de toekomst meer in de bioscoop 

zou komen. Ook werd te voren in de Katholieke kerk de gelovigen 
verboden, de voorstelling bij te wonen. De Hoornse krant werd be
dreigd met boycot, wanneer :Zij het waagde een advertentie van de 
N.v.s.H. op te nemen. De filmavond ging echter door • .sr waren 500 
plaatsen beschikbaar. Het aantal gegadigden bec;.roe�· echter minstens 
10Uv, ondanks de heftige R.K. actie. Dit grens�aldüs spree.kBter 
dicht aan datgene wat we pas gehad hebben n.l. dictatuur. Dr. Van 
Emden Boaz heeft in een rede die hij op die filmavond hield, de 
Katholieken er geducht van langs gegeven. 

Nadat sprliker nog enkele voorvallen uit de p:eaktijk van 
de N.V.S.H. heeft verteld, besluit zij haar rede. �r volgt daarna 
een korte pauze. 

Na de pauze is gelegenheid tot vragenstellen.

Onbekende persoon vraagt: 
��t is eigenlijk het doel der N.V.S.H. 
Antwoord spreekster: 
Het doel is de mens zo gelukkig mogelijk te maken. Daarom is het 
noodzakelijk dat hij voorbehoeruniddelen gebruikt. Dit druist in 
tegen vele verouderde begrippen omtrent zedelijkheid. De mens moet 
los komen van de angst voor gevolgen van zijn daad en van de prikkel
baarheid en nervositeit die hierdoor ontstaat. �et gevolg van prikkel
baarheid kan zelfs een oorlog zijn (dit is aldus spreekster sterk 
uitgedrukt). Er is, vervolgt spreekster geen beweging, die zo revo
lutionnair ingrijpend is als de N.V.S.H. 

\ 
Hoogen Stoevenbeld, Hendrik Jan� geboren 6.12.1913, merkt 

hie ma op: --
Door spr�.".:ei is naar voren gebracht dat geboorte bepe rking een op
lossing zou zijn voor de dreigende overbevolking en aldus de weg zou 
banen naar een betere maatschappij. Ik ben dit echter.niet met 
spreekster eens. De oorzaak van de maatschappelijke nood is niet 
overbevolking en zal dit ook niet worden. De oorzaak is het maat
schappelijke stelsel. De oploiSsing van de problemen ligt in d_ om
vorming van dit stelsel to t een socialistische maapschappij. 

over deze kwestie ontwik;relt zich tussen spreekster en 
opmerker een politiek gesprek met als resultaat dat elk zijn eigen 
mening houdt. Vervolgens brengt Addink, Gerrit Derk, geboren 17.12. 
19v7 te ZUtphen, tweede voorzitter der N.V.S.H. naar voren dat de 
politiek bui ten de N.V. S.H. moet blijven. ''lij moeten aldus Addink, 
hier niet over politiek gaan praten, omdat alle overtuigingen in de 
N.V.S.H. verenigd zijn. 
Een onbekend persoon vraagt: 
Moet ik, en zo ja, hoe moet ik �ijn zoon van 9 jaar sexueel voor
lichten. 
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Antwoord spreekster: 
U bent eigenlijk te laat met de voorlichting. fanneer U 

Uw kind zelf liever niet voorlicht, bestel dan het boekje getiteld 
11 1Ivaar komen de kindertjes vandaan11 voor hem. Bij Nabrink, secretaris
der N.v.s.H. kumt U het bestellen. Dit is een leerzaam en goed boekje. 
Op de school van Kees Boeke, in Soestdijk, waar ook de prinsesjes 
op zijn, wordt het aan de kinderen vanaf het achtste levensjaar ter 
lezing gegeven. 

Spreekster betoogt vervolgens dat ook geen voorlichting 
op sexueel gebied gegeven wordt aan jonge soldaten die naar Indonesië 
vertrekken. Dit was haar gehleken uit een brief welke een militair 
in Indonesië aan zijn moeder had geschreven. 

Een der jonge aanwezigen staat hierna op en zegt tegen 
svreekster: Dat is niet waar, er wordt wel degelijk voorlichting 
gegeven, voordat de militairen naar Indonesië vertrekken. 

Een andere aanwezige voegt hieraan roe: Ja, maar die voor
. lichting bestaat alleen uit een waarschuwing, dat je alleen met 

�
gereglementeerde en niet met loslopende hoeren uit mag gaan. 

1
Nijhof� Hendrik Tiemen, geboren 21.6.1911, zegt hierna:
= Daar heb je de prachtige moraal van het Nedenlandse leger. 
Dat noemen ze voorlichting. Ze sturen de jongens naar de publieke 
huizen. Nadat de spreeks ter nogmaals het boekje 11 .laar komen de 
kindertjes vandaan 11 heeft aanbevolen, Krijgt voorzitter Vellinga 
het woord, die de spreekster bedankt en de aanwezigen de raad geeft 
zich naar huis te spoeden, teneinde de radiotoespraak te beluisteren, 
die te 2.?.15 uur zal worden uit�esproken door Dr. r.storm, over het
onderwerp: 11 Een slecht Huwelijk.1 

De vergad�ring gaat te 10.45 uur uiteen. 

Volgens betrouwbare inlic�tingen telt de N.V.S.H. afdeling 
Arnhem ruim 7uo leden, waarvan 25 a 50 % tot de Katholieke kerk be
horen. 

.!;!;inde. 
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Antwoord op het schrijven 
d.d. 10 Januari 1949, No.52759.

Onderwerp: u Nederlandse VereniBing 
voor Sex.uele Hervorming" 
Afdeling : 11 Zwolle. l• 

,J 

1 \'

27 Januari 1949. 

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven wordt 
het navolgende gerapporteerd: --��-----------------------------

''. Op 23 November 19L�8 heeft er een bijèenkomst plaats ge
vonden in de Buitensociteit te Zwolle,met het doel,te komen tot 
het oprichten van een afdeling n Zwollen van de J.'lederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming. Op die avond zou als spreker 
optreden, Gerard NABRilU{, geboren te 's Gravenhage 1 November 
1903, wonende te Lochem. De opkomst op die avond was zo gering 
dat,NAJ3RINK zijn teleurstelling daarover kenbaar heeft gemaakt 
en dat besloten werd een nieuwe vergadering uit te schrijven 
en personen uit te nodigen,waarvan verwacht kon worden dat zij 
met genoemde vereniging syn1pathieeerden. ----------------------

Op 16 December 1948 is er een tweede vergader.ing belegd in 
een zaaltje van de Buitensociteit te Zwolle en op die datum is 
de afdeling Zwolle van N.V.S.H. opgericht. Het aantal bezoekers 
is toen ook gering geweest. Uit de aanwezigen is toen een be
stuur gekozen,bestaande uit de navolgende personen: -----------
Voorzitter: c. VERVOORT, wonende te Ommen,Kruisatraat No.3. 

Van VERV<OORT is alhier geen verdere personalia 
bekend,terwijl zijn politieke oriëntering alhier 
ook onbekend is. ----------------------------------

Secretaris: Antonie Johannes van KOOTEM, geboren te Den Helder 
8 November 1917, van beroep electro technicus, wo� 
nende ,te Zwolle ,Kastanjestraat No.50. Van KOOTB1'f 
vestigde zich te Zwolle op 29 November 1948,komende 
uit Amsterdam,Roofdweg No.250/I. Omtrent zijn poli
tieke oriënter'li.ng is te Zwolle tot op heden nog 
niets bekend. Hij belijdt geen Godsdienst.---------

Penningmeester: Johannes s�. geboren te Franeker 11 Juni 
1922,adjunct commies aan de Gemeente secretarie te 
Zwolle, wonende te Zwolle, Korenbloer.is traa t No .48. 
SCHlfuP.E:R is comraunistisch georënteerd en hij is�-

werker geweest aan het Dagblad,De Waarheid. In zijn 
werk spreekt hij nimmer over de politiek. Hij be7 

lijdt geen Godsdienst. ---------------------------
Verder is nog in het bestuur opgenomen, Wilhelm Hermanus Pieter 
MEIJER, geboren te Zwolle 1 Januari 1923,kantoorbediende bij de 
Raad van Arbeid te Zwolle, wonende te Zwolle aan de Hertenstraat 
No.36. :t!EIJER is aanhanger van de Vlamgroep. ------------------

Depothoudster voor de afdeling Zwolle N. 'f .S.H. van voorbe-
hoedmiddelen is; Rika BRINK, geboren te Winiterswijk 5 Juni 
1922,echtgenote van Bërend VISSCHER,geboren te Zwolle 23 Februari 
1918, wonende te Zwolle,l'ioenstraat No.17. VISSCHER is van be
roep tandtechniker. Dit gezin belijdt geen Godsdienst. Dit gezin 
behoort vermoedelijk tot de Partij van de Arbeid. Het ledenaan
tal is tot op heden nog niet bekend geworden,doch bij bekend wor. 
den van het ledental,zal hierover nader worden gerapporteerd. 

(Einde) 



In.l ichtinc·P.mi. ienst.
G R O 1'T I )T G E N. 

-s 3 ;z_6J 
12 JAN. 1<;.,9 

GEHEII.1. 
No. 

tff!J 
KORT VER.:/LJ G 7.i.,E .��:· 0 �C�T...., ,G 9 � i; U.t\:1I 1949 ff�� .' � 'EF3 
Trl] TE GROlHNG.Jl'T G��HOU:03N OP']ïIB RE FIL]üVOOR�T3L1ING , :JIT3-�.:L":i...q_� 
VEN JJOOR D.2: E:J::J..,.LL.):�IJ.:JE V3R3rHGING VOCî-l 8.i.D,p.éJ_,L"J I:GR70cl1J.I1W 
AFD�LIJ:TG (.'.'::10ïUJ GB:N" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do ver é"'d erine we s 2er.gekondigd in het dagblad "Het
Vrije Volk" en was bekend_ gemsBkt door mièr el vzn het f?_n:..-,1::kke�· 
v2.n r2 _mbil jet ten" :Eij de c.è..nvang bleken ongeveer 4 25 perso--en 
a2nwezig te zijn bij een zaalcapaci tei t van 900�. Lili t:üren in. 
unif•r:'.tl r;sre . niet ..;; r_v;ezig. 

:.)e bij e&!'l:orrst ·:,erd t,2 UH.treeks 10. 15 geopend door 
de voor-zitter derrr eideling Groningen van de Eederlandse 

.X t Vereniging voor Sexueele Hervorming de Eeer Diedrik HenJ.rikus 
DOJ}KER, geboren te Groningen 25 Januari 1896, Yan beroep letter
zetter, wonende te Groningen Goudsbloemstraat 3. Na het gebruiLe 

v. li jke wel1:omsv,oord werd :tet woerd. ge 0aven .... ,_ :_ ze-�..;::..--en __ c "'r 
" } . -·· �UET, aikomstig uit ... otterdam • .,_{ij sprak over het onder·:;er1 

� :v\�'\_ 

!,,,« \ 

"Ons Recht op Geluk". =:ij h.ield een uitvoerige rede over het 
hu-,ïelijks 6elulc • .Jen ieè.0r, volgens spr·:;lter heé::t recht� op 6e
luk. r.:annen "'n vrouwen be[;,innen vaak zo goed en toch kunnen ze 
vask op de lange duur niet meer de vr..-;:l.9 bev:aren. ::oe .r:omt d.i�,? 
IL :;:,,-ederland d:ra ... ien 1 op 15 huwelijken op echtsc.t.eidinc uit.· 

�In.Amsterdam zelfs 1 o:p 6� In .... merika 1 op 3 .. .:>Preker vindt, dat
indien de beide partijen het niet longer kunnen vinden de deur 

� .\ � .. 
r ,,,. 

AJ. v· 
f / 

• open moet blijven, uit elkaar te gaan� Onze conzervatie�e reGe
ring d3i:;;lr en te0en verkleind de rn.oe,el i.�kbeid tet ""Cl:ts.J::. i ..:"'.ing
S1Jrelc::r hiel de_ rop in ve:r-benè. rr..et d2 over1�9volLir.g 3�1. fe
;,leió.ooi voor de 1:>e:;_:,erl'::ir:.6 7' L tet 1:-ir:.è -..rt:::il.

7ervol gens werd de Îiln 11Vrouwenclub" vertoond.
Ten omstreeks 12. JO uur sloot de voorzit-te:.-- Je ver6ci�erir5.
Alles had een rustig verloop* Incidenten vonaen nie± plc�ts.

- - - - -- - - - - - �- - .. _ - - -- - - - -

- � � - - - - - - - - � - � - - - - - - � - -
- -

G RON IR GEN, 10 Januari, 1949�� 
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Datum: 20.12.1948. 

Onde1,.,iverp: Openba�re bijeenl{om.st der Ned. Ver. voor 

Sexuele Rervormine afd. hrnhem op 17 

Dec. 191�8 • 

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

Datum van ontvangstbericht: 
• 

Betrouwba2�rheid berichtgever: zeer l::E t1�ouvvbaa.r. 

Waardering la3richt: idem. 

Tevens b ericl1t gezonden aan: BurJgemee ster 11.rnhem 

irocureur-Generaal id • 

1�1eciev1erkende instanties: 

undernomen actie; 

......... - f/f!iillf ..... - - - ...

• 

geen. 



Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  g e. -----------------------

@ / 

VERSLAG. van een openbare bijeenkomst der :Ned. Vereniging voor Sexuele 
Hervorming afd. Arnhem, op 17 December 19L�8. 

Zaalcapaciteit: ongeveer 75 personen.
Aanwezig: 42 p ,2rsonen.

f Spreker: Dr. Musaph, arts te Amsterdam. 

J ,, Onder de aanwezigen bevonden zich, VELLINGA, Jacobus il'1arten, 
geboren te Renkum, 1j.8.1901, wonende te Arnhem, Nieuwe Plein 22;

• 1,. DRECKSCHI11IDI', Johanna Catharina, geboren te Amsterdam, 19 .11 .1902, wo
"1tnende te- Arnhem, Vonde llaan 31; BLOM, Johanna, geboren te r,:eppel, b .11 •
� 1918, wonende te Arnhem, Cath.v7Rërinesstraat 18, echtgenote van Hoogen 

Stoevenbeld, Hendrik Jan, geboren te Liaassluis, 6.12.1913. 

' 

J.M.Vellinga en J.Blom bekleden respectievelijk de functies van
Voorzit�er en Secretaresse der N.V.S.H. afd. Arnhem. 

Te ongeveer 20 uur opent voorz. Vellinga met een kort welkoms
woord en geeft het wo9rd aan de spreker, Dr. 1-.:usaph. Spreker begint 
met te zeggen dat hij zal spreken over het monogame huwelijk; dit is 
enige huvrelijksvorm die duurzaam is. Aan deze huwelijksvorm is een 
harmonische ontwikkeling voorafgegaan. In deze ontwikkeling aldus 
spreker, zien wij drie periodes, n.l. in het begin de stam, daarna de 
familie en ten slotte het individu. Ik zal deze drie perioden in het 
kort behandelen. 

Onze voorouders, kort na het begin onzer jasrtelling kenden 
geen huwelijk. Lien leefde toen in stamverband. Van een gezin was ceen 
sprake terwijl er in het geheel geen behoefte was aan een nauwe hu.ve
lijksband, De verzorging der kinderen was de taak van de hele stam. 
Een man uit zo'n stam leende zijn vrouw, op wie hij een bepaald recht 
had, uit a�n een buurman of ruilde haar in voor een andere vrouw • 

.l:!ien man had dus sexuele omgang met meerdere vrouwen uit de 
stam • .Jj;r bestond ook geen verschil over de vraag; 11 mijn kind of jouw 
kind 11

; de kinderen behoorden tot de stam. De sexuele gemeenschap had 
ook slechts één doel n.l. de voortplanting en uitbreiding van de stam. 
Onze voorouders en volken uit de o.udheid hadden verschillende methoden 
om aan een vrouw te komen, b.v. door roof, door koop of door het ver
richten van diensten. Zo lezen wij in de bijbel dat J·acob 7 jaren moest 
dienen bij Laban, zijn a.s. schoonvader,om een vrouv1 te krijgen. 

De samendrijvende kracht in de sexuele gemeEnschap bij onze 
vooruuders was alleen de geslachtsdrift van de man; liefde of sexueel 
liefdesspel kwam niet vchor. De vrouw was slechts het middel tot de ge
slachtsdaad en de voortplanting; zij was in geen enkel op zicht het 
doel. Het gevoelsleven van onze voorouders was niet gedifferentieerd, 
hun geslacht sleven was slechts op een doel g�richt. 

Langzamerhand kwam echter de materiele ontwiklrelin6 van de 
stammen door b.v. uitvinding van betere werktuigen en gereec..schappen 
en het verbeteren en versieren van hun wonine;en. De ene stambewoner 
was hierin vooruitstrevender dan de ander, zodat het ver schil in wel
stand ontstond. �r ontstond een soort naijver, terwijl de verwekkers 
van k:i.nderen hun verkregen welstand op deze kinderen v1ilden doen over
gaan, waardoor uiteindelijk de families ontstonden. In het far,ilie-
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tijd�erk, dat toen een aanvang nam, leefden de man en de vrouw dus meer 
samen in ecm eigen gezin, waarin de man echter heerser was en de vrouw 
slechts een zeer ondergeschikt middel. Zij telde in geen enkel opzicht 
mee• De Rooms-Katholieke Kerk stelde in het jaar 300 vast, dat een vrouw 
g:en zi&.L had. Dat 1::en man alleen als mens werd gerekend in de oudheid,
zien wij b.v. in de oorsprong van de ..!lngelse taal waar de woorden man en 
mens de zelfde betekenis hebben. Langzamerhand heeft de vrouw in de loop 
der eeuwen zich een pla<>ts verworven in de maatschappij. Zij star-t echter 
�eden ten dage nog achter bij de man, zodra zij gehuwd is. 6ij is b.v. 
Juridisch nog onmondig en niet in staat enige zaak buiten haar man te 
regelen. De vrouw wordt nu nog geknechtaan, en achtergesteld bij de man. 

Dit leidt tot ontaarding. Deze ontaarding is in de loop der 
eeuwen gebleken in verschillende vormen b.v. listigheid, praatzucht en 
w,rostitutie. Een prostituee werd bij verschillende volken in de oudheid 
geacht. Onder de invloed van het door Staat en Kerk gesanctionneerde mo
nogame huwelijk is de prostitutie echter een schandvlek voor het volk ge
worden. 

Door de opkomst der industrie aan het einde d�r vori6e eeuw is 
de vrouw, doordat zij daadwerkelijk aan het productie-proces deelnam een 
zelfstandig individu geworden. 

Zowel bij de man als bij de vrouw voltrok zich een verfijning 
van de differentiatie in het gevoels-huwelijks-en :i,iefdeleven. De indivi
duele liefde en het monogame huwelijk is dus historisch g�groei� en tot 
stand gekomen door de verbetering van de maatschappelijke en �conomische 
toestanden. De Kerk en de Staat eisen het monogame huwelijk. �an de ande 
kant breken zij echter weer af wat ze willen opbouwen. De .fatholieke 
Kerk leert dat de sexuele omgang wel noodzakelijk is voor de voortplan
t�ng, doch zondig van nature. 

Zij ende rho:udt mannen en vrouwen maatschappij en, die streng 
van elkaar gescheiden leven. (priesterorde en nonnenorde). 

Ook de Staat w•2rkt hieraan mede, door de jonge man in zijn 
puberteitsjaren te plaatsen in een mannen maatschappij (het leger), waar 
in hij bedorven wordt. Deze mannen en vrouwen maatschappijen hebben tot 
gevolg; verlaging van zedelijke no1�men, verlaging van de levensmoraal 
en neiging tot homo-sexualiteit, omdat hier het samenleven en opvoeden 
van beide sexen ontbreekt. In deze maatschappijen wordt de vrouw gezien 
uitsluitend als een sexuele partner. Kerk en Staat zijn hier dus 
krachten die het monogame huwelijk ondermijnen en werken dus in wezen 
onzedelijk • 

Sprelrer behandelde vervolgens een aantal stoornissen in de 
sexuele ontwikkeling van de puber. De oorzaak hiervan is de ze�r gebrek
kige sexuele voorlichting. 

Sprekende over de sociale en maatschappelijke onzekerheid voor 
jonge mensen om zich een bestaan te ver schaffen en een hui:relijk te 
sluiten zeide spreker, dat dit in Nederland schandelijk was. De eis tot 
monogaam huwelijk zoals de Staat en de 1Catholieke .t(erk dit voorschrijft 
is daarom immoreel. Ik blijf het monogame huwelijk beschouwen als het 
enige goede huwelijk. Ik versta hier echter iets anderrs onder dan dat, 
wat Kerk en Staat voorschrijven. Het monogame huwelijk houdt in, geeste
lijke eenheid, kameraadschap en een liefdes verhouding, ongeacht trouw
boekje of .kerkelijke verbintenis. Dit huwelijk is dus een waarachtig 
monogaam huwelijk n.l. een in vrijheid zelf gekozen vorm van duurzame 
trouw. 

.!anneer twee geliefden tot de overtuiging gekomen zijn dat deze 
factoren in hu..n verhouding aanwezig zijn, bestant dus het monogame hu
welijk. De sexuele omgang als de bevestiging van hun liefde Kan hun dan 
ook niet ontzegd worden. 

Spreker besluit zijn redevoering met te wijzen op het bestaan 
te Arnl1em van de N.V.S.H. en het Dr. Jan Rutgershuis en spoorde de 
jonge mensen, die met ,sexuele moeilijkheden zitten aan, zich hiertoe te 
e-enden, wasr zij alsdan met raad en daad worden geholpen en zonodig met 
voorbehoedmiddelen op de hoogte worden gebracht. 
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Hierna bedankt voorz. Vellinga de spre1rnr en wordt een korte 
pauze door hem aangeklondigd, wa2rin gelegenheid bestaat vrat,en in te 
nen die na de pauze door de spreker beantwoord zullen worden. 

hen der aanwezigen stelt na de pauze mondeling de volzende vraag; 
11 Is het de mening van svreker, dat wij dus aan onze kinderen wan

neer zij b.v. verloofd zijn, voorbehoedmiddelen kunnen verstrekken en 
is svreker dan niet bang dat dit tot een chaos zal leiden 1l 
.Antw. spr.; 11 ·.vanneer onze jonge mensen het werkelijk samen eens zijn ge

worden, kunnen wij hen het sexuele verkeer niet verbieden. 
Ongewenst is vooralsnog tmet de nadruk op dit woord), dat er 
een kind komt. Zedelijke eis is dus dat voorbehoedrrdddelen 
worden gebruikt. Bij mijn mening over dit probleem aanvaard 
ik de mogelijkheid van zwangerschap en de verantwoordelijk
heid hiervoor • 11 

.c.en andere aanwezige stelde de volgende vraag; 11 ,fanneer monogamie de 
prostitutie uitsluit, hoe komt het dan dat de Staat in tijd van oorlog 
prostitutie accepteert en &-at...-delen exploiteer.tt ? 11 

.Antw.spr.; 11De Staat acce.l,Jteert het militarisme dus ook de oorlog. 2oals 
ik reeds gezegd heb handelt de Staat hierin en in het toe

laten van de pro sti tut ie immoreel en onzedelijk:' 

Door verschillende aanwezigen worden hierna nog vragen ge
steld over sexuele voorlichting en opvoeding van de jeugd, rrnlke door 
sprelr.er werden beantwoord in dien zin, dat voorlichting en herhaling 
hierro-nn reeds op jeugdige leeftijd nodig vms en dat bij de opvoeding de 
jeugd van beide sexen de grootst mogelijke vrijheid diende te worden ge
laten. 

Hierna dankt Vellinga de spreker en gaat de vergadering te 
22.20 uur uiteen. 

�en kartotheekkaart van Johanna Hoogen Stoevenbeld-(Blom, gaat hierbij. 

.t:Sinde. 



mvertoning voor de leden van de 
der�andse Vereniging voor Sexuele Hervorming, 
deling Leiden, op Zondag, 28 November 1948. 
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Op Zondag, 28 November 1948, werd in besloten kring 
voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele 
Hervorming, afdeling Leiden, in het LIDO theater te Leiden, 
de film "de wording van de mens" vertoond. De zaal plaats 
biedende aan 500 personen, was voor ongeveer 3/4 gevuld. 

Te 10.15 uur opende de voorzitter van de afdeling 
Leiden, Izaak VINK, geboren te Leiden, 21 Augustus 1902, 
wonende te Oegstgeest, Deutzstraat 11, de bijeenkomst en 
gaf het woord aan de Heer SELIER uit Rotterdam, die lid is 
van �et afdelingsbestuur dier Vereniging te Rotterdam. 
SELit� sprak over het doel van de Vereniging en bestreed 
de mening van mensen die van gedachten waren, dat de NVSH 
tegen de natuur werkte. Volgens spreker was dit niet zo 
en wilde de vereniging alleen kinderbeperking. Wij willen, 
dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen kinderen 
en deze ook zelf te zijnen laste neemt. WEl1'.IIJDXJt��x 
i�gmnxillxlDJàma.r.i: Wij willen graag kinderen, maar niet zo 
veel, dat men ze niet meer kan verzorgen. Boerenwoningen en 
grote gebouwen worden toch ook met bliksemafleiders tegen 
de natuur (de bliksem) beschermd. Een werkloos arbeider 
met 6 of 7. minderjarige kinderen, tenminste beneden de 14 
jaar, beh oeft haast niet meer te gaan werken, want hij ont
varJ8t een weekgeld aan ondersteuning. Vandaag of morgen 
zult U in de courant kunnen lezen, dat in Nederland de 
10 .000.0 00 ste inwoner is geboren. De burgemeester van die 
gemeente, zal naar de ouders va n he t wicht gaan en zijn ge
lukwensen aanbieden__,misschien geeft hij nog een spaarbank
boekje met f •. 100,-- erop. Die burgemeester zal blij zijn� 
dat het kind geboren is , maar hij zal nog blij� zijn, dat 
het niet bij hem is geboren. Hoe groter de huizen hoe minder 
kinderen zijn er. Alles wijst erop, dat de productie-toena 
de geboorte-toename nie t kan bijhouden. Per jaar w orden on
geveer 15 0. 000 kinderen in Nederland geboren. Nu kunnen we 
wel gaan emigreren, maa r wat betekenin een 8.000 emigranten 
per jaar tegen een bevolkingstoename van 150.000. In Neder
land is het sterftecijfer van zuigelingen het la8gst en in 
China het hoogst. In China sterven ongeveer 50 van de 100 
zuigelingen, en in Nederland slechts drie van de 100. Ge
lukkig staat de wetenschap in ons land zo hoog, dat dit 
sterftecijfer zo laag kan7aJ:i.ouden. De toekomst is echter niet 
zo rooskleurig voor onze lfinderen. Het woningvraagstuk is 
een groot probleem. Er zijn steden waar 3 of 4 gezinnen 
in een huis wonen. In Maastricht b.v. zijn de bunkers uit 
de oorlog de eerste tientallen jaren al nodig voor de men
sen die nu in die stad wonen. Hoe moet het nu gaan met de 
mensen die in die jaren gaan trouwen. Montage-woningen 
worden wel gebouwd, maar die zijn eigenlijk ook.maar ?eugde
lijk voor eén gezin en nu moeten er al veranderingen in wor
den aangebracht om die woningen geschikt te mak.en voor twee 
gezinnen. Vóór 1940, toen er geld, stenen, hout en ijzer 
was, heeft men nagelaten huizen te bouwen. Men liet liever 
de krotten staan en inde graag iedere week de huur. 
U moet eens een man, die op de markt kippen koopt, naar 
huis volgen. Weet U wat U dan bij die man thuis zal vinden? 
Een keurig getirmerd en ingericht kippenhok. Hier wordt dus 
eerst voor woonruimte gezorgd en da n komen pas de dieren. 
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Bij de mensen is dit tegenwoordig anders, die hokken maar bij 
elkaar. Als er vroeger een gezin met veel kinderen was, dan 
zei men, dat de man en de vrouw maar afzonderlijk moesten sla
pen, dan konden er ook geen kinderen komen. De man b.v. beneden 
in de kamer en de vrouw boven op de zolder. Maar als die man 
1 maal per jaar naar de zo1der gaat, kan er weer een kind ge bo
ren worden. In een goed huwelijk speelt de geslachtelijke om
gang juist een grote rol. Als je aan de mensen, die zich tot ons 
wenden vraagt wat wel de oorzaken zijn va n het slechte huwelijk, 
dan gaat het in 9 van de 10 gevallen over de geslachtelijke om
gang. Onze vereniging is er om de mensen te helpen. Ook vrouwen 
die geen kinderen kunnen krijgen en ze toch graag willen hebben, 
worden door ons met raad en daad terzijde gestaan. Aan ons in
stituut werken knappe medici. Het is ook van zo veel belang, dat 
de man en de vrouw zich vo6r het huwelijk laten keuren. Het zijn 
er nog niet veel, die zich van tevoren laten keuren, maar ik kan 
U wel zeggen, dat maar weinigen wordên afgekeurd. Lijders aan 
T.B.C. en geslachtsziekten kunnen worden genezen. 

Te 11.15 uur beeindigde spreker zijn rede, na er nogmaals op 
te hebben gewezen, dat de N.V.S.H. niet tegen het hebben van kin
deren is, maar het aantal wil beperken. 

Vervolgens werd de film "de wording van de mens vertoond". 
De vertoning duurde tot 12.45 uur. 
Het geheel had een rustig verloop. 

Leiden, 29 November 194 8 • 
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1 
Op Zondag, 14 November 1948 te 10.- ur, wero jp bet 

Apollo-theater te Zaandam een filmvoorstelling ijehouden,
uitgaande van N.V.S.H. Deze film was getiteld: 'Het recht 
om te leven". Spreker : De Heer Selier uit Rotterdam. Al� 
léén toegankelijk voor personen boven 18 jaar. 

Desgewenst kon men vóór de aanvang der voorstelling 
in de zaal boeken kopen, getiteld: Huwelijk en Geslachts
leven, Liefde en Geslachtsleven, Liefde-Huwelijk-Sexuali
teit, De periodieke onvruchtbaarheid en haar betekenis 
tot het regelen van het kindertal, enz., 

Vooraf wera.en enige sportflitsen vertoond en iets o
ver a.e �residentsverkiezingen in Amerika. Daarna werd de 
Spreker ingeleid, door een man, wiens .m.aamniet is bekend 
geworden.(waarschijnlijk de Voorzitter van de Afd. Zaan
dam.) 

In hoofd.lijnen hield het; reI·eraat van Selier het vol
genae in: 

u De geboorteaanwas is a.e laatste jaren ontstellend 
groot. De consu.ni_pti;efoverheerst de producti.è. Hoewel de 
laatste wel iets opgevoerd kan wora.en, kan zij toch de 
enorme stijging van het mensental onmogelijk bijhouden. 
Gevolg: Honger, werkeloosheid. Thans zijn reeds in tal 
van landen duizena.en werkelozen. Hoe moet dat over 20 
jaar zijn, als dat zo door gaat? Met de thans in Neder
land heersende verhouding tussen lonen en prijzen, moe
ten wij óók zeer zeker rekening houden. Van het huidige 
loon van een werkman, mét de kindertoeslag, ondanks de 
f. 1.- loontoeslag - met aftrek van de belasting - kan
onmogelijk een talrijk gezin onderhouden worden. Ik wil
geen critiek leveren, doch constateer de feiten. Het ge
volg is, dat er kinderen geboren worden, die niet zijn
gewild. Dit mag niet� Wij moeten het aantal kinderen vast
stellen en elk ouderpaar afzonderlijk, moet zóveel ver
antwoordelijkheidsgevoel bezitten, dat dit getal niet
hoger wordt ààn hun financiele draagkracht toelaat. Niet
de natuur haar gang laten gaan. Ofschoon wij, met dit te.
propageren de onzedelijkehzijn, gaan reeds =elan van de
zijde der Christenheid velen onze methode volgen. Bij de

RoomsTKatholieken, ofschoon onze ergste tegenstanders, 
wordt de periodieke onthouding tot beperking van het kin
dertal reeds aangeraden en toegepast. De sexuele omgang 
en het voortbrengen van kinderen behoort geheel los van 
elkaar te staan. Als het gewilde aantal kinderen bij een 
bepaald ouderpaar is bereikt, is het doel der sexuele 
omgang bevrediging der lusten. Volkomen abstinentie is 
moeilijk denkbaar. Binnenkort zullen de statuten onzer 
vereniging, ter verkrijging der Koninklijke goedkeuring 
wora.en op�ezonden. Ofschoon elk ons gelijk moet geven, 
dat hetï zo niet a.oor kan gaan, is het �erk te betwijfe
len of die goedkeuring wora.t verleend. Onze bond telt 
thans ruim 35.000 leaen. Rotterdam, met zijn 11.000- en 
Zaandam, met zijn procentsgewijze nóg groter aantal, heb
ben de leiding."

., 

De man die de spreker inleidde, attendeerde de aanwe
-zigen-



zigen op de mogelijkheid in de zaal boeken te kopen. Zo niet 
meer voorradig, waren deze te verkrijgen aan het adres Hali:
straat 11, alhier,(O.van Gulik) Hetgeen de Heer Selier in 
beginsel naar voren ha� gebracht, kon men in deze boeken 
meer uitgewerkt terugvinden. 

Vervolgens werd genoemde iïlm vertoond. 
Deze speelde af' in een Engels fabriekscentrum, in het 

jaar 1930. 
Hoofdpersonen: Een arbeidersgezin, bestaande uit,man, 

vrouw, zoon en dochter. 
De crists tekent zich scherp af. De kinderen hebben 

beiden verkering�doch kunnen niet trouwen, wegens te'l.aag 
loon of werkeloosheid. Het komt tot een treffen tussen on
tevreaen demonstrerende arbeiders en politie. De verloofde 
van de dochter, een ijverige propagandist van ae LabourT 

partij, tracht hierbij zijn mede-arbeiders - kennelijk com
munisten - van geweld te doen a�zien. Hij worat echter door 
de laatstgenoemdehOnder de voet gelopen en s�erft. De beel
den vertonen hoe een agent van politie door woedende demon
stranten van het paard wordt gesleurd. (Instemming van de 
zaalJ De zoon, die werk�loos is, heeft een gedwongen huwelijk
Vader wil die "slet" niet in huis hebben; een woning kunnen 
zij niet krijgen, wegens gebrek aan geld. De dochter leent 
van een rijke heer geld en helpt daarmee haar broer, zodat 
deze een kamer kan huren. De dochter komt zó diep onder de 
schuld, dat zij er nie� meer onderuit k�n komen. Door de 
dood van haar verloofde is zij reeds uit het evenwicht gesla
gen en.worat na herhaald aanaringen van haar schuldeiser, 
zijn �:fnée. Zij vertrekt uit het !'abriekscentrum naar Wales 
waar zij het huishouden van haar conc�bitn gaat besturen. � 
Nog éénmaal keert zij terug naar het ouderlijk huis. In een 
treffende slotscène worat vastgelegd, dat §ij zichzelf o�
offerde, uitsluitend en alleen om haar vader - die thans oók 
werkeloos is - en haar broer aan werk te helpen, wat zij ook 
incterdaad deed. 

Blijkens het naschrift was deze film bedoeld om te illus 
treren hoe d.e toestand voor de oorlog op deze-en op anctere 
plaatsen eveneens - was. Deze wantoestanden waren indirect 
het gevolg van het teveel aa.npiensen. Als alle ouders hun ver
antwooraelijkheid in deze bewust zijn, aldus het naschrift, 
behoeven dergelijke toestanden niet meer voor te komen. 

1 
Te 12.30 uur was ueze voorstelling, die werd bijgewoond 

door ongeveer 400 personen - waaronder,voorzover dit was te 
contrmleren, zieh geen minaerjarigen bevonden - afgelopen. 

Zaandam, 15 November 1948. 

� 
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,rn • .:1 7:;RSLAG van de op ';ond�g, 3 ��� j �4k, in het
�embrandtt�e,ter alhier cehouden, propaganda ochtend, ceor
ganiseerè door àe afdeling .0e11 Haag VP 1 de !ederlandse Ver
eniging voor Sexuele :ïervormin6• 

Te 10.uo uur was de zaal �e�eel eevuld (zaal capaciteit 
1031 personen). B�iten h�t theater bevonden zich no� een 
broot aantal pPrsonen, die t;een :?l·-iatsbewijs hadden kunnen 
::Cri j :;en. 

In de h·il van het theattr bevond zich Pen boekenstnnd 
vaa bovengeno���e vereniging·. 

�e 10.00 'betrad de spre.cer voor è.ie ochtenc, �é :-L:.itilIB: 
.xi f ( �·e1�a1 o. ··.ABRirX, geboren te 's-'"'rcvenh8, ;e, 1 · ov"' :1

1Ji=>r 1903,
r· wonende Jan v�n l{assat1strBat 1 te 1 s-G-rE>ver1h[l ;e) 'iet toneel 

en t..;cf een uitee ... 1zettin,;, \Jaarin èoel en streven van de lle
derl�ndse Vereni�ing voor Sext1ele Bervorming werd uiteenge
zet. c.a. betoogde sprerer, dat �et sext1ele voorlichting 
reeds op jeugdige leeftijd moest "lorden aangevangen (3 jaar). 
Voorts dat gehuwden en ongehuwde.'1 bij sexuele moei lij rheden 
zich moesten wenden tot de consuJiB.tie bureaux der vereniging 
i� de plaats hunner inwoning. 

verder deelde hij mede, dat de verenizing th2ns een hu-
11velijresschool heeft .;eopend, mar onc:ehmvde mannen en vrou·1en 
ee11 cursus kt1nnen vol[;en, betreffende sexuele huwelijkspro
blemen. 

aan de hand van statistiecen toonde spre�er verder Aan, 
äat -edtrland L1 de wereld cle ePTste pl8.ats inneemt oetref
fe�1de de bevoLcingsaanwas, niettegenstaande het lEnd 21 zo 
dicht bevol�t is. 

r:ré :·�brin:-c deed zich hoJ.·en als een vlot spreker, àie 
een aandachtig gehoor had. 

Vai1 lo.45 uur tot 11.vO u.ur V'.'erd ge:1'.Juzeera en bestond 
gelegenheid zich als lid van bovenceno�mcte v�reni�·in3 09 te 
beven_. 

iîa de p?uze werd de 1 '1,-·else S!Jre':<:el1de :'ilr,1 11 Geeft ons 
net recht om tP leven 11 vertoond. 

In aeze, in 1930 verveardigde film, .:erd op realistische 
wijze aan�etoon , welke :uneste �evol

0
en de economische we

reldcrisis van 1929-193t op de �ngelse Prbeidende bevolking 
heeft gehad. 

�e indru:e werd �evestigd, dat boven:e�oende film een 
prop2ganda iilm is van de .Engelse 11 :Iiabou.r i>artij 11• 

·erzonden op 5 oct ober 1948
:,1c.7J 

•
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T ers1Ae van de openb::� çezing in "ONS GEBOUW" 1.e Hilversum 
op Dinsdag 20 April 1948· van Mevrouw M.J.Torreman-Dijkers uit 
Den Haag voor de Ned.Ver.v.sex�uele Hervorming. Ard.Hilversum. 

Te 20.15 uur opende de voorzitter de vergadering met de 
mededeling dat de vereniging niet iets nieuws was. ma.ar al 
ruim 50 jaar bestond onder de naam Nieuw Malthusiaansche 
Bond., hij heette Mevr T. en de aanwezigen welkom en gaf' 
daarna het woord aan Mevr T. 

Spreekster gaf eerst, ongeveer 10 minuten, een uiteenzet
ting ve.n het ontstaan en de ontwikkeling der vereniging.
(Thomaa Robert M.althus. 1760-1834. Engeland}. Daarna ging 
spreekster over tot het memoreren van de tegen- en medewerk
ing die de vereniging had ondervonden zowel voor als na den 
oorlog, waar z.e o.m. mededeelde dat de veren1a1ng de eerste 
}O jaren de Koninklijke Goedkeuring genoot, me.ar dat deze 
goedkeuring door de toenmalige uiterst rechtse regering niet 
meer werd verlengd. 

Vervolgens ging spreekster over tot het uiteenzetten van 
het doel en streven der vereniging, spreekster nam stelling 
tegen de actie voor grote gezinnen, waarover ze o.a. opmerk
te, dat de arbeider thans zijn loon niet meer verdiende naar 
zijn cap1c1te1ten"maar uitbetaald werd naar het aantal zijner 
kinderen, dit systeem zou naar haar mening goed zijn in een 
socialistische staat, maar niet in een kapitalistische staat 
waarin wij nu leven, thans waren de grote gezinnen alleen 
maar goed voor kanonnenvlees. 

Na een opwekking om zich op te geven als lid der vereni
ging besloot zij haar rede. 

Hierna gaf de voorzitt.er een pauze van ongeveer 10 min. 

Na de pauze werden er lichtbeelden vertoond met toelich
ting van Mevr T., weergevende de Trouwelijke geslachtsor
ganen, alsmede de ontwikkeling Tan het kini in zijn ver
schillende sta41a•s. 

Te 20.45 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst. 

Hilversum. 
�

April 1948 

�� • 
- -ren.
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BIJZONDERHEDEN; betreffende de Openbare Lezing 1n "ONS GEBOUW"
te Hilversum. op Dinsdag 20 April 1948 ..-an Mevr J[.J.Torreman
Dijkers uit Den Haag voor de Ned. ver. v. sexuele Hervorming. 
Afd. Hilversum. 
--------------------------------------------------------------

!Aanwezig waren ongeveer 150 belangstellende, bestaande uit
personen van zeer verschillende politieke- en kerkelijke 
richtingen, zowel links als rechts georiënteerd.

Spreekster heett ongeyeer een uur gesproken, uitgezonderd 
het gezegde over onze kapi t.alist.ische staat e,n het leveren 
van kanonnenvlees, was er geen bepaalde politieke strekking
in de rede waar te nemen. 

De vertoning van de lichtbeelden heeft eveneens ongeyeer
een �uur geduurd • 

De avond had een zeer rustig verloop en er werd met veel
aandacht geluisterd. 

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor het nr.Ru.tgersfon4s. 

!De voorzitter was, dhr Bonnet. c. wonende te Hilversum.
Prof. Koohstraat 39• 

Het secretariaat is gevestigd te Hilversum. Leeghwaterstraat 49 • 
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Ned.Vereniging voor Sexuele nervoTming.

Naar r.15.j door de rijksrechercheur le klasse H.Th.Heydcn-

rijk van do Criminele Voorlichtingsdienst vnn Uw Einisteric 

werd medegoüeeld, zou Uwe Excellentie h�t verl angen,kenbo.a:r 

gemaakt hebben om 'te worden ingelicht betreffende" de Nederland

se Vereniging voor Sexuele Hervormine, ten einde te doen onder

zoeken of hafil' doelstelling en werkzaaraheden tegen enige wets-

bepaling ind�uisen. 

Naax aanleiding hiervan heb ik de eer U bijgaand een op 

· genoemde voleniging betrekking hebbend rapport ·t� doen toe1:omen,

naar de inhct,r"'_ waarvan ik mij veroorloof U te verwijzen.
') 

Ten .,.. ,;;;ien van de vraag of de doelstelling en_ de VlG:i.:'1:-

zaron.rieden do:r vereniging in enig opzicht strijdig,, zijn met een

vretsbepalinn, meen ik nij een oordeel te noeten onthouden. 
.. . 

., 

Aan Zijne Excellentie 
de 1:inister van Justitie• 
te 

\ 
•s•G R A V E N H � G E

y 

ImT HOOFD V A.'t>J DE CElîTR"'I\J.E 
VEIUGHEIDSD!EHST
Namens deze: 

J.G"Crabbendam. 



. 
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Op 2 "ovomber 1881 im:r.d or,eo:richt da n1euvI-:,.nlthu.::')ie�e 
, . nona., die hevo ��crinr; dor l"ewusta reeeling van het kinder.t, :t t n 

c1ool had. Do-tonä o.ndcrvoud ateecls felfJ tpgenvrerki, c van' Christo
li j.K 1Jec1orl n • De Hoome-Kntholieken siar,cdon ar vrijwel in 
èe rJ.tr.B. bov n do r·oordijk te houden. 

en vr N, do bij de N.t •• D. de toenet:!.end0 tmrloea van do 
.r�chtse politiol!::e pal'tijen. veronderstelä werd, dut deze i11vl ç 
.zou loiden i;ot, .lijziging van de .. et Vciienieine en vorgt..derin.:·. 
0� ea-n onde1�b -oldng der werl(zo.anheden, te.ngovolüe van een e· 1-

tu�el verl�(:)(1 'Vàll de 11-.. �; ... B. ·te ontvaan, werd ,duo.rnaust in hot � c 
19..?9 opg�rioht de stichting 0VolksbEtlan3" • die tot dool ua.cl r do 
opheffing vnP tlo !î.1'.:.'B. c.1e werkza.at1hede11 voort ta zetten. net b -
·stuur der r .1 .:J. Vle.B betzel1'de ola d.at vun e�noemdo stioilti111.
Daer het noo:1.t tot een varboèl. der n.11.n. is eekor1en, .is do m"ioh
t1ng niet voor haar eigenlijk doel gebruikt..

na da cidagen va..u 19�c0 had het hoofd.bestuur van cle 1:c • • · 
de overtuigin , dat van Duitse zijde het bestar.Ii van. de M.: ,. • ih
zijn to(:)nmuli• o vorr.1 niet. getolereerd zou worden. Op advies \rt .a
de r.ech tskund. r c adviseur van de Bonè., 1.:.x. r·olfbo:rgen te Rot t ,a
beslöot men to ophçf1'ing van G.�e TJ.n.n. over te caim .•

· Opger:.o 1t werd ·eon nedische st;ioh'ëi,ne, conaar.:d: "Do btic .. -
ting ten. Ale;c�4ene nutte tot het e}:ploi teren van Conoultatie'b�ca:ux
vöor. geslaoht kunde'" {, .A.N.C .o-.), waarvan statuiJen en :regloi e.1- .

· ten op 22 &e1lt m'her 1940 'Wexdon vastgesteld en .welker zetel
. vo,,t:tcd wus 'b 'a-�ravehho.�.

De T.I •• n. .oe.:it worden ove11eobracht in de::i niem\'O sticliti� en 
o:w 1..-e vóorko.u.. .. 1, dut veel geld. aan sohe11Jd.ngs,recht zou moetc� 
\rorucn hctu lü 

1 
zou ,..':!! .:.·olfhoreen ge&dvir".oorc heh,.,en, or:i. vc , 

londe Cviplli:.i "'.6n in het leven te roepen., 
, · Op elk tol' st.iclltingen �ou dan f .2000.-- worden overo: ... 
Via c1eze stic. .;l,ingo..n zou het geld worden overgomau'!�t fü.'411' é&0 
stichting ni],).,..N.C .(}.' • 

Opgoricll.t w·e:rdm� � ·, 
l. !Jomocultwn te �ouwai·den;

· 2. Eugenetic te Rotter<i·en; ·
3. Crescendo to naurlem;
4. Li ertas t Utreoht;
5. l'opulatio. 'Lö Gr oningeu;
6. IIamosanus ue 'fl-0-ravenha.ge on
'l. Denevi vero. te tsterdam. . . 

1,roornoonde st1chtiugen werden later op lact van de be�;etten
de macht eeli .niüeerd. 

· Vervolc;e.:l.S vrerd, �oor d.e administrat ui• van do u • •  B. X:.o ·;-o.n
·t�heel?-en, OlJP'. 1·.i'cilt de. gQ\;)deTenhandel fiNoe.r.;J.andin'�, 'gc:vestir·.-: o
ninginnelu® l.11 ·te Voorburg• dpor middel wo:arv-�in ue werkzawr.b. .... on
van do ,ri.r:.n� ,mrden voortgezet. , .

. De Ltiobting ten algemone Nutt.a tot het exploiteren vru1
Conoultatioburcaux voor Geslachtskunde (LJ.A.N.C.G.) hervöttG 1-
reot no. ·ae 1tvrijding ltnàr· werkz amlledeu en was in· staat rii1lll0.n
ee� hetrekkol. jk korte tijd een bedrag gróot ci3:oa r .15.000.-
. '!�i jcon to G .u van sympathisanten, heest bestaande uit ou�-1 êle·n.
t:et eenoemd edrag v.mrd een z.g. Opbouwfonds gevort1d, tcnoin(l:
daarr..:ede de· o;pening en· exploitat� van oonsultationu:t•euuz{ \ro<.ic .. a,;, ,
I!J.Ogêli jk te t1,r kon•

- 2 -



o·:P hot 1 ·nc1o11Jk ·congres op 18 en 10 l'oi 1Ç)4ö te .A.mBtord
cehoudon, \:02:-c hot besluit gonomon om tot oprichtinc over t 
caan van een oorui tstrevondo, op c1o�-ocro.tiecho leest gosc-10011...0 
verenieinc on· e.r do naum. 11Uederlundse Yor" nieing voor Sexuelr 
He1•vormin5tt ( •• r .s .R.), wa.ar:van de zetel \Ierd, eevestigêi te 
Lochem, 

lïe i,orriflf olverklo.r1ng is vastgelegd in 5 punten, .. �.w. �. 
1. De N.:V .s"n. stolt zich ten doel de· grondvestina en vei'b:.:cil:i.i. ·

vnn ju1Dt�o n heldere· inzicht én en opva;ttinco.u op het· cel iod.
van het ennlnchtsloven en de bevo:rderir� der praotischo to. -
passing danrvnn;

2. Zij acht con gezond 011 dus bevredigend noslachtsleven noo&....
keli jk vooit él.e volledige ontplooiing van de nenseli jke _p r
soonli jkheid en de erkenning v�n het �echt op oen bevrodi ,end.
geslachtsleven voo� elk mous, een vereiste voor het tot r.,tu.nd
komen van oen 'he·tere samenleving; on daartoe to geruI;:en ic
o.m. oori ..._o JUSte 'hohoeraine der conceptie noc1ig;

3. ��ij ve"': (. ; zich tegen de· verdri.ngins van �ot eeslucht3le'\i en
en teceri e ontke1:m1ne;· van d,eszelfs 1,·1narde, dno:r h1erdoo:.. q.-c
mens licncmeli;Jk en geestelijk wordt gecohaad; zij hestrijélt
allo vooroordelen, onvretendheid eh wan.boerip op dit gehicc.,
zomede allö o:pvnttine;en en sewo01rt;on en eenxuiken, welko t n
gezond en he:Vl"'eó.igend eeslachts·leve.n in c1o ,;�e staan;

4. De levennop'VEtttingen, welke i4ij propacecrt, hcu.den .rekoni.tt....,
met betrokld.1.1Gen tm-;sen mens en ge1':eonoche.p en de daaruit
wederzijds oortvloeionde 1•eoh ten en vetplich tingen, zo1;cl
van norele: els van wettelijke aard;·

5. om tot het . �osteld.e cloel te ecraken str·oeft zij nae.x:
a. het tot crtrmd kor11en yo.n een wetgcvinc;, dio vore.t!(;enoo- ·

rechten vo:.n ieder individu erl;e.nt;
b·. verruiminr; en vorcticping van 1:ennis en wetenschap met -.o

trekki!li_' tot het geslaohtslevon iu de meczt uiteebroiao :....il; 
o. vooxlichti.ug en verapreiding yan ltênnis op dit co'biecl;
d. 01)voedinz van de mens tot vollediae orkennine van de \ ... ar-

de ve.n 11,ot geslachtsleven;
e. de op1�iohting en in ntand hoUding van oorumltatic urea'll.Z

voor g; slnchtskundo, waar o.m. raad wo1·dt ecgeven et:r -
femè.e . lle sexuele vraagstukken en hm.1olijksro.oeilijkhoc.on,
een en ander zowel kostoloos ·als togen de eerinest mot.c
_li jke verBoeding en steeds met in a.chtnemine van éle v;ott --
11 jke bo;pe.lingen •

....-De N.V •• f!. ·exploiteert momenteel 4 oonsultut:lebureaur.; 
! • Te :t.:mstei�d. -mu Dr· .Aletta Jacohshu!s, !�a:rcl du Jardinstrant,

tel. 23420; 
2. Te Allcrmar� Dr.Rutgorshuis, i:letiuscracht 9;
3" Te •a-c.rave.ïlhage: Dr. RUtcorshuis, .r.aokka.6.e 379, toi.1a1•r..,);
4. Te notterc!on:: Heemraadssint;el 159, te·l.32866.
en 3 Inlicht:tneonrn.ireuux :·
1. Te Hoorn: _�oorderstraat 12;
2. Te Gronineon: Gouds�loomstraat 3 en
3. Te Al'nhem: i ie:uwe Plein 22. .

voorvs houclen in een aantal andere i,laatse.n artsen of· d 
kundige maderr, .rl,stars· speoiule spreekuren voor de leden van. t.:.e 
organ1catie. 

· , t>e door tlo 'N. V .5 "H.' in vqm:·raad gehouden vooroehoedmidu ... 
len zijn te .. v-orkri;jgen 'hij de :plaatselijko depöthouderc, one ror r 
42 1n getal, in verschillende plaatsen i.u Nader lrm�. Leden in_ plaatsen, wa� seen depöt ls gevestigd, kUnn�� •• idaelen he�rc.
ken van het Q .nt:raal 1-.�iddelen Depöt 0Neerlanc.ia.' , gevestigc1 Ji ..r1

van Gentstr t 517 te /:JJSterdat.i. 
De H.V. , .R •. t·e1t in Nede1·land ongeveer 50 :plnoJ,solijko 1:

delingen en t@ t".'iintietal correspondantsohnppen. 

- ? -
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Door êl.e J. .v .s.n. wordt oen mso.nd'hl!d uitgecovon "Verstw -
dig Ouderschq:nu , onder redactie en ndJ:ünistrat ·.e van Gé 1.alu:il.û'", 
ne.dol' to noez on.

De 1 • :/. .!J • kent loden eu l'>e5w1stigers. De l�gunstige" 
kunnen zijl'!. ieeenen, aie inzien, dut eerlijkhe1.d en openhart,i· -
heid ook o · hêt terrein vun hot coslaohtclcven noodzakelijk î; 
tor\djl. van do leden verlanec'i wordt, cTut z1. j de cehele heeiuool
nfbt'.\kening kunnc11 ondo:rschri jvcn en oo}: öere:id zijn om mottci -
daad aan de vorwezenlijkinc dor 1'ecinseleJ1 Eede te vrorkcn. 

De je.a�B.jksa contributie voÓr· leden en baeunstigers l10-
drnagt f'.2.20 per jaar; J]ovcndîen ontvanren allen gratis het 
me.and.l1la.d "V rota.ndig ·oua.erschap" en kunnen zij ge'hruik mak ... 
van alle inst ,llingen van de Vercnigine • 

. . 1et op hot congres 1n !'oi 1946 gekozen hoofdr.•ostuur vc11d 
nlP volgt btiLJ.cngosteld: 
Voorzitter: D;r, •. , illem Frederik f,TORM, gol1oren ·te \7atergra.ai'st: ,..,01· •

!§ Al>ril 1'91..1., g zenuwarts, wonende te AJr:.r.te�dam, Reguliersgraoht
27. Dr. Sto · 1az hoofdredo.cteUI' van °T)e Vlom" • voorzitter v ... ;n
het clagelijlï:O actuUl' .vH.n "De Vonlt" en knèleroursusleider dei :tn
ternationalö ,ocial1stische nevm�ing. Hij 'betuigde zijn a.dhr.o :lo
aan hot Co.mit.á 1;ecîerland-Duitsland, in da t.nad van 1'oezioht 1
wellt comi tó 1-,i j zitting ne.ni.
Secretaris: C:-ö.t•ard 1'M.13RIN'K,_ .geboren te 'S-Gl'€�venhage, 1 P.ovc::..:: .:J:
!§ö.3, 'fioe'kh.unueiaar, wonen�e te Lochem. �-ij is vertegenwoordi er
voor "De Vlor ' te Loohe:m. Bij ,was voor 1940 een voox.uansta.a.nl..c
figuur in qe Internationale Ji.nti-!ilitaiTisten vereniging en

_pionier vart · o · stiohting van een J leem.ene Heclerlundso vrede""' m ·e
·ginc. Hij is verbonden aan hot Comité tot Voorlichting van G .T e
tens'hozvmn:célen inzake de Krijesdionst. VoortE.: medevmrkor ann -iot
blo.d 0SooiaU .... ie van onder Op", uitgave van de r ec1arl:anc1sc none
van Vrije QOOi listen én hij verleent meüowerkîng a$.11 het Stou..�
f'onds voor ;.,1achtoffers ve.n Principieel en :!}aadvrorkelijl: Ant:t-
,ilitairiaNe. · · 

:Pezw.inroeoto.r: Johan Christiaan ill)'JjlJ.�ING:, ceboren te Zutphen, ;il
:fanuar l899, ·uonena.e �-.. wo!sost:raat 379 te 's-Gravenhage • au tc
nna:r bij het 'inister•ie · van Ondorv,ijs, Ku.nstc:i en ·,·etenscha.p ,.n.
Hij ia·anti-�lituirint.
2e. Pennin ",tl:loerJter: IIend!'ikus Cornelis L.400..-JID, ge horen 5 t:aai: t

. te • ot er<.t.em, e.t! onaar n · .nciro : c .., adhuis 1 ,rononó.c
Bêrgselaan 87 te !";.otte1·dan. Hij synputhiseort mat de Inter.llû.t,io
nnle Soo1al:i.st:i.sohe .ocv.1eging (Do Vlam).
Le'den:
1:r1 nt ·e de '!I . !i-ZVlJI.GI::m .AN, geboren 4 Aprll 1891 te Eouv.rort, ,O
nen e JOor era raa 2 e Iocrn. Voor de oorlog was zij een -oozr
aans tao.nde fi n.tr in de n .s. .P.
Hendrika .AliO.n de KORTE, echtcenote van A"L.Fransmnn, geboren
·w :tun! iéöi ··to Lo:rdrscht, schoo.nheidsspeotaiiste, �ronendo to
.41:1.oterda.m.. Zij nus secretaresse vu11 hc.t dagelijks 1,estuur van �e
btiohting "D , , onktt, een. der initiatiefneemsters tot opricht in(;
van het Sociat:�i,...Demoore.tisch Centr�,i, vroz in ?::ei 1946 ondor.t.ok -
naarstor va.neon open brief in "De TrihW1e" van de R.C.L. inz�-0
hot nroces to � .osköu in 1937 (Trotsh.7) ·· an het proces te :1Eturo..t::.
nertt• Voor de· oorlog. maakte zij deel uit vrui het bestuur ,qo1•
o.s.:P. en Yt'FtS lid van de ort;aan ... <Hmlll1issie "Do Fakkel".
ll�èi.alena «rohun.ne. 100RREMJLI&3-Pii1KERS, geboren 4 April 1900 'te .ot
têrdam. wonoÏld'e i·�oord\m! 6Ö te •s-oravenliege. Zij is 'hihli�t .t.0cw.
�ess0 van het Haags Cultuur Comité on seorbtaresse van ue Vria
de.nkers Radio Crr.:.roep. Haar. echtgenoot Jooob T0Rfü.�1sl1S • geb. 9 ; .ei
1900 to· Oostvoorne• lioofë. der Open nare uohoo! aan de van o J1.m on
straat te ta -rnvenhage, is voorzitter VtUl de plaatselijke aiv.G
ling vnn do "v.s.n. te •.s-O-ravenll.age. ·ncidon zijn links geo_!on.•
teerd on ent,i- litairist.
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lJoudowi · .o EEIJ'hOBR. gehörèn 3 Jo.nuari 1899 te •s-'1-rv.venhr.ige t 

� � 1a1 e ó:r: [ri Sanitaire goederen, wonende Ilo8llll"o.adsaingcl 
159 ta Rottorc"' .. un. Hij beheert hot. notterdr�o consultatie1'1uro �ll 
<.1or 1'î.V .S.H. IT.óljhoer ia geo.bonn.eera op hot daeblnd ''De \,eaih ... id 1 

der C .P .N. Qn is lid van de V1· i jde11kersveron1g1.ng nne Dagerauèl. • 
Al 'hert Jan rioolans vap. der KOG·�. se �oren te ,A,.-nstardruu, ll Jturl. 
f§ö3, wlnse!loner, wonende te J..!!lsterdao. ·an der Kogel otoud 
voor dè oorlo�: 'nekend aln een vooraenotuand revolutionnair; r .. - j 
wna o.n. '.[)eru'!.in.c,neester van de oomriunistische Internationale �
beidera Uul:p. l -ij is lid. vo.n de Vrijdenke'.:'.'tiVeroniging "'De nr:ro-
raad"'. � , · · 

Over h t ·algemeen zijn de leden van de IT.V.S�H. uiterst 
links georill! .. toêrd. Roewal vele leden annhe.ngérs zijn ven èlc 
Pr-.rti j van c.1.o 1J:beid, hmyeegt cle poli tiolre lijn c1er meeste )..-, n 
zich vn.1.1 de� . ..  N. via de n.c.P. en Spartttous naar de Vrijo -
o1alisten. 

, .. .·-

12_ ·April 1948. 

1 ' 
' 
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!2..:...-��:Q. v_._D. geheim per oo o:11 ijk. 
" -- --- .... -- � ---·---·�

Onderwerp: Openbare lozing van d0 Afdeling 
Wioringen,van de Ned. var. voor 

"Sexuele :i:crvormi::ig. 

' 

T�r Votldoe,nihg aan .het gE;!telde in het sc:-irijvGn •rai, de Hoer 
Düitrict�co ililandant der Rijk�politie te.. rl.lkr:iaar,dd.3 Drce:rri'Jer 1947 
No.222-C.V.D. Gehei::rr 1:iereoonlijk,Oni(.rwcr:p:"Toeze11diir. ·.-a.11 ver-1a-�(m.' 
Heb ik dE. eer U1-Ioo.;edclgestrcnge het navol2,�.:-1de t6 borichten. 

...., 

Op I\T"lr"..,,.:,jaz 31 llJI"'�,rt 1r1:s, 1--erd ir. de Z8JÜ V0.11 het "Eigen Gc:bcuw" 
capc1�itei t, 0'1�·:-r�-;� 150 l)Gl'�O�..::!, aan de P..ijk:!l\ïeg te Hi:_ri',olytu.:.::hocf,
i;e:c.1...,entc \lfieriLG(.,r:, fen ope1115arc lczir.g gehot.1dcl'l, v.i tge3chreven door 
het Afdclin.gob·��tm.:.r te Wïcrinc:;;en, ven de :!:Tcdcrlm:.d�c Vercr,i�ing voc 
Scxucle hcrvorn:int:;. 

,........-i� Aan de be !3t J.Ur Eïta.f cl ha,dd en plau,t � gcno:.r!lende Af dclil: 0svocrz ittcr 
; Ev�rt Holtjer,�eborcn te Lc•k 1 8 Hei 1900 1 wanende te Wieringcn,w��-

.j 

J 
tc.'rlar:dcrl�:�,_11 "1� �n" dien� echti:..enot(:l Trijntje .Ko...:ter ,b(;.boren t -- \7ü,

1
ringen 1� �IJ.aart lJOo, '30crétarc .. ,.,e en depethouazter, 1e <-vc.1.� Jan 

) ' DQ°ç;f, �;.:.'.'b6re;n te Andijk 17 Haart 1907, vror:.ende te ''ficrii:..;cn ,1fektc: s
tui?:,·:c..g,l:Jotreffcnde welke personen x:eed3 een afzonderlijk rapport 
Werd uit6ebracht. 

De Voorzitter r-:oltjer opende de avo:'!d r:.ct et.:n kort ·,;roord,vra:ari.1:. 
'1.ij 7ijr t"'v:-eder1heid er o-rer uit;,prak �.-r .cmde gézicht.e.,op de sar:0n
ko:15t te zion ne.t ér volgend" he:!n ,�c.1; o;p y:e,es èat het "'.lCXv.clc pro
bl� en hoe lanr::;e;r hot r.:err de bE:-langstcllir..g van hét grote publiek 
krijgt. 1Iervolgcn::1 gaf hij het woord aan de spre°ek:5ter ve.r: die e,vond 

,...,. tmevrouw TORREUAN, die ,n2.a.r uit haar lezing was op te maken z�cr ver� 
., 

·1 oedelijk te '::.-3-;ca,·u:hagc woor achtig is en �to'.)rdien le.nc:e tijd in 
de :provi1 .. cic Gro:riin�cr. heeft gewoond doch ï,'i:>.2rva.n overi6ens niets 
�aders bc�L�d koL worde�. 

Lcv1·otlW Tor:._·r.:--1.an:; die: de 01:dcrwcrperi !''1-ebo,)rtcregelir:g" n, '�:ë i:cn 
V (ï(TZijn geboorte",behandf;lde,, f.._;or haar lezi�:6 "et ü. :1�t kort de 
ge rcLief nü� van de ver er igi1 .; te cchct ::e , \'{ lke vere:: igü;g ee::1 
yoortz6ttint;; zou zijn van de yro6 b°"re rieuw : althi.:.t:'li"'ar:se :Bond L. .. 

belichtte daarbij do bGkc11de 2:rondcn -tan het or.tst::-c.n van deze bon 
J)t; vert:.-:.i''Îl,[, ... telde zien alf: doel de vrijwillige geboortebepérking 
ir het bij zonder om de arL:oede --n de ellende in de arbeidGrBgczir�
nen t0 vo�rkomen,Zij be5tre�d d� �eel vcrspEéide �ening dat de ver
enii;ing er zich voor zou lenen vrouwen van hun vrucht af te helpen. 
Juist het t�.;cndecl wa::i waar war�t de vereni}(É;ing "iari een .;root te-
J' n5ta1rnter ven de abortut3. 

In dit verband was net vo)r ingewijden tot op zekere hoogte niet 
öchcel Ol"'Ycr:u1akelijk h&ó.r ,zij :rnt dar. ook 01.ç:;Emild en onbewu,.,t, e,1;.,r..

yerhieti6end o Jrdccl te hore:1 uit::preke:1 o-�::.r de a.z.nnczie:,e afdcli� ö 

vcc-rzitte:c e:1 die;.fü3 yrouw ,toeL zij ir: Le.ar lezi�1g �-icftig crit.:.ck 
Jc'.'crde o-o da aborteurs er: abortcuzen 1 tcrwijl de ,,olkcn:ond te Wie
�.lgCJ:1."'Gn beweert dat dit echtp&,2.r zich reeda jaren lang :.et die 
practijken bezig houdt er. tegen de man al een:c:aal terzake èit feit 
:::,roces-1'erbe.al rrnrd opgemaakt. 

1:3<'-houdenB d<; -_rerklaring van de spr'.:ekzter dat de moeder3 

Heer Hoofd c.v.D.

te 
, i:1-G R A V E N Ji ... & .. -2.JL
--



ki�dertal ��ist �u �occte� bep .rken ordqt,zoal� zij rnet ete�
verheffi1:g J""1?2r voren bracht, de kapitali3tcn w �er beziG waren 
een oorlog voor te bereiden en de moeders hu� kind�rcn toch ca� 
W�Er voor kru1onen�leeo zouden opvoGdcn,wnrd ge n_p91itiek pf ��t 
d 2.errr:cdc verbe.nd kon houden 1 t.rr voren gebracht. 

ï;a de pauze sprak zij het tweède eed c 1 te vé:u1 hae.r lezing uit 
wat met lichtbeLldel"., v;erd toe6elicht en ws,arir. �:prcek::iter voarna
mtlijk de fUï1ct ie o va1, de ce r·lachtsor:_;"'..né.r:. be r:;11rak .l:aar lszbg 
welke op '-�h vrij benché' .. 2.fd peil :stond v7crd aB..11 h3t einde met a:p."13 
plaus bLloond. 

.�iGrna sloot de voorzit1..er de v._.r6adering 1 ct dank a.a,n de :rqi:� 
,fSprc,1..,k::;ter t;;L (.en opwekkir.g tot de e.anwezi6en or. lid van de ver-
e1'!i._;iLG: te worden. 

· · · - · 

Het �ehoor be�tond uit on6eVLer ho�d�rd per6onen,rat voor het 
:r.icrc:r.d c 1 ... an!:e1. b1 V1'0UW01'l 1.'é"lren die n'cr: ook 3tc1.,d5 op de ver
gderL.i:;u. van qL es.�.lï. of de ..:1.v.c. a2-ntrcft.l-if!ter•in 1;·ao er 
ook Ech vrij .;root aantal,wat .-.ict tot deze: L:ro p behoorde.Van de 
i-legcmheid tot het stellen van vragen ',ï(,rd gE. :.r" gE:bruik 

Heiloo, 13 April 1948. 

GIJZII:E en door5 ezoriden 
1)1.., Di:-itrictsco:'l�r:a.'11.q .11t 
"f�icier acr Rij��politie 

i,� ..... T T> -r S'-L, c:,1·r -1�-'-· 

' 
.. 

le kl. 

De Op�erwac�tmso�ter 
' GroE..p5cor . .r.and ont 

b.a. de Op (:;rw, chtru �eiter

·*
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KORT VERSLAG van de openbare. fil.';réenkomst 
der afdeling Dordrecht van de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming,gehouden te Dordrecht op 
2 April 1948. , . ., 

Aantal bezoekers: 80. 
�aalcapaciteit:laQ zitplaatsen. 
Voorzitter:Hijmen DTIBBELDAIJ,geboren te Dubbeldam, 
30.5.1893,wonende te Dubbeldam., 

J y Spreker:Dr.�.STORM (Bondsvoorzitter) .met het onder-
. wêrp: "Ons recht op geluk'.'. 

l, . 

Nadat DUBBELDAM·de vergadering'had geopend,gaf hij 
te kennen een grotere opkomst te hebben verwacht,doch het ge
ringe aantal 1aanwezigen was volgens hem te wijten aan het feit, 
da:t er' geen film werd vertoond.Hij was echter overtuigd van 
het slagen van deze �vond,hetwelk ten goede zou komen aan het 
doel en streven van de'verenigi�g. 

Dr.W.STORM,die hierna het woord verkreeg,gaf een 
uiteenzetting V'an zijn onderwerp.Recht en geluk,zo zeide spre
ker, behoren bij elkander.Gel"Uk is echt·er een dubbelzinnig woord 
geworden ein wordt in het. aJ.gemeen. bedoeld in de zitj. van: "Valt 
het geluk je te beurt ,.dan wordi;, m,en _gelukkig". Volgens spreker 

- moet men eçhter het geluk eisen en_ de voorwaarden tot het ge-
luk leren kennen. . . 

Er wordt veel gepredikt: 11ri1Ien moet maar berusten in 
het ongeluk,zalig zijn de armen van geest,want zij zullen de 
hemel beërven" .Dit wqrdt niet alleen :\.n �erkelij'):�e, doch ook 
in idealistische kringen geprààikt. 

Ons doel is om juiste heldere inzichten en opvat
tingen te hebben op het gebied van het geslachtsleven en de 
practische ,opvattingen daarvan.Niet door onthouding of vasten 
ten opzichte van het sexuale leven ontstaat geluk,integendeel 
daardoor ontstaat het ongeluk. 

In het licht van de wetenschappen van psychologie 
en hygiëne is meer en meer komen vast te staan,dat de invloed 
van een ziekelijk geslachtsleven funest is voor mens en maat
schappij.Hoe rijk,hoe ontwikkeld en verstandig een mens ook 
moge zijn,de m�skenning van zijn liefdeverlangen maakt hem 
arm,hulReloos,ongelukrkig en zi�k • 

., 

Een gezond geslachtsl·even is noodzakelijk voor een 
harmonischa ontplooiing van de mens,zijn gezin en de gemeen
schap.Het geslachtsleven is dan gezond,wanneer het voor elke 
periode van·het leven kenmerkende bevrediging verschaft. 

Het 
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Het recht op een zodanig geslachtsleven beschouwen 
wij als een onaantastbaar mensenrecht.Iemand die geen genotvol 
geslachtsleven heeft ,kan niet volkomen gelukkig zi"jn. Vlij heb
ben betere mensen nodig,dan moeten wij ook een gezonder ge-
slachtsleven hebben,zo meende spreker. 

Ook het g&brek aan woningen en daardoor het samenwonen 
voert ons tot een ongezonde samenleving.De bewuste regeling 
van het kÏndértal is één van de onmisbare voorwaarden voor het 
tot stand komen van een gezonder geslachtsleven. 

,Ook de voorkoming van ongewenste zwangerschap is nog 
steeds he·t enige juiste wapen 'in dei s·trijd tegen de onwettige 
verstoring van zwangerschap.Wij willen het ware geluk terug 
door bestrijding van de angst voor zwangerschap en niet door 
middel van abortus provocatus. 

De statistiek toont aan,dat 50 tot 80 % der vrouwen 
geen sexueel. geluk kent. Vandaar dat met de kinderen daarover · 
zo minderwaardig wordt gesproken.Ook deze kinderen groeien .a..
weer op in dat minderwaardige gevoel,temeer dar er o:p de s:� 
len niet over het sexuele leven wordt gesproken. 

. . ' 

Dit is naar spreker's mening mede de oorzaak dat de 
ongelukkige huwélijken,de abortus-gevallen,het aantal homo
sexuelen en de echtscheidingen zo �ijp toegenomen.Wij moeten 
leren hoe de mensen moeten trouwen. Vandaar onze ·stichting 
voor huwelijksscholen • 

. Spreker deelde tevens nog mede,dat de afdeling Rot
terdam ongeveer 10.000 en Dordrecht ongeveer 1000 leden telt. 

In de laatste tijd is het aantal leden ip laatstge
noemde gemeente ver_dubbeld. 

Nadat spreker enige in de pauze �chriftelijk inge
' diende vragen had beantwoord,sloot .-a.e Voorzitter de bijeen

komst, welke in ,het· geheel geen politiek karakter had. 

Dordrecht, 3 Aprtl 1948. 

j • '\ 
• 

. ' 

r 

Verzonden aan de Heren-:· 
� ' � • ' .J.. 

Hoofd van·de Centrale Veiligheidsdienst� 
Jave:straat 68 · '.s Gravenhage. 

·Procureur-Generaal 'bij het Gerechtshof.
�aam.weg 14 's Gravenhage. 

' 

Gom.missa�is der Koningin, in de provincie 
Zuid-Holland te 's Gravenhage. 

Burgemeester van Dordrecht. 

l ) 
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• •  
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)No.I.D.147 /1947 HAARLEM, 24 Febr7.f948 o
Bijlage[n]: 

Bericht op brief dd • 29 .11. 1 4"7 en

van:Hoofd C.V.Do den Haag. 
No. 24386 t

Naar aanleiding 
• 

van U\lilterzijde 

vermelden brief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen 

h f'1"'CES-V-et:bwlet ������
rapport 

• 

mijner administratie. 

. ()�\):-�dl - � 

De Hoofdcom 1ssaris van Politie 

Aan den Heer 

Hoofd Centrale 

d.�P, J!:a?g., 

• 

----

. '-

Veiligheidsdiensto 

• 

" 

' 1 

•
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I.D. HAIARLEM

Ned. Ver. Sexuele Hervorming 
afdeling Haarlem. 

• 

VOORZITTER: _.,. 
I 

\. 
-

PENNINGMEESTER: · 1
(vermoedelijk) 

DEPOTHOUDER: /'f

Het bestuur der afdeling Haarlem van de Neder
landse Vereniging voor Sexuele Hervorming (voor
dien de Nieuw Malthusiaanse Bond) bestaat uit: 

CORNELIS JACOBS, geboren te Haarlem 27 December 
1903, Nederlander, zonder kerkgenootschapi machi
ne - bankwerker, huwde op 2 September 1920 te 
Velsen met Anna Cornelia Vilten, geboren te Velsen 
27 September 1903. Is sedert geboorte in deze 
gemeente ingeschreven, momenteel Slachthuisstraat 
9 rd. Was tot voor kort voorman-lasser bij de 
N.V. Stork-Hijsch te Haarlem. Is lid van de E.v.c.
en communistisch georiënteerd. Is niet vastge
steld kunnen worden of hij lid is der C.P.N. Is
lezer van "De Waarheid 11 en komt regelmatig bij
Van Proosdij over huis. Hij heeft twee minderja
rige kinderen.

JANSJE VINGERHOED, geboren te Enkhuizen 6 October 
1905, Nederlandse nationaliteit, zonder kerkge
nootschap, huwde op 24 September 1925 te Enkhuizen 
met Jacob Smit, geboren te Venhuizen 30 Augustus 
1903. Zij zijn sedert 18 April 1946 in deze ge
meente woonachtig Theemsplein 36, komende uit 
Hoorn. De man i� leraar aan de dagambachtschool te 
Haarlem en staat niet ongunstig bekend. Vermoede
lijk is hij -evenals zijn echtgenote - lid van de 
vereniging van "Vrije Socialistëh".-� - ......,.,.__. 

BERNARDUS JOHANNES MOOLENAAR, geboren te Schoten 
(thans gemeente Haarlem) 15 Februari 1906, Neder
lands Hervormde godsdienst, huwde op 16 Maart 1933 
te Haarlem met Clasina Coert, geboren te Leiden 
27 Februari 1909. Betrokkene staat sedert geboorte 
ingeschreven in deze gemeente, momenteel Raadhuis
plein 5. Hij is ambtenaar bij de Provinciale 
Waterstaat (adjunct-commies) te Haarlem. Zowel bij 
zijn chef als in de omgeving van zijn woonadres 
staat hij gunstig bekend. Blijkens verkregen in
lichtingen is hij geen lid van een politieke ver
eniging en zou een matige belangstelling hebben voor 
de politieke vraagstukken. F.J.j is anti-communis
tisch georiënteerd. Hij heeft drie minderjarige 
kinderen. 

BERNARD JOHA!lNES VAN PROOSDIJ, geboren te Amster
dam 10 Mei 1890, Nederlandse nationaliteit, zonder 
kerkgenootschap, huwde op 15 November 1916 te 
Wageningen met Maria Posthouwer, geboren te Putten 
(Gld) 3 December 1888. 
Hij wo�nt sedert 14 Januari 1919 in deze gemeente 
Spaarndamseweg 606, komende uit Deventer. Hij heeft 
een dochter genaamd Elisabeth Maria Jakoba van 
Proosdij, geboren te Haarlem 28 Maart 1919. 
Betrokkene is reeds jaren in dienst der gemeente 
te Haarlem, aanvankelijk als machinist bij het 
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Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, sedert kort voor 
de oorlog als onderopzichter. Bij zijn chef en in 
de omgeving van zijn woonadres staat hij niet 
ongunstig bekend. Hij is lid van de 11Vlamgroep" 
en lezer van het dagblad "De Waarheid". Niette
genstaande dat, zou hij anti-Russisch zijn geo1üën 
teerd. 

MAR.DA POSTHUMIA., echtgenote van Bernard Johannes 
van Proosdij, heeft in deze vereniging de YQQ.!'..
lichtende taak. 

Overiggns is ten aanzien van deze personen op 
politioneel noch politiek gebied alhier iets na
deligs bekend. 
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l Ter voldoeni g aan he�t gestelde in 
Uw schrrjven, No a 368, dd. 29 November 
1947, betref�f·ena_e inlichtingen omtrent 
R.KOO�S, heb ik de eer U te berichten,

�···7 dat ROELOF KOOPS, geboren te OOSTÏ!IRHES
:.· - SELEN, 12 Juli 1912, van. beroep veenar

beider, wonende te BARGERCOMPaSCUUTul,ge
meente EIVll\/1.EN, Catovaar-t; Oz 11, sinds . 

... 

l 

26 October 1918 in deze gemeente woonach 
tig is. 

KOOPS, die de Ned-Hervormde Gods
dienst beltjdt, is, voor zover hier kon 
worden nagegaan, niet btj een politieke 
partij aangesloten. 

Uit het ingestelde onderzoek kon 
niet worden vastgesteld, dat hij depot
houder is van de N·ederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming. Van het bestaan 
van deze vereniging is, voor zover kon 
vvora.en nagegaan, alhier niets bekend. 

Voor zover bekend, is KOO.PB mj.mmer 
met politie of justitie in aanraking ge
weest en staat hij, evenals z�n gezin,be
staande uit zrjn echtgenote en drie, nog 
schoolgaande, kinderen, alhier gunstig 
bekend. 

· EIVIMEN, 21 �"ebruari 1948.

Ïi�'

' l 
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Aan: 

de Heer Hoofd der 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

te 
1 � 

's-G RAVEN HA GE 
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1 Ter vold.oeningl aan het gestelde in
Uw schrijven, No. 24368, dd. 28 November 
194�, betreffende inlichtingen omtrent 
J.BIJL, heb ik de eer U te berichten dat

JAN BIJL, geboren te EMivlEN, 11 April· 
1903, van beroep machinist, wonende 
Scholtenskanaal Wz 83 te B.A.RGER-COMP.A.S
CU-LJl\Jl, gemeente E.V11\t1El\f, vanaf zijn geboorte 
·woonachtig is in deze gemeente.

BIJL, die de Ned.Hervormde Gods
dienst beltjdt, is, vo0r zover hier kon 
worden nagegaan, ni.et bij een politieke 
parttj aangesloten. 

• 

Bij het ingestelde onderzoek kon niet 
worden vastgesteld, dat ten huize van 
BIJL een afdeling van de Nederlandse Ver-

. e!niging voc)r SeXLtele Hervorming is ge-
. vestigd. 

Voor zover bekend·, is BIJ.L ni111P1.er
terzake enig misdr:ijf me-lï de poli tie of 
Justitie in aanraking geweest en staat 
hij, evenals zrjn gezin, bestaande uit z�n 
echtgenote en vier, DOg ongehuwde kinde
ren, alhier e,uns·tig bekend. 

/ El\/1�.iE.L\f, 21 Februari 1948. 
i,....., "' .• 
, ··" 
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• 
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A.aJ:1: 

de Heer Hoofd der 
CENTRALE VEILIGHEIDSLlENST 

te 
's-G RAVEN H.A GE. 
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RIJKSPOLn IE G�;vmsT AMSTERDAM DISTRICT ALKIIIAAR 
EROEP WIERINGEN 

füi.5 - C.V.D�_Ge_l]._eim 

Onderwerp: "Verr.;adering van de Afdelin&J;
Wieringen van de Ned.Ver. 
voor Sexuelih Hervorming." BUREAU 8 

1t.1.'/1' 
,· ' 

J 

• 

v� 

c.v.n.

Ter voldoenini aan het �es�lde in het schrijven van de Heel
Di�trictecommandant der Rijkspolitie te Alkmaar,dd.3 December 194
No. 222-C.V.:ö. ieheim persoonlijk,onderwerp:"Toezenden van verslé
gen" ,heb ik de eer UHoogedelgestrenie het navolgende te berichter 

Op Diti,edag 3 Februari 1948 ,werd in de za .1 van het "Eigen 
bouw",capaciteit ongeveer 150 personen,aan de Rijksweg te Hippoly 
tuehoef, gemeente Wieringen, een openbare vergadering &1:ehouden, 1.ü t,;(\ 
schreven door het afdelingsbestuur te Wierin�en van de Nederlandee
Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

De avond werd met een zeer kort woord geopend door de Afdel 
lingevoorzitter Evert H�ltjer,die daarna de spr�ker voor deze a
vond,de Heer Gé Nabrink,secretari� van het Hoofdbestuur te 's-Gra
venhage,het woord verleende. 

Genoemde Heer Nabrink sprak over het onderwerp: "Opvoeddm�
der jeugd op sexueel gebied",en bracht hierpij de bekende ideeën
naar voren welke deze verenigini propageer�nierbij werd rechts 
streeks noch zijdelin�s de politiekaan�eroerd en bleef de spreker
geheel bij zijn onderwerp •. Na deze lezing werd de aanwezigen gelee; 
�enheid ae�even tot het stellen van vragen,waarvan slechts twee aan
wezi�en cebruik maakten en welke vragen ook geheel het besproken 
onderwerp betroffen. 

In de zaal waren,buiten het bestuur,on�eveer 45 personen aan
wezig, welke hoofdzakelijk bestonden uit ui ter:st lin13e elementen. 
Het kleine aantal niet zodanii georienteerden,had zich waarschijn
lijk aangetrokken gevoeld door het feit dat het onderwerp de opv�
din� der jeugd betrof.In de pauze werd door de voorzitter,lectuur 
van deze vercni�ing te koop aan�eboden,wat door enkele aanweziger. 
werd gekocht • 

:Maria Duij nker, echt&3enote van B .Boontjes, wonende te HippolJ 
tushoef, welke ,hoewel dezerzijds daarover nog geen zekerheid best�
depothoudster van deze vereniging zou zijn en waaromtrent door mj 
onder No. x-c.v.D. ,gehiem persoonlijk,dd.13 __ Dec�mber 1947,rapport
werd uit�ebracht,was,zomin als ha,ar ec�noot,op deze vere;aderin
aanwezi�. 

De voorzitter sloot daarna,met een opwekki�de door hen voo�
�estane ideën te willen verbreiden,de Yergadering,welke een zeer 
ordelijk verloop had. 

Blijken� ingewonnen inlichtingen bestaat de Afdeling Wierin� 
van de vereniging,uitongeveer 350 leden. 

Aan de bestuurstafel hadden behalve "enoemde spreker,plaats
tgenomen,Evert Holtjer en diens echte;enote,Jan'Doef,benevens ren 
onbekend �ebleven persoon waaromtrent eèn naaèr onderzoek zal wor
den ingesteld.Betreffende de personen Holtjer en Doef moge ik Ver��

1 wijzen naar,het hierbij a;aande,dezerzijds opgema;.kte rappor�.4 
c.v.D. Geheim persoonlijk,dd. 9 Februari 1948. 

H · 2 F b Q 
De Opperwachtmeester

G��1:�-:�'�n d1Jo\-��n�i't�· 1 Groepscor:m:andcint 
De Districtscorru�andant 

t 

C.J.Vroom. 
Officier der Rijkspolitie le kl. 

"'Mr ,�S� .:-

\ 
u\N 

de Heer Hoofd c.v.D.
te 

t s•G R A V E .N H A G E • .
... -----

-



"R I J K S 
Gewest 
District 
Groep 

:POLITIE. 
Amsterdam. 
Alk1n.aar. 
Anna-Paulowna. Anr_a-Paulowna, 6 Februari 1948. 

r 4b. 10. C.V.D.-Geheim Persoonlijk,
OND...:.Rd:'!i::?J:: "Inlichtingen." 

Tervoldoening van het gestelde in Uw schrijven 
dd.22 Januari 1948,no.27833,Geheim.onderwerp:Nederlandse Ver
eniging voor Sexuele Hervoruing tt voorzien van onderschrift van
de Heer Districts-com.., ... andant a.er Rijkspolitie te AlkLaar, de... 24
Januari 1948,no.16.-IT.V.D.Geheim Persoonlijk,heb ik de eer U

J 
Hoog �del Gestrenge het volgende te berichten:

_.........fl 
P :b; '.r R O N .!!; L L A G O � 1.r H A R T, 

{ gehmvd, Nederlander, geboren te -dormerveer, 1 Januari 1919, is gelm
�Liet Johan 01 tmann, geboren te Ui thu::..zen, 30 Januari 1917, van be-

! 
_...,,roep landbouwer,wonende te AnLa-Paulowna.:�olenvaart no.128.Uit 

dit huwelijk zijn twee kinderen geboren en wel een meisje van 
l wintig ma�n- ruim een jaar oud/en een jongen van ruim 8 maanden oud.Zover mi� 
den.) bekend is J.Oltmann,lia_ van de v.IJ..S.D.A.P.Van enige actie van 2 
bvv.ggk. zijn zijde ten aanzien van bovengenoemde vereniging is mij niets 

bekend geworden.':ren aanzien van zijn vrouw P.Goedhart,als secre-
1

()
.B •

. 7 taresse van bovengeneemde vereniging omtrent haar actviteit is 
/75 nog weinig bekend fiaar deze vereniging sinds kort in deze omge

ving is opgericht.Of zij lid is van een politieke organisatie 
is nog niet komen vast te staan ••••••••••••••••..•••.••••••.••• 

De Opperwachttleester 

• 

A A N : 

de Heer Hoofd C.V.D. 
te S-Gravenhage. 

Gro e ps co....L an dan t, 
/ 

'.7. :Bruine s. 

�� 
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Gevïest Austerdam. A.ni_a-Paulowna, 6 Februari 1948.District -A.lkuaar. 
Groe:r;, Anna-Paulowna. 

No.4�-g.v.D.-Geheim Persoonlijk. 
OND.�fü[.,RP: ttrnlichtingen." 

• AU:

Ter voldoening van het gestela.e in Uw schrijven 
da_. 22 Januari 1948, no. 27833, Geheim. ondel'\-ïerp'!Nederlandse Ver
eniging vo0r Sexuele Hervor.lliing11voorzien van onè.!B'sschrift van 
de Heer Districtsco.L.ll�ndant aer Rijkspolitie te Alk=aar,24 Janu
ari 1948.no.16-C.V.D.Geheim Persoonlijk,heb ik ae eer U Hoog 
Edel Gestren5e het volgende te berichten: 

1i C O R lï E L I S J O H A N van D I J K .!:'.:, 
/ .1 gehuwd, Nederlander, geboren te Anr.a-raulowna,20 Februari 1915, var. 

beroep landarbeider, wonende te an1"a-Pa1üownad ... ià.denweg no. 73 te 
t.i.

::Sreezand, is gehuwd ;:.;.et Helena Eoogeveen, geboren te Hoogeveen, 19 
_.....:.tSeptember 1915.Uit dit huwelijk zijn geboren vier kinderen en 

wel twee meisjes respectievelijk 9-en 6 j�ar oud en twee jon6 en� 
· respectievelijk 4-en 2 jaar oud.Zover lliij bekend is C.J.v.Dijke,

lid van de E.V.C.Zover mij bekend geworden is er op het �ezin
niets aan te uerken.Van activiteit van C.J.v.Dijke,als voorzitte1 
van boven5enoemde vereniging is weinig te bespeuren,hetgeen is 
gebleken ddor een door mij bedekt ingesteld onaerzoek ••••••••••. 
:Se doelde vereniging is sinds kort geleden opgericht •..•••••••••• 

De Op�erwachtmeester 
Groepsco.m.wandant, 

W .13ruines. 

-·

de Heer Hoofd c.v.D. 
te .s-uravenhage. 



R I J K s 
GeVJest 
District 
Groep 

} 0 L I 'r I �.

Amsterdam. 
Alk.ûlaar. 
Anna-Paulowna. 

Anna-?aulowna,6 Februari 1948. 

lo.4-C.V.D.-Geheim Persoonlijk. 
OlîDbRWBRP: "Inlichtingen. 11 

' 

/P .I3a}:_.er. 
OVV, bu�-. 

• 

Aun 

J 

Ter voldoening van het gesteldeAn Uw schrijven 
dd.22 Januari 1948,no.27833,Geheim,ona_erwerp:"rea.erlandse Eer
enigi.ng voor Sexuele Hervorming 11 ,voorzien van onderschrift van
de Heer Districtsco� andant der Rijkspolitie te Alkmaar, 24 Januf
1948.no.16-C.V.D.Geheim Persoonlijk,heb ik de eer U Hoog Edel
Gestrenge het volgende te berichten:

P I l] T l!;R J3 A K R l!; R, 
gehuwd, Nederlander,geboren te Am�a-Paulowna, 6 Februari 1911, van 
beroep brondwerker,wonende te Anna-Paulowna.Van Bwijkspad no.J5 

1\Jis gehuwd met Heiltje Lena Ijfs,geboren te Den Helder,l 0ep
,_..t tember 1912. Uit ai t huvveli jk zijn geboren twee kindèren en wel 

een meisje thans 13 jél.ar oud en een jongen thans 8 jaar oud.LJ6-
ver Bij bekena. was/ voor veertien dagen gele à.en lia. van de ....; • V, C 

doch heeft hiervoor bedankt.Zover mij bekend is het een net ue 
zin,hoewel P.Bak.t'...er,in 1946 is veroordee.ld we6ens diefstal van 
eenzak met uien van het veld in de Wieringerwverpolder.Van �t� 
de activiteit van P.Eah.er,9e1� bestu�rslid van boven6enoemde 
vereniging is weinig te bespuren,daar riili::j door het bedekt in.;e
steldeonderzoek hiervan weinig is 5ebleken.J3ed•elda verenigin' 
:..s sinè.s lrnrt seleclen 01,,�erfutht ••••.•.•.•...•...•...••..... 

De 01.,_.erwacht..: .. J::,;::ster 
Groepsco��t;;,nä,ant, 

ï{. 3ruines • 

de :Heer :Ioufci J.-..r.D. 
te s-Gravenhage. 



.�IfuEPSCOTur AND.ANT RIJKSPOLITI E - � -_/J \1/IERINGENJ 
--� ifl'hp'No, 4 - C. V.D. Geheim persoonlijk. (! 7 

Onderwerp: "Nederlandee Verenigin" 
voor Sexuele hervorming." 

Wi erinien, 9 :B'ebruar 

'f. fj�ls-' 
Ter Voldoening san e� gestelde in Uw schrijven dd.22 J anuari 1948, No. C.V.D. 27833, reheim,onderwerp als in de mar�ine,voorzien van het onderschrift van dè Heer Districtsco�Jnandant der Rijkspolitie te 

Alkmaar,dd.24 Januari 1948,Do.16 C.D.V. geheim,heb ik de eer UHoo�
odeleestren�e het navolgende te berichten. 

J ,........i . De in het schrijven �ei:ioemde EVERT HOLTJJ�'R, ;eboren te Leek, 
l 8 Mei 1900, van bere ep m.achini st, wonende te Wï erin�en, Weeterlander

laan No. 19,Nederlander,stond hier reede vroe6er bekend als een fel 
anarchist en een felle te�enstander der Godsdienst.Of hij thans aan
�esloten ie bij de C.P.N. ia niet bekend kunnen worden terwijl teven 
niet blijkt dat hij thans politiek op de voor�rond treedt. 

Im 1946 ie dezerzijds tegen hem proces-verbaal opgemaakt ter
zake het pleaen van Abortus waarvan evenwel niet ie bekend geworden 
of daarop een veroordeling is a;evold.Volgens bekomen inlichtin"en op 
het �emecntehuie te \Heringen, staat hij alda.ar in'1:eschreven -als di enr 
wei�eraar. 
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i 1 aar 90 .B1J e pu ie_ s aa ziJ a s a or euse e end tervnj 1 z j 
tevens secretaresse èn depothoudster van genoemde vereni�in.g zou zijn 
Op de laatst gehouden openbare vergadering van deze verenigin� hadden
zowel Holtjer als zijn echtgenote aan de bestuurstafel plaats �enomen 

Betreffende deze vercadering zal een afzonderlijk rapport worden op
gemaakt. 

J �i,5'::;�- Aangaande de in het schrijven genoemde JAN DOEF,r;eboren te An-
,....---f"dijk,17 Maart 1907,Nederlander,van beroep chauffeur,wonende Mekkens

tuinweg te Wierin�en,ie niet bekend kunnen worden dat hij zich met 
de politiek bemoeit.Hij maakt door zijn opgeruimd en min of meer 
luchtharti� karakter ook niet de indruk zich druk te r!:a.ken over poli
tieke vraa�stukken.Hij staat dan ook overigens,behoudens mogelijk 
zijn opvatting over de huwelijksmoraal,gunsti� bekend.Ook hij zat op 
de hiervoren genoemde vergadering aan de bestuurstafel.Of hij ook in 
derdaad een bestuursfunctie bekleed.t'"is niet bekend kunnen worden. 

J Vl'Jo!li'wat betreft zijn echtgenot�, WILHELMINA lifIJHUIS, geboren te 

• 
-- Henielo (Gld) 28 october 1909,voorheen van beroep huishoudster,is �

niets ande� bekend kunnen worden,dat het zijn tweede vrouw ie; zij 
reeds om{;an� met Doef had tijdens diene eerste huwelijk en dat zij 
slecht van betalen is.Gezien het feit dat zij nog maar kort te Wierir. 
gen woont,is omtrent haar,ook wat haar politieke richtin" betreft, 
yerder niets bekend �eworden.Beidei zijn ook te den Held er en Anna 
Paulowna woonachtig geweest.Voorheen was Doef Autobuschauffeur bij
N.A. C.O. ,�;a.rage Anna Paulo,ivna. 

AAN 

Heiloo 12 .1:t'ebruari 1948.
Gezien �n aoorgezonden: 

De Districtscommandant 
Officier der Rijkspolitie le Klasse 

t.r·��-

de Heer Hoofd c.v.D.

te 
•s-G RAVEN.HA GE.

De Opperwachtmeester 
Gro epsc omme.nde.nt 

C.J.Vroom. 
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Commissariaat van Politie 

Bussum 

. -

Lett. Boe. 

Bij 1. 

Typ. GS. 

• 

• 

• 

No. 9374. 

Coli. 

BUSSUM, 

Onderwerp: 

/ 
,/ 

• 
lgno. 

1 

i 
1 �1 1.FEB.1948 
� 
€ Il� 4 i,\S;i ",I?•

';? �· � · In antwoord op Uw beide r pel-

brieven d.d. 6 dezer, No.24386, be

treffende inlichtingen nopens�. 

RECTOR en P.J. BE S, bericht ik 

U, dat een rapport hieromtrent op 

7 Februari j.l. aan U is toegezonden� 

l 

• 

DE COWISSARIS VAN MEENTEPOLITIE, 
\ 

� 

(J.F • 
• 

� 

) 
• 

� 

Gµ
"> • 

-

• 

Aan deoc Heer HOOFD V.AN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 
Javastraat 68, 
's GRAVENHAGE. 

•
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betreffende 
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7 Februari 194g� r� 

_.,.,,,...,.,,. . 

ó;���-
eohrijven d�d 14 Januari 194S1 no.267 11

• 

I-I� 1i/ .. Vloedmans. 

Hendrilrus Wilhelmus VLOEDl-!.iWS, geboren te Duisburg 
( D) 19 September 1912, locomotiefpoeteer, ves tfgae··zich d .• d. 9 September
1947 te Amersfoort,S1nt�Wi111brordusstraat 13.

Van enig propagandistische a.ctiviteit als bedoeld
in Uw bo,renaa.ngehaald ac:b.ri jven is tot op heden nog niets gebleken.
Mocht t.z.tèeen dergelijk. propaganda h1e1" te1" stede van hem uitga.an Àen z·ulks worden ge�onstateerd,, dan zal U�r dienst hiermee in kennis , 
wora_�n gesteld� 

·'

lllt':"""1i"::Jfl'> s,,n--:iatG:i21\7"::n'!! i·z:-, r 

J 
V&lgno. � 
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t 1 O.FEB.1948 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
B (J S S U M. 

ONDERWERP: 

Inlichtingen nopens : \ _ 9. FEB. 1948 1. Th. RECïOR, wonende te
Bussum, Voormeulenweg No.82; · A(Of kjt /2. P.J. HEYMANS, wonende te
Bussum, Cereslaan No.21, \we rr--

BUREAU B 
-

beiden depothouder van de Nederlandse
Vereniging voor Sexu.ele Hervorming.- /P.J,'7'P, 

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

XJ 

R A P PO R T. 

Naar aanleiding van de brieven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 1 s-Gravenhage dd. 28 en 29 Novem
ber 1947, No.24386, houdende het verzoek om inlichtingen be
treffende bovengenoemden, rapporteert ondergetekende, Willem 
Gerrit Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, het 
navolgende: 

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van 
Bussum zijn betrokkenen volledig genaamd: 

1. THEODORUS R E C TO R, geboren te Amsterdam, 12 Juli
1913, van beroep bloemist, wonende te Bussum, Voormeulen-
weg No.82, woonachtig in deze gemeente sedert 14 Juni
1923, komende van Amsterdam;

/ l 2. PETRUS JOHANNES H E  Y M A N S, geboren te Clinge, 27
October 1891, van beroep los-werkman in dienst der gemeen

te Bussum, wonende te Bussum, Cereslaan No.21, woonachtig 
in deze gemeente sedert 22 November 1932, komende van 
Amsterdam.-

Beiden staan in BussumL.als uiterst links georiën
teerd en het kan welhaast als vaststaand worden aangenomen, dat 
ziJ lid zijn van de Communistische Partij Nederland.-

Ook zijn beiden geabonneerd op het dagblad "De Waarheid 11
.-

0p politiek gebied treden zij evenwel niet op d e 
voorgrond en uit niets is gebleken, dat zij in genoemde partij 
één of andere functie bekleden.-

Met betrekking tot HEYM.ANS kan nog worden gerela
teerd, dat deze ijverig ::e!_Q.PJê:.g!iinq.ist is van het weekblad 11DE 
VRIJDENKER".- Reeds meer dan een half jaar hangt aan zijn wo
ning èen àffiche van dit weekblad, waarop ook vermeld staat, 

DAT 
-------------------------------------------------------------------------------

Aangeboden a an de heer Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst te 's-Gravenhage. E HEER COMMISSARIS 

TAN GEMEENTEPOLITIE 

U S S U M.-
Bussum, 7 F�b�ri 1948

v�DE C
��

AN GEMEENTEPOLITIE

{Zerkel) 



blad No.2. 

dat men zich bij hem als abonnê van dit blad kan opgeven.

Het ingestelde onderzoek heeft niet doen blijken, 
dat door betrokkenen veel activiteit voor de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervonning aan de dag wordt gelegd.-

In de politie-administratie van Bussum komt ten 
aanzien van betrokkenen niets ten nadele voor, terwijl hun 
namen ook niet venneld staan in de bij de Politieke Recher
che Afdeling van Hilversum, waaronder Bussum ressorteert, 
berustende registers.-

Overigens hebben betrokkenen tot op heden dezerzijd 
nog nimmer aanleiding gegeven een bijzondere waakzaamheid 
te hunnen opzichte te betrachten.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, 
en geteke nd te Bussum, 4 Februari 1948.-

·�e
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COMMISSARIAAlî VAN POh.lTIE 

ALKMAAR 

NO.v .D.R.-4/1948 

BIJLAGEN: 2 

, 

Ik doe U hiernevens 

toekomen een verslag van de alhier 

op Woensdag, 28 Januari 1948, gehouden 

introductie-vergadering van de Ned. 

Vereniging voor Sexuele Hervorming, 

Afd. Alkmaar.-
• 

Voorts gelieve U hierbij aan te 

treffen een op deze vergadering betrek-
• 

. king hebbend uitnodiging.-

De Comm saris van Politie, 
• 

Vr . ....

• 

I 

• 

• 

' 

• 

-ÁAN
de Heer HOOFD VAN DE
c RALE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68

•s-G RAV E N  HA GE .-
1 
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V .D .' 1 "ÁLKMAAft 

V.D.R.-4/1948 

ONDERWERP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER 

Introductie vergadering van 
de Ned.Vereniging voor 
Sexuele Hervorming, Afd. 
Alk.maar.-

De zaal van Valk's Lunch
room aan de Houttil alhier. 

Woensdag, 28 Januari 1948, 
te 20 uur.-

Gé NABRINK, Secretaris van 
het Hoofdbestuur der 
N.v.s.H-, sprekende over
het onderwerp: "De sexuele
nood en de strijd voor een
gelukkiger leven".-

V E R S L A G 
=======•=========== 

Aanwezig 30 personen. Zaalcapaciteit 
100 personen. Te omstreeks20 uur werd de vergadering door de 

'
voorzitter van de Afd. Alk.maar der N.V.S.H., genaamd D.J.VAN 

�v SONDEREN, wonende alhier, met een kort welkomstwoord geopend. 
Hierna nam G.NABRINK het woord. Hij zeide in zijn betoog o.m. 
"Wat wij voor ons en onze kinderen willen, is een gelukkiger 
leven. In deze tijd vragen wij ons af of dat nog wel mogelijk 
is. Deze mensen voelen zich thans immers niet zo bijster ge
lukkig meer. Het inzicht dat men zich niet meer gelukkig 
voelt, is voor ons een mogelijkheid om ons streven krachtig 
uit te dragen. Het genezen willen worden is een van de voor
naamste elementen, die men nodig heeft om genezen te zijn. 
Naast de economische nood van ons volk, bestaat er nog een 
sexuele npod, die minder zichtbaar is, doch minstens even gro� 
omvang heeft aangenomen. Men schaamt zich tegenwoordig niet 
meer voor zijn economische nood, maar wel voor zijn sexuele 
nood. Deze wordt miskend en verdonkeremaand. Zij gaat echter 
dwars door ons volk heen en kent geen rang of stand. Voor de 
bestrijding van de sexuele nood is dus een generale therapie 
nodig. De sexuele nood houdt verband met de cultuur. Bij de 
N.V,S.H. is het begrip gegroeid, dat men de sexuele nood niet
alleen te lijf kan gaan met geboorte-beperking. Onze vereni
ging heeft daarom in ons land verschillende consultatie
bureaux opgericht. Men kan daar voorlichting ontvangen op het
gebied van het geslachtsleven, zowel over geboorteregeling en



• 

t 

-beperking, als over geboortebevordering en andere huwelij}s

moeilijkheden. In het blad "Verstandig Ouderschap" treft

men regelmatig artikelen aan (ook reeds voor de oorlog)

over "sexuele nood en de oorlog'', "Sexuele nood en anti
semitisme" e.d. De na de bevrijding opgerichte N.s.v.H.

heeft zich, zij het met veel strijd, los gemaakt van het

Nieuw-Malthusianisme. Deze naam bleek immers in de practijl

te werken als "een rode lap op een stier". Om te bereiken

dat men een verantwoordel�jk sociaal gedrag gaat leven,

is een bevredigend geslachtsleven noodzakelijk. Daarom heb-

�- ben wij o.m. in ons land een aantal huwelijksscholen opge

richt, waar jonge mensen dfe een huwelijk willen beginnen 

voorlichting krijgen, welke hun door hun burgerlijke opvoe

ding willens en wetens is onthouden. Het zal ongetwijfeld 

het probleem van de echtscheidingen gaan vergemakkelijken 

ea bestrijden. Het probleem van de echtscheiding is niet 

een zuiver na-oorlogse verschijning of degeneratie, neen 

men zou ook kunnen zeggen, dat de mensen bewuster geworden 

zijn. Men leert inzien, dat men niet altijd een leven lang 

voor de buitenwereld kan huichelen, terwille van de 

conventie. Waarom blijft de prostitutie gehandhaafd?; 
omdat het mede een middel blijkt te zijn het huwelijk te 

stabiliseren. We kunnen dit beoordelen en veroordelen, 

maar het is nu eenmaal een realiteit. In de practijk 

blijkt telkens weer, dat de sexuele voorlichting door de 

ouders schromelijk wordt verwaarloosd of bewust wordt ver

zwegen, omdat men zegt, dat het zondig is. Het is echter 

niet bepaald zondig en de immoraliteit in deze maatschap

pij is voor een gedeelte de schuld van de opvoedings

methode, die de ouders volgen." Vervolgens was er pauze.--

Hierna vervolgde G.NABRINK zijn betoog en zei o.m. "In pns 

Nederland komen honderdduizenden gevallen van abortus

provocatus voor. Vele vrouwen zijn er al de dupe van ge

worden of hebben er het leven bij gelaten. De geslachts

ziekte is in ons land eveneens geweldig toegenomen. Om deze 

volksgezondheid ondermijnende gevaren te consolideren, is 

maar één remedie nodig, n.l. een duidelijke voorlimhting 

op sexueel gebied. Het eerste waar wij in ons land prin

cipieel en radicaal mee moeten breken is de bakerpraat. 

De verhaaltjes dat de kinderen door de ooievaar gebracht 
worden moeten verdwijnen. Het is misleiding van het kind 



• 

en het zal de ouders vroeg of laat verweten worden, dat me 

de kinderen heeft bedrogen. De sexuele voorlichting moet d 

de ouders niet bij een gezochte gelegenheid geschieden, do 

zij moet dagelijks vrij en onbelemmerd plaats hebben, opda 

een vernieuwde en geen erfelijk belaste generatie zal 

opgroeien".------------------------------------------------

Hierna werden door de spreker een drietal vragen beantwoord 

Zij hadden betrekking op de opvoedingsmethode van het kind.·

Te 22 uur sloot de voorzitter VAN SONDEREN de bijeenkomst, 

welke een rustig en ordelijk verloop had.------------------
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NEDER LA N o·s E VERENIGING VOOR SEXUELE 

HERVORMING. 

*************** Metiusaracht 9 ******************'** 

Alkmaar, 14 Januari 1948 .. 

Het moge U l:ekend ziJn, dat onze organisatie, wa�bij marenteel in 
ons land reeds aanzienljjk neer dan 30.000 gezinnen zijn aangesloten, 
is voortgekomen uit de Nieuw-Malthusiaanse Bond. Hoewel de door dit 
lichaam gestichte Consultatiebureaux in een nijpende behoefte bleken 
te voorzien, zijn zij allengs uitgegroeid tot organen,welke het gehele 
gebied van het sexuele en famiJ ieleven binnen hun verzorging betrekken 

Cxize rredici staan de leden, die wij tellen onder de neest uiteen
lopende politieke en religieuze stromingen,desgewenst net raad en daad 
terzijde bij moeilijkheden,weike gezinsuitbreiding,preventieve gezins
beperking , huwelijks- of opvoedingsprobierren kunnen opleveren. 

Voorts verrichten zij medisch onderzoek vàbr en na het huwelijk, 
geven gynaecologische adviezen enz. Wij stellen ons voor, b.innen afzien
bare tijd weer een rredicus vast aan ons bureau te Alkmaar te verbinden 

&t spreekt vanzeif,dat onder de gegeven omstandigheden het accent 
niet neer kan vaIIen op het Niew-W21Ithusianisrre.&t op 18 en 19 !Vei 
1946 te Amsterdam gehouden congres van onze organisatie heeft.· dan ook 
besloten, het roer om te wenden en de eerste uitdrukking van d.it stre
ven is de naamswijziging van Nieuw-Malthusiaan&2 fund jn: Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele &rvorming. 

&t congres besloot voorts, een geheel nieuw beginselprograrma te 
aanvaarden, dat uitdrukking tracht te geven aan de ruirrere doelstel
lingen van de organisatie.Teneinde U in kennis te stellen van de nieu
we richtlijnen besloot het bestuur van de afdeling Alkrmar, een verga
dering te beleggen voor autoriteiten,pers,vertegenwoordige rs van poli
tieke,. religieuze, hummitaire en jeugdorganisaties, en wel op 

Vrelsdag a3 Januari 100, in Lunchrcun Valk,f-bJtti 1 5,All<rraar 
des avmds 8 uur 

D3 &er G.Nabrink, secretaris van het lliofdh!stuur "zal dan een referäat 
houden, getiteld: 

"DE SEX U EL E NOOD EN DE S T R I J D VOOR 

E E N G E L U K K I G E R L E V E N 
• 

terwijl na de pauze ge legenheid zal worden gegeven,met den :inleider 
van gedachten te wisselen of hem vragen te stellen. 

Wij nodigen U bij de�e uit,door lli aanwezigheid blijk te geven van 
U... belangstelling voor dit uitermate gewichtige vraagstuk en verzoeken 
U vrjendelijk, ingeval U- deze uitnodjging aanvaardt, dit vbàr of op 24 
Januari 1948, hetzij schriftelijk hetzij telefoni:3ch rrede te delen aan 
het Dr.J.Rutgershuis,�tiusgracht 9, tel.2775. Wij zenden U dan per om" 
gaande de gevraagde toegangsbewijzen kosteloos toe. 

lliogachtend, 
voo.r het Bestuur 

P.. DOKTER, Secretaris 1 
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• 

-�2\� Jp-j. ·,;/J ·� w,y,.. -

KORT VERS:AG VAN EEN BUITENGEWONE FILMOCHTEND, GEHOU�; 6� !:J �'11 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEXUILE HERVORMING, AFD. GRONINGEN, 
OP ZONDAG 25 JANUARI 1948, IN HET GRAND THEATRE TE GRONINGEN. 

Aanwezig waren ongeveer 820 personen, het was geheel uitver
kocht, waarvan ongeveer de helft vrouwen. Jeugdige personen waren 
niet aanwezig, daar de toegang verboden was voor personen beneden 
18 jaren. Versieringen waren in de zaal niet aangebracht, terwijl 
bij de ingang reclame werd gemaakt en gecolporteerd werd met "De 
Vlam. De vertoning was alleen toegankelijk voor leden van de 
N.V. S .R., daar het hier e vertoning van een voor opènbare verto
ning Ï1Jerboden film betrof, n.l. 11 DE WORDING VAN DE MENS".

Nadat de bijeenkomst met een.kort woord geopend was door de 
voorzitter van de afd. Groningen van dé N.V.S.H. de heer DIEDRIK 
HENDRIKUS DONKER, geboren te Groningen 25 Januari 1896, letter
zetter, wonende te Groningen, Goudsbloemstraat no.3, waarin hij 
de aanwezigen welkom had geheten, hield hij een korte propaganda 
rede voor de doelstellingen van de N.V.S.H. en hij sprak de hoop 
uit dat de aanwezigen o.a. door het zien van deze film, zouden 
leren begrijpen dat het in het algemeen wenselijk was zich voor 
het huwelijk met verschillende problemen van het huw.al1Jk en wel 
in het bijzondermet het probleem van de geslachtsgemeenschap ver
trouwd te ma.�en en zich daarover te laten voorlichten. Hierna gaf 

,A lhij het woord aan de spreekster Mevrouw Ria de KORTE uit Amster
V\L dam, die in haar rede eveneens speciaal de geslachtsgemeenschap 

en de moeilijkheden die uit het niet begrijpen van elkaar op dit 
punt, in verschillende huwelijken ontstaanl Zij haalde hierbij 
verschillende voorbieelden aal'l, waarmede zij haar rede verduide-
lijkte. Na haar rede, die, geha�.rd de verschillende hoest en 
schuifelpartijen, maar mati�e belangstelling trok bij het aanwe
zige publiek, werd de film DE WORDING VNJ DE MENS11

, een oud 
Duits filmwerkje,vertoond •. 

Te plm. 12.15 uur was de bijeenkomst, die te ongeveer 10.3 0 
uur was aal1gevangen, afgelopen. Alles had een rustig verloop. 

Bijzondere personen, als militairen in uniform e.d. werden 
niet waargenomen. 

Bij de uitgang werd een collecta gehouden ter bestrijding van 
de onkosten verbonden aan het voorlichten va.11 niet financieel 
draagkrachtige personen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 26 Januari 1948. 



RD.,3 GEl!BI . 

22 Januari 8. 

lfodèl:landse VoJ:en.igirig VOQr 
Sê;·.:®lo IIo:1troMnil1g. 

Hierdoo� heb ik áe eer U .ter kcnn. te brengen 
dat, volgens het maa.r1dblad van de Neder1ondse Vereniging 
voor Sexuole Rervormi11g UVerstandig Oudo�sch pt. 27sté 
jaargang, �.10, in de gemeente "ier�on een nieuw 
afdolingsbestuur dezer reniging is govo i.:.d, aarin o.a. 
de hierondergenoetide �ersonen zitting hobbén: 

�Holt1er,, \îester1.1· ... an 19 te î,ierL"lgcn, voc_rzitter, 
f1l7'y-1� · êf, 1ekkenstuin . g 2 te Uier:ingen, 11d, 

en Mevrouw poef, l!eltkonstuitm�g 2 te Wieringen, lid. 

Voorts in d gemeente Annä-Paulc èen afdeling 
van edoelde verpnig:tng esticht, waarbij het bostuu.r àls 

. volgt erd sa;..engesteld: 
x.• .Di:lkeát .idd.en: eg 73 te Breezand. {.l'Jl'm.a• J.owna} t · o;.."zi t ·tor · 

1Bakker, vau E jkspad 3�,Ee ijl{sluis - auiowna},
�G lir..gmee stel!' 1 P10ltmgA�::Gog�,T4olenv ... a.r.,· J.28 ·Ge a.-Pau.:i.owm 

·

se �a-t usse. 

aar aa.nl.siding v .het boven ta�G ;;;..O;, ik U 
verzoeken tii;j ... indion t10gelijk u:î.tvo "!t�r. • ··e ·11en 
doen inliehtèn omtrent de politiel:to io""i" ter·· t c.q.nctivitoit van geno e bestu.ursl ifon, . . · !Ut 
tevens ·gaarno hun -vo1ladi.Ee personalia .cial vo.:. 

Het iróof"d. van de 
CENTRAm VEILIG "DGD!E:rs�' 
namens deze: 

J.G.Crabbond • 



No. 89 

ONDER\VERP: Nedo Ver. voor Sexuele Hervorming 

BERICHT op schrijven van: 28-11-1947,No.24386 

AAN 

.. 
\ 

• 

JvJ� 
. GEHEIM.-.

JI. '. 

\, 7 ,,) 
' 
" 

Naar"· aanleiding 

UHoogEdelGestrenge te 

van opgemeld schrijven heb ik de eer 

berichten, dat dezerzijds het rapport 

no. 89 is bijgevoegd, houdende inlichtingen omtrent s. KERKHOF.-

De C.v.P. 

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68

te 
's-G R A V E N H A. G E.

In afschrift doorgezonden naar de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Diredteur van Politie te LEEUWARDEN.-



• 

� GEMEEilTEPOLitlÀ 
.A S S E i�.

l'io. 89, GEHE:IM. 

Onderwerp : Nederla1�dse Vereniging voor Sexuele Hervorming . 

. /� l<JRAPP OR'.1.'. IY / 

, In verband met het ,.schrijven d.d. 28 November 194'/, l�o. 
24386, geheim, vaü de Centrale Veiligheidsdienst, over het 
onderwerp: �ederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, 
kan het navolgende worden gerapporteerd: 

De personalia_ van de in dit schrijven genoemde persoon 
1 l zijn: 

• VU (t �N 1/ SIMON - K bî .tt K tl O .b1, geboren te Coevorden, 26 Juni 1919, 
van beroep adjunct-commies Directe Eelastingen, wonende te 

• 

� Assen, Rolderstraat 2�. 
'llt\J'O· 

· Hij is gehuwd op 19 December 194J te Coevorden met 
vt.1\\ (/'vfr}�Grietje Donker, geboren te Groningen, 20 Januari 1922. 

Betrokkene behoort,volgens een aantekening op zijn per
soonskaart, tot de Nederlands Hervormde kerk. 

Op zijn persoonskaart komen de volgende adresmutaties 
Coevorden, Eendrachtstraat 63, 

10.9'42 Assen, Paul Krugerstraat 4, 
1.3'43 Oosterparallelweg 59, Assen, 

14.3'44 Coevorden, Eendrachtstraat, 
. 16.4'45 Assen, Oosterparallelweg 59, 
27.12•45 Assen, Hoiuersti��u �?. 

Omtrent zijn politieke orientering is te Assen niets 
bekend. In de politieadministratie komt zijn naam niet voor. 

AA� de Heer COI'dlvlISSARIS VA� POLITIE, 
te 

ASSEJ.�. 

ASSEN, 15 Januari 1948 . 
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GEWEST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE 

DISTRICTS-COMMANDANT . WINSCHOTEN 
7 il 5 H L D 1 r 7 ••• 

- ..... ··- --· -

OPGELEGD 
. �

Januari 1948 

No. 178-1-21 (GEHEIM) 
\'o'r.:. - ..... l' •:,,;r ....

• op: Uw brief dd 6-12'47
No. 24386 

, 1 6 J t · · 1948 
1 

Onderw: Ned.Ver.voor Sexuele Hervorming g
. 

_...... ..�-----� �,._�,;,_;.1l- .• .. 
�-

Aan: het HOOFD van de CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat 68 te 's GRAV ENHAG E 

.• ,\t.o.r ttt.
](ci.-, 

• 

Ü,-::$� ... u;.

BlJR::A,t.J B 

• 

M-1- .,,.,tf

f 

J. i"
-:f-\

-.W-e 

In antwoord op Uw terzijde aangehaald schrijven, betref
fende het in de margine dezes aangehaalde onderwerp, moge ik U 
berichten dat b� Mevr. Nienhuis -.Van der Veen, wonende te 
Nieuwe-Schans, een·depot gevestigd is van de Ned.Ver. voor 
Sexuele Hervorming. Deze ver. heeft ten doel het kindertal te 
beperken reden, waarom btj Mevr. Nienhuis-Van der Veen de mid
delen daartoe verkrijbaar zijn gesteld. 

Het gezin Nienhuis is de politiek van de Parttj van de 
Arbeid toegedaan. Noch Mevr. Nienhuis, noch een van haar ge� 
zinsleden, toekleden · in à.ez-e partij op de �oorgrond.

i., � � . ' - ' 1 

• .. .... �'\_4. - ,.., " 

Personalia van Mevr. Nienhuis: 
JO ,��A van der VEEN, geboren 8 Augustus 1900 te Àlkm.aar, ge-
huwd met Klaas Nienhuis, wonende Zuideinde, no. 64 te Nieuwe-
s h i' ;/c ans • ..>."��-; D� DISTRICTS-C01v1MANDANT 

• 

Dir. Off. der Ri"kspolitie .3 klasse
·· vi. d G

' 
. 

-��
� 

..,--/· ... 't \\ ., 
� 

-""' \1 pr 



No. 

GEMEENT:E-POllTIE 
TE ZUTPHEN 

BUREAU B 
�t>- /- ·v9. ··v 

1' rf>./1230 �./ _..... """"-
A A I1 

ZUTPHEN, 10 Januari 1948 0 Qf��!� 

RWERP: 

de Heer 
dienst 

Hoofd van de 

'i 
·� -.c;.::,�,.�czi;�...:,.;r.c; ,.,._ ILCC M : Er !1 Ai C Il•

; .. ,�{\��'\ t . (} � /, 
·--· " ,., ,,, C;..:o )� � - J;

Naar aanleiding van Uw schrijve11 l'lo ... ��3.9 .. Q., Gel1eim,
ddo 29 November 1947, betreffende H.C o Bats, heb ik de eer UEde1-
Gestrenge het volgende te berichten. 

-� Herman Cornelis BATS, geboren 16 November 1904 te Bergh, sigaren
winkelier, wonende te Zutphen, Rijkenhage 8, trad op 13 December 
1929 te Zutphen in het huwelijk met Frieda Wilhelmina Brandt, 
geboren 1 Maart 1906 te Ubbedissen (Dld) o 

Hij belijdt geen godsdienst en is c.omm�!.f�stisçI1"ge9rië11teerd, 
alhoev1el niet op de voorgrond tredend o Hij is aoonné op b.et dag
blad 1'De �1·a.arheid''. Gecturende de Duitse bezett1.ng- wa·s hij lid 
van het N.A.F o. Hij werd hiervoor echter niet vervolgà. 
Coll o : 

\' 
/� 

,.r 

?r) 
� 

• • 

1 ,� 
l � e,/t 

1' 
• De 



RLJIC8POLI TIE 
DISTRICT ASSLlT 

Q9I.:I.I.Al\fDAHT 
A 8 sen, 2 J anuar-1•"'19@61ä:E6 

Vo:,,.o. 

lfo. 178. I. D. G EHEil.i 
1 1 1,-�- � - ... 

' 3./ Yt9.

t 

// 
/ 'lr.A 

' ACIJ/�:pf 
Aan: de Heer Hoof'd vai de Centrele Veilighei. d "!dienst 

te I s - G r a v e n h a (7 e ...., cA' ·1 (3 ----'--:-:;;_;.;._.;_.;_=-=-..:=...��)L-..=.. L V 
/_ /-·vf' Ter lrn1mi sname arn: de Eot:r ProcureLu-Genera�1, 

fgd" Directeur va:n Poli tie, te L e-:.:-e u w ar d e n • 

Onder\ïerp: Heel. Ver. voor Scxuele Hervorming. 

Antvr. op: Uw schrijven ddo 29-11-' 4 7, no. 24386. 

,t,,,.,_,
ir-

..:_ e-:-�- � �-
11.,-,1 1 /, 

.- I 

( '? -

In antrzoord op Uw bovenvermeld schrijven moge ik U 
·bericht,:;n, da.t de personalia van mevr. G. Pijpker-v. d. Heide
t1:: VALTIIBRI/iOND; die opt:r�edt ds depothoudster Vcül dt! 1"ederla11d

l se Vereniging voor Sexucle Hervorming, luidt: Earge:...retha van 
1 der HEIDE, geboren te Odoorn 18-7-1914, gehuwe1 met Jan PIJPKER, 

wonende te VALTHERl.vimID, �uiàerdiep lfo. 93, gemeente CDOORH. 
Zij zowel als haar echtgcnoqt zijn comrmnisti sch ge

o:riënteerd, doch ·be iden tred1;;n op politiek te:rrein niet op de

VOD rgrond. 
Haar echtgenoot, die los+arbeider va1 b�roep en in de

vervening Yverkzaa:m is, staat bij zijn werkgever als \1erkzaam en 
betromvbaar bekend. Tijdens Let w rric�:ten van zijn \7e1·kzaam
hed.en spre'l;;kt hij zijn politieke gedachten niet uit. 

Eet gc ... in PIJ:PKER 3taat c:Üs werkzaam, net �n oppassend 
bekend en bePtaut uit: man, vrouw, een zoon van t·:;._.alf tlll een 
dochter v.....n �lf jaren oud. 

De �ic tscor:rrland a.nt, 
b;1� de Àdjudé:l.J'.'l.t, · 

4s�_,,J 

· • G�er1·i tse.

' 

\ 



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

District ..... Am.S.t.e.r.d.am... . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afdeeling 

Groep ... .Aa.+smeer 

COMMANDANT "0 

No. 5.3. GEHEIM.PERSOONLIJK/

• 

Bijlagen: twee 
Onderwerp: W.RAS.

RIJKSPOLITIE. 
GEWEST AMSTERDAM.
DISTRICT AMSTERDAM.
Co mm a n d  a n  t.

.,. No. 230.

GEHEIM. PERSOONLIJK.

AAN 

·e\
..._, 

In verband met de aan mij verstrekte op
dracht,betreffende onderstaande persoon,heb ik 
de eer UHoogEdelgestrenge te berichten,dat; 

1 WILLEM.RAS ,geboren te .ALKEIV:iADE 24 Februari 1901
van. beroep bloemis. t, wonende te Haar lernmerme er, 
Aalsmeerderdijk no 531,volgens bekomen inlichtin
gen,eunstig bekend staat.Vermoedelijk is hij lid 
van P.v.d A.maar doet niet aan politiek.Van huis
uit is hij N.H.Hij doet ecnter niet aan Gods -
dienst.Hij is voorstander van een klein gezin en
maakt d�arvoor propaganda. 

! 

Gezien en aange boden aan
�

e 'oofd van de Cen
trale Veiligheidsdienst t 's-Gravenhage,zulks 
in antwoord op Uw schrij en van 29 November'47,
No .24386. 

Amsterdam, 30 December 1947, 
De Dirigerend Officier van Rijkspolitie 3e

Distri
v� 

H.A.van Steenis.

den Heer Dir Off van Rijkspolitie 3 e Kl
Districtscommandant 
te 
Amsterdam
-----------

PATRIA-AMERSFOORT 



t lQ.LITIE GOUDA. 

No. 62. 

.le h e 1 m. 

• 

Betreft schrijven van de c.v.n. te 
's-Gravenhage, d.d. 29 N.o.a,a,mb� 1947 
No. 24386 . 

R a p p o r t. 

. t _, . 
� � DEC 19f' 
�--·- . 

f.\ Cf!.!_�;tY<,( 
BUR=/-\U B 

.],>-� ?-J 
0y6atGt 

.' ,,Pil, 

K�v, Johanna Stol k, geboren te Gouda 12 April
/ 1906, wonende te Gouda, Krugerlaan No.�81, huwde op 

11�,I) 20. November 1929 te Hillegersberg met Johannes Ger-
� 1� rit R ijn a a rd, geboren te Rotterdam 3 Augustus 

1905, van beroep administrateur. 
Rijn a a rd was voor de bezett ing een vurig 

l id van de s.n.A.P., thans is hij lid van de Part ij 
van de Arbe id. Rijn a a rd en z ijn vrouw bel ij
den geen godsdienst. Uit het huwelijk zijn drie kin 
deren geboren. 

In de polit ie -administratie komen zij n iet voor. 
Op pol itiek gebied is er niets ten nadele van hen be 
kend geworden . 

1947. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE
NIJMEGEN 

Nijmegen, 24 December 19�'flo. 

No I�D.166. 
-1 

Onderwerp 

Bijlagen 

Antwoord op : 

Ver. voor Sexuele Hervorming. Aan: 

Het Hoofd van de Centrale 8LJ1 AU B
Uw schrijven dd. 28 .11.47 ,No. 24386 � _, 

Veiligi:idsdienst ../, -�:-;? 
Q 'Il 1 '/ 's-Gravenbage. 

� :--15)) _I 1 .2.//..t .... d ------------ _I 
r":)-�--1

./ 

. � 

. In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb truViKv�, de eer U te berichten, dat Arend Eksteen, geboren te Amsterdam, 29 
Januari 1908, Brandwacht le kl. ,wonende te Nijmegen,Vlillemsweg No. 
139, op 28,Augustus 1934 in het bevolkingsregister dezer gemeente 

• 
werd ingeschreve·n, komende van Amsterdam.Ei j bezit de Nederlandse 
Nationaliteit en belijdt geen Godsdienst. 
Bij mijne administratie is noch op politiek, noch op crimineel gebied, 
nadeli�s van hem bekend.Hij is voor de oorlog lid geweest van de 
S.D •. A.P. en is toen geschorst,' omdat hij één van de leden was, die de 

.partij wilde overhevelen naar de zoogenaamde social1stische arbeids-
gemeenschap, zoals Rost van TonI'-ingen had voorgesteld.Hij zou dit 
hebben willen doen om de kas van de S.D.A.P.in eigen handen te houden. 
Thans is. hij vermoedelijk lid van de moderne ambtenaarsbond en is 
meer li�ks dan rechts georienteerd.Hij en zijn gezin ·staan verder 
gunstig bekend. -

llNV.1)1/ V c4Hendrikus Wilhelmus Vloedmans, geboren te Duisburg{Dld.) ,19 September
fi• n l1912, locomotiefpoetser, thans wonende te Amersfoort, werd in het 

bevolldngsregis ter dezer gemeente ingeschreven op 1.5 Juni 191.5 ,komende 
van Rossum.Op 13 Januari 1941 werd hij afgeschreven naar Schiedam en op 
27 Juni 1941 weer hier ingeschreven,komende van Schiedam.Daarna werd 
hij op 27 April 1943 afgeschreven naar Merkelbeek ,om op· 9 October 
1943 weer ,komende van Herkelbeek, hier te worden inges·chreven. 
Ten slotte is hij op 10 September 1947 afgeschreven naar Amersfoort. 
Zijn laatste adres was alhier Palestrinastraat No.25. Hi-j bezit de 
Nederlandse Nationaliteit en belijdt geen Godsdienst;hij is R.K.ge
weest.Hij is_ een vurig propagandist voor het socialisme en is lid van 
de Partij van de Arbeid. 
Bij mijne administratie komt hij voor als volgt: 
23 Juni 1942, Duits Gerecht, 6 maanden gevangenisstraf, terzake ge
meinsch.milit.diebstahls.Bij de administratie van de P.R.A.te Nijmegen 
is niets nadeligs van hem bekend. 

vetWillem Groot-Wassink, geboren te Doetinchem, 6 Juni 189.5,letterzetter, 
wonende te Nij"legen,Wezenlaan No_.2, werd in het bevolkingsregister 
dezer gemeente ingeschreven op 6 September 1918, komende van Borculo. 
Hij bezit de Nederlandse Nationaliteit en belijdt geen Godsdienst. 
Voor de oorlog was hij lid van de Algemene Nederlandse Typografenbond. 
Bij verbod van die organisatie doór de bezetter, gedurende de bezet
tingstijd, was hij éém van de weinige personen,die werkzaam was bij de 
N.V.G.J.Thieme,Drukkerij te Nijmegen, die vrijwillig overging naar
het Nederlands Arbeidsfront.Bij de inval der Duitsers toonde hij zich
pro-Duits.Hij heeft toen geroepen"Hitler maakt het wel beter voor ons
en wat l:an mij het schelen wie of er regeert, als ik het maar beter
krijg 11.Hij is depothouder- geweest van de Neo-Malthusiaanse Bond en
het is bekend, dat hij middelen verkocht ter voorkoming van zwanger
schap.Bij mijne administratie is noch op politiek, noch op crimineel
gebied,nadeligs van hem bekend.Voor zoover bekend, heeft hij geen
contact met andere organisaties en staat hij verder niet ongunstig
bekend.



1 Durk Bouma, geboren te Idaarderadeel, 21 Augustus 1902, onder-machi
nist N.S., wonende 'te Nijmegen, Willemsweg No.199, werd in het 
bevolkingsregister alhier ingeschreven op 26 Mei 1926,komende van 
Roermond.Hij bezit de Nederlandse Nationaliteit en bêlijdt geen 
Godsdienst.Hij is lid van de Nederlandse Vereniging ven Spoorweg
p_ersoneel,aangesloten bij het N.V.V. en is lezer van "De Waarheid". 
Hij staat minder gunstig bekend e n wordt· geacht to·t alles in staat 
te zijn. 
Bij_mijne administratie is noch op poli tie.k, noch op crimineel gebied 
nadeligs van hem bekend. 

'

Hendrik Renier Mo.$. geboren te Rotterdam, 22 Apri 1 1904, leerling
machinist N.S., wonende te Nijmegen, Muntweg No.165, werd op 1 October 
1937 in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven,komende 
van Rotterdam en werd op 17  November 1947 afgeschreven naar Leeu
warden.Hij bezit--...de Nederlandse Nationaliteit e n belijdt geen Gods- -
dienst.Hij is zeer vermoedelijk lid van de E.V.c. en is lezer van 
"De V,aa rheid 11.füj staat minder gunstig bekend en wordt eveneens 
geacIST t�Ot alles irJ. staat te zijn. . · • Bij mijne administratie is noch op politie k, noch op crimineel ge
bied,nadeligs van hem bekend • 

........ -,z....,.,...,...,.... .,..rtfrä.üs Cornelis Hermanu.s Markwa t, ge bo ren te Ni jmeg-en ,- 3 April 1907, 
calandervoerder, wonende te Nijmegen, Rembrandtstraat lio.7.5,werd 
in he � bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven bij geboorte. 
Hij bezit de Neqerlanqse Nationaliteit en staat in het bevolkings
register ingeschreven als Ned.Hervormd,doch,volgens bekomen inlich
tingen,doet hij aan geen .Godsdienst meer.Hij is lid van de Ned.Fa
brieksarbeidersbond,aangesloten bij het ·N.V.V...Hij is zeer terughou
dend .en bemoeit zich weinig met anderen.Hij staat verder gunstig be-
kend. 
Bij mijne administratie is noch op'politiek, noch op crimineel gebied, 
nadeligs van hem bekend . 

Typ•: K. 
Coll.: 

Par.:� 

De van Politie , 
-----

J. Th. Vel tman.



• • • 

R IJ K S P O L I T I E 
DISTRICT DORDRECHT 

COMMANDANT 
----------�-----�------

No.150 .... Geheim. 
• 
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-
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BUREAU B 
PN[>ERWERP: Inlichtingen. 8 J� - /,4 .. ·,y ... " .... """' 

ij.,/, j...,. .. . 

,. 
,. 

OPGELEG� 
� �) 

--· 

/ Naar aanleiding van het gestelde 
in trw schrijven dd. 28 November 1947 No. 
24386,heb ik de eer U lioogede1gestrenge 

�nie-rOij de gevraagde inlichtingen ,betre-f � 
fer1de e .ROODBOL,Lindestraat 6 te Hendrik
Ido�Am.bacht, in duplo aan te bieden • 

. 

De Districtscommandant, 
De Dir.Offieier der Rijkspolitie 3e Kl. 

o/i de Adjudant b.m.à.c • 
• 

K.de Vries. • 

• 

AAN: 

de Heer Hoofd der

Centrale Veil.igheids Dienst

J'avastraat 68,te 
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i ,,Q..EWEST RIJKSPOLITIE 's-GRAVENHAGE

District - Dordrecht 
Ridderkerk"23 December 1947 

Onderwerp: ttrnlichtingen betreffende C.Roodbol" 
wonende te Hendrik Ido Ambacht. 11 

Bijlagen : Eén. 

• 

In antwoord op Uw schrijven Dordrecht ., � December 1947" 
Nr. 150 Gehàim"gesteld op het afschrift schrijven Centrale 
Veiligheidsdienst 's-Gravenhage"28 November 1947,Nr. 24386
Geheim"betreffende het instellen van een onderzoek naar het 
personalia"politieke oriëntering en verder van belang zijnde 
gegevens omtrent C.Roodbol"Lindestraat Nr.6"Hendrik Ido Arn-

� bacht"heb ik eer U Hoogedelgestrenge beleefd als volgt te
"'; �..;'. b�richten" dat h.et personalia van C .Roodbol is als volgt:-----
'Á. 'v\.. '1 } Crijnus Roodbol" geboren 24 October 1906 te Zwijndrecht" ge. /Îl huwd" van beroep fabrielsarbeider,wonende te Hendrik Ido Am-

( { 
bacht
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in het huwelijk getreden met Cornelia Catharina van der Net, 
V.., geboren te Dordrecht,16 Augustus 1907,------------------------

Uit dat huwelijk is op 4 October 1936 te Zwijndrecht 
1 een kind geboren van het vrouwelijk geslacht. -----------------

Vanaf zijn geboorte heeft Roodbol te Zwijndrecht gewoond 
tot 11 September 1945.op 12 September 1945 heeft hij zich ge
vestigd ten huize van zijn tegenwoordige schoonvader genaamd 
Jacob Visser,geboren 17 October 1885 te Hendrik Ido Ambacht 
en wonende a costi L indestraat Nr. 6.------------------------

Vernoemde Roodbol leefde toen gescheiden van zijn vrouw. 
\ Op 22 Januari 1946 is vorenvermeld huwelijk wettelijk ontbon

den.Hierna is hij op 21 Maart 1946 te Hendrik Ido Ambacht her-
trouwd met een dochter van de reeds eerder genoemde Jacob Vis

lser genaamd Wouterina Maria Visser"geboren te Hendrik Ido Am
i(v,. lbacht"9 November 1918.Uit dat huwelijk zijn nog geen kinderen

geboren.------------------------------------------------------
0.Roodbol belijdt de Ned.Hervormde godsdienst en is naar

alle waarschijnlijkheid aangesloten als lid van de Partij van 
de Arbeid.Hij komt in de administratie van de Gemeente Politie 
te Zwijndrecht noch van de Rijkspolitie te Hendrik Ido Ambacht 
niet voor,evenmin in de kartotheek van de politieke delinquen
ten bij de PRA District Dordrecht.In de gemeente Zwijndrecht 
stond Roodbol bekend als één in zichzelf gekeerd persoon"die 
zich weinig met andere personen bemoeide.In de gemeente Hen
drik Ido Ambacht beschouwt men hem ook als een zonderlinge fi
guur"die zich afzijdig houdt van omgang met andere personen. 

Op sommige personen maakt hij de indruk niet ten volle toere-
kenbaar te zijn.----------------------------------------------

Momenteel woont hij bij zijn schoonvader Jacob Visser in 
Bedoelde J. Visser"is de vroegere voorzitter van de destijds 
te Hendrik Ido Ambacht gevestigde afdeling van de oude SDAP.--

Ter toelichting zij nog vermeld"dat nog geen inlichtin
gen zijn verkregen omtrent een gevestigde afdeling van de Ne
derlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming ten huize van 

C.Roodbol voornoemd.Mocht op deze inlichtingen prijs worden
gesteld"zal alsnog getracht worden de gewenste inlichtingen
te verkrijgen.------------------------------------------------

AAN: de Majoor"Districts-Commandant 

van de Rijkspolitie 

te 
DORDR ECHT. De 
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In antv·voord op u,/v schrijver1 

dd. 29-11-1947, heb ik de eer U 

no. 2Li�J86, 
� -. 

rioogEdel-

GestrenÈ>e het V..Jj_g<311de te bericri.ten. 

J . .Al\1 KQOPb, ge·boren te Veendam, � 7-7-07,

van beroep Of)permar1, v.rOEnde .deneder1 Ver

laat 74 te V0er1è.am, sta.at in de gemee1·1te 

v·eendam als een eerlijk en betrou1\ba�r 

uersoon bekend . 
. \ 

Hij is zeer �·aarschijnlijk lia van de 

C D ,.""l' • .i.. • l\I •

-

De Inspecteur van Po�itie, 
- \

.J 

-�

l _., / 

J. Eppi nge .. ; - -�--

Aan de heer Hoofd-van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

K 2418 

's-Gra.venhage • 
.- .. 
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Ik heb de eer U hier-
bij te doen toekomen een verslag 
van de alhier op Vrijdag, 19 Decem
ber 1947, gehouden openbare bijeen� 
komst van de Afd. Alkmaar der Ned. 
Ver.v.Sexuele Hervorming.-

Voorts gelieve U hierbij aan te 
treffen een exemplaar van het 
blad ••versta ig ouderschap'' 

De Com issaris van Politie, 
vr.-

• 

• 

.AN 

e Heer HOOFD VAN DE

�NTRALE VEILIGHEIDSDIENST

• 

straat No.68 
AVENHAGE 

• 

L 

•
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BETREFT: Cursusvergadering van leden en 
genodigden van de "Ned.Vereniging 
voor Sexuele Hervorming", Afd. 
Alkmaar.-

ONDERWERP: "De sexuele opvoeding on�ar jeugd" 

PLAATS: In de zaal van "VALK' s Lunchroom" 
aan de Houttil te Alkmaar.-

TIJD: 

SPREKERf 

Vrijdag, 19 December 1947, te 
20.00 uur.-

HEUT21:NG, �t-ene.-ar -aan het De
partement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, wonende te 
's-Gravenhage, penningmeester van 
het hoofdbestuur"v'än de N.v.s.H. 

V E R S L A G.-

Aanwezig ongeveer 30 personen. zaalcapaciteit: 

ongeveer 100 personen. Te omstreeks 20.00 uur, werd de ver

gadering door de voorzitter van de Afd. Alkmaar van de N.V. 

S.H.: DIRK JAN VAN SONDEREN (reeds eerder vermeld) met een

kort welkomstwoord geopend. Hierna nam de Heer HEU�ING het

woord. Spreker merkte in zijn betoog o.m. op: "De wereld

zoals wij die thans kennen is vol leugen, misdaad en bedrog.

Tegen alle overtreders van de tien geboden, die dagelijks

voorvallen, o.a. moord, diefstal, valse getuigenis e.d. komt

de jeugd thans in verzet. Zoals de jeugd zich leert kennen op

alle mogelijke gebied, toont zij zich het slechtst op het

gebied van de sexualiteit. De wereld wordt gedreven door

twee drifteh, nl. honger en liefde. Als men honger heeft,

krijgt met de drift om te eten en doet men dit om in het leven.

Daartegenover staat de liefde en daardoor de geslachtsdrift.

We kennen de gesiachtsdrift van onze jeugd. In ons ligt de

neiging aan die drift te gehoorzamen, maar de beschaafde

wereld verbiedt ons dit alles. Het gevolg daarvan is veel leed

en moeilijkheden en een grote verwording op het gebied van de

sexualiteit. Geleerden beweren dat wij deze drift wel kuhnen

bestrijden maar dat dit ons gedeeltelijk zal gelukken. Het

verdrijven van de neiging tot geslachtsleven leidt tot zenuw

ziekte. Wij moeten ons op dit terrein allereerst bemoeien met

de jeugd. Wij kregen daarover nergens voorlichting. zulks

noemde men onfatsoenlijk. Spreker memoreerde hierna een door

hem gedaan bezoek aan Zweden, alwaar hij twee geraamten had
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gezien, onderscheidenlijk van de man en de vrouw, doch op 
welke tekening de geslachtsdelen waren weggelaten en waar
onder stond vermeld: "Dit zijn de beste platen voor het 
middelbaar onderwijs", waarna hij opmerkte: "Waarojinde 
geslachtsdelen er niet op getekend". De kinderen van 
omstreeks 17 jaar worden niet voorgelicht en horen de 
problemen op het gebied van de sexualiteit voor het 
eerst op de straat. Spreker plachta hiermede de oorzaak 
aan te tonen van de onrustbarende omy�ng die de geslachts
ziekten onder de jeugd heden ten dage hebben aangenomen. 
Het is onvoldoende als wij alleen spreken over voortplanting. 
Immers de neiging tot geslachtelijk samenleven houdt niet 
altijd in de wil om kinderen te verwekken. Wij moeten het 
geslachtsleven aanvaarden als een normaal gezond en natuur
lijk verschijnsel. Dit heeft niets te maken met bah, vies, 
enz. Waarom dus de kinderen deze voorlichting te onthouden 
en hij voegde hieraan toe: "Deze voorlichting moet op het 
juiste tijdstip· en zo vroeg mogelijk gebeuren, omdat bij 
het jonge kind hiervoor belangstelling bestaat". Men moet 
met de voorlichting aan kinderen niet wachten, totdat hier
over door de jeugd zelf gevraagd wordt. Als door hen hier
over reeds gespreken is op straat, kost het de meeste moeite 
om dan nog de juiste voorlichting te geven. Spreek normaal 
en gewoon met het meisje over de menstruatie, ook wanneer 
het kind nog niet zover is. Als de puberteitsjaren zijn 
aangebroken is het de angst� de jeugd kwaad doet. 11 

. J . 

Aangaande de onanie merkte spreker op: "Als de jeugd weet 
dat het gewoon en gezond is, zullen zij hier geestelijk 
niet onder lijden. Als de kinderen ouder worden, gaan zij 
zich immers toch geslachtelijk uitleven. Zij ·hebben het 
recht op de voorlichting omtrent voorbehoedmiddelen. 
Sprekende over zijn eigen ziens\W!ijze omtrent de voor
lichting aan kinderen, memoreerde hij in het kort, op 
welke wijze hij in verband met het door de Duitsers ged�ne 
verbod tot het voortbestaan' de� Nieuw Malthusiaanse Bond, 
deze naam werd veranderd in "Particuliere goederenhan·del" 

,en hoe hij de goederen (voorbehoedmiddelen) met behulp van 
\zijn kinderen, waarvan de jongste slechts tien jaar was, 
inpakte en uitreikte aan de gebruikers daarvan, Te 21.10 uur 
eindigde spreker zijn betoog met de woorden: ""Aanvaardt 
zelf het geslachtsleven in de volle omvang, maar volkomen 
normaal en gewoon, dan zullen onze kinderen geen last heb
tJen van zenuwziekten, zoals er tegenwoordi� zovelen in 
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onze maatschappij zijn." In de pauze werd gelegenheid 

gegeven tot het stellen van vragen, mondeling of schrifte

lijk. Slechts 1 schriftelijke vraag werd ingediend: nl. 

"Bestaat er enige lectuur over onanie, die het met Uw 

zienswijze eens is". Spreker antwoordde hierop: _ ttHierover 

bestaat weinig lectuur, doch 90 % van de jeugd doet hieraan. 

De onanie is tot voor het huwelijk vrij normaal. Dit is 

echter van intieme aard. Men vraagt zulks niet aan de kinde

ren, omdat men ook niet aan de kinderen vèrtelt wanneer 

wij met onze vrouw geslachtelijk samenleven, maar aan

vaardt het als gewoon. Men wil echter dat de jeugd zich 

op dit gebied beheerst. Natuurlijk is zelfbeheersing goed 

en plicht van de dingen die verkeerd zijn en dit is zelfs 

noodzakelijk, maar waarom hier de noodzaak van zelfbeheer

sing. Deze dingen zijn ook goed, gewoon en natuurlijk".-

Te 21.30 uur werdooor VAN SONDEREN, voornoemd, de vergade

ring, die een ordelijk en rustig verloop had, op de ge

bruikelijke wijze gesloten .-------------------------------

Aan de ingang van de zaal, voordat de vergadering was aan

gevangen, werd aan alle aanwezigen het maandblad "Verstandig 

Oudersc�apt1 (Propagandanummer), orgaan van de Ned.Ver. 

voor Sexuele Hervorming, uitgereikt.---------�------------

De afdeling Alkmaar hiervoren bedoeld telt momenteel onge-

veer 200 leden.---------------------------------------------



1NLICHTINGZNDIENST TE HENGELO(O). 

No • ID • 121/47 . 

, ..
G E H E I M.--··-

(' BUREAU Ei __. 23 DEC 19�Y 
Onderwerp: Inlichtingen 
Mevr. T.Hendrikse. 

rr 

2 4 DEC 1947 • ,- i 
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ÓPGEUGl!i 
Naar aanleiding van Uw schrijven, dd. 28 Novem--. 

ber 1947 No�4J,S(t" betreffende de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming,deel ik U mede dat de in dit 
schrijven genoemde mevr. T.Hendrikse,blijkens het Bevol
kingsregister dezer stede is gena&md: 
Christina Paulina DERKSEN, geboren te Lonneker, 22 April 
1923, zonder beroep, wonende alhier aan de »festerniaa tsweg 
No.11. 

Zij trad op 6 November 1945 te Enschede in het huwe
lijk met Jan vlillem Hendrikse, geboren te Hengelo(O), 7 
Maart 1921.Voordien was zij als fabrieksarbeidster te 
Enschede werkzaam.Op 9 November 1945 vestigde zij zich, 
komende van Enschede .t.tjehstraat No.6,in deze gemeente. 
Op crimineel en politiek gebied is bij de politie alhier 
niets ten nadele van haar bekend. 

De echtgenoot van betrokkene is alhier als broodbe
zorger werkzaam bij de Coöperatieve Verbruiksvereniging 
"Samenwerking'' .Bij de directie van deze co�pera tie staat 
hij zeer gunstig bekend. 

Ofschoon Hendrikse is geabonneerd op het dagblad nne 
daarheid" ,kan worden aangenomen dat hij niet is aange-

1" sloten bij enige politieke partij of organisatie.Het be
./" wandelen van de middenweg zal op politiek gebied zijn 

/ houding zijn.Ook ten aanzien van deze persoon is in het 
i algemeen en bij de politie niets ten nadele bekend. 

Omtrent het voltallig bestuur van voornoemde vereni
ging verwijs ik U voorts naar mijn schrijven no. ID.}9/ 
47,U toegezonden op l Mei 1947. 

19 December 1947 verzonden aan het 
ofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

;
·G R A V E N H A G E.
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POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 
-

Nr. I.D. 10811- '47. Amsterdam, 11 Decembe;r:- 194'2,:.1 "(d47
1

, 

Uw brief ��-�.6_, dd. 
' IC.., . • 

,. � 

� .�o, ,.,,, ,, j h' .. �.s-y.

Onderwerp: Ned. Ver. voor Se-xuele Hervor:qiing. 
11 

'!), 

BUREAU ö 

13-JJ.-·fBijlagen: 

GEHEIM. 

Aan 

1000-10-47 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het volgen
de medegedeeld. 

De personalia van de daarin bedoelde Lambers zijn als volgt: 

v<_ N' 
1

J 
Johannes Franciscus LAIVIBERS, geboren 15 Maart 1890 te Am
sterdam, steendrukker, wonende Karel du Jardinstraat 5 
belétage te Amsterdam. 

In genoemd perceel is het "Dr. Aletta Jacobshuis" geves
tigd. Aan de gevel van het perceel is een groot emaille 
bord met die naam aangeb racht, terwijl zich op de deur 
van Lambers'woning een grote metalen plaat bevindt waarop 
dit eveneens vermeld staat. 
Aan genoemd huis zijn meerdere doktoren verbonden, terwijl 
een vrouwelijk arts veelal in het perceel aanwezig is. 

/ �iJ , 1 De vrouw van Lambers, genaamd Elisabeth Sophia SPRUYT,
� geboren 27 Februari 1894 te Amsterdam, schijnt veelal in 

het huis te assisteren, loopt althans meestal in verpleeg
stersuniform rond. 
Het huis wordt tamelijk druk bezocht. 
Lambers leest het dagbl?;d "Het Parool" en is politiek, 
voorzover bekend, georienteerd op "De Partij van de Arbeid"� 
In zijn huis is gevestigd de Middelenvoorziening voor Am
sterdam van het Centraal Middelendepot "Neerlandia". 
Uit de politie-administratie alhier blijkt, dat in 1924 
proces-verbaal tegen hem is opgemaakt terzake overtreding 
van de Loterijwet. 
BL� de P.R!.!. Amsterdam komt hij niet voor. ____________ _ 

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. Den Haag. D-2.

I\ 



ir�rr:g�fu�WDANT DER RIJKSPOLITIE 
) 

Wie
:ygen,13 Decem�eI l9t9 ,

�
-·o

No, X-C. V.D. Geheim Persoonlijk � /� ( lf/l":'; -tVY 
J. Vo!çn�.iQpGO.é _. ,

Onderweri,: Nederlandse Vereniging ' _ /, t":1., 

1
voor Sexuele Hervorming. BLJRC 6 LI B

· 7 OEG ;, : 1 1
, >, ,.2 / ,,,fa \ ' . ' . 

Bijlage: een ( ftJ ·� / J� JJ; /1-/Z· ·y ACD/ 2&4-/-oc.-/ 
Ter vo�lg..aéning : het gestelde in Uw schr��-· dd. 29 Nove . ber 1947,Ni,249�6 Geheim,onderwerp als in de margine,voorzien van 

het onderscnrift van de Heer Districtscommandant der Rijkspolitie 
te Alkmaa.r,dd.2 December. 1947 No.221 c.v.D. Geheim Psrsoonlijk, 
heb ik de eer UHoogedelgestrenge het navolgende te berichten: 

!djf "Bij een dezerzijds gehouden bedekt onderzoek is betreffend 
-:,,. �, .MARIA DUINKER,geboren te Wieringen,9 Mei 1921,echtgenote van Ber-7(1/ �1tua Boontjes,wonende te Wieringen,Hippolytushoef,Bijlstraat ?, 

niets ter hare nadele kunnen blijken.Zij is een nette vrouw die 
_.---0-e�rekkelijk onopvallend haar weg gaat.Zij staat dan ook gunstig 

� ·- bekend.Haar echtgenote is waarschijnlijk politiiklinks georien
teerd doch treedt daarbij niet op de voorgrond. 

Haar vader Jacob Duinker,thans wonende te Rotterdam,die 
voorheen te Wieringen een hotel• en cafebedriji had en verdacht 
werd pro Duits (N.s.B.?) te zijn,is dan ook in verband daarmede 
na de oorlog gearresteerd doch thans weer in vrijheid gesteld. 
Haar stiefmoeder,Katharina smhmitz,(overleden) bezat voor haar hu
welijk met Duinker,de Duitse nationaliteit en was Rooms Katholiek
In verband hiermede is door genoemde stiefmoea·er betrokkene, voor 
de oorlog,voor enkäe jaren naar een ReK, Duits Zusterhuis gezonde 
voor haar opvoeding,waarvan zij later verklaarde wel het een en 
ander van deze opvoeding te hebben behouden.Hoewel zij thans in 
het bevolkingsregister te Wierin�en staat ingeschreven als hebben
de geen geloof (evenals haar man) had zij,zoals tot voor kort nog
is waargenomen een kr•ja aan de wand van haar slaapkamer hangen. 

Betrouwbare personen die haar van nabij kennen,en gunstig
over haar oordelen kunnen zich niet voorstellen dat zij depot
houdster van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
zou zijn,daar uit met haar gevoerde gesprekken ni?Ih�er is kunnen 
blijken dat zij de ideeën is toegedaan welke over het algemàen de
leden van deze vereniging bezitten.Eerder zou het tegendeel zijn 
gebleken.Indi�n dit evenwel toch mocht blijken juist te zijn,ge
niet dit echter dan in zeer beperkte kring bekendheid. 

Omtrent haar politieke orientering is hier niets bekend
kunnen worden,zodat indien zij zich eventueel tot een bepaalde 
groepering mocht aangetrokken gevoelen dit uit haar handel en 
wandel niet blijkt,en zij dus politiek niet op de voorgrond treed

· Nietemin blijft deze vrouw mijn volle aandachthouden en 
zo mij iets omtrent haar politieke orientering danwel betreffende 
g,enoemde functie bij deze vereniging mocht blijken,zal dit als
nog door mij worden gemeld. 

De Opperwachtmeester
Groepscommandant 

c.J.Vroom. 
Alkmaar, 1.6 December 1947. 
GEZIEN en doorgezonden; 
De D:istrictscommandant 
Officier van Rijkspolitie le Klasse 

Mr.J.P.v.d.steur. 
Bij afwezigheid, 

De Adjudant belast met de diehotcorrespondenti , 

Heer Hoofd
te 

vnnU�,

t s•Lr R A ·v E N In afschrift ac.n de Heer 
Procureur-Generaal Ïgd. Dir. van Pol. 
te Amsterdam. 



GEWEST .AMSTtRDAM DER RIJKSPOLITIE 
DISTRICT-UTRECHT -·GROEP-DRIEBERGEN •. 

Driebergen,12 December 1947. 
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Litt.J.�· 
G E H E I M. 

\J OE.C 1� t' 

Bijlagen:Geen. 

Onderwerp: Inlichtingen betreffende 
H.J.Nieuwerf,wonende Traaij No.246a. 
te Driebergen-Rijsenburg. 

' 7 

/ 

•• 

AAN 

Naar aanleiding van een schrijven van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST te 's Gravenhage,dd.28 November 
1947, No.24386, betreffende inlichtingen van H.J.NIEUWERF, 
voorzien van Uw onderschrift, dd.5 December 1947,No.172, 
Geheim-Pers.,heb ik de eer UWelEdelGestrenge beleefd het 
navolgende te berichten: 

K N tl ' - HERl'vI.ANUS - JAN _. NIEUWERF -
·. ' · / geboren te Boskoop 18 Februari 1913, van beroep bakkersgeze

� 
( 

wonende te Driebergen-Rijsenburg, Traaij No.246a.,vestigde 
-, zich in deze gemeente op 2 October 1941,komende van Boscoop 

Burgemeester Colijnstraat No.273. 
lt(lJ v· l Hij is gehuwd met: - AARTJE - KERSBERGEN -,geooren te
K- · J Waddinxveen 1. Mei 191s·. 

Uit dit huweliJk zijn twee kinderen geboren, een zoon
tje en een dochtertje, thans respectievelijk 2 jaar, en 11 
maanden oud. 

HiJ noch zijn vrouw bemoeien zich met Godsdienst en 
zijn ook niet bij een kerkelijke gemeenschap aangesloten. 

Betrokkene is vanaf zijn komst in deze gemeente, 2 Oc
tober 1941, tot Mei 1946, als bakkersknecht werkzaam ge
weest bij de bakkerspatroon, J. van Barneveld, Traaij No. 
144 te Driebergen-Rijsenburg. 

Thans is hij als bakkersknecht werkzaam bij H.JACOBS, 
houder van een brood en banketbakkerij, aan de Bessenweg te 
Driebergen-Rijsenburg. 

Volgens verklaring van zijn gewez6?Jpatroon J.van Barne 
veld, was hij ijverig en in alle opzichten betrouwbaar.Hij 

tA\ bemoeide zie� nimmer met politiek. v��� 
Nieuwerf en zijn gezin st�an alhier zeer gunstig be-

de 

kend. In de administratie van de Rijkspolitie te Driebergen 
Rijsenburg komt betrokkene niet voor en op politiek gebied 
is niets ten nadele van hem bekend. 

Tijdens zijn verblijf ·in deze gemeente, gedurende de 
bezetting heeft hij zich als een goed Nederlander doen ken
nen. 

Heer 

De Adjudant, 
Groepscommandant, 

J. Steffens.
OFFICIER van RIJKSPOLITIE le.klasse 
Gommandant van het District "Utrecht" 

te 

D E  B I L  T 



DISTRICTSCOLlfoANDANT DER RIJKSPOLITIE UTRECHT. 
No. 172- Geheim-Pers. 

Kennisgenomen en beleefd aangeboden aan de Heer Hoofd 
Centr.Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage. 

Hierop heeft betrekking Uw schrijven dd.28 November 1947 
No.24386.-

Typ. V.· 

l 

De BKlt, 15 December 
De Officier v.Rijkspolitie 

Districtscommandant, 
P. Laverman,

.

1947, 
1 e kl., 

(<rR�/ 
�-

/ 



Uw kenmerk 
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Commissariaat van Politie Leeuwarde 

r ,,n 

Uw brief van 

A.an c..e haer Hoofd van de Centrale
Veili6heidsdienst

te 

Ons kenmerk 

BUREAU B 
/J- /.//'/} 

I 

... o. J..4 )< o cS-11-1'./.·7 :b..ab. �40 
LEEUW ARDEN, 

9 : ecer0lh;r 1947. 
Onderweri:t Inl. ootr. L. r,;:eijer. 

In antwoord op Uw bovenaant,ehaald schrijven heb ik de 
e.ar U net vol _.ende ·ce D'3.1'ic�1ten: 

7 Lolke Ïlleij er, c..;eboren te Leeuwarden, 24 oc·cober 192 -z; 

�.;:ruitooroeè.ie11à.e, zoon van Jurrianus �11eijer en ..:1riJntje J�its 
110 ... 1enc e Leeu·iv1 iKst:.:aat 101 te Leeu.nn·den, stdat hie1� ter 
s-rec..e Gu.r1::.,ti0 tekend..

:Ja de Lac -Ie :ichool doorlo.!!en te heo'be.J., oehc. .. lde hij 
het oi::;üo111a Iv.i:Ulo-A. 'e:rder bezit hiJ het d.i1 lo··:a r,_idö.eluare 
Randelsavondsc1ool en diploma's voor typen en E.. t.JD.O :rar'ie. 

1/an 15 � ovembcr 1·9.2,9 tot 15 Jenuari 194U îias hij werk
Z<..t.u.l"l als knntoc.,ro eè..ienc e bij cïe kó...:. shunà.el ::._,:;_ eia ta Leeu
wc.r( -:;'J.. Up laatstt.;enoc.i"'lde davw11 tj ad hij ctls � ioselloper 
in diu1sc bij de Rott81du.mse Bankvereni0ing alhier. ve1"70l
bens werd h�j op 1: Mei 1942 aangesteld als �&ntoo�bediende 
op �e '�Gèisc:1e af- elin, van het Gevrestclijk Arbeidburea.u te 
Let.:uvarclen. Hij '."i st dd�U" een �;root aantal 1:--:e11: ·in;ska �rten, 
be-rrefle1 rl.e arbr:dders cHe hest;ercd were::1 voor uitzenc,L1" 
lldu.r .lJui't,slc..�:d, cc ·r2:i:valscn. '}oen Cit c"..oor ( e :Jui tsers 
ontdei.�t \f8IC".., ;rist hij zich door de vlucht t.'l.è:i.21 een ve1�vol
l>in0 te ontt1ekke11. Hij dook op 17 :.ove:mber 1$<-3 onder. 
:,a de JevriJding he.Jft nij :::;ijn ai"beid we_r op0evat. Bij 
zijn '\, e1·:.: ·evers staat 1lij zeer c,unstig aan[;esch:te ..ren. ï.,oor 
zijn b escheiC1.en.';_1eid "e t hij echter niet volc:.oe�1de pa1"tij 
t� t;1e .ken van zijn Capaciteiten; 

Op 15 _[l�u'--'·ustus l�L�5 trad ,.iiJ te Bus.ë>U'"' in >et huvreli� .:. 
"i.1E..t Louise Gesina 11i1artia, ._.,ebo1�en te Bus::..um, 29 Mei 1922. 
Hdt echtpaar heijer he: :ft één kind, genaamd Jen..."ligje ...'riJn
tje, �eboren te Bussum, 20 Jällua�i 1946. 

Up politiek gebied t1 eedt Meijer niet o:p �le voorgr?I:,<L 
Hij is vro.t>..rschiJnlijk gel:!l lid van eni.:;e politieke partiJ. 

E.ij behoort tot de Ned. IIe:rvormde Ke:rk, doch oezoekt 
de odsdienstoefenin··en 11..:..ct regelmatig. 

Zijn naa'7J. komt in r1ijn adnünisc1·atie, noch in die der 
P.RA te LeeuuarLen, voor. 

Hij heeft uevn rechtbc1nkvonnis0en te zijnen laste. 

De Com�is-&:is v�n Politie� 

� ... 1 -z
1107 l-5-'47 5000 Druk Jacobs 
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Na2r aanleiding ener door mij: A�!'TOIJilïS 
.A:JRIA..� us JCd.A1·h�.E'S Vp,.N :o::r 1.JrI:JGR.At.F, 1,ic? chtm ,st r lC' kl2SQ 
d "'r R:..,.;: s polit io, Postco1.1.m2ndc:P'lt tfJv ns onb zold i:d r� . .;l<s
r"-ch r-ci-ru.,r, brihar .nd" tot d G-ra"p Y..f"2trh 11v 1, .taft Lo:.::-i
opzan..:'.:. vE"r.. UW l·d-1"'�str1tnn-e ontvan&cn ecr,rijv n, d,::'.: • .1. 

.D- oeT'-!r, hr.G.F. I. 7�4 /47, and rw rp: Inlicttir-"'n, inho1:
d nd p rs oonli.1 ke opdracht inlio·�t:..;-,--:r, t v rstr k', n t,�-

1 tr ff nd� d p rsonaliP r,n politi k oril!nt'"'ring v::;n GF'i.Alt
DUS V.AN TII!T Hê:B.1I{ _OSTJf�D;î� .(;\.tor n t Ro 1.,.ricim, 28 Tulc:i.,,rt 18S3 
:inst rumcnt n fa'-:rik::>nt, _ r 11vd IT1P!t Sopt i� H r,d rik,; V"�: dr r 
Gra�f, won= ndc t Loonopzand, Hog�st nnwn� 88, rcQ ik èc ��r 
U \:c,leäel'.;estren ·e ·2leefd het vol?;ende te r-pI-,orteren: 

Var... den Heek Cstende st�r,t ric:'.' ter pl··tt'r op pcJ_�·v "i:k 
r ;eb iBd niet' o nrw11s tig be k.:,-:, nd • 

.dij is ondernemer vt?n 6en instr ent n:> ",.,riek�e, w rir 
tij zarà ... �er pereone:l 21rteid ve:::•ricrt. dij l'"'cft· vr ----.., ' ,- nd. 
in financie lo moe ilijkl-e.:.en. . ' · 

Betreffende zijn privé l.., ven krn ik rct vol V ,-e :?"e"edelc.., 
J1Cerrrrlen werd. ik door zi.jn V1'."0'"W '"'TIR'e?ocrt bij 1-,,i2e1::}k"' 
onentgl1eid. oro.e te, brengen. Zij wem d�n :.i: ""Ïjls ,., orr ·r· -r 
m�n mis���1eld en het ·evalr we ��n'd"t zij�� �c 1 telijke 
vrnni..,i voor een p·: r d�L,en verliet. 

Bij i-et h·atste bev�"Jl toen i -;r. }1··:::..p wer1 inr.s; ro pen, 7.,. e 
ei r1s1�!nJc1.i·.g van à.ier.. -:..rd, ,.:;_.t, U<: 'et noèir_ v,rë.: er te 
arrestere,1. UiteindeliJk werd dit :loer ziin v.,,,01 �, .1·.i...:; c,J:'lt
nden en nad3t door hem èeters.,f 2p werd bel1..,vfd, "i..eG ik r.iet 
LO°L, arrestatie over&:,:e�...,.an. V�r.af die tijd wcrC:. t1i�n hlp 
r..itJt rn- r ir�eroei-,�n. 

Van de11 Hoek Ostc·.: e � ver z onc.e rliï'1i'. mens •. dij is buite.1-
Gev;.00.1 u. .:..Li,; en zenuv;auhtig. ;.fzar n:iin "b:;8Jl.vide;1 LC1 ir!: 
is tij f eeteliJk ziek. 

Geduren' e de t jd dat 'l'. � j.1 '-11 .... ü:9 c.-' oer :liens vroww îien;:l in
seroepen, liet zij mij doo:rscherr;�reJJ., d-:.c ::..i.� .:e'l r::i.30_:."'t 
is c:-� E,::,xt:c2.(, ef-,,i�kir. ,en hec-"'t. Or.1fü1t ik het ond.e:rwerp _te 
:�:.es vonçl p:n. è.[. a:::-cver vr2�en te stel:;.en, heb ik zulks Ook 
acL terwege 0elaten. 

l'fr,nr-ik m..,en �i11e '.îet C:"'P.r 1�3�, -·;;.::'d. de Eï..ïrg-._,n:iecster 
0..:2llens) dez . .::::' �Cl" ,;:-,:,c� u;r-.eE:e de rem.,-<;ntepalit.:.e "Pilt-
t over: of dilversum, een ante ced ,.,nten :ijst toe.;( zor:� �r, 
';"J' �r:-� on.._' ,r r:ecr wer-5. mede�edoe::'..d, :iat be:!ael:e ver -"en 
doel( Cstende bij :Jen :r,ij crlekend poliilion�el optre;j_en teven 
hem, in lîet tezit v·e_rd i;evonden met fotos voorstell ,r:_1e· 
na....,vt 1"' i .. ,=,,-.,, v�n "'.� " ,rro· -· � "' "i .!.v-:.-�se <::tr 1�r1en • 1';;.l -1.. - V:..i. '- J.J. L..: -,

.., 
J.J. V ' ...:_,,,.. -. .,i... v' .l O .i. ..A. .J. • 

B,:'o ld s01,r·i,:vor. rct ik nooit gezien., de :nededelir:g vcrkr CP' 
ik vi2 de toenmal.i.�e chef-veld.-'i chter, doo<; Ar:.ti.rk. 

Gozien ieze n:ededelir.f?, h,.,t il<" ste .... i2 �e t ·r· ,:·r- r V"-" 
v�n J n doek Cst", --:c ::volpd., doel· nitm:10r is ) etlc:ce'1 " ,...:L
hij op getiéd ·ven �z:::ielijkl·":ià, v�r�..,rr;d:..re,•cn pl� q:le. 

Ter verdere to.i:;l:..c, inr- è.ienc, irt v-:-n den Soek Ost,._- r'le 
tnfJer d.2n mià.d'elb"' r or.� :-r-.,i�s rf'c"t .,.,.,no:.::::n Pr --.e ir-'lr � 
ï�� 1-lt ::.e e.:;oedi: !'èt.. nd v0crt -::c /:li-r il<>n. H::.j 1- ,..., ef: 7,.,,-, r 
kir�crcn, v·::.·rv·n è.e ot·d8t,.. is t":1orcn in •et ,j«:� 1�2(· en 
do Jon. B tw �n tLt j2Pr 19�1. 



ti;::'1 -,ro 1·.,. is en z· 'èr slord:'....(l' t ·po, zi.-:t �-r 1; .. 0C''1l\j 
vi::seli k er.. 011v19rzor d --it. Bi_j ).ço1 '�J of t· ""rrte 1cg:p::, 
zij, vstal r lf c.:;ld:cd CY' Vind 1--ot'• l"jk r n::_ 'C-

oon. , :,·l, vovr on. cvc r 7r::.% on_tblct1; 1:)�,:;t r z,!ci rr r1e
d:u�'te verto nen. 

Voltcns verkl.?rir.g VPl. ',;;i;:·. VîC''V
,-

1 
l ·t ::t t' "i"' tnrn C'"�1 . 

zi;ster die in een zenuwinric.·_t :.nJ wordt vcrpL iJ'd. 
W c.1rvan door mlj, var: Je I.ci�r,:r'"·f, r.�rl3oc_;11:.jk o:p ,.�, 

lvf=,'-1(, er--". v2 t.d. is o: , r tv dit r'f"lpyort. 
Gosloten te �oonopzand op 7 December 1947. 

de Jelcdel· �strer ... ee H0er Dis'tricts-Commqälnd2nt 
De Dir.Cf·:.icier de,r Rijkspol�tie 3e kl •. 

r.J .J�ntc:r - ViBeci:er. 

te 

FREJJ.i 

GEWEST 's-HERTOOENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE 

DISTRICT BREDA 
COMM AND AlfT"' 

---

. 

NQ G.P.I./ 64 /'47 GEHEIM 

p 
GEZIEN en - ter beantwoording van schrijven dd. 28/11/47 

N� 24386 - doqrPeZonden aan het Hoofd van de CENTPALE VEILIG
H)l;DHSDI�.;NST to 's-O-ravenhae-e, onder opmerking. dat c1e voormalige 
Chef-veldwachter van Loon op Zand : J.H.P.-HOOG ANTINK , die wel
licht meerdere byzonderheden over v.d.HOEK OSTENDE kan verstrek
ken , thans als Adjudant in dierst is bij dA Gemeenteoolitie te 
i:Tti:EM ZUIL EN. 

BREDA �� 9 December 1947 
De Dist riet s commandant, 

De Di�.Officier der Fi�kspoJitie �e kl. 

� _:· �--=======--
"'--

-

T.J.Canter Visscher. 
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24386 � �"' Bericht op schrijven No ......... ··; .... ;.. ! .. . 
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l·T d V 0 Onderwerp: .... :� e . e r . V O r Sexue le .c.1.e r vor mir1e. BUREAU 
/ 3 -/.,Z- ,� 

In antwoord op Uw nevenvermeld schr�ven 
doe ik U hierbtj een desbetreffend rapport toe
komen. 

• 

• 

�e Hoofd-Commissaris van P litie, 
' ) 

• 

• 

Aart de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Ja.vastraa t 68, 
' s-G R A V :s î·f II A G E • -·----- - -

• 

(R. -ll. v. Ejjk) • 

• 

• 

B 



IQ2Jc�tingendienst 
; Utrecht. 

� -i GEHEIM. 

A/15-1115, 4 7. 

R A P P O R T 

Naar aanleiding van het schrijven van de Centrale Veiligheidsdienst, 
no. 24386, van 29-11-1947, betreffecde J.Elshof, wo�dt het volgende ge
rapporteerd: 

�\ 1 1 I 
De jui_ste personalia luiden:

, · JOHAN ELSHOF, geb. te Den Helder 6-8-1890, van Nederlar1dse nationa-
liteit, godsdienst Ned.Herv., gepensioneerd ambtenaar der Nederlandse 
Spoorweg Maatschappij, won. Amaliastraat 36 te Utrecht. 

,;l1i1111 JOHANNA W3NDELINA VAN 't LOO, geb. te Oosterbeek 17-9-1896, echtge-
!, 1 note van Johan Elshof voornoemd en won. Amaliastraat 36 te Utrecht. 

• 

In de administratie van de P.R.A. en de politie te Utrecht komen 
genoemde personen niet voor. 

Ten aanzien van de politieke oriëntering van beide personen zjj ver
meld, dat zij voorheen lid waren van de Sociaal Democratische�partij en 
voorzover bekend, thans nog in deze richting georiëLteerd zijn� 

In het dagblad "Het Vrije Volk" van Dinsdag 11-11-1947 komt een ad
vertentie voor,waarin Mevrouw Elshof het publiek attent maakt op de door 
haar �e houden spreekuren voor het publiek. In deze anvertentie komt 
geen rechtstreekse aanduiding voor betreffende het doel waarvoor deze 
gelegenheid is opengesteld. De inhoud van bedoelde advertentie is als 
volgt samengesteld: "Mevr. nlshof, voorheen zuster van de Nieuw l�1a1. thu
siaanse Bond, Amaliastraat 36 Utrecht, houdt iedere Dinsdag van 2-4 uur 
en Donderdag van 7-9 uur SPR�EKUUR". 

Blijkens nadere inlichtingen van betrouwbare zijde, kan nog worden 
vermeld: 

Mevrouw Elshof was/voor de bezettingstijd een ijverig werkend lid van 
de Nieuw Malthusiaanse Bond te Utrecht. Btj besluit van het toenmalige 
Qestuur werd vóór de tUd der bezetting, na een daartoe ingestelde cursus, 
een examen gevorderd van de z.g.n. zusters of/en helper� van de Bo�d. 

Aan de gestelde eisen kan �evrouw Elshof bij dit examen bij lange na 
niet voldoen, en slaagde dus niet, zodat zij voortaan in die functie niet 
meer m�cht optrederi. Een en ander gaf aanleiding tot moeilijkheden tussen 
het bestuur en voornoemd lid. Na de bezettingstUd echter wisten Elshof 
en zijn echtgenote weder in de�e organisatie daadwerkelijk op te treden, 
hetgeen werd bevorderd door de buitengewone omstandigheden door de be
zettingstijd veroorzaakt. Al spoedig echter kwamen bij het bestuur klach
ten in over beide genoemde leden. Deze klachten behelsden onder meer het 
feit, dat Elshof aan andere leden aanbood-eventueel en desgewenst tegen 
geldeltjke vergoeding- het plegen van abortus-provocatus. Deze aanbieding 
pleegde hij te doen, zonder dat daarbij derden tegenwoordig waren, zodat 
dus de respectievelijke klagers geen enkel wettig bewij� konden leveren en 
dus deze zaak door het toen bestaande bestuur met uiterste voorzichtig
heid moest worden behandeld. 

Op grond van het feit dat het bestuur achtte, dat Elshof en diens 
echtgenote in str�d handelden met de doelstelling der vereniging, meatle 
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dat bestuur tot royement van genoemde leden te moeten overgaan. 
Daartoe werden Elshof en diens echtgenote ter bestuursvergadering op
geroepen aan welke oproep zU geen gehoor gaven. Als reactie daarop 
volgd'e echter het door hen gezonden schriftelijk bedanken als lid der 
vereniging. 

Tenslotte ztj nog vermeld, dat J.Elshof, in de aanhef van dit rap
port bedoeld, zoals uit de hier ter beschikking zijdde gegeven,, uit de 
bekomen inlichtingen en uit de advertentie hierbovenvermeld, blijkt, 
gem depothouder van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
is. 

Als zodanig staat btj de I.�.Utrecht beschreven: 
�\\J I RElVIMELT JANSEN, geb. te Utrecht 21-10-1915, plaatwerker, gods-
V.wtl dienst Rooms-Katholiek, gehuwd met Johanna Maria Hulsbergen, geb. te 

Utrecht 13-12-1913� secretaris van de Vereniging voor Sexuele Hervor
ming (afd. Utrecht) en won. Leidseweg 28 bis te Utrecht • 

• Ter gelegenheid van een filmavond van voormelde vereniging, gehou 
den op 12-10-1947 te Utrecht werden de volgende kaartverkoopadressen 
bekend: 
1e. R. Jansen voornoemd. (adres als boven). 
2e,., CORNELIS 'HLLEM AAIJ, geb. te Amsterdam 29-10-1898, wagenbestuur-

1 3e.

der btj de 1ederlandse Spoorwegen, gehuwd met Neeltje Hovenier, 
geb. te Enkhuizen 8-3-1898, won. Azalèastraat 6 bis te Utrecht. 
WILHE�MUS VAN KUILENBU�G, geb. te Utrecht 23-8-1913, bureau
beambte, gehuwd met Jacoba Maria van Ditmars, geb. te Utrecht 1 V • 
12-8-1919, won. Amsterdamsestraatweg 409 bis te Zuilen. Politieke
oriäntering van dezen is C.P.N. HU is tevens secretaris van de
Vrijdenkersvereniging "De Dageraad".
Voorts staat bj de I. D. Utré cht nog als lid van het dagelijks be stuur

1 
1
be ker�d:

-?' '' JUSTUS G0SMA1'T, geb. te Utrecht 3-1-1905, gehuwd met Hendrika Linde-
/îNr.f man, geb. te Utrecht 19-12-1907. Laatstgenoemd echtpaar is inwo
�{ 1 nende bij: c-:RISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900, van ber�ep

� wagenbestuurder bij de Nede�landse Spoorwegen, gehuwd met Theresia 
'"'":-·ki� .Buringa, geb. te Gronir.gen 21-12-1897, lid van de C.P.N. en won. 

1f 
· 

Al be rdinck ThtjmstraatG 5 bis te Utrecht. 

utrecht, 6 December 1947. 

I 
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Met betrekking tot het schrijven, dd. 29 November 1947, 
No.24386, Onderwerp: Ned,Ver,vo�r Sexuele Hervormi�, GEHEIM, 
van Piet Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te s-Graven
hage, bericht de Inlichtingendienst te n11versU1I1, het volgen-
de:, � 

I 
' De in bedoeld schrijven genoemde R,BOTTENHEFT, is ge-

_, ;_ VI naamd: Reinier BOTTENHEFT, geboren te Hilversum, 15 Janua ri 
r � t, 1914, van b er? �p t imrnerman, won?1:-de Crocusst raat 10 alhier, 

1 Vanaf ziJn geboorte was hiJ ononderbroken te ttilversum
\ woonachtig. 

1 
�. In de d esb etreff ende registers te Hilversum komt zijn 

rl� i naam niet voor en ook overigens is niets nadeligs van hem be-
�· f kend. 

Ged"uende korten tijd is hij wnd. secretaris (depot-, houder) geweest van de afdeling Hilversum van de Ned. Ver, 
voor Sexuele Hervorming, welke vereniging een vo:::1 rtzetting 
zou zijn van de vroege re Nieuw Maltussiaanse Bond. 

1 
Vroeger'was hij in politiek opzicht de beginselen van 

de S,D•A·P· toegedaan, Vermoedelijk is hij thans bij geen po
litieke partij aangesloten, doch hij kan geacht worden ui
terst links geori"ênte·erd te zijn en hij heeft omgang met per
sonen uit Communistische kringen. 

Omtrent de afdeling Hilversum van ·de Ned. Ver. voo.r 
Sexuale Hervorming, kan nog worden medegedeeld, dat het be

/,W 1

JW ., 

stuur daarvan bestaat uit: 
le• Cornelis BONNET, gebored te Boslward, 15 Januari 1875, 
zonder beroep, wonertde Prof. Kochstraat 39 alhier; voorzitter
2e• Wilhelmus Petrus KEUNE, geboren te Amsterdam, 5 November 
1905, van beroep kantoorbediende scheepvaartmaatschappij, wo
nende Leehgwaterstraat 49 alhier, secretaris-depothouder en 
3e• Dirk WESTERVELD, geboren te Hilversum, 3 Juni 1916, van 
beroep magazijnbediende, wonende Curiestraat 29 alhier, pen
ningmeester• 

.\N r)�
V 

BONNET was vroeger sigarenmaker en woont sinds 1924 te 
Hilversum. Hij was vroeger secretaris van de Soc,Anarch. Acti 
en bezoldigd bestuurder-Fropagandist van het P·A·S-; secreta
ris afdeling Laren (N.H.) I•A•M•V•; redactielid van "De wa
pens neder" en bestuurslid van de kunstkring ''Dr 0 Rutgers" • 

Hij staat nog als uiterst links georiënteerd bekend. Of 
hij lid is van een politieke partij is niet kunnen blijken 
en enige politieke actie gaat, voor zoover is kunnen blijken, 
niet van hem uit, 

KEUNE is lid van de c.p.N., doch tot op heden trad hij 
te Hilversum in die partij niet op de voorgrond. 

De penningmeester is eveneens uiterst links georienteerd 
Of hij lid is van de c.P.N. is tot op heden niet gebleken. 
Wel had iljj tijdens èe verkiezingen verkiezingsreclame van 
de c.p.N. voor de ramen van zijne woning. 
-------------------------------------------------------- -- -
Verzonden aan het noofd van de Centrale Veiligsheidsdienst, 
Javastraat 68 te 's-Gravenhage• 
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Advertentie uit "Het Vrije Volk" van Dinsdag 18 November 1947 • 

Mevr.Elshoff,voorheen Zuster van de Nieuw-Malth.Bond 

Amaliastr.36,Utrecht.Houdt iedere Dinsdag van 2-4 uur 

en Donderdag van 7-9 uur SPREEKUUR. 

Mevr. Elshoff, voorheen Zus
ter van de Nieuw,Malthbonci, 
Amali!I.Str. 36, Utrecht. Houdt 

1 iedere Dinsdag van 2-4 uur 
.en Donderdag val), 7-9 uur 

SPREEK1'VR. 

·--=



POLITIE - HUIZEN NH. 

TELEFOON (K 2952) 485 

BURt,t,U B 
I ;J. ,..z. '"I 

�LN HE&-q_ HOOFD VAlT DE 

C�NTRA.LE VEILIGHEIDSDIENST 
Java"straat 68 

• 

s�G RAVEN HA GE e 

No. 1627 
• - ""f\ 1KONÛNDERV/ERP: lll.l •.il o .:)

• 

• 

HUIZEN NH., 4 Deccm�er 194 7 q. 

e � \ -r·� 
1 · ct · · · 

1\la,ar a.an_ei ing van U\lif schri Jven 
�o 24386.d�d.28-11-47,deel ik U beleefd het volgende 
11eàe: 

� 11D.I{0S -,)ea_oeld1 is genaamd l)i1�k KOS s geboren Jee Hv"izen 
29 April 1898,schilder�wonende te Huizen.NH.Iepenlaan 
17. 
Zij1'l :politieke ricl1tin6 is C oI-! .. Treedt poli ticlr ïn.et 
op ae voorgrond.Gaat geregeld ter kerko 

1iij heeft hier een cchildersbedri jf. 

de politiead.ministratie komt hij niet voor en voor 
·sr hier oel{ena_ io hij nirnmer met l)oli tie of Justi

t.J..e in aanraki11:g gc .. :reest.Hij sta.at hie11 zeer gu"nstig 
bekend.Zijn yrouw heeft. een hartkwaal en de mogelijk
heid is r1iet uitgesloten,6at hij,om te voor komen dat 
zij meer kinde11 e11 krijgen,lid is ge-çvorc1en -va.11 bedoel
de vereniging .-Hij heeft \tl1ans vier kinc1eren. 

De Corpscommana.ant 
De Adjudant van GernoPolitie 

Fr" ZE-\TG'\L� -h . V .Cl --- o 

- ,�l
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In verband met deil/inhoud van Uw schrij ... 
ven van 28 November 1947,No.24386,heb ik de eer u

- � te berichten.dat

' 

• 

geboren te Amsterdam· 28-7•l896tleeraar ambaéhts

s·oho·ol,won.Gorinchem,W .de Vries Robbeweg 73 ,sedert 
2i•4•28 in de ze Gene ente woonachtig is .Hij is ge
huwde� heeft vder-kinderen.Hij belijdt den Ev.Luth. 
godsdienst. 

Te zijnen nadeele is alhier niets kunn�n 
blijken.Vo<mr zoover bekend doet hij niet aan poli
t:ll!k. 

• 

Verbinding 

• 

-

.Aan C. V.D. 
• 

• 

• 

• 

• 

BUD r- ,: · .. '·- --- ', u· ' • 
i \ ; __ r\ f:) 

. JJ-/.t- .. J Gor·inchem. 

.... 

, 
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·Aan de Centrale
Jaivastraat 68

' s-GP..A VEN.HA.GE. --------------
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2 December 1947.

_,, , � 

, 

vember 1947 No. 24386 wordt medegedeeld dat. Johanna 
Blom, geboren te Meppel, 6 November 1918, echtgeno
te van. H.J. Hoogen stoevenbeld,wonende te Arnhem, 
Catharina van· .Rëri.rie's's1i'räa"t ·i·s; afdelingssecratares-

. se is van da Nederlandse Vereniging voor sexuele 
. Hervorming, welke vereniging haar leden voorname� 

lijk heef·t onder uiterst links georiëntaerden. In 
de bezettingstijd was zij secretaresse van de juri
di serie afdeling van de Nederlandse Arbeidsd.ia nst 
bij het Departement van Binnenlandse Zaken. 

Ha·ar echtgenoot Hendrik Jan Hoogen Stoe
venbeld, geboren te Maassluis, 6 December 1913,van
beroep Secretaris van het Districtsbureau der We
deropbouw te Arnhem, is lid van da e.p.�. Hij sprak 
o.a. op aan �eslotan vergadering der c.P.N. te ,�a
geningen, geho�den op 4 September 19479

Bovenstaande gegevens werden U reeds toe 
gezonden bij mijn schrijven dd. 9 September 1947
r�o. o.v�/G. 405/1947. . -

� ly. .� � "'Î 

:O,""" De Hoo.f'daommissari·s van Politie, 
• 

' 

• 

• 
• 

1 • 

----' ?r
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• Ik heb de eer U hier-

nevens te doen toekomen een verslag 

van de alhier op Woensdag, 26 No

vember 1947, gehouden openbare cur

susvergaderi� van de Ned.Vereniging 

�oor Sexuele Hervorming, Afdeling 

. Alkmaar. --

• 

De Comm saris van Politie, 

• 

-

• 

1 

-

de Heer HOOFD VAN DE 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

te 

• 

' GRAVENHAGE.- .. 

•

• 
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i+!"D� ALKMAAR 
V.D.R.-28

\ 

/' 

ONDERWEJiP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKBH: 
r 

{ 

============== 

Openbare cursusvergadering 
van de Ned.Vereniging voor 
Sexuele Hervorming, Afdeling 
Alkmaar.-

De zaal van vALK's Lunchroom 
aan de Houttil alhier.-

Woensdag, 26 November 1947, 
te 20 uur.-

Dr. w.F.STO.HM, voorzitter 
van de Neà.ver. voor Sexuele 
Hervorming, wonende te 
's-�ravenhage, sprekende 
over het onderwerp: "Kindere 
of geen kinderen".-

Aanwezig ongeveer 3ü personen. Zaalcapaci
teit ongeveer 100 personen.- te omstreeks 20 uur werd de ver
gadering door de voorzitter van de Afdeling Alkmaar der N.v..s. 
H., genaamd DIRK JAN VAN SONDEREN, geboren te Zeist, 15 April 
1915, timmerman, wonende Westerweg No.104a alhier, met een 
kort welkomstwoord geopend. Hierna nam Dr. w.F.STORM het woor� 
Hij zeide in zijn betoog o.m.: "Ik heb een vorige keer gespro
ken over het onderwerp "Trouwen of niet trouwen". Ik betoogde 
toen dat trouwen geen reden moet zijn voor een meer geregeld 
geslachtsleven of om kinderen te krijgen. De oorzaken van een 
slecht huwelijk en de tegenwoordige crisis van het huwelijk 
komen veelal voort uit het feit, dat men met elkaar trouwt, 
doch dat men feitelijk n4et voor elkaar bestemd is. Er zijn 
in deze materie drie realiteiten, nl. de sexuele drift, het 
huwelijk als maatschappelijke instelling en de echtscheiding. 
Het probleem van kinderen krijgen is een plan van het huwelijk 
dus een huwelijksaangelegenheid en in dit verband dient men 
huwelijk, geslachtsleven en kinderen krijgen los van elkaar 
te zien. Het verlangen naar een geslachtsleven is andersdan 
een verlangen om kinderen te krijgen. Zij houden wel verband 
met elkaar, doch zijn verwchillend te beleven. Het geslachts
leven en het voortplantingsleven zijn twee afzonderlijke 
dingen. Liefde is iets anders dan trouwen. Alle mensen die 
geslachtsverkeer hebben maken op een bepaald moment over
.wegingen, ja plegen daden, bewust of onbewust, tot regeling 
van de geboorte. Ik weet uit mijn praktijk, dat alle mensen 
redenen hebben om van de mogelijkheid tot geboorteregeling 



• 

gebruik te maken en het dan ook veelal doen. Welke redenen 

zijn er alzo. Volgens een bekend Amerikaans vrouwenarts,die 

ik hier citeer, is de reden tot geboorteregeling een medische 

reden. Ik voor mij maak een drieledige onderscheiding, nl. 

een medische reden, een sociaal-economische reden en een 

persoonlijke reden. De medische redenen tot geboorteregeling 

kunnen o.m. zijn de gezondheide_toestand van de vrouw (T.B.C. 

e.d.); een in doodsgevaar brengen van de vrouw is zeker een

reden tmt deze regeling. De sociaal-economische reden ie

meestal huizennood, geldgebrek of ondergeschikte positie in

de maatschappij enz. De persoonlijke redenen zijn niet

zoals mijn tegenstanders zouden kunnen opwerpen, egoffisme of

gemakzucht, maar bijvoorbeeld een te hoge leeftijd en daar

door niet meer in staat zijnde om de morele verplichtingen

tegenover het kind na te komen. Wanneer ik hier debewuste

regeling van het kindertal propageer, dan bedoeld ik niet

dat ik de misdadige vruc�tafdrijving (abortus criminalie)

voor sta. Ik wil hier niet over de techniek van de geboorte

regeling spreken, omdat een vergadering zich daar nu eenmaal

niet voor leent. Men kan zich om advies tot ons wenden. Wij

hebben mensen te onzer beschikking, die bevoegd en kundig

zijn U voor te lichten. Onze vereniging besteedt niet alleen

zorg aan de medische, doch ook aan de psychische zijde van

het geval de aandacht. Wij hebben niet het doel winst te

k .... h h t d 1 b ld t h 1 
· · 

k 
her-

i ma en, nou e oe een epaa e maa se appe 1J e vorm ng 

door te voeren, doch wij willen door de geboorteregeling een 

bevredigend en harmonisch huwelijks- en geslachtsleven 

bevorderen. Wij geven dus aleen voorlichting, bijv. de methode 

van onthouding. De voorvechter van de geboorteregeling,ROBERT 

MALTHUS, propageerde in de 18e eeuw het pas op latere leef

tijd trouwen, als een middel tot geboorteregeling, doch dit 

om velerlei redenen ondeugdelijk gebleken. Wij hebben ons 

meer gericht naar de werken van een Dr.RUTGERS en een Dr. 

ALETTA-JACOBS. Zij immers wilden tegengaan, dat bepaalde 

gezinnen geheel zouden verpauperen en dat de steeds weerkeren

de angst in een gezin werd uitgebannen". Hierna volgde een 

korte pauze en.bestond er gelegenheid zich op te geven voor 

het stellen van vragen. Door wen tweetal personen werd van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt, waarna een zeer uitgebreide 

discussie ontspon met de inleider. Tijdens de inl.eiding werd

er door een persoon tegen een bepaalde zinsnede in het betoog 

geprotesteerd (zinsnede van het bewust of onbewust overwegen 
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of daden plegen tot geboorteregeling). Opmerkelijk was, dat 
deze persoon bij de geboden gelegenheid naliet vragen te

stellen. In de zaal waren kennelijk een zevental personen, 
tegenstanders van de leer van de N.v.s.H. aanwezig. Enkele 
dagen van te voren was er in het plaatselijk dagblad "De

Vrije Alkmaarder" een advertentie verschenen, waarin op 
voormelde vergadering de aandacht werd gevestigd. Op de voor
avond van de vergadering (26.11.1947) vermeldde een bericht 
in dezè2fde krant, dat de vergadering van de Ned.Ver.voor 
Sexuele Hervorming niet door ging wegens verhindering van de 
spreker. Dit bericht is, zoals later bleek door tegenstanders 
van genoemde vereniging telefonisch aan de redactie van ge
noemd blad opgegeven. De zaalhouder alwaar de vergadering 
zou plaats vinden was in de loop van de dag eveneens opgebeld 
en werd hem namens "een pater" en de R.K. vereniging van 
Handels- en Kantoorbedienden medegedeeld, dat hij geen zaal 
ruimte meer zou kunnen verhuren aan R.K.verenigingen, wanneer 
hij zijn zaal aan de N.v.s-H. ter beschikking ging stellen. 
De vergadering had echter een rustig verloop en ging, na 
sluiting door de voorzitter, te 22.45 uur rustig uiteen. Het 
bestuur van de Ned.Ver.voor Sex.Hervorming, afdeling Alkmaar, 
bestaat uit de navolgende personen:------------------------

' Voorzitter: DIRK JAN VAN SONDEREN·, geboren te Zeist, 15 April 
1915, timmerman, wonende Westerweg No.104a te 
Alkmaar.----��-�------��-����---�-�----------------

I secretaris PIETER CORNELIS VAN VEEN, geboren te zuid Schar
t�vena pe

t
nw 

woude, 23 Januari 1903, distributie-ambtenaar,ningmees er: 
wonende Metiusgracht No.9 te Alkmaar.------------

Bestuurslid:Mevr.PIETJE DOKTEli-VOS, geboren te Wonseradeel, 
7 December 1902, huisvrouw, wonende Karnem.elks
buurt No.15 te Alkmaar.-------------------------�

�-:--·�-:-,.��-*�--
-�7.-!':.:T�T���-=--:--f�----------------------------
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R .A P P O  R T. i � .. /J,,-yr.!, 
Na daartoe bekomen opdracht heb ik, JOHANNES VAN STRAATEN,

agent van politie Uwer administratie, een openbare lezing met 
lichtbeelden bijgewoond, welke te DEVENTER werd gehouden in he
gebouw "Help U Zelven", op 25 November 1947, door de Nederland
se Vereniging voor Sexuele Hervorming, afdeling DEVENTER. ( Naar aanleiding hiervan heb ik de eer UEdelGestrenge be
leefd het volgende te rapporteren: 

· De lezing ving te 20.15 uur aan. Aanwezig waren± 150 .per
sonen. (Zaalcapaciteit 550 personen). De aanwezigen behoorden 
kennel�jk tot de arbeidende stand en de kleine middenstand. On
der hen bevonden zich geen personen beneden de 18-jarige leef-.[,<V tijd. De spreekster, zekere mevrouw TORREMAN, uit 'S-GRAVENHA
GE, begon met èen·�verzicht van de geschiedenis van de Nieuw
Malthusiaanse Bond en gaf een uiteenzetting van de redenen 
welke tot naamsverandering van die bond geleid hadden. Zij guf
verscheidene argumenten op voor de bewuste gebco�te-regeling,
en,deelde mede dat de vereniging zich niet louter geboorte
beperking' ten doel stelde. De vereniging was de enige organi
satie, deelde zij mede, welke strijd voerde tegen aborteurs en
aborteuses, welke zij moordenaars noemde. Geboortebeperking· 
was volgens haar een specifiek arbeidersbelang. Zij hekelde de
"fokpremie", welke volgens haar in het belang was van de kapi
talisten. Na een korte pauze, waarin gelegenheid werd gegeven 
zich als lid van de vereniging op te geven, werden lichtbeelde
vertoond, waarbij mevrouw TORREMANS een korte toelichting gaf.
De vertoonde platen gaven tekeningen te zien van het inwendige
van het vrouwenlichaam en de ontwikkeling daarin van het men
selijke embryo. Tijdens he_!; y_ertonen van 'deze _plaatjes verlcor

/ 
één der manneliJke aanwezigen het bewustzijn en werd buiten de

· vergaderzaal gebracht. Van de gelegenheid tot het stellen van 
-vragen werd door é�n der bezoekers gebruik gemaakt. Zijn vraag

betrof het al of niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid,van 
voorbehoedmiddelen. 

Te omstreeks 23.00 uur gingen de aanwezigen ordelijk uit
een. Daar de toegang tot de lezing geheel vrij was geweest,
werd aan de uitgang een collecte gehouden. 

Een c�nvocatie voor deze lezing, zcals deze in enkele
wijken van de stad was verspreid, gaat hierbij. 

Waarvan door mij is opgemaakt, getekend en gesloten, dit
r�port, te DEVENTER, 26 November 11)!+-7. 

� '�/ . 

Commissaris van Politie,
te DEVENTER. 

z. o. z.
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Gezien en dborgezonden aan: 

'"\ . 

de Heer P�ocureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie, 
' 

tle Heer Hoofd vàn 

• l (n �

Bovenbeekstraat 21,"' te 
ARNHEM. 

de C�ntrale Vsiligheidsdienst., 
'Javasträat 68, 

tê\ 

DEN HAAG. 

Dèven\fur, 26 November 1947"

n.t�Commis�aris van Politie,

� �· 

(J .Bokma�) 
/ 

I• 

\ \ 

' ' 
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Kort verslag van de open bare vergadering- ., - _i 

der Afdeling Dordrecht van de Nederlandse �� 
Vereniging voor Sexuele Hervor.ming,gehou- �; 
den te Dordrecht op 21 November 1947. 

Aanwezig ongeveer 300 personen. 
Zaalcapaciteit:400 zitplaatsen. 

BUREAU f >

Voorzitter: Heimen DUJ3BELDAM,geb.te Dubbà-
dam,30.5.1893,wonende te Dubbeldam, 

Reeweg(O),A.340. 
Spreker:G.J.SELIER,Voorzitter der afd. 
Rotterdam.(verdere gegevens onbekend) 
Onderwerpen:Geboorteregeling en perio
dieHe onthouding. 

De Voorzitter opende de vergadering en wees op het doel 
der vereniging en op de bedoeling van de bespreking van de ge
kozen onderwerpen om hierdoor o.m.het plegen van abortus Provo
catus te voorkomen.Hij releveerde het misdadige van de vrucht
afdrijving,zoals zeer kort geleden in Dordrecht nog is voorge
komen.Hij noemde dit een öubbele moord en betreurde het dat aan 
dergelijke zaken zo weinig ruchtbaarheid werd gegeven.Dit is een 
tekort van de plaatselijke pers.Over zoo·'m vreselijke daad zouden 
er grote kolommen in de dagbladen moeten verschijnen. 

De spreker begon vervolgens zijn rede met een overzmcht te 
geven over het ontstaan van de Nederlandse Vereniging voor Sexu
ele Hervorm.ing,welke was v�ortgekomen uit de Nieuw Ma.lthusiaanse 
Bond,welke laatste ongeveer 150 jaar geleden in Engeland door 
Malthus is opgericht.Deze was een zoon van een predikant en om
dat het toen ook al was zoals nu,dat de armste gezinpen de meeste 
en de rijkste gezinnen de minste kinderen hadden,kreeg hij de 
overtuiging,dat het zo niet langer kon doorgaan. 

Voorts wees spreker op de grote toename van de geboorten 
en de onevenwichtigheid tussen de voortplanting.der mensen en
het voortbrengen van de nodige middelen van bestaan. 

Hij toonde dit aan met cijfers,er zouden n.l.in 1946 
100�000 kinderen meer-- zijn geboren dan in 1916,zodat wij spoedig 

in 
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in Nederland 10 millioen zielen zullen tellen. 
Daarom zeide spreker is ook een beperking der geboorten 

noodzakelijk,doch 1:1,iet door middel van abor�s provoca:tms,maar 
door geslachtsgemeenschap zonder voortplanting.Wij propageren 
niet één of twee kinderen,dat moeten man en vrouw zelf bepalen, 
doch het geslachtsleven moet er niet onder lijden.Onze voorbe
hoedmiddelen zijn nodig en men kan het niet aan de natuur over-

1 laten.Wij hebben toch ook onze blikaemafleiders,onze dijken,enz 
als voorbehoedmiddelen en laten dit toch ook niet aan de natuur 

7 over.Wij hebben toch ook de bestrijding van ziekten door de weten-
schap.Het doel van alles is om de mens zo goed en gezond mogelijk 
te laten leven.Onze taak is,dat er alleen kinderen worden geboren, 
waarnaar men verlangt. 

Omdat de Regering het bezwaarlijk vindt om voor alle kin-
1 deren scholen te bouwen,moeten wij de medewerkitj.g der Regering 

hebben,zoals dit reeds in Zweden is.Waarom kan dit wel in Zweden 
en niet mn ons land.Daar mag een dokter,als zulks noodzakelijk 
wordt geoordeeld door een commissie van drie leden,een vrucht af-

1drijven.Zijn wij soms zoveel braver dan de mensen in Zweden?. 
In de pause werden kaarten verstrekt,vermeldende de con

ceptieschaal van OGINO-SMULDERS,waarna spreker aan de hand hiervan 
de termijnen van conceptie en ovulatie besprak,waardoor geslachts
gemeenschap kan plaats hebben zonder voortplanting.Aan de hand 
van mededelingen uit Katholieke bladen toonde spreker aan,dat 
zulks door Kathmli·eke vrouwen wordt toegejuicht. 

De Voorzitter sloot de bijeenkomst met een opwekkend 
woord om het doel der vereniging te steunen en zich als lid aan 
te sluiten.De bijeenkomst had geen politiek karakter. 

Dordrecht,22 Nogember 1947. 

Verzonden aan de Heren: 
Hoofd van.de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 's Gravenhage. 
Procureur.Generaal bij het Gerechtshof 

Raam.weg 14 's Gravenhage; 

Commissaris der Koningin in de provincie 
Zuid-Holland te 's Gravenhage., 

Hoofd van de Intelligentiedienst der Kon.Marine 
Westplein 12 Rotterdam: 

Burgemeester van Dordrecht. 



ic�t inbendienst Delft 

449/47 Delft,14 Novembe� 
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Hierbij doet de I.�.�elft U toekomen 

J .. 5. N_.ÓV.1947 

2'1Yt6J 

de :1iederlandse Verenigil1g voor SexL1ele Hervormi.1g cp 

13 :rove· 1ber l_ 4 7 in de atironduren v c·rs prei de circula� 

Op de achterzi�de hiervan staan vele afdelinbs-en 

ponde1J.tiead1�essen vermeld ,die , ogelij: voor 

van belc.ntS kunnen zijn. 

?- de H�er Hoofd va"1 de 0. I • .) •

. str� at 68 

}ravenha>r.e. 

I ... Delft 
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Aan 

OPGELEGi Bû REÏ�J .. fB 

;, // .. //·'/ 
Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 

het volgende te berichten. 

Naar aanleiding van een advertentie in het dag

blad "De Waarheid" van 10 October 1947, betrekking hebben

de op de Nederlandse vereniging voor Sexuele Hervorming, 

werden door mij inlichtingen ingewonnen. 

Voormelde vereniging telt onder hare aanhangers 

vele links georienteerde personen, o.a. van de Vlamgroep, 

socialisme van Onderop, Rudolph Rockerstichting, e.d. 

Secretaris van het Hoofdbestuur is de bekende 

Gé Nabrink te Lochem, die regelmatig als spreker optreedt 

bij de Vlamkampen. 
6../ 
'Bij dit schrijven worden door mij een tweetal 

circulaires en een lijst met adressen gevoegd, betrekking 

hebbende op voormelde vereniging. 

J • 

de Heer flQQ!� van de 

C. V. D.- - -

' s-GRA VENHAGE------------



01\Jl)ERSTt\.'\NDE LIEDEN ZI.JN LID V'\N DE 1IBD. :Y2B.• V'QO!: SEXUELE HERVORM. 

/(tl Abbas L. Rem...ke slaan B 237 Be lliricrwo1 de 
r, Antons E. Molenstr. 43 Nieuv,e Sch�ns - · 1' Bats H.C. Rtjkenhage 8 Zutfen 
A, B?nninga M. van Middelandstr. 4 Goude. � B6rgb.ens G. Klinkerweg 138 II Finsterwolde. 

Boontjes-Duimlkm:- Mevr. Bijlstr. 7 Hippolyteshoef
) i Botte:oheft R. Crocusstr·. 10 Hilver su.m 

'· Brandsma w. Bosdijk 403 Eindhoven l'Brouwer-Kunnkes Mevr. J. Bronsveen 36 Oude Pekela • 
. Bijl J. Scholtenskanaal VlZ 83 Klazienaveen. 

Donker D.H. Goudsbloemstr 3 Groningen 
Dijk van 1:. Oosteinde 304 St Annaparoch:te · 

/ .,,,_ !!iY.steen Willemsweg 139 Nijmegen 
'Elshof J. AmaB.astr. 36 Utrecht 

Groenhuizen F. Ritbroekstr. 61 Apeldoorn 
rGî'oot de J. Berkelkade 12 Zutfen 

'11A)ol:;huis A.A. Hessenweg 23 Enschede 
l�lik van o. Halstr. 11 Zaandam 

.I 

.Haan de B.B. Noorderstr. 13 Hoorn 
, P' Haan de -Zwagerman Mevr o ffl.. lfoorder s tr. 12 Hoorn 

Hattum van c. Hocbcrestr. 27 Tiel 
Havenstroom C .P. /W .de Vr:te s Robbeweg 73 Gorinchem. 

� E-Iendriks F. Rijvoortlaan 62 Beverwijk 
' Hendrikse Mevr. T. Wes:berma1tsweg 11 Hengelo 

Heymans P. Cereslaan 21 Bussu.m 
Holtjer-Koster 1.ievr o T. �'Jesterl.laan 19 Wieringen 
Hooft van L. Ra�mstr. 33 Delft 
Hoogen-Stoevenbeld-Blom Mevr. J. Cath. van Renessestr. 18 A.r:nhem 

.,)Ioek-Ostende � v.d. G. Ivïevr. Hoge Steen weg 88 Tilburg 
� v1Iouten van G. Wassenberghstr. 25 Sneek 

tl-fouten van R. A 147 1-(anaal Emmer Compascum 
J/t/Houten-Dijken Mevr. van w. Westenessestr. ETIID1en 
,.,vffo�t van P.A. Heemraatssingel 159 Rotterdam 

Dahliastr 6 Wageningen 
Leidseweg 28 bis Utrecht. 
Dorpsstr. 4 Nieuw Weerdinge 

Kerkhof s. Rolderstr. 25 Ass$n 

" / . 

Ji.lK.eune w. Leeghwaterstr. 49 Hilvers"L::m
t Keyzer Th. Noorderstr. 60 Deventer 
f'fVKie'boom Mevr. Hertog Reinouds_ingel. 162

;îVKoldew:iijn D.J. Woldstr. 121 Meppel 
·t\\'1 Koops J. Nen. Verlaat 74 Veendam
y._it\lKoops R. Catovaart 11 Klazienaveen
�NVKos D. Iepenlaan 17 Huizen

t " Lamain J. Molens-yreek 97, Veendam 
\\, Laman VJ. Zanderstr. 9 Ijmuiden 

D Venlo 

1 J,ambers K. Du Jardinstr. 5 Amsterdam 
r\'{,::tangelaar-Servelle Mevr. Juliastr * 7 Koog a/d Zaan 

.,hLangezaal 1'�e ( Jr) K stanje:kad.e 25 Leiden 
;(v Luttje1)oer B. G-rin.dvreg 77 Winxschoten 

z .. o. z. 

.,. 



Haertzdorf G Achterstr. 32 Schaersberg
f11 Leer van der KL. Dorpsstr. 58 Aalsmeer 
J{ ':r.:einen van R. van Ostadestr. 4.7 Hengelo 

IIeyer A.u.-:i... i1ïerwedestr. 19 Gorinchem 
� 1'ïeyer H. Kruisstr. 14 Nieuwe Schans 

;[N !"leyer L. Leeuwerikstr. 101 Leeuwarden 
·/,(1 l,IooJ:enaar B. J" Raadhuisple:ln 5 Hat'.r len
«,l�IulrJer A., /.T.B. Laan 6 Veendam 
�VMulder.M. Noordbroeksterstr. 7 Sappemeer

Nabrink Gé Lochrem 
Nielen w.· Dorpsstr. 874 Assendelf,'t 

, J.tîienhuis- v.d. Veen Mevr. J. Zuideinde 
ktt?uwerf H. J. Traay 246 A Driebergen 

}( Offermans V'J. J. Kipstr. 2 Kerkrade 

4 Nieuwer Schans 

'I Poppen K" Scholtenswijk 2 Oude Pekela 
t{vPrenger-de Bruin Mevr. N. Almsvoet 
'Á ProosdiJ van B. J. Spaarndamseweg 606 Haarlem 
}.1/Plj:pker-v .a.. I-Ie ide Tfovr. G. J.lîo �3 Valthermond 

i/. Ras VI� ·Aalsmeerderdijk 631 Aalsmeer 
�· Rector Th. Voormeulenstr. 82 Bussum 
1 Rietdijk P.T� i:epenstr. 23 A.lmelo 

11'J f?.oelsma J • /K 494 E ·va.lthermond 
A1·1Roodbol c. Lindenstr. 6 Hendrik Ido Ambacht 
X Rooy de' A. Zu5.cl.kade 59 Boskoop 
" Ruig de Mevr. Schietbaanweg 2 O Enschede , 
K Rui ter de C. Saksen YJeimarlaan 4 Breda 
/(i Rutgershuis. Dr. J. Rotterdei.m en Den Haag 

� Rijnaards-Stolk Mevr. A. Krugerlaan 81 Gouda 

,t Il Schel te s'1H. Groningerstr. 30 B Assen 
J(y' Schonewiäle H. Boswachterij Sleen· 
ll .lpchoonhoven H. ScJ;ioolstr. 8 Devanter 
t{vschut W.A. Palmstr. 228 ·Amersfoort 
KiJ Sekreve P.W. Vaillantlaan 406 Den Haag 

, :,'Tschur A .r. VJaldeck Pw:;rmontlaan 9 Soestdijk 
T:.tjdeman W� Lijsterbesstr. 11 Zwolle 

•1 • Veen v.d. K.T j •. Grietmanspad 74 Het Bildt
I Veen P.c. Hèt:i.usgracht 9 Alkmaar

(V Ve llinga A. Acr,i.lumers tr. 13 Leem,arden
IVellinga J .M. Nieuwe Plein 22 Arnhem 

,t 'Verharen A.J. Kastanjevrijlc 306 Den Bosch.
1.J'Vloed.li1a.ns H. Pqlest1"i.riastr. 25. Nijmegen 
Kt/Vervoort-Vorf'uerden A.S . Zonnegloren 11 Beekbergen
'.'Ylvossenberg-Bandt Uevr, G. Jil:ougerstr" 53 Nieuw Weerdinge
Y1 VvreugdenJ:1il-Volmer Mevr, H./Th. Schwenckestr. 60 Den Ha0.g 
/{tl vries de P. G. Belgiewi'jk ,325 Jubbenga 

JfV Wal v .• d. P. Oude Delft 153 B. Delft
f( ''vve(e)zepo0l Violenstr. 2 Goes. Voorletters A.J.
}(AVilderink G. Vfooldrikshoekweg 52 Enschede 
tf {\?Jitte 1\..1\:. Rotterdamsekade 5 :d.ddelbure;
t( "3:i.tte-Flipse Vcvr.J, - 11 

11 11 

;' v Wolfs �� Kipstr. 2 Kerkrade · · 

/
{

// Zwart M. Sluispad 10 Wormerveer

r-
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B. 24386.

' 

TV •. 2 ... 

Ned�Ver.voor Scxuele Hervorming. 

xxxx· 

xxxx 

6 December 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de personalia, politieke oriëntering en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende: Mevr.N.NIENHUIS-vTdTVEEN, Zuid-
einde ·64, Uieu\1e Schans. . · . 

Ten huize van genoemde persoon is een afdeling ge
vestigd van de· Medcrlandse Vereniging voor Sei"Uele Ilervo·rminge 

� Heer Districtscommandant 
�r Rijkspolitie te 

WINSCHOTEN. 

'. 

. 

. 

HET HOOFD VAN DE CElîTRALE 
V.EILIGHEIDSDIEHST 

namens deze: 

J.G.Cràbbenda.m" 



B. 24386.

IV. GE HE I M. 

Ued. Ver. voor Sexuele Hervorming. 

28 November ?. 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 
met de personalia, politieke ori�ntering en verder van belang zijnde 
gegevens betreffende: Mevr .J' .HOOGEN STOEVENBELD-BLOM, Cath.v .nennes-
straat 18, Arnhem. 

Ten huize Yàn genoemde persoon is een afdeling gevestigd van de 
Nederlandse Vereniging voor Se�'"Uele Hervorming. 

� 

Aan de Heer Hoofdcammissàris 
van Poli tie, 
te 

r/ ::·N HE l.i.. 
V 

... 
. . 

IV. TZ .3. GE HE I M.· 

Nea .• Ver. voor Sexuele Heryorm.ing. · 

HET IIOOFD V .AN DE CENTRALE 
VEILIGIIEIDSDIENST 
Na:p.ens deze: 

J •. G.Crabbendam. 

28 Movember 

P...iermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doenstella. 
met de personalia, politieke oriëntering en verder van belang zijude 
gegevens betreffende: S.KERKHOF, Rolderstraat 25, Assen. 

Ten huize van genoemde persoon is een afdeling gevestigd van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

an de Heer Commissaris 
m· Politie, 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENS'11

• 

Na.mens deze: 

J" .G.Crabbendam. 



24388. 

IV" TZ .3. GE H E I M. 

Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming. 

28 November 7. 

�'6fl(GO 

Hiei,nede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 
met de :personalia, poli tielce orH!ntering en eventueel verder van belang 
zijnde gegevens betreffende: D.Kos. Iepenlaan l?., Huizen. 

Bij genoemde persoon is een corrospondentschap gevestigd van de 
Nederlandse Vereniging voor Sez:uele Hervorming. 

HET HOOFD V AU DE CENTRALE 

1 VEILIGHEIDSDIENST

'J 
Namens deze: 

Aan de Heer Kor�schet van Politie, 
te 
H ·u I Z EN. J'.G.Crabbendam. 

��=�-� _..,. , 
28 November 7. 

B. 24388.
i 1 1 -c.c,...:· i' · nxx l -�1H \ä�.t1 · ::· 1_:x:;:xx ..

• 

IV. GE ·n ·E I M. 

Ned. Ver .• voor sexuBle Hervorming.·. 
1. ,tliGO

..,•;$/ 

Hiermede moge ik U verzoeke� mij in kennis te willen doen stellen 
met de personalia, politieke oriantering en eventueel verder van be
lang zijnde gegevens betreffende: C.P.HAVENSTROOM, w.de Vries Robbéweg 
73, Gorinchem. 

Bij genoemde persoon is een correspondents�hap gevestigd van de 
:Nederlandse Vel;'eniging voor Sexuele Hervorl!!.ing. 

' 

r 

HET HOOFD V .AN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

Aan de Heer aommissaris 
van Poli tie • 
t .

,,, 

G 'R I.N CHE M. 
J.G.Crabbendam. 



r 
28 November 

B. 24386.

IVI TZ.3. GE Il :E I M. 

•
Ued. Ve!'. voor Sexuele Hervorming.

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen
met de personalia, politieke ori�ntering en eventueel verder van be
lang zijnde gegevens betreffende: H.J.NIEUV-JERF, Traay 246a, Driebergen.

Bij genoemde persoon is een correspondentschap gevestigd van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

11 
)' 

HET HOOFD V 11N DE CENTRALE
VEIUGHEIDSDlE I::JST 
Namens deze: 

·Aan de Heer Districtscaroroendant
Rijkspolitie, J .G.Crabbendam. 

a. E C H T. " 

29 November 
B" 24386 

IV. .tID.3

GE HEIL 
• 

Bed.Ver.voor Sexuele Hervorming. 

Hier.mede moge ik u ve k doen stellen met de 
rzoe en .miJ in kennis te willen 

eventueel verder vanp:!!��:1!îl aolitieke ori!ntering en 
H.C.Bats, Rijkenhage 8 te Zut h

n e gegevens betreffende 
Genoe d 

Pen. 

VerenigiZ: :o��
r

���eî! �=�:��=� Tan de Nederlandse

De Heer Commissaris
van Politie 
te Z tT T P H E N. 

HEr HOOFD VAN DE 
CENrR.ALE TuILIGffi!iIDSDIENST ,) nam.ens deze: ' 

J' .G.CR.ABBENDAM • 



B 243á6 29 November 

• IV. IW.3
GE HE I M. 

• Ned.Ver.voor s exuele Hervorming. OPGHE<ïû

• 

Hiermede mo ik 
· · 

doen t ll 
. ge U verzoeken .mi • i k 

en eV:n:ue!� !!�!! ��s
�Î

lia, p�11l1e:e �!Ï�!t
;;

1
w11;:n

d.Koops, Ben.Verlaat 74 te �:n�iJnda g�gevens betr�fendeGenoemde persoon is d am.
.
. Vereniging voor 3exuèle'H 

epothouder van de Nederland . ervorming.. 
· se 

De Heer Korpschef vanPolitie 
te VEENDAM.

. 1,

HET HOOFD vm DE CE!ll'RALE VEILIGHEIDSDIENST namens deze: , 

J" .G.CRABBENDAM· •

7 • 

29 November 7. 

B. 24386

• IV. RD.3

•• 

GEHEIM 

Ned.V�r.voor sexuele Hervol."ming. 

Hiermede moge ik U verzoeken .mij in kennis te wiilen 
doen stellen .met de personalia, politieke orilntering en 
eventueel verder van belang zijnde gegevens betreffende 
Mevr.G.Pi.ipke�v.d.Heide, 93 Zd. 'te Valthermond. 

Genoemde persoon is depothouder van de Nederlandse 
Vereniging voer Sexuele Hervorming. 

De Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie 
te ASSEN. ._. / 

[, 

4 • 

HEr HOOF.0 VAN DE 
� CENTRALE VEILIGHEIDSDIENSI',

namens deze: 

J • G. CRABBENDAM • 



• 

• 

tl. 

B. 24386

IV. RJ).3 GEHEIM 

Ned.Ver.voor Sexuele Hervorming. 

29 November 7. 

· ede mo 8 ik u verzoeken mij in keIUiis,te willen doen

stell!�
e

�t de p�rsonalia, politieke ori�ntering en eventuee� 

verder van belang zijnde gegevens betref�ende: J.Elshot,_ .Amalia-

straa
�e;�0!:0u;!���� is·depot�ouder van de Nederlandse Vereni-

ging voor Sexuele Hervo rmin� • . . HET HOOFD VAN DE 
CEI�RALE. VEILIGHEID3DIEN8r • 

na.mens deze: 

De Heer HoofdOo.mmissaris 
van Folitie 

,1� te U T R E O H T • 
f 

B. 24386

IV. RD. 3
GEHEIM 

Ned. Ver.'YOor Sexuele Hervorming. 

J.G.CRABBEUDAM • 

29 November 7. 

OPGELEGD 

Hiermede moge ik U verzoeken .mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke orHJnteril;lg en eventueel 
verder van belang zijnde gegevens betreffende Mevr.A.Rijnaards-
Stolk, X:.t'Ugerlaan 81 te Goud,a. 

Genoemde persoon is depothouder van de Nederlandse Vereni-
ging voor Sexuele Hervorming. 

Km' HOOFD VAN DE 

De Heer Commissaris 
van Politie 

te G O UD A. 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENS'flll 
namens deze : 

J' .G.CR.ABBENDAM. 



B.24386

IV. RD. 3 GEHEIM 

Ned.Ver.v<X>r Sexuele Hervor.ming. 

29 November · 7.

Hiermede moge ik u verzoeken .mij in kennis te wille n doen 
stellen .met de personalie, politieke oriln.tering en eventueel
verder van belang zijnde gegevens betretf'ende P.He;ymans, Oeres
laan 2l te Bussum • 

. Genoemde persoon is depothouder van de Nederlandsé Vereniging 
voor Se:x:uele Hervorming. 

HET HOOFD VAN DE 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIEN&r, 
De Heer Commissaris �r namens deze:
van Politie 
te BUSSUM. 

• 
• 

B. 24386

IV. RD.3 GEHEIM 

Ned. Ver.voor Sexu.ele Hervorming. 

29 November 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke ori6ntering en eventueel 
·verder van belang zijnde gegevens betreffende Lam.bars, K.du
Jardinstraat 5 bel�t. Amsterdam.

Genoemde persoon is depothouder van de Mederlandse Vereni
ging voor Sexuele Hervormin g. 

De Heer HoofdCon:missaris 
van Politie " 

· te AMSTERDAM.

EN!' HOOFD V.AN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 

J. namens deze:
i

J' .G.CRABBEND.AM • 

., ..... 

'l. 



' 

• 

B. 24386

IV. Pi.D. 3 GEHEIM 

Ned.Ver�voor Sexu.ele Hervorming. 

29 November 7. 

C�· t.U:�,';, 
._ ._, .. .. �.,:6 

Hiennede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stell en .met de personalia, politieke ori@ntering en eventueel 
verder van belan6 zijnde gegevens betreffende V.Ra.s Aa.ls.m.eer-
derdijk 631 te Aalsmeer. 

· --:--• 

.. Genoemde persoon is depothouder van de Nederlandse ·vere-
niging voor Sexuele Hervorming. ·· 

De Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te AMm'ERD.AM. 

HET HOOFD vm DE 
CEl'lT.RALE VEILIGHEIDSDIENST• 
namens deze: 

J. G. OR.ABBEi.J DAM • 

28 November 7. 

B.24386.

IV. TZ .3. GE H E I M. 
;�/>�EifGI)

. Ned � Ver. vco.r ·Efoxu0le. Hervorming . 
....... 

Hiermede :moge ik u verzoeken mj_j in kennis te �illen doen stelJ.Eäl 
met de personalia, :pplitieke ori�ntorine en verder van belang zijnde 
gegevens, betreffende: C.ROODBOL, Lfndentraat e, Hendrik Ido Ambacht •

. Ten huize van genoe,ae persoon is een afdeling gevestigd van de 
Nederlandse Verenigin.e voor Sexuele Hexvor:ming. 

. Aan de Heer Distriot.scori'lma.:o.clant 
der Rijkspolitie, 

.. •t. 

te 
· 

,.J ,l\.f r.,p O R D R E C H T.· ,..� f 

HET HOOliD V.1:u� ·n"E GEH':i.RALE 
i ... VEIU�HEJ:ES�Iï,NST 
v' Namen� do"'e. 

. . 

J.G.Crabbendam. 



B.24386.

IV. TZ.3. Q..E H-E I M. 

Hec1. Ver. voor Sexuele Hervormiue. 

. xxxxx 
xxxxx 

28 novenber 7 • 

Iliermede moge ik U verzoeken mij in ken..�is te willen doen stellen 
met de personalia, politieke orisntering en verder van belang zijnue 
gecevens bet:0i'fe�1c1e; J� .Ela3TEE1!,. Willetr..sweg 139, }Ti jmegen. 

' Ten huJ ze van geüoelliûe pe1·soon is .een afdeling gevestigd van ä.e
Iiederlandse "Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

HE:T HOfü'D V.A1'T DE CEWiRJIB 
Vf I1IGI.ll3IDSDIEHST 
Uanens. èi.eze: 

Aan de Heer Conm1issaris 
van Politie, J.G.Crabbendam. 
,!,.'7 

. 

tlJMEGLN. 

B. 24386.

IV • TZ .3. G .E H B I :M. 

Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming. 

28 November 7. 

Hiermede.moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 
met de personalia, politieke oriëntering en verder van belang zijnde 
gegevens betreffen60: L.MEYER, Leeuwrikstraat 101, Leeuwarden. 

Ten huize van genoemde persoon is een a:fdeling gevestigd van de 
:Nederlar.:dse Vereniginc voor Sexuele Ilervormi�g. 

E UW ARDEN. 

HET HOO}'D V/Jj DE CENTRALE 
\ VEILIGITEIDSDIElJST 
tJ, Ham.ons C.ezo; 

J.G.Crabbendam. 



28 November ·?.

B.24386. 

•• 

IV. 
GE 'Ii E I M • 

Ned. "'ler. yoor Sexuele Hervorming • 

. Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te ·v-rillen doen stGllen

met dè personalia, ·10li tieke oriontering' en verder van belang zijnde 

gegevens betreffenèo: J.BIJL, Soholtenskanaal w.�.83, Barger Compas-

cuum, ge:m. '11DIUen • . . 
Ten huize vah genoemde persoo n,is een afd&ling gevestigd van de

Nederlandse ver.eniging voor· Sexuele ·Hervorming. 

HET IIOOFL VJJ:{ DE CE:NTRALE 

VEILIGHEIDSDIENST

< Namens deze: 

Aan de Heer Korpschef van Poli tie,
J.G.Crabbendam. 

�i: MEN.

• 

B. 24386.

IV. TZ .3 •

.- . ,.. 

GEREI!.· 

xxx:x: 
·:X:XX:X:

28 November 

Ned. Ver. voor SeT-•Ale n . -'-'-- ·· ervoi"ml.ng. 
0PGELEG9 

Hiermede �oge ik U verzoeke·n m .• i . . . 
met de personalia, �olitieke ori�-

i� n kennis te willen doen steJ.l en
gegevens betre:fr'endê: Mevr. T .FtE1.�:��g �n

"' 
verder van belang ziSndé 

Ten huize van genoemde . :-r:::' We..,t::�ma�tsweg ll, Hengelo (0�
Uederlandse Verenir·in .... "'-oor S

persl
oon J..S een ar,;1el1ng· gevestigd van de 

. ..., - 0 exue e Herv orming. 

'IIET �OOFD VAI-r- IB CEtiTRALE 
VEIL.1.GHEiffiDIBNST 
Namens deze: 

Aan de Heer Commissaris
1'"1 :Politie, 

J.G.0.rabbendam. 

_a
_,.

·.- r-N;....;;;.G...;:E�L�O�O:.L • 



,< . 28 November 7. 1 . ' \j.qJ �l.., 
·::;lil"'=-·--- xxxx c,J.. _,. 

:oa;:::;;: 

IV. TZ .3. GEH E I M. 
�� 

Ned •. Ver. voor Sexuele H�rvorming. .:-;;� � 

Hiermede moe;e ik U verzoeken mij in kennis te willen' doen stellen 
met de personalia, politieke origntering en verder van belang 'zijnde 
gegevens betreffenfe: Th.RECTOR,. Voormeulenweg 82 Bussum • 

. Ten huize van genoemde persoon is een afdeling gevestigd va.n de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

HET HOOFD VAN DE CENTRA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 

J Namens deze : 

Aan de Heer Commissaris J .G.Cra.bbendam. 

--ui 
Pqlitie,

, S S U M. 

B.24386

- IV. RD.3 

GEHEIM 

Ned. Ver.voor Semele He_rvoiming. 

29 November 7. 

,. 
.

De Heer Korpschef' 
... van Poli tie 
-..,te EMMEN. 

J .G.CRABBENDAM. 

'·• 



29 November 7. 

B. 24386

• 

IV. B.D. 3
GEHEIM 

Ned.Ver.voor Sexuele Hervorming. 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke ori!ntering en eventueel 
verder van belang zijnde -' gegevens betrei'fende Mevr.Boont.jes
Duinker, Bijlstraat 7 te Hippolytushoef. 

öênoemd.e persoon is depothouder van de Nederlandse Vereni
ging voor Sexuale Hervorming. 

, 
' 

HET HOOFD VAN DE 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 
namens deze: 

De Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te ALKMAAR. 

B. 24386

IV. RD.3

Ned.Ver.voor Sexuele Hervorming. 

J.G.CRABBENDAM. 

"" 
,, 

29 November 7. 

-"· -� 

"•t .r,ffl 

Hier.mede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke ori�ntering en eventueel
verder van belang zijnde gegevens betreffende R.Bottenhe:rt,
Croeusstraat 10 te Hilversum. 

Genoemde persoon is depothouder van de Nederlandse Vereni-
ging voor Sexuele Harvorroing. 

De Heer Commissaris 
ve.n Politie 

te H I L V E R S U M. {! 

mJl1 HOOFD VAN DE 

CENTRALE VEILIG�IDSDIEN sr,
namens deze: 

J .G.CRABBEtiD.AM. 



29 November 7. 
1 

B 11 24386 

• 

' 

IV. · HD. 3· · 
·GEHEIM

� 

OPGELEGJ) 
.-il 

Ned.Ver.voor Sexue�e Hervorming. 

Hi�rmede moge �ik U verzoeken.mij in kennis te willen doen 
stellen met de �ersonalia,_politieke oriantering en eventueel 
verder· van .belang zijnde gegevans betreffende B.J.van Proosdij,
Spaarndam:aeweg 606 te .Haarlem. · 

·. · Genoemde persoon is depothouder. ven· de Mederlsndse Vereni-
ging voor Sexuele Hervorming. · · '· 

HET HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSD:tENST, 

'namens deze: 

De Heer HoofdOo.mmissaris 
van :Politie 
te HAARLE M. 

J.G.CRABBENDAM. 

,. 



14 Januari e. 

:C. 26?43. 

• 

IV. . TL<. j. OPGEUJ,J 
. .� 

H. W. Vlo9d'!uans • 
. 

Hiermede heb ik de eer U te beriohten, ö.at Hendrilrus Vlilhelmus 
VLOEDr.IAN"S, geb. 19 September 1912 te Duisburg (D.), loco1t.o-tief:poetser -1
tot September 1947 ge11oond hebbende te Nijmegen, doch vanaf die datu_rn 
te .Amersfoort, NedeTlander,· vurig propagandist voor de Partij van de 
Arbeid te Hijmegen, tevens correspondent was van de Nederlandse.vereni-
ging voor Sexuele Hervorming .. 

.' · ,,
. · · Ik moge U· verzoeken· mij te i;d llen doen nededelen of Vloed.mans 

·ook te 1\Jnersfoort 1t1eà.er een· functie voor genoemde vereniging vervult
en of er enige actie op dit gebied yan hem uitgaat.

Uw antwoord zie ik met belangstelJ.ing tegemoet. 

HET HOOFD V.AN DE CEl\"ITRAIE 
r · VEILIGH

E

IDSDIENST 
1 Namens deze: 

Aan de Heer Commissaris 
van ·J:1·011 tie, . -
t� 
A 111!.r'· R S F O O R T •· J .G·.crabbendam. 



6 Februari 8. 
:S .24386.· xxxx 

xxxx 

IV•

• 

GE HE I M. 

'\ 

Rappel. 

HierL1ede moge ik U mijn schrijven no.24386 d.d. 29 Nov.'47 in herinnericg brengen, waarbij ik U verzocht mij te willen doen inliártenomtrent B.J "van PROCSDIJ, SpaarndalilBeweg 606 te Haarlem., · Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

•J 

ffül1 HOOFD VAN DE CENTRALEVEILIGilliIDSDIEl:JST 
Nam.ens deze! 

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Poli tie, J.G.Orabbendam. te 
H A R L E l.i. 

ö Februari ""'r 
•. 

B.tJ4386. 

• 

IV• 'J2i .3 • 

Rappel.· 

· · ·· u · · · 1 rijven no 24386 d .éi. 2\'.l Nov. '4'7 in · Hiermede :moge l.K mi Jn sç 1 , 
ht • • · te willen doen inlioh-h · nne'rin;c,, nren.c-en "' waarbij ik U verzoc , miJ· er1. - "' 

-'4::;> 
-'
= 

. 
l 21 t,e Bussum. ten omtrent p .;HEYJ'.it.re, Cèresd

a

i
an. ult U mij zeer verplichten.Met spoedige eantwoor ng z " 

.1:1.8T HOOFD VAN DE CEI'3TRAIE 
VEILIQHEIDSDIE�ST 
NaLens deze: 

Àan de Heer commissaris 
van PÓlitie, 

. ;r .(hCrabbendam. te 

BUSSUM.,;.. 

-



B.24386. 

IV. TZ .3 •

• • 
Rappo!. 

GE H E I M. 

. . 

xxxx 
xxxx 

6 l'eb:rus.ri 8. 

Hie�ede moge i1r U mijn schrijven No.24386 d.d. 28 Nov;,47 in 
herinneriw:,- brengen, v1aarbij ik U verzocht mij te willen doen inlich-.. o 

l ff 1· ' Qn � D ten ora.trent Th .m:c1 
... 0R, \/ oo:r.meu emvec �.,� ve J.;ussum. 

ll�t s:poeè.igc bean·t;v;oorci:i.ng zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Commissaris
van Politie, 
e 

ilJ S S U M. //

B. ��?386.

.... 

rv. TZ.3 • 

Reppel. 

IDT RCli}!""'l; VN/ uE CII:lfl.'RkLB 
VL I1IGY.L..,TD DI::l�T 
Ea: ens dE-,Ze: 

J .G .crabbsndam. 

6 Februari 8. 

Hiermede 1.19ge ik U mijn schri ,iven no .24386 d.d. 29 .Nov. ,47 in 
her4IDe:riug b1·engc.u, Vfaarbij ik U verzocht mij te willen doen inlich
ten wtrent R .I�OOlB, Cutovo.art 11 te Barger Cam.pascuum • 

. Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

Aan de Heer Korpschef van Politie. 
te 
E M H E :tr. 

{/ ·,

HET HOOFD VAN DE OE:NTRAIE 
VEILIGHEIDSD1Et"1$T 
Namens deze: 

J�G.Crabbende.m. 



B.24.:386. 

IV • .

Rappel. 

G E IT E I 1.1. 
1 -

• 

6 Februari .8. 

Hiein..necle :moge ik u· mijn schrijven no.24386 d.d. 28 Nov. '47 .in 
herirmexi.r::g brenger., 1.:aa:1•bij ik U verz9cht mij te willen doen inlich
ten ontrent J .BIJI,

2 
1:lCholtenskanaal VI .Zi .83, Ba:r·ger Compascuum. 

Met �poeaJ.ge bean"Gwoording ,zult tT mij zeer verplichten • 

Ae.n de Heer Korpschef 
van Politie�
te 
E MM E N • 

• 

• 

. Illi'T HOOFD V A..l\f DE CENTRA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J' .G.Crabbendam. 



4· füaart s. 

l 

,, 

Ra:ppel. · · 

Hiermede moge· ik ·.U mijn schrijven No.24386 d.d. 29 Nov. •47 in 
heriru1ering ,brengen, waarhij ik U verzocht mij ·te willen doen inlichten

omtren� B.J.van PROOSDIJ, Spaa.rn�amseweg 606'te Haarlem, die depbthou-
. der zou z!Jn .van de Red.Vereniging voor Sexuele H�rv9rming. 

Met spoedige beantwoordin� zult U.mij zeer verplioht�n. 

' . 
.. ' . '

•I, 1 I HET·UOÖFD VAN. DE CENTRAÎE, 
' . ,,. 

· VEILIGHEIDSDIEïJST

1 • 
; , 

· Name.ns deze:

. '-. 

.
' 

· Aan de Heer·Hoordcommissaris I • 

van P'olitie, .. 

,AARLE M •. 

' 
·. " . \ 

' . .. . 

t•, i 
' 

' I 

'. 

y l.î.L.:van Laere. 
J 



B. 24385.

IV.· TZ • .3 • GE HE I M. 

Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming. 

28 November 7. 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 
met öe personalia, politieke ori§ntering en eventueel verder van bele.ng 
zijnde gegevens betreffende: G.v.d.HOEK OSTENDE, Hooge Steenweg 88, 
Loon op Zand. 

Bij genoemde persoon is een correspondentsehap gevestigd van de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele �ervo:rming. 

EET HOOFD VJ� DE CENTRALE 
VEIUGHEIDSDIEl�T 
Namens deze; 

Aan da Heer Distriotsconnnandant 
der Rijkspolitie, J.G.Crabbendam. 

ED .A. 



No.50. 

-
BUREAU B j Volgno. � 

1--1 �ummer, 1 -

D.tum: l - 3 MH 1947
-
� 

J '/o MEI 1�47 
ij " 

J ACD/1t16� 
-Kort versiag van de openbare vergadering der

Nederlandsche Vereeniging voor Sexueele Hervorming
· Afd.Dordrecht,aldaa.J: gehouden op 29 April 1947.

� 

(Secretaresse Pieternella de BRUIN,geb.te 
Dordrecht,l.9.1900,huisvrouw van G.PRENGER,wonende 

.. . Almsvoe:bstraa.t 13 te Dordrecht) 
/. Aanwezig waren ongeveer 275 personen.

\1'. V�orzitter Rijmen DUBBELDAM,.machinist,geb.te 
Dubbeldam,30.5.1893,wonende aldaar Reeweg-Oost A.340. 

Spreekster:Mevr.TORREMA.N (woonplaats onbekend) 
' 

r 

De Voorzitter opende te 8 uur de vergadering.en sprak er 
, j 

zijn vreugde over uit,dat zoovelen aanwezig waren.Hij memoreerde� 
dat de vereeniging voor den oorlog den naam droeg van Nieuw Mal
thusiaanschen Bond,welke bond destijds biet de volledige mede-

. 
' 

·werking had van de Polit,ie .• bok thans moet de tekst der te houden
lezing nog worden g�toond én is ook nu.weer politie-in de zaal
aanwezig.Hij d�te echter toch de politie voor haar medewerki

. -

en gaf vervolgens het woord aan de spreekster.

Mevr.T6RREMAN deelde m�de,dat de Nieuw �ialthusiaa.nsche Bo1 1 

in 1881 werd op�e�ich� en �aar naam ontleent aan Dr.M:a.lthua,di� 
inzag,dat noodzakelijk in he� s�X\leele leven moest worden inge
grep!n.Ui� dazen bond is.voortgekomen het Dr.Rutgersfonds.Ook 
Dr.Rutgers was een der groote pioniers van ons werk.De N.M.Bond 
verkreeg aanvaJ?kelijk de Koninklijke goedkeuring,doch toen deze 
na 10 jaren weder werd aangevraagd,werd zij gewéigérd. 

- t 

.Door.den bond werden diverse consultatieburea� opgericht, 
doch tenslotte kwam men in·financieele moeilijkheden.Door de 

- . � -

zetting werd het ons onmogelijk gemaakt verder te werken • 
. Qp 18 Mei 1946 we�d een v�reeniging opgericht voor propa 

ganda en de _N.M.Bond vervangen door de Ned.Vereen.voor Sexueel� 
Voorlichting. 

l • ) • .. 

Vervolgens ving zij aan te spreken over het onderwerp 
. -

"Taboes in )let huwelijk'' .Allereerst verkla�rde zij, dat een 

OV.ERZICHT 
is 

q-�7 r.� ','JJ� 



,_. l
. ( 

is een verb'ods�e_pá.lÎng,waarvan men.�niet weet waarom ietw ver
boden is.Taboes kenmerken zich door zinloosheid.Een algem�en 
bekende taboe is,dat een ouder niet met zijn kinderen spreekt 
over het sexueele leven.Men spreekt hierover niet met de kin-

. deren omdat men van meening is dat men daarover niet spreken 
� . . . � 

kan.Het gevolg hiervan is,dat onze kinderen en onderling wel 
.over spreken en met veel meer dingen bekend zijn dan de ouders 
beseffen�J)e verhaaltjes over_ de ooievaar worden door de kindere 
n1et geloofd en de oudei staat ·tegenover hen als leugenaar. 
In de puberteitsjaren,wellie voor de kinderen heel moeilijk zijn 
hebben zij den steun van de ouders noodig. 

Omdat de ouders dit onderwerp n.iet met de kinderen 
spreken zijn zij mede· schuld aan �e ontaarding van het sexueele 
leve'ia. 

Vervolgens _sprekende over de regeling van het kindertal, 
was - spreekster van ·meening, dat in h�t algemeen in arbeidersge
zinnen over dit onderwerp ru.et wordt gesproken.De geboorte-rege
ling is er altijd geweest,docj alleen voor. de rijken met het 

doel om hun bezittingen niet te versnipperen: 
·voor de arbeiders is de geboorteregeling hard noodig.

De rijken willen,dat de arbeiders zich ve�enigvuldige�
als muggen en vliegen.Maar daardoor krijgt men ook-de waarde Tan 
een .mug of een vlieg.Zij verwees ook naar de Katholieken,door 
wie propaganda wordt gemaakt voor groote gezinnèn.Wij leven t 
voor de 3e maal in een overbevolking en uit de vermêerdering der 
kindefen spruit een nieuwè oorlog voort.Wij moeten weigeren zoo

veel kinderen voorttte brengen,want zij worden gebruikt voor 
kanonnenvleesch.Denk eens aan de fokpremie.Het is in dezen tijd 
geen loon meer naar prestatie,doch loon naar het kindertal. 

Door de Regeering worden kapitalen beschikbaar gesteld 
voor oorlogsmateriaal,doch het ware beter dat zij en�kele duizen 

den.uittrok voor propaganda voor ons werk. 

Er heerscht veel t.b.c. en gesrachtsziekten.Dit moet
worden voorkomen en daarom is een keuring-voor het huwelijk 
noodzakelijk.Ik spreek tot U opdat U geluk in Uw leven zult 

.. 
krijgen 



krijgen en wek U op lid te worden van onzen bond.Ook 

kan een taboe voor U gelegen zijn,omdat U zich schaamt o 

te worden.De angst voor wat een ander hiervan zal zeggen 

houdt U misschien,terwijl juist hierin het groote geluk 

Na de pauze werden eenige lichtbeelden getoond v 

het ontstaan en de ontwikkeling van den mensch,benevens 

de vreeselijke gevolgen van het plegen van abortus 

welke door spreekster nader werden toegelicht. 

Tot slot werd een collecta aanbevolen voor 

armste gezinnen. 

De vergadering,welke een rustig verloop had,werd 

11 uur door den Voorzitter gesloten. 

Dordrecht,30 April 1947. 

Verzonden aan de Heeren: 

Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 's Gravenhage. 

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
Raam.weg 14 •s Gravenhage. 

Hoofd van den Intelligentiedienst 
der Koninklijke Marine 
Westplein 12 Rotterdam. 

Burgemeester van Dordrecht. 
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vor :ra-� .tic- L.i r ,_,!? l o \ ") "'n 

1 l:J."''
v-
:?'- �LPvr. ;I'OMID:..Jî, 1 ,01 ... ,..id, te 1 e-GrflV rr:a t...:c•

�.O. 11.ieinen JN'l: E. dr bij � vo se sls voor·z.'...u':. 1 ve.n 1� t vourloooiL, 
b.::stUlll' Van oe 9fd. ,.iengelo'p) van dE: llt;C. JfT,f::'i rii ir[ voor· 
Sr>xnN le hE--rvor··rinc, door d? aar··i:,.2.iËerr, ir h'"'t bijzoridf-r c.e 
sore �-L r ��vr. Torre�a� w-1�0" t- hertPn. 
�IË:vr. Torrer·a n, dif- 7E'l'V;J]gAUS 1 r t 1.10orc] kl�<"l tof �en uitVOt -
ri[,s un F-rz,ttini; over r�"t ontstB.E-n v9.n •,pPrfe.elc1i:> Vfr•E'r:2,Jné 
Door ?(ê:ilthus ,1füs rhds 'rH-ZÎF-n, dat bJt 1rensc11€'lijk ;1as dr uQ
boort r" tt bcoE_ken tC deze ffi"'l"'llC.e ciit t berriken dou:::- _i":A
len, ai� l� f� :��ktljk �l t v� to�patsini kond n zijn. 01 2 
l'Jover1b�r 1881 v,qs ae l;j '1'.'V athus.;i..�:...nscLP �0 •• 1 o.r:tstaa n, . - r
V"lr. t.=. - e,dnrlqnà 1e voor· 's.n Dr. B1;ts;-rs wac-. ror..ir Lin Emma w�s 
bescr�rnvrouv.::, vsn J ze bond. 80,•sultr tie:bu.1:-, ux vfrdep. .)pê.e
richt tf .d.msti:-·Tdarn, no l,tRrdarn :r andere t.rootP 011. tsen. 
Toen na 49 ja-'r t·n 11 füt,9rdAn o•)r>16·P:.' de Konlnklijt<:e [Oerkeü.:::-
rin6 voor èe bor.él èf- v1·P.. C'�.a lltl' . .1, 1 re: l 0 ze ë,E'i,":Ji;.;erd. Finsnti-
�el.... oeilLi�(r1.<>dAn o· tstor.:.ë.en. In 1939 w::rd zij O'l'�P-Zf't ::.n .=,,::,n 
sticr.ting, .. ortv1P ::, PLüS.Ild 3tic:rtin7. Cons11ltr tiPC'lI'f"'?'1X. 
In ci.=n 0orlo; 'i.�as èez- sticl1t.ir1_ � r_ uf'l' e re-ter., Ji :oJr dP
Duits er Pr s E, : i.ic:_uid H rd -verél P.C.. :Joe� e t'î1 let ::c ichP ic:. van er n 
dPr ledFn kor� Je. nLdElPn v0..;r l '1:.r...., tcch do:::,rga-.. r.. ondér den 
ner,m "GoederPnhe..nc'el .i..e "L.ndia n. lfa de- bE>vri� inr, ko:1 het 
··.,..rk v 0 fr .,-on a' rv,-,ne DE'f'lFn onder acln VO'.)ro..;rlot,scr"n naan:
van dl "Stier.tin! Corsul t, tiPb1 1r A1J.X

11 'I'l:1Pns lf fde d t0nd v�r
d""r onélf r ;h n n" P·-' , e: .. oz n n9.?. van dP '1lfoëPrlanusif)".:P Verer.i
gin; voor SPXU''"le H"":·vornint..'1, ilolLcrs sprt-d::strr N1-<S de stxu
�Pl"" noud na den oorlog no� �e�t �en &r die.nds dqarom,nitt al
lAen oro)au.c::.nda voor cc bf'W· 1ste re t:::E.lin0 VSi.D het �dnd rtal t 
wordP-n f(.r;;_ac!:t, ... ocL ook op E.llt:-"'. 3.nd -rE' t rr .1.ren, .::.:.b .:io:-,)r- ht.t 
t·e�ls.chtsli:::itr.r.. '...,"'invloed �1erêen (é:,Pslcict...tszi ,k.t ·.r: b str·.: �in, 
etc.) n.., voorna: r stt. taak blPt-f fCl.t r de '.J.1.v"sH ret.,8lin_ van 
�Pt · in�ertBl.: En ondcrvonJ ook nu v�L v�le zijden te�Enwer
}·int "'VfLals voor dPr JOrlo · à,,v- rt ntii-e -:.er-Jer. rAo::ir c�i7 rs� 
bl"'.dr-n G.,.,,EOi rd. Ve.'k ond rrond 1er: .fiOAitE:- MAt het h'U'€-H van 
ze lr11i 11tA.r:.. .Fel v,as dE' br 1 r �ste llinb vo...,r vcrt e.d erinè.'E>n, v .... 1-
� :.r..s sp..'.:'.,_. ,E r, / e�E: ....:;en. 01: vei ks:.:1<>"-lijke z�jdE? ,verd VP""l 
t:E:?"'nstqrd ').l1Öervondo .... Spr� i;:stEr las daarop E n arti.kPl voor 
uit ''De' erk in 1 t rci,dC.d1', t.,EE.CL .... 'EV"-'J:1.-d-.;Or-Ds. Visser, war r\,n
deze dl" ào,..\stc llin:;e11. 1T'3.r de Vfl'! -'l1.'..gin0, VO 1r .:.C�UM- lc �-8TVO"'

r0in� 7Prt nl0 v.: 'T'f't de st ril.is tir-- tG"' � p s;t 'iaeir 0 .J,ü��c::h. rs.
De Vt _._'Pen:gänc 1,rerc vol0 i1::: s r - �st:=r op V" l 0n'lr>i. wijZF.11 "JF
lf:i.ste:�'d als o;··t=ade:>lijk -n oo�, dat mer ti,· df vereen�ml,ng të
:t ,-,11t kon als r:'1 con r- "'ÓS or..tsterf ZH"l11t_,.,-,rscL'.d) r�: t ·venschtr>,
.'.:)_pr� t \st ' bt t-'-· d dit op fE 11" i.1ij2.e. Indien Ar �11anu""rschá_p
,,::,s :::mtst!'Q f"ldus s�rAe::kst�r, dhndA M8n dE' _,...bo0,.·te 3.f te

' -· 

-�:c"c!'ltA ""·. Sn::.·c-E.ls.t :· ,,:,rr°C1l'"l,;E"- d' -rrij vo-.::r·ql !:._Pf'Il 'idc1cl,c,n
tor' l)r11i. n als \ii..n..,rnJwls 11 en d r•_ lijkP, ,i. rar._e_prezPn
Her11en t�r 1),=.vorc1-r5n2' v1ri-r>F>r r:c.. lr;::1ti1:.-, blo-dc.:.:cu:atie-.



.. 1. 1 D"' J.•"''1• J r� 1 ·.g;,n1, ,ro Jr v x11 ,�- -�:!:..'f02 iir � \11.s û. < stf'> orla-
nisio t�e, 1ÎH het lct1ar(i Van df pbvr'l,US rr, Ll'. Ö S";i: f-'Î uO,,:..' te 
l••tr,..n·,...,t t' 11....,rr, c"<-it z1i,,n.c-.:-..s.cLa0nirt onts;,.=,.-t, ' 
3pr kst �· h�"ilcE-. t i ti-ns r 4:t ! oi.,;-·i ��,1 _ .� t ;r.jl-' ·}!

;:.i
��e vo0r

bePlél�n 111:-, ... " orq, t:..ïk · r.. v"'n. mer...scr,.f-r, .. 2. .... _,rt __ r,'::I.E.a •. -!�� 1--
s t8'�n \JBl.'€:'ll c:0-0r har r. Goboort 1't- l :n - .Lld.- cchtF r r ii::-t '1 tijd 
ZP.NPr> '·:i.11nfrb·c r'dr-!§·; ook zij ûi w_l ;"ind,1"n w:'..J.dtcn .,_ 1-�i p.
r::1 ;irr wenser; ni t VErvuld VJtrJ1:-;n ,, -·a. 11 '1.i··i�s 8?,e:v-n. Volr:E=ns 
E"prrr- :{s-t;ic.r ·v,�s v:ior9 l in a,�z.,.,., t:jd l:JpVJ1Js+.p r � - linf VAr 11- t kin
dertal ncJcî.ig.. Iet r:ruot� rzinnPn kon :.,1 dAZf'n tiid de w .l,rl:l.'rt 
ni�t tt"'J.'1�': kP.(rfn • .!!:r "Ja� t':' \,�ini · ontc.� r1i".r..tC:;, kl� .,.dinb r.>r 
88h1JE'Î.SP1. Joorr:11 c1f a;rbf"::_e,prs • ""1SC, -l;t'> zij t<- •• r�2_·scl.1 1.W•.::r;. Jf'7.E"Il

ri,ndPn 1�1·n osr0n t='rl vJf 0!J :.ror te l:eb)P.D,, ·Janrltf'Y' e Il ��t:__: rin" 
fOkD-r•p l:cs ·1i_tlOJ2'°'t, :i:n l:odp.rl•,rd ·tvv 0,'.ldtll) r1il_::_oi::n l"'l ll!:::C1 . .-n, t I 
Tlijl Ar slecl: ";S olr·8 ·,s voor 4.1. m:11�0-n \les. lol ns s,...r, r:stfr ·1as 
ner b@zi p,·n 1"

0
P'l'\IE;D u"Lrlo ..... v:::ior -CP bE>r1-ir.-'n. !'D" Yrouren I'10"'ten 

:'." n kindtn-.n m�E>r \JillE"n hPbJ n, , o,)ls� è E'z- \ or.::f-'n ""Or 1i.{T 11c_r 
k1.n0r11,nvlP.fSCh,"é1.ldus S'1I' fLs.., r • 
.S_J'!' ,c t r· v scr,t o,)k ..l•"" v r;,l r,r ;;in'-' Ja i:; zo.JHel ..}F- ,en , ls dP 
vrouv v00r h0t h'lWhlijh: oncli.;rz0clt '.101 1.. L'ij. die ziEk zi:n mof'
trri n�rst 1,<f'IlÇZf'1 rn dB rn1 ppis lt--1, r-"crt hebt.tl! c.r.: zic:1 Yuirt tf 
rlantr�n. Sp:F�·:st r 1-,.�ut dE zoo:,znanr.1de "oppas m, t:�o-:.e" zet--r af. 

- 'Jit k.,_r._ z, "'r ned"'- U __ P f'Vul, n :r:rbben en hi2t i11rlf-= li2ks êJ.Uk ,J:i.at
dt: '�nr Pi-!;, Zi i r·� al '.lie ·onsc:--�r arr. :;o' .. d' OL,,_,r.:.s<-'tie te kon°n
011 ti:: ;v.:::rnw n, •iat zii 'ut r kunren doen. 00k de pr-riodi ks G::1t-

lrn1"i.r , ..... e ZO:J· urn.ede rl.I.ontl10·1c1inc ;:i t tlll Z lf 0.9.._•IT.'.3.c.kt
ks. lr :::i r l,j ovr:: r c';::, .,./:.,v, r l:.jk . � n on. va::J.r lijk..- ..;cl een, r·, qd s ;,re""k
s tic r · f.
3i)r l'st r ,., rqct 1 1wt r:0 1;:_m: ... �1s 8I'r'8ti

t 
l, � r. dr 3.oortcuz8s .T.E-,t r.un

vuile ;ird �ijk.Pn (Il onhy6ie.>nische miarlelen t-11 OL k t �t:n c't v i.nk,:,1-
""'.;j es r,,t dr1p-..'.:'�-ltjPS voor I ar rc. lin, V-"" C. dF bl:::ii:,.�somloop 1

, hi rin
SC]l'dlt i"tc-n frl1f'tit; Éf Va" r. "Jf-fü3Cl1t '. rA.c d ,..1 VOG('lichtinf, Wt;ndt
ü tot ons. Lw t P.:•En vqlsctp sc1.�-�r::te U Vvf' rhouàen. Lac•t U inschrij-
Vt" ::1 als lià v.or.. onzA or._:anisrti"l. Het is - n scl.'"nde �J �rluk t
,r""rf:rooten. het is \H'l schandP kinä-ren .:n d · t=cJ't ld te bre"ger.,
wqArvoor .t �E�n voedinb of klPPdinL h�bt.'
Hü,rmeàe: ei:rJ"ii[de s>:>rf"'"'kstet· h'.l·,r r--�'°', '11·1 rna pauz& ';ordt , ,<.,l1011cl n.
Iri dE' ')"",lZ"' \ c->rden de ", "' D\ Pzigen door middel V<Jil bl..,rco forn:.uli.:-rtjes 
vi--r�rncht zier te 1•1illPn o:nf;ev"n als lid. 

Ha éle nau ZP w.:,rd Pn lichtbàe!den ;vPr toond, r.h i--rend ef 1 teekerün gen, 
oYer dP -:_··1 "lenéli.ge- fesl.schtsorganen vari df- vrouv· en é1e r1an, alsrief'c: 
over ]:,At 011.tsta' n en èe 0'1.t'.\'ikk'eling v13.r ë!e r.f'nscb voor dA b-Jorte. 
!·,::,.vr. To""rernan ::-af i::-cn vcrkb.ring bi,j dE' ve-rtoona� lieLtbe,::.,lèen. 
De Heer MPi�An f 0 nkte nF rflocp. PVr. rorre��n voor te 0 r uiteAn-
zettirtPll, �a rna de bi�Pr�korist Peslot�c werd. 
Bij r'!Pn 1-1it-t=1n[: -.,,erd �ecoll0 ct"'�rc: v:::i)r h�-t 11 Dr .. Rutgcrsfonds 11 • 
... 

LFt vu !'lOO)Î[ bEstunr van �c 8.�dc"'linL un:ze·lO u) van èe lE'D. 
'1 1" /- I J.::J::G ll'O"l 8.1. :'JELL • . •• V\;�,!. ___,. ,., tE' s t3.' t 1.ü t : . 
Ro lof ! .w ...... .u.i. , ,Pbon= '.1 tA ms ter dam 2 9 Tu ei 1912, bouv k·'.::: -. i · t0 ..,ke-
T1a� r, \•on�nd t. hene::""lo(,_), V::rn Gstede.stra t 47, VûJrZittir; 
Oh_:_f.: ., �na .rsuliila =-�-=�, El 1 1_\,r1 ,n"-t J.l.H�-D�1..J1.....,�, ..__tbo r-:-n t /.,J.:._l-;.:)il� 
LonnfkE'r 22 April 1)23, zond�r 1Pro .:."), Hengelo(1..), sttrr.n.:..t'tv 0 
no. 11 s@cretarcs· ; 
:;;F lke I!:JI:JJ. 1.�, t bor· n t� .t!�n t..el:it ..... ; 1� Juni l'.;11), ba:i d" rv.:er-
tP� ,'- .,11.r:>ar, �, Gn �nd � tP. r�e-r.e"elo ( ..... ), J.1J_ lo .1.f .=, tres. t 6 , ,:;'En 1.:.ne_nl l ster, 
tloeluf .lillPr'l :::rna.=1 ... ,B, t. �'uo. :n tE'. EPn�E'lO{v) ') Jul:. 1714, t "-kern1 r, 
qor r� te- H.-n1:... lo{\...), -.l:3uit,-ri\�-[; 69, lid.rn 
Jrn ,ill m E.C ...:s:s �l-:ior@11. +;"' h nt.:/'lo� ,_,) 7 ua.::.rt 1:)21, �.n"'r.t=-r, 
'\lor na· te LPr.tF-10{1.,), :estr;rrna�tswab 11, lid. 
::J"" pol-ïtieke oriPrtturin ,._, v 11 bovt:r._rrelde 'J"'stLrslp·· 0rr i..s tot 
o D ·he,:" n 11 i t b•·k Pnd t mr,� en. ___ _
Ou 1 I'e' 194'7 v·rzonder: e �r rwt 
H�)�FD v�n cten C.w1 TH LfüI f.wILI.GP.i.E:::D3Di:Elfo'l' 

t is -G ra v e n h b Le. �fsc rift -G te r n h b �
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Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
Lochem, Postbus 5

• 

• 

• 

• 
.., 

• 

Beginsel afbakening: --

• 
·,

\ 

Juni 1946 

1. De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V:S.H.) stelt zich
ten doel de grondvesting en verbreiding van juiste en heldere inzichten en
opvattingen op het gebied van het geslacht.sleven en de bevordering der prac,.,

tische toepassing daarvan.
2. Zij acht een gezond en dus bevredigend geslachtsleven noodzakelij.k voor de

volledige ontplooüng van de persoonlijkheid en de erkenning van het recht
op een bevredigend geslachtsleven voor elk mens, een vereiste voor het tot
�tand komen van een betere samenleving; om daartoe te geraken is o.m.
bewuste behe·ersing .der conceptie nodig.

3. Zij verzet zich tegen ·de verdringing van het .ge.slachtsleven en tegen dé ont,..

kenning van deszelfs waarde, daar hierdoor de mens lichamelijk en gee ·
· wor,dt geschaad; zij bestrijd·t alle vooroordelen, onwetendheid en wan · p

op dit gebied, zomede alle opvattingen gewoonten en gebruiken, welke een
,gezond en bevredigend geslachtsleven in de weg staan.

4. ne .levensopvattingen, welke zij propageert, houden rekening met de betrek,..
kingen tussen mens en .gemeenschap en de ,daaruit wederzijds voortvloeiende
rechten en verplichtingen, zowel van morele, van sociale als van wettelijke
aard.

5. Om het gestelde doel te bereiken \.Streeft zij naar:
a. het tot stand komen van een wetgeving, die vorengenoemde rechten van

ieder individu erkent;
b. v.erruiming en ver.dieping van .kennis en wetenschap met betrekking tot

het geslachtsleven in de meest -uitgebreide zin;
c. voorlichting en verspreiding van kennis op dit gebied;
·d. opvoeding van de mens tot volledige erkenning van de waar:de van het

geslachtsleven; 
e. de oprichting en instandhouding van Consultatiebureaux voor Geslachts .... 

kunde, waar o.m. raad wordt gegeven betreffende alle sexuele vraag,., 

stukken en huwelijksmoeilijkh'eden, een en ander zowel kosteloos als· 
tegen de geringst mogelijke vergoeding en steeds met volledige inachtne,.. 

ming ·der wettelijke bepalingen. 

Verstandig Ouderschap 
• 

is de voorlopige naam van het orgaan van de N. V. S. H. Het verschijnt op 
ongeregelde tijden in v.erband met de moeilijke papiersituatie. Het is gratis 
verkrijgbaar voor leden en beg11nstigers. 

OOllltributie 

·bedraagt voor leden en begunstigers f 2.10 voor 1946. Het bedrag kan worden
overgemaakt op de Postrekening no. 124438 v. d. Stichting Consultatiebureanx
en is met opzet zo laag gesteld opdat hierin voor niemand een bezwaar gelegen
zal zijn als begunstiger(ster) ·toe te treden.

Stichting ConsultatiebureaJUX voor . Geslachtskunde 

Deze ·Stichting exploit�erde voor de oorlog 9 consultatie .... en 8 inlichtingen,., 
bureaux. Door d,e bezetter ·zijn ,deze .geliquide·erd en de Stichting ziet zich voor 
de zeer zware taak gesteld deze bureaux opnieuw in te richten. Om daarvoor 
het ·benodi,gde kapitaal bijeen te krijgen vormde het I-Ioofdbestuur het 

Opbouwfonds 

Het Hoof·dbestuur doet ·een ernstig beroep op allen die van het grote belang 
van deze consultatiebureaux overtuigd zijn, een vrijwillige bijdrage in dit Op,., 

bouwfonds te storten. Bijdragen voor het Op,bouwfonds storte men op Post ... 
rekening no. 124438 van de Stichting Consultatiebureaux of bij de Rotter,., 

· damsche Bankvereeniging te Den Haag ten gunste van de Stichting Consul-
ta tiebureaux.

• 

Cen,tmaJ MiddeI1en Depot 
1
,Neeria.ndita'' 

staat ·ten dienste van begunstigers en leden. Het adres van het C. M. D. is: 
A. J. N. v. d. KOGEL, Van Gentstraat 57 te Amsterdam . 

•
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Afdelingen ·
� . �� �.., In een groot aants,l plaatsen zijn reeds afdelingen tot stand .giomen, waar ... van hieronder de adressen volgen. Indien U in uw omgeving voor het tot stand 

komen van een .afdeling iets meent t-e kunnen doen, stel U dan in verbinding 
met het Algehieen Secretariaat te Lochem. 

' 

• 

Mètelingen 

Aalsmeer: Kl. v. d. Meer, Dorpstr. 58, 
l' Alkmaar: :P. C. Veen, Metiusgracht 9. 

Almelo: P. T. Rietdijk, I-epenstraat 23. 
Amersfoort: W. A. Schut, Palm,.. 

Middelburg:. A. M. Witt-e, Rotterdam ... 
sekade 5. 

. Nieuw ... Weer,dinge: W. Juffer, Dorps ... 
straat 4. 

straat. 228. 
-"· 

Amsterdam: J. de {Bruijn, Heemste ... 
destraat •51 I. 

Assen: H. Scheltes, Groningerstr. 30B 
Bellingwolde: 'L. Abbas, Remkeslaan 

B. 237.
Het Bildt: K. Tj. v. d. Veen J·r., Griet ... 

manspad 7 4. 
_,, Boskoop: A. de Rooij, Zuidkade 59.:n, : Th. Rector, Voormeulenweg 
, Delft: L ! van Hooft, Raamstraat 33. 

Deventer: Th. K€ijzer, Noorder.str. 60. 
_.....-,Dordrecht: Mevr. N. Pr-enger De 

Bruin, Almsvoetst·raat 13. 

• 

Eindhoven: W. Brandsma, Boschdijk 
403. 

Emm-en: Mevr. W. van Houten---' 
Dijken, Westenescherstraat 11. 

Enschede: A. A. Groothuis, Hessen ... 
weg 23. 

Finsterwolde: G. B ·örchers, Klinker ... 
weg 138 II. 

Gouda : M. -'Benninga, v. Middelant .... 
• straat 4.
Groningen: P. R. ,stel, Binnen Dam ...

sterdiep 65 . 
Den Haag: P. W. Sekreve, Vaillant

laan 406. 
� Haarlem: B. J. Moolenaar, Raadhuis ... 

plein 5. 
Hengelo: R. Meinen, v. Ostadestr. 47. 

"' Hilversum: W. Keune, Leeghwater ... 
straat 49. 

rHoorn: Mevr. T. de· Haan Zwager ... 
oorderstraat 12. 

: P. G. de Vries, Belgiëwijk 
325. 

Klazienaveen: H. Witteveen, Kazerne ... 
. weg 16. 
/K·rommenie: W. Nielen, Dorpsstraat 

874, Assendelft. 
Leeuwarden: A. Vellinga, Achlumer ... 

straat 13. 
Leiden: N. Langezaal Jr., Kastanje ... 

, kade 2'5 ./ 
• 

-

1 

/i. "Nieuwe ·Schans: J. M. Snoek, Voor ... " .straat 48a. 

• 

, Nijmegen: H. Vloedmans, Palestrina ... 
straat 25. 

Rotterdam: P. A. van Huët, Heem ... 
""" raadsingel 159. 
.�,.Sneek: G. van. Houten, Wassenbergh-

tl' straat 25 .. Soest: Ar M. Tschur, W. Pyrmontlaan 
9, :Soestdijk. 

.4,Utrecht: J. Gosman, p/a C. Ultzen, 
A. Thijmstraat 5 bis .

./ Valthermond: J. ,Roelsma, K 494E. 
• 

• Veendam: A. Mulder, J. B. Laan 6 .
...venlo: Vl. Kieboom, Mercatorstr. 15. 

.,,, Wieringen: Mevr. T. Holtjer 1Koster,
W·esterlandlaan 19. 

-Winschoten: B. Luttjeboer, Grind,..
weg 77. 

..-- Wormerveer: M. Zwart, Sluispad 10. 
_.,. Zaandam: 0. van Gulik, Halstraat 11. 
, .. Zutphen: J, de Groot, Berkelkade 12. 

Zwolle: J. Tolhuis, van .der Laen .... 
straat 57. 

-

Correspondentscha.ppen 
. .. Apeldoorn: M. Huigen, Griftpad 12. 

" Arnhem: J. M. Vellinga, Nieuwe 
Plein 22. 

.., Emmer .... Compascuum: R. v. Houten, 
A 14 7 Kan. N.Z. 

.......-Goes: A. J. Wezepoel, Violenstraat� 2. 
Gorinchem: A. H. A. M-eijer, Merwe ... 

destraat 19. 
Heerlen: G. 1'1aertsdorf, Schoolstr. 7, 

:Schaesberg. 
/ Den Bosch: J. Verharen, Kastan je .... 

straat 36. 
_ Hoogezand..1Sappemeer: M. . Mulder, 

Noordbroek.sterstr. 7, ·Sappemeer. 
Kerkrade: W. J. Offermans, h.ip ... 

straat 2. 
.il Meppel: D. J. Koldewijn, Woldstr. 121. 

Schoonoord: H. Schonewille, Bosch ... 
p wachterij, Sleenzand B 16a. 

Tiel: C. v. Hattem, Hoogestr. 29. 
., Wa;geningen: G. Jansen, Dahliastr. 6. 
.6 IJmuiden: W. Laman, Zanderstraat ,9 

IJ m uiden ... Oost. 

Hoofdbestuur: 
Geeft U op als begun- Dr. W. F. STORM, Voorzitter, Amsterdam 
stiger of als lid : 

Postbus 5 

LOCHEM 

Gé N ABRINK, Secretaris, Lochem, Postbus 5. 
J. HUETING, Penningmeester, Den Haag
H. C. LAGRAND, 2e Penningmeester, Rotterdam
Mevr. TR. DE HAAN Zwagerman, Hoorn 
Mevr. R. DE KORTE, Amsterdam 

, Mevr. J. TORREMAN, Den Haag. 
B. HEYBOER, ·Rotterdam 

!...... ...... -.;..· --=-·�;.;;.....��-���v A. J. N. VAN D:EJR KOGEL, Amsterdam.

' 



� . l 
,-U

I 
Volgno. 

TV1"' � 
.----· 15 Ap

i
l 1947. ------

7.füVJJ!,RSFOO -�--- - -------· ·1 6. APR. 1947

� � Y-,,1_ /b- �- o/}'. 

' V1' O�rp: Cp ederlandsche Vereenigi '4.'llJr /3 /oo
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,u, Sexueele Hervorming/' �ehouden te Amersf ot· t, -
7 op 2 April 194 7, 1:R ho:t Yollts�ebottw. 

?r���/,

�tt!itf 1:����o�t·�E�,
�'f. Nllat 0.e heer 8ehat,f secretaris van de Afdeeling Amers
�� foort, zijn leedwezen had uitgesproken over de zeer slechte 

' o/ opkomst, gaf hij het woord �an de spreekster van d1e�vond, '
'" 

1'. Mév!-ettw J. 'rorremafl uit I s--Ehavenhag� fJn.fî.� .... ,�� 
,_aJ, Deze was wel tevreden over de opkomst. 11De volgende keer ' 

1--1l�e� zal het zeker voller zijn, want dan zullen degenen, die van-l,V.·, ,.,.. avond aanwezig zijn, wel propaganda gemaakt hebben/ aldus 
�..,,...� spreekster. Zij zetkvervolg§�,J;i.et doel en de geschiedenis 
� van de vereeniging ui teen -ett-� Malthus, � de..gron�-

ger van de gea_achte om het kindertal be)..iMst te regelen �s ge
. ..lAT.&@e"t.HDr. Rutgers en Aletta Ja��ps � hiermede in ons land 
K-begonnen, terwijl Dr. Mensing �geholpen door het pressarium 

uJ.& te vind.en."� �.X.l:l'.lc.iFerder over de consul tatiebureaux, 
-o:'rë in 1931 tot eta�en gekomen en waarvan Koningin Emma

;;!i-i��;::;i /:t:::;::!:��!:e!::::a�1:tn�:�rj�=���7i�.Î ;:�,, b

wePè:eit;.y JOei lF--êT:tt al0èwe2.e11 oro meee1i d1:1e ia l9:e1' gehe!:m uePli.Efi 
i.r0Pie!' t!l!lllePkt" Na evePleg "met. è.e pol:\:4;-1:-e,-we-r�� Bi'� 

)..,J 1.,, l-,�.1 .ll.lilfeM to egel�. Zij ze� vervolge!J.€, da�dé�gëhwër1dng 

�� 
n:e:g....evengroot is als voor den oorlog. iit kamt o.m. t�t uiting
bij het plaatsen van advertenties, het huren van zalen en de 
verschillende stukjes in de kranten, b.v. die van ])B. Visser 
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uit Amsterdam, welke dominee de N.v.v.s.H. in he:b blaadje 
11 Dit, .. �§pk in ons midden" onzedelijk noemde, e:a e:serteure. X 
z.Fj-�.!J}� dit "een groote .,9nzin,.,,.. aangezien de vereeniging tot
taak häri om te voorkomen. 

µ 

Hnex menschen zijn ons dan..�baar voor onze hulp, aldus 
spreekster, loe.e,a11e. ei� eeMge V88J?beelde11 aanhaal'k ua'A ie.lli:r. 
l;;iaPe VFe1:n,el.'\. Zij noemlltt de regeling van het kindertal geen be
perkingf10ok bij kinderlooze vrouwen kan er bevorderend worden 
gewerkt. Er moet een regeling zijn om de waarde van de menschen
zelf hoog te houden. Juist in deze,.,,tijd is het hard noodig, dat
het kindertal ra&e-t- word-Ml beperkt. Er wordt propaganda gemaakt 
voor de' groote gezinnen • ......-Arbeiders, houdt Uw oogen en �ren wijd 
open. Juist deze waarheid is een kolfje naar de hand van de ka
pitalisten. Maar de,,volgend�oorlog ma.�en zij er een leger van•. 

Geen kannonenvleesch, alleen zooveel sx kinderen als Uw 
H 

salaris toelaat. Men gebruikt tegenwoordig de hersenen niet meer-
6ij·VOP-Wije'i vorè.eP fleg naaP 4:l.e traàitjoi:tneele liefde van de 
baas ·;eer zijn honà. Ofl het àu11tel:l= of kj ppenlaok, �ede doelt 
z.ä.j ep de liefde, d.ie de TJPouw noodi g beef't. 

Zij keuri<..verder à:0 11eanitasuinkels 11af, voera:l de druppels, 
die bij cvcBtueelc fflielttkk_ing -ve],"stre�?'d.ejn:

�
r rez&-i�

d:e bloefüsonüoeJh tJUbn/JÛ��J ;��� H4�!. .�7
n 

� wekt�tenslotte'réênfëéfer1êp om 1{d wc w rden van de ver
eeniging.uVoor slechts f. 2.- per jaar wordt raad en voorlich
ting door de vereeniging op deskundige wijze verzorgd. Het is 
geen schande om lid te zijn. Het is wel schande om kinderen in 
de wereld te zetten, waarvoor geen voedsel of kleed.ing is.#L' 

Na de pauze werden llmhtbeelden vertoond over de ontwikke
ling van d�mensch voor de geboorte, welke door mevrouw Torreman 
werden toegelicht. 



Te omstreeks 19.30 werd de bijeenkomst besloten. 

9�� 
In de pauze werd gelegenheid gegeven zich op te geven 

als lid, waarvan�m. 12 personen gebruik% maakteft��'-"'........U.
ir wePèleR seo goed: als geen communisten gesigRale 12d. 
Er waren �m. 40 personen aanwezig, terwijl de zaal 

plaats bood� ongeveer 100 �eFseftea.�, 

"'J 'l Perso ia 
L, i{ 

a. L TORREMANS, geb. 
{).; � wonende te 's-

00, 

01 "'i? SC , Willem Anto , geb. 14-1-
1';[.f o N.S., onende Palmst at 22$ te A 

, rangeerder 

•
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No. R/39. Enschede, 26 Maart 1947. • 
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Ik heb de eer, UEdelGestrenge bijgaand te doen toekomen het 
verslag van een alhier op Maandag 24 Maart j.l. gehouden openbare 
vergadering, uitgaande van de Afd. Enschede der Nederlandse Vereni
ging voor Sexuele Hervorming. 

Door deze vereniging 1t1orden op 4 avonden gedurende deze week 
in diverse gedeelten van deze gemeente openbare vergaderingen be
legd. 

De antecedenten van de in het verslag genoemde Enschedese 
ingezetenen zullen - zo mogelijk - binnenkort worden gemeld. 

• 

. 
' 

Het Hoofd van de 
Javastr aat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

. 

Centrale Veiligheidsdienst, Volgno. t . J 
;=-'Z4t>t ::ur.04w, C 7 LJJ&&b 1 7J i(JS(wtl

2 
r li 

ï \ 1 .c...�:..
- \ _, 

---� ....... �---- • 
• 

t-tumm�r: 
•

f '"' dUM i • 

-----�...._.........._: ---�--��-- .

' �r :t f4\%tf;, ·-

D 
. ... 

'4l�urn: 
• 

' 



�·,E,r M. 
No(R/39 
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Verslag van de openbare Propagandabijeenkomst, belegd door 
de Afdeling Enschede van de Nederlandse Vereniging voor Sex. 
Hervorming, gehouden op Maandag 24 Maart 1947 in het cafe Dik
kers aan de Hengeloschestraat alhier. 

Aanwezig ongeveer 160 personen. 

f,I) J:/ 'ttP 
1 Spreeksters: Jacomina Johanna Adriana Das, geboren te Enschede 

29-6-1910, zonder beroep, wonende te Enschede Hof
straat 7, voorzittter der vergadering;

• 

• 

Onderwerp: 

Mevr. Torreman, lid van het Hoofdbestuur, wonende 
te 's-Gravenhage. 

Geboorteregeling. 

Te onggyeer 20 uur werd de bijeenkomst geopend door Mej. 
Das, die na een korte inleiding het woord gaf aan de spreekster 
Torreman. 

Mevr. Torreman begon met een uiteenzetting te geven over 
het ontstaan van de Nederlandse vereniging voor Sex. Hervorming 
en wees op het baanbrekend werk, dat in deze was verricht door 
den Engelsman Malthus en de Nederlanders Dr. Rutgers en Dr. Alet
ta Jacobs. Hierbij haalde zij aan, dat de Nieuw Malthusiadnsche 
Bond aanvankelijk een Koninklijk erkende bond was geweest, waar
van. Koningin Emma de Beschermvrouwe was. Later werd evenwel, door 
een toenmalige rechtse regering de nieuwe Koninklijke goedkeuring 
geweigerd. 

In 1939 werd de N.M.B. gewtjzigd in 11 de Stichting ten alge
mene nutte tot het exploiteren van Consul tatiebureaux. 11 Nadien 
werd in verschillende plaatsen dm Nederland een consultatiebureau 
opgericht. 

In de bezetting werd deze stichting door de Duitsers geli
quideerd, ulles werd inbeslaggenomen, behoudens de middelen. 
De middelen werden omgezet in de goederenhandel "Neerlandia". 

Nd de oorlog was de stichting weer voor de dag gekomen dls 
"Stichting Consultatie Bureaux", welke naam lè.ter gewijzigd werd 
in II Nederl&ndse Vereniging voor Sex.Herv • 11 Het doel VéLn deze 
vereniging w�s hulp, raad en voorlichting te verschaffen bij moei
lijkheden op sexueel gebied. 

Spreekster memoreerde dat verschillende hLi.den weigerden om 
advertenties van de vereniging op te nemen en critiseerde vervol
gens Ds.Visser uit Amsterdam, die in het blac.,.dje "De Kerk in het 
Midden" een artikel ha.d geschreven tegen de vereniging. 

Over het c:,lgemeen werd gedacht, dat de vereniging "onzede
lijk" was, ma.ar zij merkte daarbij op, dat het begrip "zedelijk
heid" á.an veranderingen onderhevig is en noemde c..ls voorbeelden: 
"Korte rokken, lichte kous-en, badpo.kken e.d.", hetgeen vroeger als 
onzedelijk werd beschouwd. 

Spreekster kantte zich heftig tegen het plegen van abortus 
en gaf in het algemeen de vrouwen de raad, dat zij bij zwanger
schap zich niet totjlJ" dergelijke maatregelen moesten laten verlei
den, waarbij zij uitriep:"Voorkomen is beter dan genezen." 

Vervolgens schetste spreekster den toestanden in de grote 
arbeidèrsgeziILnen, waarbij zij tot de conclusie kwam, dat huis
dieren soms een betere behandeling en verzorging genieten, dan 
kinderen. Het kapitalisme zou momenteel voor grote gezinnen pro
pageren, daar dit noodzakelijk was voor de Nederlandse wel vaart, 
hetgeen volgens spreekster niet juist was, waarbij zij uitriep� 



• 

":lij vrouwen willen geen kinderen meer, zolang zij gebruikt worden 
voor kanonnenvlees!" 

Spreekster was van mening, dat de oorlog wel voorbij was, 
maar dat reeds nu weer een nieuwe oorlog werd voorbereid en 
kwam tot de conclusie, dat het a0ntal kinderen, dat verwekt werd, 
in overeenstemming moest zijn met de vraag naar arbeidskrachten. 
Zij wees er met nadruk op, dat de vereniging zich ten doel stelt 
het geboortetal te regelen, hetgeen wat anders is dan beperken. 

Hierna wees spreekster met klem op de noodzakelijkheid van 
een geneeskundmg onderzoek en voor de uitbreiding van het gezin. 
Zij bracht naar voren, dat onthouding in een gezin niet kon wor
den gepredikt en kantte ziuh vervolgens tegen de z.g."co1tus in
terruptus", terwijl zij het systeem Ogino-Knaus ook niet kon be
wonderen. 

Na nogm9-als de aandacht van de aanwezigen gevestigd te hebben 
op het feit, dat de vereniging ten doel heeft hulp, raad en voor± 
lichting te verschaffen op sexueel gebied, wekte zij allen op om 
mo�e�ijke valse schaamte te overwinnen en lid tr1orden van de ver
eniging. 

Na een korte pauze werden lichtbeelden vertoond over de 
ontwikkeling van de mens voor de geboorte, welke lichtbeelden 
door Mevr. Torreman werden toegelicht. 

Te ongeveer 23 uur werd de vergadering, die een rustig ver
loop had, gesloten. 

In de pauze werd gecolporteerd met een propagandanummer 
van de Nederlandse Vereniging voor Gex. Hervorming. 

Bij de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden ten 
bate van het z.g. "Opbouwfonds". 

v Op een door meergenoemde vereniging verspreid pamflet, hou-
dende kennisgeving van een vmertal openbare propaganda-bijeen
komsten te Enschede, staan de volgende personen vermeld, bij wie 
vertrouwelijke inlichtingen kunnen worden ingewonnen; 

1. Johanna .Albertha DE RUIG - DE VET, geboren te Enschede 7 Maart
NV 1892, wonende te Enschede Schietbaanweg 20, gehu·wd met Theunis•, Theodorus DE RUIG, geboren te Soeêt (Utr.) 19-9-1891, wagen

bestuurder, geen kerkgenootschap; 
2. Johanna Geertruida Theodora BULT - DE RUIG, geboren 18 April

1914 te Enschede, wonende te Enschede Dahliastraat 97, gehuwd
;fN met Johan Bult, geboren te mschede 27-3-1911, boekhouder,

godsdienst Ned. Jierv.; dochter van onder 1 genoemde;
3. Andries Arnolg G�OTHUIS, geboren te Enschede 27 October 19ID1,

boekbinder, wonende te Enschede Hessenweg 23, geen kerkgenoot
schap;

- 4. Gradus WILDERINK, geboren 3 April 1908 te Enschede, vertegen
.(,..,\J waardiger, wonende te Enschede Wooldrikshoekweg 52, geen kerk

genootschap. 

---------------
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, te 
.!,-GRAVENHAGE.

bThICHTI�GENDIENST. 
Doss. 113/3. 

G E H E I M. 

Betreft: 
ö'"nderzoek inzake 
de Nederlandsche 
Vereeniging voor
Se:xueele riervor
ming. 

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd 
van Bureau B. van het Bureau lfationale Veiligheid, thans 
Centrale Veiligheid alhier, 1To.2866/XII'46 M.N. (over
zicht No.8) d.d. 16 September 1946� kan het volgende 
·,•orden mede gedeeld:

"Het plaatselijk bestuur van de Hederlandsche Ver
eeniging voor Se:xueele :-rervorming (verkapte voortzetting 
van den rîieuw Mal thusiaanschen Bond) is als volgt samen
gesteld: 

Jvoorzitter: Jacob TORREI::IANS, geboren te Oostvoorne, den 
/ 9en Mei 1900, van beroep hoofdonderwijzer, wonende Noord 

wal 60 alhier. 
Totremans is tevens secretaris van het Haagsch Cul

tuur Comité en van de Vrijdenkers Radio Omroep. 
:/., Secretaris: Pieter Willen SEY,.REVE, geboren te 's-Graven

hage, den 2en September 1902, van beroep koopman, v:onen
de Laakkade 379 alhier. Hij is tevens secretaris van de 
Vrijdenkers Vereeniging "De Dageraad". 

�Penningmeester: Jacob tlendrik KUUPPE, geboren te Rotter
dam, den 27en April 1912, van beroep arbeidscontractant 
bij het Lijksbureau voor :.ietalen, wonende Laakkade 7 al
hier. 

De activiteit van .:nuppe voornoemd, beperkt zich, 
voor zoover is kunnen blijken, uitsluitend tot het finan 
cieel behee� van N.v.s.H.

Knuppe heeft tijdens de bezetting een cursus ge
volgd voor �-ationaal Socialistische ambtenaren. In ver
band met het vorenstaande heeft de Minister van Sociale 
Zaken op grond van artikel 2 van het Zuiveringsbesluit 
hem gestraft met een schriftelijke berisping. 

Ven voornoemd bestuur legt Sekreve de meeste acti
viteit aan den dag. Hij exploiteert een naaimachine zaak 
aan het adres Vaillantlaan 406 alhier, aan welk adres 
door hem tevens voorbehoedsmiddelen worden verkocht. 

De door Sekreve gevoerde propaganda heeft namelijk 
tweeërlei doel. Eenerzijds tracht hij de gelederen van 
de N.V.S.H. te versterken en anderzijds tracht hij zoo
veel mo�elijk voorbehoedsmiddelen te verkoopen, dat hem 
de noodige winst oplevert • 

Sedert 13 Augustus 1946 is het "Dr .Rutgershuis 11 

(consultatie bureau), gevestigd ten huize van Sekreve, 
Laakkade 379 alhier. De spreekuren zijn voorloopig ge
steld op Dinsdag van 19.30 tot 21 uur (Uitsluitend voor 
middelen verkoop). 

's Woensdag van 1g.30 tot 20.30 uur (Huwelijk en 
geboorteregeling). 

Elken len en 3en Donderdag der maand (iluwelij�s en 
opvoedingsmoeilijkheden). Voor dit laatste probleem wordt 

J medewerking verleend door: 
1. Willem Frederik STORM, geboren te Watergraafsmeer,

-- den 19en April 1913, van beroep arts, wonende Reguliers-
gracht 27 te Amsterdam. 

'}/2. Laura ElifG�L, r;eboren te 1Jtrecht, den 3en Februari 
1897, van beroep verpleegster, echtgenoote van W,STOOP, 

-wonende-



DEPÖTHOUDERS: 
Äalsmeer 
Alkmaar 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
•

Il 

11 

Il 

Arnhem 
Assen 
Bellingwolde 
Boskoop 
Bussum 
Delft 

Il 

Den .Haag 
Deventer 
Dordrecht 
Emmen 
Enschede 

Il 

Goes 
Gouda 
Groningen 
àqrlem 
9-Rert ogenb os c h
Hilversum

Il 

Il 

Hoogeveen 
:oorn 
·-Iippolytushoef
Jubbega
I1azienaveen
Krolfl.Illenie
Leeuwarden
Leiden
iJiddelburg
Nieuwe Se hans
iHeuw Weerdinge
/ijmegen
oude Pekela
Rotterdam
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wonende Notenplein 61 alhier. 
Storm en Engel voornoemd, geven in hoofdzaak voor

lichting op sexueel gebied en plaatsen in vele gevallen 
pessariums. 

Het orgaan van de N.V. S. tl. "Verstandig Ouderschap" 
is thans wederom voor den eersten maal verschenen. 

Voorheen werd dit orgaan gedrukt bij de drukkerij 
GOUD, gevestigd Hemsterhuisstraat 185 alhier. Thans 
wordt het orgaan gedrukt bij de drukkerij "De Ekster", 
gevestigd Prinsegracht te Amsterdam. Deze verandering 

/ 
vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat 
J.H.GOUD vroeger een functie heeft bekleed in den Nieuw 
�althusiaanschen Bond. Thans heeft Goud niets meer met 
de N.V.S.H. uitstaande. 

Hieronder volgen de adressen van de Dep6thouders 
der N.V.S.H., alwaar in hoofdzaak XEHX voorbehoedsmid
delen worden verkocht, alsmede de afdeelingaadressen: 

W.RAS Aalsmeerderdijk 631 
P.C.VEEN Metiusgracht 9 
W.A.SCHUT Palmstraat 228 
LALIBERS ? K. du Jardinstraat 5 bel étage (Z.)
BEDEKE Berghuizerweg 88
F.GROENHUIZEN Ritbroekstraat 61
VERSTEEG Trekweg 65
:.Ievr. DE WEERD Jac htlaan 240
J .M. VELLIIlfGA Nieuwe Plein 22
H.SCHELTUS Groningerstra2t 30B.
L.ABBAS Remkeslaan B.237
A.DE ROOY Zuidkade 59
P.HEIJMANS Cereslaan 21
W.MULDER Bosschastraat 20
P.VAN d.VïAL Oude Delft 153 B.
Dr.RUTGSRS:.IDIS Laakkade 379
n.SCHOONHOVEN Schoolstraat 8
Mevr.N.PHENGER-DE BRUIN Almvoetstraat 13 
Mevr ,.,-, • VAN �IOUTEN-DIJKEN Viestenesscherstraat 11 
A.A.GROOTHUIS Hessenweg 23 
Mevr. DE RUIG Schietbaanweg 20 
r-r.J. WEEZ:SPE>EL Violenstraat 2 
:,levr .A .RIJ:i.'JAARDS-STOLK Krugerlaan 81 
D.H.DOrIT(ER Goudsbloemstraat 3 
B.J.VAN PROOSDIJ Spaarndamscheweg 606 
A.J.V�RHAREN Kastanjestraat 36 
R.BOTTElî.tIBFT Crocusstraat 10 
Eevr.SUIJX: Hilversumscheweg 208 
D.WESTERVELD Curiestraat 29 
L.BROENS Hoofdstraat 62 
B.B.DE HAAN Noorderstraat 12 
I:Ievr.BOONTJES-DUINKER Bijlstraat 7 
P.DE VRIES België wijk 325 
R.KOOPS Oatovaart 11, Barger Compascuum 
·i!.NIELEN Dorpsstraat 874, Assendelft 
A.VELLINGA Achlumerstraat 13 
�.LANGEZAAL Jr. Kastanjekade 25 
�evr.J.WITTE-FLIPSE Rotterdamschekade 5 
H.MEIER �ruisstraat 14 
W.JUFFER :Jorosstraat 4 
W.GROOT-WASSINK -.leezenlaan 2 
K.POPPEN Scholtenswijk 2 
Dr.RUTGERS.irJIS Heemraadsingel 159 
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Wassengergstraat 25 
Hoogstraat 22 
rlooge Steenweg 88 te Loon op Zand 
Amaliastraat 36 J.ELSHOF 

IHevr.G.PIJPKER- Van 
J.KOOPS 

d.HEIDEN No. 93 za.

Mevr. T. IIOLTJER--=üSTER 
1r.LUTTJEBOER 
M. ZWART
O.VAN GULIK
Llevr. LANGELAAR-SERVELLE
H.C.BATS

C.ROODBOL

Ben.Verlaatstraat 74 
Westerlandlaan 19 Westerland 
Grindweg 77 
Sluispad 10 
Halstraat 11 
Julianastraat Koog a/d Zaan 
Rijkenhage 8 

Lindestraat 6 te Hendrik Ido Am
bacht 
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AFDEELING ADRESSEN: 

Aalsmeer 
)�maar 
nlielo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn-.

Assen 

Bellingwolde 
ffet Bildt 
Boskoop 
Bussum 
Delft 
�en Haag 
Jen Helder 
Deventer 
Dordrecht 
Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Finsterwolde 
G,.da
G ningen 
Jaarlem. 
:!enge lo 
füversum 
:loorn 

Jubbega 
Klazienaveen 

i:rommenie 
Leeuwarden 
Leiden 
Middelburg 
t[ieuwe Se hans 
j • 

Yieuw Weerdinge 
Jjmegen 
Oude Pekela 
r.otterdam 
sneek 

Iel. V.AN d .MEER 
P.C.VAlf VEEN 
P.T.RIETDIJK 
i.' .A. S CIIDT 
Postbus 305 

Dorpsstraat 58 
r.Ietiusgracht 9 
Iepenstraat 23 
Palmstraat 228 

F.GROENHUIZEN Ritbroekstraat 61 
H.SaI-IBLTES Groningerstraat 30b. 
L.ABBAS Remkeslaan 237 B. 
K.T.VAN d. VEEN Grietmanspad 74 
A.DE ROOIJ Zuidkade 59 
Th.RECTOR Voormeulenweg 82 
L.VAH HOOFT Raamstraat 33 
P.W.Sekreve Vaillantlaan 406 
I:evr. VOSSE:iJBERG-BRANDT Zrugerstraat 53 
Th.KEIJZER Noorderstraat 60 
Mevr.N".PRElJGER-DE Bf-UIN Almvoetstraat 13 
'N. BRAHDSTJIA Bosc hd ijk 403 
Mevr.W.VAN' HOUTEN ... DIJKEN Westeenesscerstraat 11 
A .A .•. GROOTHUIS Hessenweg 23 
G.BORGHERS Klinkerweg 138 II 
M.BENNINGA Van Middellantstraat 4 
D.H.DONKER Goudsbloemlaan 3 
B.J .r,IOOLENAAR Raadhuis plein 5 
R.MEINEN Van Ostadestraat· 47 
W.KEUNE Leeghwaterstraat 49 
Mevr.T.DE HAAN-ZWAGERMAN Noorderstraat 12 
P.G.DE VRIES Belgiëwijk 325 
J.BIJL Scholtenkanaal W.Z. 83 Barger

Compascuum post Nieuw Dordrecht 
Dorpsstraat 874, Assendelft 
Achlumerstraat 13 

W.NIELEN 
A.VELLINGA 
lf. LANGE ZAAL Jr. 
A.M.WITTE 
E .ANTONS 
W.JUFFER 
W. VLOEDI\f'iAN 
Mevr. J .BRotHVER-:CUNllfKES 
Dr.RUTGERSHUIS 
G.VAN HOUTEN 

Kastanjekade 25 
Rotterdamschekade 5 
Molenstraat 43 
Dorpsstraat 4 
P�lestrinastraat 25 
Bronsveen 36 
Heemraadssingel 159 
Wassenberghstraat 25 

-4-



:iest
:\recht 
îalthermondlento 
leringen 
!inschoten
,ormerveer
,aandam 
!u�hen 
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P • • M. TSCHUR 
R.JANSEN
J .P.OELSMA
LlevrgKIEBOOM-HERTOG
Mevr.T.HOLTJER-KOSTER
B.LUTTJEBOER
M.ZWART
0. V Al'J GULIK
J .DE GROOT

op 26 Februari 1947. 

Waldeck Pyrmontlaan 9, Soestd�jk 
Leidscheweg 28 bis 
K.494 E. 
Reinoudsingel 162 D. 
Westerlandlaan 19 
Grindweg 77 
Sluispad 10 
Halstraat 11 
Berkelkade 12. 

het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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2/ï-3/46. 
24 Oc.rhobcr 1946" 

I:11:tch:i;ingcno 

t'5 n T r:. �; ��----,,. 

/\ 
I 

19 Octo ox G. 

:Uo.z.:r at:nlcid.i:n,g VD.l'l Uw h:tcr.no-..re11vermeld schrijven no..;o ic u
vcrzoeke-.a. mij wol in kennis .!\ÏO rr.î.llen cloon s"Gellon met de politieke 
o:riLntc.t:te v&n de hicx:ontler gel1.ocmdo per�onen, dié belast ._;á.ren met 
den kr.i.o.rtvorkoop V{}Or a.o op 9 düuer door de rrcderla.ndsche Vcreeni
c;ing voor ""oxuoelo ïicrvo1'.'1'.1i113 te Uwon·;; gehoucle;n ·oijo,mkor:mt. 

J.Jb.î.!&�.!].i'i�\. H "A "1I .-rA 1 ,1:L:D'1C!:IUT, 501Joren t;e tît:l'eaht 3 �1oi 1898, 
gc!1uwd met A. ,; .H. Dam:oe..n, wonende \Termo0rotrae.t 27 to DolftJ 

,!Lli?LtîU3 JOS �HUS LrüL�g, goboran te Jelft i4 September· 1909, 

monto'll..!"".", wonende Booschcot:.1ao:t 2 te '!'.')elft; 
!i mm�u.:..y_·J; .�0011_, geboren to Delf"G 30 Ootobor 1916, 

Oponbn.;i:,e 70:r�ende Uuamctraat 33 te nel:ê"'G. 

IIDT HOO?D VAl� D. ,If CEIJTRALT'l{ 
V:�II,IG1f:ID8DIETIST 
J.e..mcm.s él.ozon, 
De Lui:c.K�loncT, 

J.G.Crahbei1d.nm • 

.llnn do:n ;'"ec:r Cor.m1issr�rio van .i!oli tie, 
to 

D .,.1 I, P � • 
........,_.. .. .... 

•
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COMMISSARIAAT VAN POLlil'IE 
NIJMEGEN 

• 

1 • 

' 
' ' ;?:tilt::. 

No. · I D / (,c.)• • • / 6 

Aan : den Heer ïio'"'td v{,j.11 de11 Cent1,ale11 ,rei] irr-

hei(l.sdie11s t" J::-.. vr) E',tr�a2vt . (;8' 's-� f"'ft:�'v8 11r;-ï:n"�. [ - • ; -. ., -... J • ..,.._.....:t' -- ----• --F 
Onderwerp : 0"Jl!A-Ve 1Je � tl111.r 

... . der l��1 �-, :1[0.i-:�"'16 )-,.i :'1.o- vooY' ·f 
• 

Sexl1ee-1.e - . . 
qJ'lYO.J�tn.J..i..� ..... _ .•... .,._ ___ ... --- ..... _, .. .._. _____ _ :" iiiiii a P" .,• 2:"% - ..,.. .... '"'\ • 

Bijlagen . -
• 

Antwoord op: -

t 
.. 1

•*• • Jr -·-• c aren Is c 1 ,., r• ,..., ..... ., • ... 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekome11 
e e·n QT'[save va11 11.e t --,roll ecli ge 11es t11:lr der 1\Ted e-rl[:;1.11d--- -.... __ - ·-··--· -----
e c 11e Ve1"ee1-1ig-i11.cr vc,01'"' �e:1..'l.teele Hervormi ,·,�, af0 eeli nG 

- - -- -- �- -- .. - - - - - .....:.... - --· 4 9 0 •  ..Ji-

lJ i ·jmege11 .. -- -_ .. 

Voor·;-1; 1. t t '3r : Ê.J"enéi Ifil<:s t eP1:1 , �e 1J0rem t A 1-\ms t erèl;_1,n1, 
-.. -- _ .. __ .,...____ ., 

--- ----· 
2g J0.r11J.Etr·i 1�00, \Vachtmeester der Ge-
:r1eent eli .ike Bra.11.d'l:vee1:--poli tie, wonencL e 
t� �ijnepen, Willemsweg No. 139. 

Secr-etari s : Vloed 1na.ns, Hend,,..ilr11s i._ïi l 11eln1us, n-ebore 
-

·- . 

-te" "nU:i-sb11r rf' -(DÏcï-)� 1? Septê1·:1 ber 1913.,
locbmoti efroetser :r�. S • ., \T11011enr1 e t8 Nj_ ;i
me�en, Palestrinastr&�t No. 25 .

... Penningmeester : G-ro0t-Wássi1ik:, itillem, gebore11 te ___ ___,_,-.;_ .... - -·" ...... 

• � Doetinchefu, 6 Juni 1895, letterzetter, 
won.ende te J,Ti (jm�1r-e.t1., ·11eeze11la.a.11. rîo. 2. 

Bes·ttltlr sleet en : Botilllä., Dl1rl(, :�e boy-,=!n te Id PS rc1_era-
-- _._.._ ·- _____ ,.,, •.c=••• 

-�-

• 

P. =�·ar.

de F.: l, 2=L l111g1.1�1t11s 1?02, oncler-nê1ch_j_ni si 
1J. S. , ,vonend.e te ;·Ji jrnefreJJ., VTi l�L en1s-vveg 
No. 193. 

.J i'/(�1 .. }{"v�:_!, GerPrdus Cor11eli 8 Rermanus,

geboren te Ni jrae�en, 3 Anril 1007, ca.
la11d ei--vo erèie1·, 'Jro11E1nr e te Ni _-j-rnege21, 
Remb1--a11d tstr•:-iat :t-To. 75 .

v ]Jios,. }Ier1drik Renier, ee bore11 te }lot ter 
dam, �2? .L\�pril 1904, lce1�li11g-n1achin.ist, 
wonenti.e te ·t\fj_ �meg�en, iviu11tweg No. 165.

DJ� COï11it�iI8S_l\.ïtIE; v-11\l'J !JOLIT.1.E, 

( .J. Th. Vel tn1an) 
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POLITIE 
te

.'.._s-GRAVK.üI.L\GE. 

1 C ·U '.:' ;-:- 1 U r·;· ·--- · -- --i

r 
'\. __ !·\' LJ J'. 

__________________ J
1 .t n,rr.:sr: 

JlitICHTINGEN"DIElTST. 
Doss. 113/2. 

D-,:um: 

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd Bu-
�etreft: reau i3. van het Bureau .. :ationale Veilig-heid alhier, .i:-Jo. 
J.TORRET.1AAS en 2381/V/46 Il.IJ., d.d . 26 11ugustus 1946, is dezerzijds een
J. P.UET nm.

,� t(. ().
-- V· 

l 

onderzoek ingesteld naar: 
1. - Jacob '.::OR:-_E:...AIJS,
geboren te Oostvoorne, den 9en 1:ei 1900, wonende Hoordwal
60 te 's-Gravenhage.

) 

Be t r o kk ene is -=H=o-=o=f;._;;d�a=a=n=-d=-e=--"""O""'o-=ce..:;.:n:..::b:..::a==r:....:e=-.....:s�c�h�o:::.::..o =l_.::;;a=a=n'--"d_..e 
Van Swindenstraat elhier. Hij wordt in onderwi�zerskrin
gen gunstig beoordeeld. 

�ij is voorzitter van de plaatselijke afdeeling van 
de i;ederlandsche Vereeniging voor Sexueele Hervorming. Be
houdens deze functie maakt hij als secretaris deel uit van

het dagelijksch bestuur van het HAagsch Cultuur Comitê, 
waarvoor hij een bijzondere activiteit aan den dag legt. 
2. - Johan Christiaan HUETilTG,
geboren te Zutnhen, den 3lsten Januari 1309, wonende Zwol
schestraat 379.

Hueting is sedert 1941 als ambtenaar werkzaam aan

het Departement van Onder�ijs. 
-

Tijdens den bezettingstijd werd hij overgeplaatst 
naar Apeldoorn. 

Na de bevrijding heeft hij een tijdelijke functie 
bekleed bij het �ilitair Gezag. 

Als penningmeester maakt hij deel uit het landelijk 
bestuur van de liederlandsche Vereeniging voor Sexueele her
vorming. 1ij maakt veel pro paganda voor deze vereeniging 
door het spreken o p vergaderingen e� schrijven in perio

dieken. 
In z1Jn naaste omgeving wordt hij gunstig beoordeeld. 

Zoowel Torremans als �Iueting worden als anti-mili
tairisten gequalificeerd.

lun namen komen in de Politie-administratie en in die

van de P.R.A. (Politieke Recherche Afdeeling) alhier, niet 
voor. 

1/or!l.Ondèn O D 14 Januari 194 7. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

ZAANDAM z AANDAM, 3 Januari 1946. 

Dict. C. 

No. 3079/1946 • 
Doss. : C • I • D •

Telefoon 4741 

'l..° 

Geheim..----
�,' 
t� -Bijlage(n) 

1 ____ ---· . '..:'. .:.· -1 
t'Î;;;mmer: 

!1;/'J/1 ___ ,.jc.�um:

' 

Aan 

Den Heet Hoofd van den 
centralen Veiligheids

dienst, 
Javstraat 68 

15000· 5-40 -1 • 89 

Den Haag. 

VII van 

,In verband me� het gestelde(in Hoofdstuk 

Overzicht No. 8 van Uw Dienst, heb ik de eer 

EEdelGestrenge het navolgende te berichten: 

Het pand Czarinastraat 35 te Zaandam 

(voormalig Dr. Rutgershuis) wordt niet meer als Con

sultatiebureau gebezigd van den Nieuw-Malthusiaanschen 

Bond (thans N.v.s.H.) De vroegere bewoners van dat 

pand zijn: Otto van Gulik, geboren te .Amsterdam, 21 

Mei 1891, bakker, thans wonende Halstraat 11 te Zaan

dam en Jacobus Wals, geboren te Zaandam, 18 Mei 1896, 

lakstoker, wonende Pieter B:i.uwstraat 96 te Zaandam. 

Van Gulik behoort tot de linksche groep van de Iartij 

van den Arbeid en was voorheen lid van de s.D.A.P. 

Wals is ook lid van de Iartij van den Arbeid. Voor 

ver thans is bekend geworden, verkoopt hij geen midde

len meer ter voorkoming van zwangerschap. 

Het is nog niet vast komen te staan of van 

�ulik een bestuursfunctie bekleedt bij de N. V .S . .,R. 

Mocht hieromtrent nader bekend worden, dan zal U dit 

worden bericht. 

Dr. Th. Hart de Ruyter, geboren te Kediri, 

3 Juli 1907, zenuwarts, wonende Stationsstraat 89 al

hier, is verbonden geweest aan het Gemeente Ziekenhuis 

te Zaandam. Hij is thans verbonden aan den Gemeente

lijken Geneeskundigen Dienst te .Amsterdam, waar hij 

meer s�eciaal belast is met de behandeling van kinde-

ren 



ren van N.S.B�ers en van achterlijke kinderen. 

Vrouvren, ,,elke haar zijn meèaing in verband met 

hun gezondheidstoestand geen kinderen moeten krijgen,wor

den door hem verwezen naar de aang�wezen adressen van de 

Nederlandsche Vereeniging voor Sexueele Hervorming te 

.Amsterdam. 

Coll. 
tl,. 

vOmtrent Dr. Levi is alhier niets bekend. 

De Commissaris van R)litie, 

�

>r 

�(é:Roscher), 



Î ·. 
COMMISSARIAAT VAN POLITIE

1/ J-to 
(á) / 

VELSEN 

o;·.vr1 
@

TE IJMUIDE N VELSEN, 27 

No G d7 '-/. GEHEIM 
f Bij;age� _ ·: B 1 1 !:) r- .A, ' ' :-.,-------,Bericht op schrijven dd. 16 • 9 • 1 4 6 - l--;:-m-m -·--/ . .' �.:_ �

J 

� .... , or: ,' Lr. M.N. No. 2'866/XII'46 f· ·-, m __ _ o .. ·.um:

·- ;u_ / �î/l Onderwerp: -·-- · - / 7. � 
In verband met Uw terzijde vermeld schrijven, deel 

ik U mede, dat in de gemeente Velsen nog geen afdeeling of con

sultatiebureau van de Nederlandsohe Vereeniging voor Sexueele 
Hervorming (N.V.S.H.) is opgericht. Het perceel Dr.Kuijperlaan 
50, waarin destijds een inlichtingenbureau van de Nieuw Malthu
siaamohe Bond (N.M.B.) was gevestigd, wordt niet meer voor dat 
doel gebruikt. 

In deze gemeente treedt als correspondent voor de N.V.S.H. 
op zekere WILLEM LAMAN, geboren te Amsterdam, 17 Juni 1917, win 

kelchef, wonende te IJmuiden, Zandersstraat 9. Deze Laman is ee 

bekend anti-militairist. Hij werd d.d. 11.5.1936 veroordeeld to 

een week gevangenisstraf terzake overtreding van art. 8 tweede

lid en art. 48 tweede lid der Dienstplichtwet. Wegens dienstwei 
gering werd hij later veroordeeld tot 2 jaar g!3vangenisstraf 

door te brengen in Veenhuizen. Niet kon worden vastgesteld bij 
welke politieke groepeering hij is aangesloten, doch aangenomen 
kan worden, dat hij uiterst links georiënteerd is. Hij stamt 
een gezin waarvan de vader hier ter plaatse bekend staat als ee 
vrij vooraan�taande figuur in de anarchistische beweging. 

Het bestuur van de afdeeling Velsen van den voormaligen 
N.M.B. bestond uit de heeren J.M.Goddijn, A.Visser en B.J.Boer.
Politiek behoorden dezen tot de voormalige s.D.A.P ••

Uit het ingestelde onderzoek is niet kunnen blijken, dat 
een van hen zich inlaat met het doel en streven van de N.V.S.H. 

De Commissaris van Politie, 

Aan den Heer Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68

te 's- GRAV ENHAGE. 
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Aen 

Onderwerp 

Bijlagen 

: den Heer Hoofd van den Centralen Veilig
heidsdienst, Javastraat 68, -'-�--q.r_av�P:_h�g:e. 

: Nederlandsche Vereeniging voor sexueele 
Hervorming .• 

. -•

• 

• 

Antwoord op: --

Onderstaand. doe ik U toekomen de namen van 
de bestuursleden van de alhier opgerichte Nederland
sche V��eE:.1!�.éi.��g yoor SE:.Kll;��lE:_,,,-}!er':.o���-Il;g, t. v1.

Voorzitter: Arend Eksteen, geboren te .Amsterdam, 29

Januari 1908, wachtmeester Gemeentelij 
Brandweerpolitie, wonende te Nijmegen, 
Willemsv1eg No. 139;

Secretaris: He��rik�� �il��f�1.1:_S Vloedmans, geboren 
te Duisburg (Dld), 19 September 1913,

• 

locomotievenpoetser, wonende te Nijme-
. gen, Palestrinastraat No. 25; 

PenninB'lI!;.�e����: Willem Groot Wassink, geboren te 
-·· 

V 

Doetinchem, 6 Juni 1895, letterzetter, 

Lede11 : 

• 

• 

Typ. : V.

Col.i. : 

Par. :� 

• 

wonende te Nijmege11, Vveezenla.an 1'1"o. 2 ; 
-Durk Bouma, geboren te Idaarderadeel,

21 Augustus 1902, ondermachinist N.S.,

wonende te Nijmegen, Willemsweg No. 193

--Gerardus Cornelis Hermqnus Markwat, ge
.boren te Nijmegen, 3 April 1905, calan

-

dervoerder, wonende te Nijmegen, Rem
brandtstraat No. 75;
Hendrik Renier Mos, geboren te Rotter-
dam, 22 April 1904, leerling-machini.st 
N. S., wonende te Nij1negen, Muntweg No.

. 165. . 
1 Dîil,,.,COMMISSARlS VAN POLITIE,

I 

(J.Th. -Veltman) 
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NEDERLANDSE VER. VOOR SEXUELE HERVORMING - Afd. GRONINGEN 
' 

Secretariaat: Binnendamsterdiep 65 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
-

Ondergetekende .......................................................................... ....................... . � .............. . 

Beroep ..................... ........................... : . . . . . . . . . . . . . . . .... -..... - . -.. - - - - - - - - - - ·. - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ." . · · · · · · · · · ·-· · · · 
' 

Straat ..... .......................... : ................ · .......... .... plaats ............................................................... . 

We11st begunstiger te worden van bovenvermelde vereniging* 

Wenst nadere inlichtingen* 

• 

Handtekening 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • � • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • - • • • ••• • • • • • • w • • • • • • • • • • • 

• 

* Doorhalen wat niet gewenst is.

• 

' 

• 

• 

. -

• • 

e ges ac s even m e mees .uitgebreide zin; . 
c. voorlichtiµg en verspreiding van kennis op dit gebied;
·d. 'opvoeding van de mens tot volledige erkenning van de waarde van het

geslachtsleven; 
e. -de oprichting en in·standhouding van Consultatiebureaux voor Geslachts-

kunde, waar o.m. raad wordt gegeven betreffende alle sexuele vraag ...
stukken en huwelijksmoeilijkh'ed-en, een en ander zowel kosteloos alB
tegen de geringst mogelijke vergoeding en steeds met volledige inachtne,.,

ming :der wettelijke bepalingen.

Ve1·standig Ouderschap 

is de voorlopige naam van het orgaan va.n ·de N. V. -S. H. Het verschijnt op 
ongeregelde tijden in v-erband met de moeilijke papiersituatie. Het is gratis 

,. ... :- rijgbaar voor leden en begunstigers. 
' 

1 

l 
10 · butie
·bedraagt voor leden en begunstigers f 2.10 voor 1946. He·t bedrag kan 
overgemaakt op de Postrekening no. 124438 v. d. Stichting 
en is met opzet zo laag gesteld opdat hierin voor niemand een bezwaar 
zal zijn als begunstiger(ster) ·toe te 

Stichting Consultatiebureaiux voor Geslachtskunde 
Deze Stichting. exploiteerd·e voor -de oorlog 9 consultatie-- en 8 inlichtingen,., 
·bureaux. Door de bezetter ·zijn ,qeze .g-eliquide·erd en de !Stichting ziet zich voor
de zeer zware taak gesteld d·eze bureaux opnieuw in te richten. Om daarvoor
het ·benodi,gde kapitaal bijeen te krijgen vormde het Hoofdbestuur het

· Opbouwfonds

Het Hoofdbestuur doet ·een -ernstig beroep op allen die van h-et grote belang 
van deze consultatiebureaux overtuigd zijn, een vrijwillige bijdrage in dit Op-

bouwfonds ,te storten. Bijdragen voor het Opbouwfonds storte men op Post" 
rekening no. 124438 van de Stichting Constlltatiebureaux of bij de Rot·ter-

damsche Bankvereeniging te Den Haag ten gunste van de Stichting Consul
tatiebureaux. 

CentraiaJ. Middelen Depot ,,Nee1'1la,ndia'' 
• 

staat ten dienste van be.gunstigers en leden. Het adres van :het

A. J. N. v. d. KOGEL, Van Gentstraat 57 te Amsterdam. 

• 

' 

C. M. D. is:

• 

' 

-



' 

1 

landse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
em, Postbus S 

• 

• 

• 

• 

1 Juni 1946 

Beginsel afbaiken.ing: 

1. De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V.,S.H.) stelt zich
ten doel de grondvesting en verbreiding van juiste en heldere inzichten en
opvattingen op het gebied van het .geslachtsleven en ·de bevordering der prac ....
tische toepassing daarvan.

• 

2. Zij acht een gezond en dus bevredige�d g�slachtsleven no�dzakelij.k voor de
volledige ontplooiïng van de persoonl1Jkhe1d en de erkenru�g van het recht
op een bevredigend geslachtsleven voor. elk mens, een v,ere1ste voor �et tot
stand komen van een betere samenleving; om daartoe te geraken 1s o.m.

ewuste beheersing · d.er conceptie nodig. 
ij verzet zich tegen de verdring·ing van het geslachtsleven en tegen de ont .... 

kenning van deszelfs waarde, daar hierdoor de mens lichamelijk en ,geestelijk 
wordt geschaad; zij bestrijd·t alle vooroordelen, onwetendheid en wanbegrip 
op dit gebied, zomede alle opvattingen, gewoonten en gebruiken, welke een 
.gezond en bevredigend ,geslachtsleven in de weg staan. 

4. De levensopvatting·en, welke ·zij propageert, houd.en rekening met de betrek ...
kingen tussen mens en .gemeenschap en de ·daaruit wederzijds voortvloeiende
rechten en verplichtingen, zowel van morele, van sociale als van wettelijke
aard.

5. Om het gestelde doel te bereiken iStreeft zij naar:
a. het tot ·stand komen van een wetgeving, die vorengenoemde rechten van

ieder individu erkent;
b. verruiming en verdieping van kennis en wetenschap met betrekking tot

het geslachtsleven in de meest .uitgebreide zin; .
c. voorlichting en verspreiding van kennis op dit gebied;

' 

·d. 'opvoeding van d.e mens tot volledige erkenning van de waarde van het
•geslachtsleven;

e. ,de oprich,ting en instandhouding van Consultatiebureaux voor Geslachts .... 
kunde, waar o.m. raad wordt gegeven betreffende alle sexuele vraag ... 
.stukken en huwelijksmoeilijkh'eden, een en ander zowel kosteloos als 
tegen de geringst mogelijke vergoeding en steeds met volledige inachtne .... 
ming der wettelijke bepalinge:z:i. 

Ve1·s1Jand.ig Ouderschap 

is de voorlopige naam van het orgaan va11 ·de N. V .. s. H. Het verschijnt op 
ongeregelde tijden in v,erband met de moeilijke papiersituatie. Het is gratis 

r·�., f rijg baar voor leden en begunstigers. 
' 

10 ., · butie 
, 

·bedraagt voor leden en begunstigers f 2.10 voor 1946. He·t bedrag kan worden 
overgemaakt op de Postrekening no. 124438 v. d. Stichting Consultatiebureaux 
en is met opzet zo laag igesteld opdat hierin voor niemand een bezwaar g·elegen 
zal zijn als begunstiger(ster) ·toe tè treden. 

Stichting Oonsultatiebm·eiwux voor Geslachtskunde 

Deze ·Stichting. exploiteerde voor ,de oorlog 9 consultatie... en 8 inlichtingen... 
'bureaux. Door de bezetter zijn 1qeze .geliquide'erd en de 1S tichting ziet zich voor 
de zeer zware taak gesteld deze bureaux opnieuw in te richten. ·Om daarvoor 
het ·benodi,gde kapitaal bijeen te krijgen vormde het Hoofdbestuur het 

· Opbouw:f onds

Het Hoofdbestuur _doet ·een ernstig beroep op allen die van het grote belang·
van deze consultat1ebureaux overtuigd zijn, een vrijwillige bijd1rage in dit Op ... 
bouwfonds te storten. Bijdragen voor het Opbouwfond·s storte men op Post .... 
rekening no. 124438 van de Stichting Consultatiebureaux of bij de Rot·ter .... 
damsche Bankvereeniging te Den Haag ten gu11ste van de Stichting Consul ... 
tatiebureaux. 

Centrla,aJ Middelen Depot ,,Neerilaindia'' 

staat te11 dienste van begunstigers en leden. Het adres van het C. M. D. is: 
A. J. N. v. d. KOGEL, Van Gentstraat 57 te Amsterdam. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Afdelingen 

In een groot aantal plaatsen zijn reeds af delingen tot stand gekomen, waar,., 
van hieronder de adressen volgen. Indien U in uw omge·ving voor het tot stand 
komen van een afdeling iets me·ent te kunnen doen, stel U dan in verbinding 
met het Algen1een Secretariaat te Lochem . 

• 

Moelingen 

· Aalsmeer: Kl. v. d. Meer, Dorpstr. 58,
Alkmaar: ,P. C. Veen, Metiusgracht 9.
Almelo: P. T. Rietdijk, Iepenstraat 23.
Amersfoort: W. A. Schut, Palm..,

straat 228. 
Amsterdam: J. de fBruijn, Heemste ... 

destraat •51 I.

Assen: H. Scheltes, Groningerstr. 30B 
Bellingwolde: L. Abbas, Remkeslaan 

B 237. 
Het Bildt: K. Tj. v. d. yeen Jr., Griet.., 

manspa·d 7 4. 
Boskoop: A. de Rooij, Zuidkade 59. 
Bussum: 'fh. Rector, Voormeulenweg 

82. 
Delft: L. van Hooft, Raamstraat 33. 
Deventer: Th. Keijzer, Noorderstr. 60. 
Dordrecht: Mevr. N. Prenger De 

Bruin, Almsvoetstraat 13. 
Eindhoven: W. Brandsma, Bosch dijk 

403. 
Emmen: Mevr. W. van Houten

Dijken, Westenescherstraat 11. 
Enschede: A. A. :Groothuis, Hessen ... 

weg· 23. 
Finsterwol:de: G. B·örchers, Klinker ... 

weg 138 II.

Gouda : M. ·1Benninga, v. Middelant,., 
· straat 4.
Groningen: .P. R. ,stel, Binnen Dam.., 

· sterdiep 65.
Den Haag: P. W. ,S·ekreve, Vaillant,.. 

laan 406. 
Haarlem: B. J. Moolenaar, Raadhuis,., 

plein 5. 
Hengelo: R. Meinen, v. Ostadestr. 47. 
Hilversum: W. Keune, .Leeghwater.., 

' straat 49. 
I-Ioorn: Mevr. T. de Haan Zwager-

man, i� oorderstraat 12. 
Jubbeg·a: P. G. de Vries, Belgiëwijk 

325. 
Klazienaveen: H. Witteveen, Kazerne ... 

weg 16. 
Krommenie: V-1. Nielen, Dorpsstraat 

87 4, Assendelft. 
Leeuward�n: A. Vellinga, Achlum er ... 

straat 13. 
Leiden: N. Langezaal Jr., Kastan je ... 

kade 25. 
• 

·-------�-__;..._;.._ ______, 

• 

·�

• 

Middelburg: A. M. Witte, Rotterdam,., 
sekade 5. 

Nieuw,.,Weer,dinge: W. Juffer, Dorps ... 
straat 4 . 

Nieuwe ·Schans: J. M! Snoek, Voor ... 
straat 48a. 

Nijmegen: H. Vloedmans, Palestrina.., 
straat 25. 

Rotterdam: P. A. van Huët, Heem, 
raadsingel 159. 

Sneek: G. van Houten, Wassenbergh" 
straat· 25, 

Soest: A. M. Tschur, W. Pyrmon � n 
9, Soestdijk. 

Utrecht: J. Gosman, p/a C. Ul\,z�n, 
A. Tl1ijmstraat 5 bis.

Valthermond: J. ,Roelsma, K 494E. 
Veendan1: A. Mulder, J. B. Laan 6" 
Venlo: W. Kieboom, Mercatorstr. 15. 
Wieringen: Mevr. T. Holtjer Koster, 

Westerlandlaan 19. 
Winschoten: B. Lutt jeboer, Grind.., 

weg 77. 
Wormerveer: M .. Zwart, Sluispad 10. 
Zaandam: 0. van Gulik, Halstraat ll . 
Zutphen: J. de Groot, Berkelkade 12 . 
Zwolle: J. Tolhuis, van der Laen ... 

straat 57 . 

Correspondentscha.ppen 

Apeldoorn: M. Huigen, Griftpad 12. 
Arnhem: J. M. Vellinga, Nieuwe 

Plein 22. 
Emmer,.,Compascuum: R. v. Houten, 

A 147 Kan. N.Z. 
Goes: ,A.. J. Wezepoel, Violenstraat 2. 
Gorinchem: A. H. A. Meijer, Merwe ... 

destraat 19. 
Hee1"len: G. Maertsdorf, Sèhoo1str. 7, 

:Schaesberg. 
Den Bosch: J. Verharen, K 

straat 36. 
Hooge·zand,.,Sappemeer: M. Mulder, 

Noordbroeksterstr. 7, Sappemeer. 
Kerkrade: W. J.. Offermans, h.ip, 

straat 2. 
-Meppel: D. J. Koldewijn, Woldstr. 121.
Schoo�oord: H. Schonewille, Bosch,

wachterij, Slee11zand B 16a. 
Tiel: C. v. Hattem, Hoogestr. 29. 
Wageningen: G. Jansen, Dahliastr. 6� 
IJmuiden: W. Laman, Zanderstraat ,9 

IJmuiden ... Oost . 

Hoofdbestuur: \ 

Geeft U op als hegun

stiger' of aTs lid: 

Dr. W. F. STORM, Voorzitter, Amsterdam 

• 

Postb11s 5 

'i.OCHEM 
·-·------

·-------------�·-----......,; 

_... Gé N ABRINK, Secretaris, Lochem, Postbus 5. 
J. HUETING, Penningmeeste1", Den Haag

-�H. C. LAGRAND, 2e Penningmeester, Rotterdam
�, Mevr. TR. DE HAAN Zwage1·man, Hoorn

: Mevr. R. DE KORTE, An1sterdam 
.r l\1:evr. J. TORREMAN, Den Haag. 

1 

B. HEYBOER, Rotterdam
--.A. J. N. VAN DER KOGEL, Amsterdam. 

•

• 



Im ICHTIHGENDIEHST. 
GRONING"Elî. 

CZHEIL •. 

Voorzl tter•: 

ORT V'S"1SLAG VAN E':N TE GROlHNG·EN GEHOUDEN O'P"SHBARE VEP.G.'l.D'"':RING 
VA;r DE AFDE 1LIHG GRONING�N VAN DS r .':DEFLAND, CHE VER�ElHOING V00R 
SF'XUT;î-�LF FB"'tVORiïING, OF DON'lERDAG 28 NOVEIJ3ER 1946, IN HET BüJRT
HUI8 TE GRONIHGEN. 

Na. oen kort oneningowoord van ae voorzitter DI DRIK HL'lfî)RI
KU , 1)01C"":, r.;eb. te G:ronin�en 25 Januari 1896, wonende te Gro
ningen, Gouasbloemstraat 110.3; \'1'1.:-:i.rbij M.,:I rle raFwezi5on, onr;evee 
80 pt.1rconen, welkom h"'et, !:."r::r,ft, hi.i het \7oor,i aan.de spreolrnter 
van 0e 'lvonfl,genaarnà Ria de Koq 1,; uit i\m8terr'lam. 

Peze s-prcekt in haar rode over ·'::-er geluk in het huwelijk". 
Na een inleiding over de vraag w1.arom men tot oen huwelijk be
sloot, beha.ndelàe zi .j de sexue.ele verhouding tu s 3chen ma.n en 
vrouw. Jierbij grijpt zi.î terug in éle geschmedenis tot ongeveer 
het be�:;in onzer jaartelling. Zi,j was van meening, dat rnon de kin 
èeren een juiste voorlichting dien�e te geven en hierbij volkomer. 
eorlijk moest zijn, daar an,'Jer::. de kinr1e::een het vertrouwen in ae 
ouder 0 verliezen. 

Sprnekster aèviseerae de aanwezigen, �'ich bij eventueele 
huwelijko moEJilljkheden te wend. n tot ae consultatie bureau' s
"ler vereeniging, waar men verzekerd l{on zijn van de juiste voor
licht:lng, Juist dit la.Rtste achtte zi.j voor een goed huwelijk 
van het Grootste be.lang. 

!.aè!n.t V"rvolgens door de voorzitter een pauze was aangekon
è!igd, bestond er daa.rne gelegenheid om verschillende vragen naar 
voren te brengen, die rlan door ae snreekster beantwoord zouden 
vrnrden. 

Ha de pauze hE>eft zij nog enkele vragen beantv,oord, echter 
lang niet altijd tot tevredenheid van de vragensteller, zooè.at 
dit tamelijk rorinelis verliep. 

�e plm. 22,30 uur wern 0e ver�anerin�, die te omstreeks 20 
uur was aani:;evangen, ge sloten à oor de voorzitter, 1Jie ae aanwe
zigen op Nekte, toch vooral lir'l te vrnrden van de verPeniging. 

In Ae ?,,,al waren enkele vlugschriften en brochures ten ver
koop voorhannen, alle betrekking hebbenr1e op het doel rler veree
niging. ';;r was geen versiering aar,.�ebracht, evenmin als reclame
platen of nerge ijke. 

Er waren geen bi J zonaere per nonen, zooals mill tai ren in 
form en dergelijke a�nwezig. - - - - --- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het best.uur van t'le afà.eeling ûronin";en van genoemde vereeniging 
be staat uit de volc;enfle personen: 
::)iedrH{ Hen�rikus "X)if:rR, boven'3e11oemd; 

2e /oorzi tterr Abel COLLY, geboren te Groningen 29 t\pril 1917, wonende te Gro
r1ingen, Javalaan no.46/lb; 

· ecrete,ri s : ?opko Feinc'ler : T1• L, .geboren te ,'.'ilnervank 3 Auguntus 1898, 
de-ië Croningon, Binnen-Damsterdiep uo. 65;

2e -:ecretari 2: Gezina ;"acoba C::-R'î1�0'.t E!'!�AL, gebore11 te "-roningen 22 foaart 1920, 
vrouw van Gelt Klaas HOF AN, wonenae te Groningen, J.Baart de 
la Faillestraat liJ/b; 

Pe1mingmeester�: arcelis S1.J.TS, geboren te Delft 29 October 1902, wo ende te 
Groningen, f,tar-i umanstraHt no.103; 

2e renningmeester: Q.bhe ,�T'-1ATIN.::r, ee'l-ioren te b� On!'!twea"10 25 Januari 1903,

ivJI' wononrJe te Groninr:;on, Linnaeusple1n no.16/a. - - - - - - - - - -

.,Jjv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -· - - - - -
I 

Gronincen 30 Kovember 1946. 
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VERSLAG VAN EEN OP ZONDAG 10 Novs; !BER 1946 GEHOUDEN FILlfVOORSTEL
LING IN HET GRAND-THEATER TE GRONINGEN, UITG"'":SCHREVEN DCY1R DE 
AFDEELING GRONINGEN VAN DE nNEDERLANDSE VERENIGING VOOR S.EKUELE 
HERVORMING" 

--
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

o.�")e voorstelling was aangekondigd in het r:'lagblad "De Waarheid' 1 

':J..o..o.:c de<'#ingang van de zaal ontving iedere bezoeker ei:in brochure, 
waa.rYan eer, exiaTA�l2a12 ae:n ài·!; rappo1 t 11:i sehecht. Er was in de 
zaal geen versiering o-f ra.d.ame op l!e vercen:tglng be t!'ekk1ng heb
bende,, aa;:ngebracht. 

Te plm. \?.15 uur wer'l de b:ljoenkomst geopend door de"""voorzit
ter. Hij hette de aanwezigen welkom en sprak zijn spijt uit over 
de betrekkeliJk geringe opkomst. Hij weet dit aan het feit, a.at 
de nieuwe n•,am van de vereenigj_nc; nog niet voldoende bekend was. 
Hij wees er veràer nog op, dat de nieuwe ver,··.eniging een voort
zetting wai:1 van de oude î .:t • P. Vervolgens wijdde hij een woor1 
van lleelneming aan de nagedachtenis van Harry TULP uit Lee1..'tv1ar
den, die niet uit het Duitsche concentratiekamp ,wt!4terug gek0erd. 
Na"!at op verzoek van detwvoorzi tter, door ,1e ar-mwezigen, een oogen 
blik stil te in acht is genomen ter eere van fle,. aoode >- kopnig1k. hij 
de spreei�ster V'al'l deze. mbl'séll, mevrouw�Annie 001t3'1'-SLOT uit Rot
terdam aan. 

Deze, ao:f; potUmft le@ltlilf!raeiqc.l, 1"eg"d,nt haar rede als volgt·:· 
11 Vrienclen, ko\en .tijd gelerJen verzocht men mij cleze filmochtend 
in te vrlllon lf.1den en een Y1elkomstvzoord te spreken. Ik wao 31 
Aue;ustus van dit Ja.qr vo0r de eerste maal in Groningen� Nadat 
spreel,rnter voJ?velseu e de He ere strae,t te Groningen had vergeleken 
met ae l'i.oogst,ir·u,,t te F{otterdam, wi jàde zij uit over de vernie
tising van een 3ed.eelte va'.1 P..otterdan ten gevolge van het bom
baràement in 1�ei 1940. J.n han.r ver"lere re,'le trekt zi;j een verge
lijk tusccben ha.ar, -ee:;·steft"a�nbli1":: van het verwoeste gedeelte van 
Rotterdam en het hu.welijksleven in vele gezinne.n na den oorlog. 
Dez&tl erste�aanblik noemde zij één van totale verbijstering. 
T)ie blilt van verbijstering JG!:H Wordt ook reel c.angetroffen in 
ve' e gezinnen. De man in rl.eze gezin11en was�nzeren of korte ren 
tijd afwezig on de vrouw zocht hulp en steun bij anderen. In 
deze gezinnen vra:3.e;t mon zich thans vaa.'tr af: wat moet ik dmen om 
mijn huwelijksgelult to herstellen ? • Aan c•rze menschen vJil spreek 
ster de ran.d geven, zich vol vertrouwen te wenden tot de valcmen
schen op dit gebied: n.l. tot het adres van è!e N.V.S.H. aan het 
Binnen-Dar1Sterdiep no. 65 te G-ronin5en. Zij h&/1.1 t, ter ondersteu
ning van haar betoog dat het Ner1erlandsche volle zich in sta.at 
van verval op sexuê.ele voorlichting bevind{ een paar gevallen 
van ontvoerlng van kinderen van 4- en 6 ja<?..r te Rotterdam en 
een 0eval te �,schede aan. ···1j noemde de a-:ivi,..eurs vàn hun ver-
eeniging even vertrouwd als cïoktoren. Zij zijn de manschen met 
kennio en ervaring op dit gebied.. r·a nogmaals er op te hebben ge
wezen, dat de va..kynenschen op sexueel r;ebied zlch in de vereeni
ging bevinden en dat de bezoekers eigenlijk manr loeken zijn, 
geeft zij nog >en woord van opwek1::i11r�-vooi-' ee-n bij ....-e uitgang 
te houflen collecte, i:rervolgens einc1igt zij haar tamelijk yerve
lend.e eau <"erie, die, gezien èo houd:i.ng va..11 verscllillenae bezoekers 

_ niet erg in ie smaak viel en dan ook met een zeer mager applausje 
werd beloond. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vervolgens VJera door ne voorzitter een korte pauze aange
kondigd en wekte hiJ eon ier3er op om het verstrekte inschrijvi-ngs 
formulier ingevuld te ,iillen zenden naar het adres Binnen-Dam-
sterdiep 65 te �roningen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eierna werd de film '\tE1.:0V0� een l<'ransche film, gedraaid. Bij 
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navraag bleek deze film z_eer ge-coupeerd te zijn door de 
Centrale Commissie voor de Filmkeuring. - - - -

Ten omstreeks 12 uur was de film beeindigd. Er waren ongeveer 
620 bezoekers, vraarvan ongeveer de helft vrouwen. Bijzondere per
sonen, zooals militairen in uniform, werden niet waargenomen. 

De voorzitter van deze ochtend, tevens voorzitter van de af
deeling Groningen van de 11NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEXUELE 
HERVORMING" is genaamd: 
Diedrtk Hendrikus DO:filQIB., geboren te Groningen 25 �Tanuari 1896, 
van beroep letterzetter, wonende te Groningen, Goudsbloemstraat 
no .3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\: Groningen 11 l'.ovEimber• 1946. 



R O T T E R D A M.

LD.No. 984 

Q.EHE I 1r. 

Ro � cerdam, 31 Oct ober 1946. 

2 NOV. 

In antwoord op Uw schrijven 1:0. 28!56/XII '46 I .l\., 
d.d. 16 September 1940, v1ordt beric.i.1t, a e personAn, 0 a-
.'1oemd in �.oofdstuk VII ( ;ederl. Vere011i"·inq; voor Se--:ueele 
Hervorning), voor z.oover betreft Rotterdem, ';e iaaJ"ld zijn : 

Hoek, Franciscus, geboren 12-2-1894 te Rotterd&.L1, 
koopman in rookartikelen, \Ion�nde Binr:> leystraat 23a, t:•ltJ.ier; 
l)Oli tieke oriënteerin6 ; "Partij van ct.e Arbeid 11

• 

Heijboer, Boudeuij!'l, 2;eboren 3-1-1899 te 's-Graven
hage, kleinhandelaar in sa·1i taire goederen, ;1onende Heem
raa.dssingel 159 .slhier; politieke oriënteering : 11 De '/aa.r
heid"-lezer - lid Vrijd. Ver. 11 De Da6eraad 11•

Tu..r. ,folfsbergen, .Arnandus, geboren 18-9-1903 te Rot
terdam, advocaRt en procureur, tevens leider afd. voorlich
tine; Joodsche Raad, v:onende 's-Gravendijkwal 70 alhier; 
overleed op 20-11-1944 te Auschwitz. 

van Euet, Petrus Adrianus, geboren 13-8-1907 te Rot
terdar.a, commies G� Electr. Bedrijf, \;onende Pae�traat 15a 
alhier; politieke oriënteering: po�itief seen communist, 
stemde "Partij van de Arbeid" bij jongste verkiezin gen. 

Liaasdam, .Al'ie, geboren 1 7-12rl896 te Rot ter dam, ver
tegemioordiger in electr. art., '7on8nde rhorbeckestraat 27b 
alhier; pqlitieke oriënteering : "Partij van de Arbeid". 

Opgemerkt wordt, dat in pand 45 aan den Randweg al
hier geen consultatie-bureau van deze organisatie is geves
tigd. Wel heeft ràen kort na de bevrijding geprobeerd dit 
pand onverhoeds te nemen, doch een R.K. instelling kon 
met succes de oude rechten doen gelden. 



GEMEENTE-POLITIE 
VAN 

APELDOORN 

Ho. 2289 

Antwoord op schrijven van: 

Bijlagen: 1

Cnderwerf: ver·slag openbare 
• 1ng te Apeldoorno

• 

APELDOORN, 3 1 Oc t Ober

Telefoon K 67 60- 4041 

1 

.... 

Ik heb de eer U hierbij beleefd te doen 
toekomen een politie-rapport inzake ee11 openbare lezing 
van de Nederlandsche Vereeniging tot Sexueele Eervormin� 
gehouden te Apeldoorn, 29 Octobèr 1946. 

\ FEB. 

• 

AAN DEN HEER Hoofd Cer1trale "'feili�heidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G RAVEN HA GE. 
' 

De commissaris van politie, 
� 

Model G 14 
•



GEï.1EE1i. TE-JYJLITIE 

A 1 ELDOORH 

01dcrwerp: 
opt:r.1 bare lezing. 

No. 3289. 

RAPPORT. 

et betxe�·inc tot een op 29 0ctober 1_46 in hotel 
Royal, Hoof à straat 32 alhier gehouë en open bLJre lezinr van 
de lîe0.erlandscbe Yereen.�gi':' r.; tot Seime�le Hervorming, heb ik 
Hend1·ik Rcintsema, Hoo:fdagont van "'1oli tie-rechercheur te 
Apel<i.oorn, de� 1...'EëclG€strenr::.e h�t vol·gende te rapporteerer.: 

nop be"oeluc bijeenko:1st, c..je door !55 personen (16 man
ren on 39 v.rounen), Dllen baveu <�r:m leeitijd van 16 jaren, 
nas !J,-zoctrt 

1 
trad i.:llS s1 red:0ter op een 3ekere mevrouw 

TolL"r:un 11i -c: 's-GruvPnba�e, s reken" oven· ·bE t onó.erwero: uHet 
re_:elérlvc.n de ge ooorte vm: k;;.r..c.e:.cec. 11

• S;,ref.;kster ving 
4 

baar 
lezing �éul met 8r op te: v:i jzen, :iet déze vereenii::_in0 geen 
n.i.em•1e vel.'e i.:_· r:s in, .... och é.Gl� voo:.i:tzettine Vé .• n de in 1940 
<.l oor -:.._,3 Lui tsch�rs ve:cbo-�cn lhüt,v:-rTalt.husiaanscbe .Bond. '11ot 
de na�msveranöerin:_s wa..., besl ter; op eJr. ü1 ![ei 1"A5 gebou-
dE;n con..:.:r.3::1. IIoevJel �:olgens s ... �r:;:::�:sto:c het voornaamste doel 
van de vcreeuiginJ is, ee geboorte ven kinAPT9� te b�oarken 
d.oox voarlicrjtinc; te 3e':E.1: t:r voort.:ominz vin zvanJerschap, 
g--"eft ë:.e v&:r.·0e.:1iei:1c ook vr., cl:l enting tot het Ye:r·wekken van 
kL1Cererl • .  anneer uit een b1..;·el:jk e:eer.. ki"i<1e2.en wo:::'den .:.:;ebo
ren, tenüjl Jè 1::,3tro'..'-::ene:1 W.:·l ga&rr.e een kü1à. v.lllen .i:Bbben, 
h.-ur:.Y1 en z�j 0.:.j onze verecn.'i. 3i116, eldus si;reekster alle ge-
":e .scbte inlicbtir.6en -..re:rk:rij"'en. 'ij })eb' en zoowel voor bet 
eén al::. voo:r het andere doel in vele _::ro"te :,laa tsen in or.s 
lond, consultatü.bureaux, w:_.::1rz�n dolcters zijn verbonë.en er ... 
VvoaT allé gewenschte :.nl i cbtingen virnl'.'d"n vr rstrekt •• or,ze ve:r·
ecali[ing beeft n:et het cfàri jven van cl€' vrucht niets te Irja
ken. ,1ar-.neer een vrouw ï:eeds zwani:3er is, behoeft zij zicb 
niet tot onze vere�i_inr te wenden, want dezulken vinden bij 
ons .::een taat. De personen, , ie !3ich tot ·i t doel V'-'rlê:tgen, 
de z.6• aborteurs, zi�n strafbaar, terwjjl de door d::.e per
sonen op eer ... zv:f'n[;e1·e vrouw toe te passer.. miè.v.elcn, veelal 
voo1· de ,•rouw r:adeel:ige t::evol;:8r•. beèben, ";,enter "oor voor
lichting ter voorkoräng van zwaLgc1·�ci1E.p, k�n men bewust 6.e 
geboo.rv van kinëer-n. rebc.Le.: .... 1:a er op �ewezen te hebben 
dat het, ter voorkomint: van ongczon<lc of m:it en erfelijke 
ziekte belaste kitJ.ueran worè..en t:E:bo:rfm 1 heuscbelijk is, 
dat zoowel fü� man als de vrouw, voordat zij tot voort1)lan.
·t1ng over gae.n, zicb aoor een dokter moeten laten or..(...e!
zoeken: Herd het eerste geë:eelte van C:e lezing: e;esloten.

Tijdens het tweede ge�eel�e van deze lezinc, die een 
zuj_ver v,ete iscnappeli jk karakter droeg, WPrd C.oCJr voornoem
éi.e scree1:ster de bevrucht· ng van bet ei E'n de ont\.'Vi.K "eling 
van het bevruchte ei tot uan de geboorte van het kind be
snroken, waarbij het een an urwer ë. oor licbtoeelaen wezd 
ver· ui .... sli jkt. 

Te on:;:F-vEer 22 .4J uur werd deze lezing, -. "e een zeer 
rust:i.g v rloop bad -n zooals nij bleek, uitsluitend door 
leden van genoe�ne vereeniging werd bezocbt, Je�loten. 



waarvan door m:t.J, naar waarheid is opge11aakt, geslo
ten en geteekend ûit rapport te Apeldoorn, 30 October 194� 

F. 

De :rapporteur voornoemd, 

Gezien: 
De commissaris van politie, 

(J.S. de Jong) 



"' 

Inlichtingendienst Delft • 

Nr.248/46
• 

Delft ,23 October 1946. 

' 

• 

-

• 

1 

• 

' 

• 

Naar aanleidi11g van Uw schrijven dd.19.0ctober 1946,
• 

Nr.B.4477·Geheim,�etreffende M.H.Wildschut,W.J.Mulder en 

L.van Hooft,bericht de I.D.Delft u·,dat omtre.r1t de polit-ieke

�.� oriënta�ie van genoemde personen,dezerzijds niets ten nadeèle 

bekend� is. Zij w·e�den nimrr1er op ee11 vergaderir1g van de C .P .l\J • 
• 

of van eeni.ge andere politieke vereenigj_ng met extremistirohe 

gror1dslag,gezien. 

• I.D.Delft 

het Hoo�d van den 
\ -

• 

• 

Javastraàt 68

, s-Gra venr1age.
• 

, 

•

• 



POLITIE 'S-HERTOGENBOSCH 

\. , " °" . 
2 2 oer. 

f'J. �" / 
/ 'S-HERTOGENBOSCH, 21 October 1946. 

Verzoeke bij beantwoording datum en 

nummer van dit schrijven te vermelden. 

No. 50 / 4 3-19 46 • GEHEIM. 

Biilage(n) Ge ene . 

Onderwerp: 

AAN 

den Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat no.68 
te 

, 's-GRAVENHAGE. 
'Ned. ver. sexueel e

Rervorming. 

1 
-

h 

Ter voldoening aan het ver'?.oek, vervat in Uw i.m. ver
m• ld schrijven,tot het verstrekken van inlichtingen omtrent 
het afdeelingssecretari�at 's-Hertogenbosch van de Neder
landsche vereeniging voor Sexueele Hervorming,gevestigd ten 
huize van A.Verharen,Kastanjestraat no.36,te 's-Hcrtogen
bosch,heb ik de eer UHoogE�elGestrenge het navolgende te be 
richten: 

Adrianus Johannes VERHAREN,geboren te 's-Hertogenbosc 
15 April 1909,schilder,wonende te 's-Hertogenbosch,Kastanj 
straat no.36,stond reeds vóór 1940 alhier bekend als depot
houder van den Neo-Ma\thusiaanschen Bond.. In dien tijd was hiJ 
reeds lid van de C.P.N.,terwijl hij ook korten tijd bestuurs 
lid van de af�eelinB 's-Hertogenbosch der C.P.N. is geweest. 
Momenteel is Verharen nog een der vooraanstaande com"mniste 
van •s-Hertogenbosch.Hij staat niet geregistreerd in het po 
litie-kaärtsysteem,betreffP.nde strafbare feiten. 
IkÖ. 

De ,•md.Com:iiissaris van Politie, 

/.::::::s:?:__------�

( L" A. BROUWERS .. ) 



... 

• 

�· 
! 

GEMEENTEPOLITIE ASSEN 

ASSEN, 14 October 1946 

19 OCl 

Bijlagen: 

In verband met de mij bij Uw schrijven d.d. lq.9.46 
no. 2866/XII '46 M.N. geworden bijlage heb ik de eer U t.a.v. 
Hoofdstuk XII het navolgende mede te deelen: 

Leendert, Dingeman HOBBEL, geboren te Ooltgenplaat 
(Z.H.), 10 1Iaart 1907 t Nederlander, typograaf, huwde op 8 October 

1931 te Oltgenplaat met Cornel:i,a, Krijntje BREEMAN, geboren te 
Ooltgenplaat, 13 Maart 1908. Het echtpaar heeft twee kinderen 
t.w. Jannetje, Maria, geboren te Assen, 11 September 1932 en 
Moutje, geboren te Assen, 26 Mei 1939. Het echtpaar werd op 19 
Maart 1930 in het bevolkingsregister der gemeente Assen ingeschreve 

) komende van Arnhem. Op 14 Januari 1942 werd de familie naar Haar
lem, Gruttostraat 34 Afgeschreven. 

) 
AAN 

het 

K 542 

De familie vnd. heeft te dezer stede op .de navolgende adressen 
gewoond: Molendwarsstraat 18 en Talmastraat 9 en 5a. Omtrent.de 
politieke oriënteering kan dezerzijds niet geoordeeld worden. 

Hendrik SCHELTES, geboren te Assen, 1 Juli 1907, 
Nederlander, administrateur Ned. Volksherstel., wonende te Assen, 
Groningerstraat 30B, huwde op 29 April 1933 met Geesje Geertsma, 

geboren te Assen, 16 Januari 1909 •. Het echtpaar heeft 1 kind nl. 
Aaltje, geboren te Assen, 1 Mei 1938. 
Scheltes vnd. staat te Assen gunstig bekend. Hij is lid van de 

Partij van de Arbeid. 
De Cdt. der Gemeente-Politie te Assen, 

Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

te 
's-G RAVEN HA GE. 



INLICHTINGENDIENST 
DO R  D R E C H T. 

16· OCT. 

No. 43. 

t 

{-

Dordrecht,15 October 1946. 

Naar aanleiding van het verzoek,verva·t in het 
·schrijven,gevoegd bij Uw "Overzicht no 8 11 ,dd.16 Sep
tember jl.no.2866/XI1'46,wordt het volgende bericht: 

Johannes SCHEEPBOUWER,geb.te Dordrecht,21.3.'97, 

is alhier woonachtig aan 'de Herradesstraat 25.Van hem 
is niet bekend,dat hij zich op politiek terrein beweegt-

Zijn vader,Johannes SCHEEPBOUWER,geb.te Dordrecht, 
19.5.1876,wonend� alhier Jacob Catsstraat 35 was des
tijds voorzitter van de afd.Dordrecht der Vereen.van 

Vrije Socialisten,de Dageraad. 

De op bladzijde 22 van voornoemd Overzncht 
vermelde Mevrouw Prenger is genaamd:Pieternella de 
BRUIN,geb.te Dordrecht,1.9.1900,huisvrouw van Ger
hard ·PR.ENGER,wonende alhier Almsvoetstraat 13. 

Van haar is tot heden evenmin gebleken,dat zij 
op politiek terrein op den voorgrond tweedt. 

) Aan den Heer 
Hoofd van den 

Inlichtingendienst Dordrecht. 

Centrale� Veiligheidsdienst 
's GRAV E N HAGE. 

Javastraat 68 



COMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
KERKRADE 

'.A) l " 

KERKRADE, den .... 14 .. O.c.tob.e.r .......... 194. 6.

Litt. ..P..• ... . Telefoon 2345 

No .... J_lo9 ..... J ... . ?31.•. Kabinet. db
2328 

Verzoeke bij beantwoording datum en 
nummer van dit schrijven aan te halen . 

. :::.:::.::: ........ Bijlage(n) 

Onderwerp: W. J. Offermans, geb. te
Kerkrade, 5.4.1893. Ned ••

1 6 OCT. 

·�

.. 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 16 Sept. 1946 No.2866
/XII 1 46 M.N. Geheim, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te be
richten dat bij mijne administratie het navolgende omtrent den 
in de bijlagen bij genoemd schrijven.voorkomenden OFFERMANS W.J.
bekend is. 

OFFERMANS, Willem,Joseph, is geboren te Kerkrade op 5 Apri
1893, van beroep koopman, Nederlander, en woont te Kerkrade aan
de Kipstraat no. 2. . _ . 

Deze Offerrnans staat in deze gemeente in alle opzichten 
ongunstig bekend. Voor 1940 was hij communistisch georienteerd.
Tot verwondering van velen werd hij qp 7 ,Oct. 1940 door de 
Duitsche bezettingsautoriteiten g�arr.esteerd als gijzelaar(In
die). Hij verbleef in het concentratiekamp "Buchenwald1', doch 
werd op 14 November 1940 in verband met zijn gezondheidstoe
stand in vrijheid gesteld. In Juli 19.42 werd Offermans aangehou
den wegens handel in distributiebescheiden en overgebracht naar 
de strafgevangenis te S�heveningen. Terzake van dit delict 
stond Offermans terecht voor een Duitsche rechtbank. Hij werd 
veroordeeld en verbleef tot aan de bevrijding resp. in het kamp
te Amersfoort en het tuchthuis te Siegburg. Na de bevrijding 
werd door een Nederlander, een medegevangene van Offermans(een)
bij de P..R.A. te Kerkrade een klacht ingediend tegen Offermans. 
In deze klacht wordt Offermans ervan beschuldigd tijdens zijn 
straftijd met de Duitsche bewakers te hebben geheuld, andere 
Nederlandsche gevangenen aan die bewakers te hebben verraden en 
zijn Nederlandsche mede-gevangenen te hebben bestolen en mishan
deld. Bovendien zou hij bij .de behandeling van zijn zaak voor de
Duitsche Rechtbank en nadien ook tegen zijn Duitsche bewakers 
hebben beweerd lid te zijn van de NSB en de NSDAP .• 

Bij de afdeeling Documentatie van de P.R.A. te Heerlen is 
correspondentie aanwezig, waaruit blijkt dat Offermans zich als
lid der NSB heeft aangemeld, doch als zoodanig op grond van zyn
strafvonnissen werd geweigerd. 

Het terzake van zijn politieke gedragingen ingestelde on
derzoek is nog niet beeindigd, omdat de woon en/of verblijf
plaats van een getuige nog niet kon worden vastgesteld. 

De huidige politieke orienteering van Offermans is niet met
eenige zekerheid te bepalen. 

Offermans wordt er sterk van verdacht zich met zwarthandel

©?!!. t �' Hoof��:=:�:::�
c:;�

rnl en Ve iligheiisd iens t, bezig •••. 

"/ 

......... 
1 
.. $.:::.0:.:r.§:Y.�Ph.ê:g� .. • .................... . 



bezig te houden die weer verband houdt met de smokkelarij 
langs de Ned.-Duitsche grens. 

Onlangs werd nog door mijne o.h. po1itie een zending van 
290 pakjes koffie uit den zwarthandel afkomstig inbeslagge
nomen. Deze zending was geadresseerd aan Offermans, doch zij 
Wg.S bij aanbieding door den expediteur aan de woning van Of
fermans, door dezen geweigerd. 

Tegen Offermans werden volgens bij mijne administratie 
bekende gegevens, de nàvolgende processen-verbaal opgemaakt: 
dd. ll. 8.1920. wegens mishandeling
dd. 2o.lo.192o 11 vrijheidsberooving 
dd. 27. 2.1921 11 verkrachting 
dd. 5. 3 .1921 "poging tot doodsJ.:ag op zijne echtgenoote 
dd. 23. 7.1927 11 afpersing 
dd. 8.11.1929 11 mishandeling 
dd. 22. 7.1931 11 art. 280 w�v.Str. 
dd. 12. 6.1934 11 pog. tot doodslag cq.pog. tot zware mis-

dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 
dd. 

9. 8.1934
9. 8.1934
9. 8.1934
9. 8.1934

15. 9.1934
13. 9.1934
19. 6.1936
15. 6.1936
29.12.1936
2.7. 4.1939

28.1.1942 

handeling c.q. mishandeling. 
11 verduistering 
11 bedrog 
11 art. 225 cq. art. 326 Str. 
11 verduistering 
11 bedrog 
11 verduistering 
11 smaadschrift 
11 diefstal cq. verduistering. 
11 eenvoudige beleediging 
"art. 350 1N. v .Str. 

• 

11 artt. 53 en 77 van de Vee- en vleesch-
verordening 1942 jo. art. 4 huisslachtin 
besluit 1940 Varkens jo. art. 2 Voedsel
voorzienigsbesluit jo. art. 2 lid 1 Econ. 
Sanctiebesluit. 

A.Geeraedts.



I , 

V 
/ 

Verslag 

� �re, 14

van de öpenbare vergadering 

October 1946

16 OOT. 

van de afdeeling 

Delft van de Nederlandsche Vereeniging voor Sext1eele Hervorming, 

gehot1den op Woensdag 9 October 1946 in een der zalen van 

"Ons Htüs 11 te Delft. 
w� 

�f 
Aanwezig1ongeveer 200

\.;Sprekers�jksman 

persone n,waaronder vele jonge vrot1wen. 

,gelsenen te Reel:e.i'ije,9 Jer.±tturi 1096, 

voorman bt1izenlegger bij de Gemeente Delft ,wonende Koningin 

Emmalaan 117 te Delft en 

Mevrotwr Torreman t1i t den H.aag . · 

De vergaderigg werd geopend door Jan Dijksman,die alle aa.�vezige n 

in het bijzonder Mevrot1w Torreman,welkom heette.Hij zeide dtt 
�t' 

•· Mevrot1w Torremen eenlezing zou hot1den over het onderwerp:
�-
t,: "Taboes in het huwelijksleven': Hij verzocht allèw medewerki.rg 

�� 
om oude boeken,die nog onder ou.G-leden van den Nieu.w Malt.Bmd 

·') � waren,tert1g te krijgen.
H� 
� 

d 
Vervolgens sprak mevrouw Torreman, die allereerst t1i tlegde wat

!� s:. 
,il � het woorèl taboe beteekent. fü�ar lezing was een voorliqhting cp

� � het gebied van geboorte en het geslachtslèven.Zij wees op de

plicht der ot1ders hun kinderen in �eze voor te lichten en be-

sprak verder de geboorteregeling ,waarbij zij wees op de_ plicht 

van iederen arbeider,te komen tot een bewL1ste regeling van h2 t 

kindertal. 

Na de pauze vertoonde mevrot1w Torreman een 40 tal lantaarn-

pl aatxjes,welke waren ge wijd aan de gevaren van abor±tus

provocatu.s, indien dit geschiedt door een leek .De spreei.ster 

vertelde hierbij ,dat de politie in verband met de ge·brekkige 

wetgeving in abortu.s gevallen alleen proces-verbaal koo op

make.g..,.als heeterdaad aanwezig was. 

Na de beeindiging van h aa r  lezing,sloot Dijksuan de vergadelgl.g 

met de opwekking, bij ·moeilijkheden in het gezinsleven,raad te 

vragen bij de bestuursleden te Delft. 

n den Centralen Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

I .D .De 1ft 

den Haag. 



Nr.243a/46 !) Delft, 14 October 1946 

In verband met het I.D.Delft verslag nr.243/46 ·van 

heden,meldt de I.D.Delft U het volgende: 

Kaarten voor vermelde vergadering van de afdeeling Delft 

der Nederlandsche Bond voor Sexueèle Hervorming,waren te ver

krijgen aan onderstaande adressen: 

1, Margaretha Hermina WildschQt,geboren te Utrecht,3 Mei 1893 
1 
sehQwd met A.W.H.Damman,wonende Vermeerstraat 27 te Del ft; 

2. WilhelmQs JosephQS MQlder,geboren te Delft,14 �eptembe;

1909,monteQr,wonende Bosschastraat 2 te Delft en

i. Lan bertQs van 

�·werkman Openbare 

Hooft,geb oren te Delft,30 October 1916, 
' 

Werken,wonende Raamstraat 33 te Delft. 

,�; 
Centralen Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

den Haag 
.

I.D .Delft



.. �. - !li\ 
P�LITIE - ENSCHEDE. 

Geheim. 

No. 2J Enschede, 12 October 1946. 

Betreffende: 
A.A. Groothuis, 
J.H.Lansink-Van der Duin. 
(Ned.Veren.v.sex.Herv.) 

• 

AAN 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 16 Sept. j.l.,
no. 2866/XII 1 46 M.N., houdende verzoek om nadere inlichtingen 
omtrent de alhier woonachtige personen gènoenrl in Hoofdstuk 
VII (N. v.s.H.) van het 110Ver zicht no. 8", heb ik de eer UEdel 
Gestrenge het volgende te berichten. 

Onder de thans weer opgerichte afdelingen van de Nederl. 
Vereniging voor Sexuele Hervorming wordt als secretaris o.m. 
vermeld: A.A.Groothuis, Hessemveg 23 te Enschede. 

De personalia van genoemde Groothuis zijn: 
ANDRIES AR..l\J(l)LD GROOTHUIS, geb. te Enschede, 27-10-1901, 
boekbinder, gehuwd met Berta Dirksen, geb. te Gronau (D.) 

17-3-1905.
Groothuis heeft voorheen gewoond aan de Leemkuilstraat 

no. 34 en aan de Dr.Benthemstraat 43 alhier, alwaar het Dr. 
Rutgershuis destijds gevestigd was. 

Hij is ruim 25 jaren werkzaam bij een drukkerij en uit
gerversmij., de N.V. Van der Loeff, Langestraat 13 alhier. 
Aldaar en bij omwonenden van hem is vrij algemeen bekend, dat 
hij een voorstander is van de Nieuw Ma1thusiaanse Bond, omdat 
hij zich hiervoor propagandistisch uit. Na de bevrijding 
heeft hij een advertentie van de N.M.B., met vermelding van 
zijn adres, in enige dagbladen geplaatst. 

Indertijd wekte het vervvondering op, dat Groothuis een 
luxe pand als Dr.Berrthemstraat 43 kon bewonen, aangezien zijn 
loon als werknemer bij Van der Loeff onvoldoende werd geacht 
om een dergelijk perceel te kunnen bewonen. Op grond hiervan 
werd dan ook aangenomen, dat hij financieel voordeel genoot 
van zijn werk voor de N .M.B. 

Na de bezet ting gingen zijn vrouw en haar buurvrouw sa
men veel met Engelse militairen om, met medeweten van beide 
echtgenoten. 

Groothuis is georganiseerd in de Ald.Ned.Typografenbond, 
welke bond niet aangesloten·is bij de E.v.c. 

Hij is cormmmistisch geori�nteerd en lezer van "De Waar
heid". 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

te 

•s-G R A V E N H A G E
1



2. 

De personalia van Mevr. J.H.Lansink-Van der Duin, Voor
malig lid van het Hoofdbestuur der zgn. Stichting ten algeme 
neh nutte (voortzetting van de N.M.B.), tevens V)orzitster 
van het Dr.Rutgershuis te Enschede, zijn: 

JOHAN1'1'A BENDERICA van der DUIN, geb. te Ooststellingvifer!f! 
(Appelscha), 26-l-l899, zonder_beroep ,wonende Willem de 
Clercqstraat 113, gehuwd met Gerhard Lansink, 6eb.te Ensche-
de 13-2-�97 . · · 

Voor'de bezetting trad Mevr.Lansink-Van der Duin als vrij 
ontwikkeld spreekster voor de Vrijdenkers-vereniging rr De 
Dageraad" op de voorgrond. 

Momenteel wordt nog aangenomen, dat zij Comrrru.nistisch, 
althans uiterst links georiënteerd is. 

Een buurtgenoot, welke thans in militaire dienst is ver
klaarde zijVi "voor gek" omdat hij.in dienst gegaan was, ver
moedelijk in verband met het feät, dat hij voor uitzending 
naar Ned.O.I�dië in aanmerking zou kunnen komen. 

De Commissaris van Politie, 



POLITIE DEVENTER 

Litt. No. C.I • DEVENTER, 9 October 19 46. 

Bijlagen 
r 

Verzoeke bij de beantwoording van dit 

schrijven Litt. no. en datum aan te halen 

l 

Aan den Heer : 

• 

• 

hwo. 

G e h e i m. 
-o-o-o-o-0-0-0- L 

Hoofd van den Centralen Veiligheids
dienst 

Javastraa..t 68 

•s G r a v e n h a g e.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.16 September j.l • 
no.2866/XII 1 l+6 M.N., heb ik de eer U te berichten, dat het perceel 
le Pauwelandstra&t nr.17 in deze gemeente bewoond is geweest door 
Johannes Antonius TEULINGS, geboren te 1 s Hertogenbosch 28 Januari-
1890, sigarenmaker, thans wonende Nilandstraat nr.43 te Deventer. 
Hij is communist en penningmeester van de Vlamgroep,afd.Deventer. 
Zijn echtgenoote is genaamd Alida Maria Elisabeth VAN WOGGELUM, 

geboren te Delft 5 Juli 1891 ( communiste). 
In het perceel Pauwelandstraatt nr.17 was destijds het zgn."Dr. 

Rutgershuis" gevestigd.Als beheerster van dit "Dr.Rutgershuis", e 
instelling van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond, trad de hiervoren
genoemde A.M.E.VAN WOGGELUM op.Tevens was aan deze instelling ver· .... 
bonden : Johanna Hendrika �SSELS, geboren te Wijhe 28 December 
1902, echtgenoote van G.J.DE COCQ, wonende Tjoenerstraat nr.54 
te Deventer.Zij is communiste. 

De in hoofdstuk VII van "Overzicht no.8" genoemde A.J.Gerritsen 
(Albert Jan Geeritsen, geboren te Epe 9 Maart 1890) is overleden. 
De eveneens daarin genoemde Th.KE:qlER (Theodorus Lodewicus KEIJZER 

geboren te Deventer 28 Februari�l912, van beroep: huisschilder,
woont te Deventer, Noorderstraa1t 60 • 
Het is mij niet bekend tot welke politieke partij la�tstgenoemde 

behoort, doch a&ngemomen kan worden, dat hij uiterst links georien-
teerd is. 
Coll. 

De Commissar s van Politie, 

/ 
( J.Boléma.) 

)� 

2000 . 21 • Febr. 194b K.737 
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• 

' 

-
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·-

•• 
,; 
.... , 

. .. 

G e h e i ·m o 

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

• 

Ir1 verband met den inhoud van Uw s chrijven· 
v� 16 Septemoor jl. No<'2866/XII'46 J.!.N. heb ik 
de eer U te ber ichte n,dat: 

HENDRIK ALBERT MEIJER, 
geboren te 's-Gi:avenhage den 20�4-1909

1
van beroep 

portie r Ziieken--C�sthuis alhier,wonende te Gerin-. 
chem,Merwedestraat 19, in deze Gemeente gunstig 
bekend staat o Hij kwam nirrrner met de Politie in 
aanraking o OP pplitiek gebied staat hij ook gun� 
st ig bekend. 

De Commissaris van Politie, 

• , ;e> 

• 

' 

• 

\q 4 van a er Marel • 

AAN oEN HEER .Ho.o.f.d .... van .... den .... Centr._ .V.e il ighe id s dienst 
Hoofd Bureau B. Javastraat 68 • 

•s�G:ravenhage. Javastraat 68 0

TE ......................................................................................... .

•

• 



CORPS RIJKSPOLITIE 
GEWEST GRONINGEN Heerenveen, 4 October 1946. .. 

v. m. Gemeentepolitie

te Heerenveen
AAN : 

41,t 

he oo van de Centrale Veiligheidsdienf 
Javastraat no.68, 6.. .:. werp : 

lw teeken : 

Jns teeken: 

��gen: 

• 

Inlichtingen. 

I 

• 

'" s G � a v e n, p. a , ,g 
11

e, • 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 16 September 1946, no. 
2866/XII '46 11. N. , houdende verzoek inlichtingen te verstreklce:r1 
over de in de bijlagen van dat schrijven genoemde personen, voor 
zover in deze gemeente woonachtig, heb ik de eer UHoogEdelGestren-
ge beleefd het na�olgende mede te delen : 

De in dit schrijven genoemde PIET DE VRIES, geboren 24 Decem
ber 1916 te Jubbega, van beroep schilder, wonende te Jubbega-Schu
rega no.325, staat bij de politie gunstig bbkend. Hij is zeer 
waarschijnlijk lid van de C.P.N., doch is in politiek opzicht niet 
actief. In zijn omgeving is bekend, dat hij destijds lid was van 
de Nieuw-Molthusiaanse Bond. 

\"\rat betreft H. J.C. VAN DER S1f0EK, gewoond hebbende te Jubbe-
ga, hieromtrent kan vvorden medegede_eld dat deze op 13 October 194i. 
is vertrokken naar Noordwolde B 22 gemeente Weststellingwerf en 
aldaar werkzaam is als Hoofd van een openbare lagere of U.LGO. 
scnool. 

,-

Typc,O. 

• 

De Cdt. van de v.mo gemeente politie, 
De Inspecteur van Politi� 

y � . p

•



. co·MMISSARIAAT VAN POLITIE 
• 1 

1 

t 1116 

• 
• 

• 

• 

NIJMEGEN _), 

No. : :Kab ... 

. ' 

• • 

• 

• 

Aan : den Hee.r Hoof� v/d Centra"len Veilig- ·J

heidsdienst, Javastraat No. 68 te 
Onderwerp 

Bijlagen 

's-Gra.venhafie. 
1 2 1. J il $ e :; S • 1Q - • o I C t $ F t 

. -
• 

• 

Antwoord op: Uw schrijven dd. 16/9 '46 No. 2866/ 
. XII'46 M.N. 

• 

• 

In antwoord op Uw bovenaangehaald 
schrijven bericht ik U, dat de daari n op �agina 
17 ge11.oemcle D.P.J. ..... Huiti11g, was genaamd Dirk 
Pieter Albert Hui tema, geboren te Ar11hem, 6 Au
gustus 1902, gewoond hebbende te Nijmegen, 
Thijmstraat No. 26.
Huitema is op 11 Januari 1946 overleden. 
De op pagina 23 vooi"komende H. v·1oetma11.s is ge
naamd Hendrikus Wilhelmus Vloedmans, geboren te 
Duisburg (Dld), 19· -�3eptefi1b-ér···1913, van beroep 
locomotieve:r1poetser l'J. S., wone11de Pal estrina.
straat No. 25 àlhier. Voor den oorlog was hij 
lid_ van de S .1) .� .• .t'., doch tha11s \vord t 11.ij in 
zijn omgev-ing a.angemerkt als communist. 

-

Typ.: V. 
Coll.: 

Coll. :� 
• 

• 

• 

DE COJJ.frJIISSARIS V.Al,T POLITIE, 

• 

(J. T11. Vel tman)
• 

• 

• 

• 

' 
-

'· --

•

• 



POLITIE 

SOEST 

• 

. 
• 

J 

" 

i Uw schrijven d.d. 16 September 
betreffende: Overzicht No. 8 

• • . .

SOEST, 2 October 
Telefoon; K 29S5-2641/2642, 

\ 

. 
. 

• 

• 

194 6. 

7 .QOT t

, No. 2866 XII' 46-
.N. 

La.C, I.No.53/Geheini. ') 

• 

• 
• • • • 

Aant�l bijlagen: -
In voldoening aan het gestelde in de 2� alinea van Uw voren 

aangehaald sohrijven,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge omtrent A.M.: 
yv 

• 

Tschur,genoemd op pag.23 van het Overzicht No.8 het volgende te 
rapporteeren. 
,, . André�.� Mat:th��s .�.�CHUR, is geboren te Amsterdam, den 9en 
Febr.190Ö,beroep elec�ro-�ecliniker,wonende te Soest,Waldeck Pyr
montlaan 9,geen kerkgenootschap.Hij is gehuwd met Dorothea Maria 
Iekenroth, geb. te Ruhrort den lOen Juni 1905, te Haarlen1mermeer op
8 April 1931.Deze vrouw had reeds een kind,dat haar naam draagt . 

Tsohur leeft in concubinaat met Berta Johanna ESCH,geboren 
te Iserlohn(D),den Ben Mei 1908,godsd.Ev.Luth.(zij staat in het 
Bev.Register'ing�schreven als huishoudster). 

\ . Uit Tschu"r s huwelijk zijn 2 kinderen geboren en u.i t zijn sa-
r menleving met Esch eveneens 2,die den naam Esch dragen.In totaal 
/Aan ver-

den Heer Hoofd van den Centr. Veiligheidsdienst, 

te 
den Haag. 

l2250 

. . 

-·

•

• 



• 

• 

verzorgt hij 5 kinderen. 
· · 

Op 8 December 1934 vestigde het gezin (d.w.z.Tschur,Esch en 5 
kind eren) zich te Soest, komende uit Haarlemznermeer. 

· · Tschur zou gaarne met Esch een huwelijk aangaan,doch dit is niet 
mogelijk,daar zijn echtgenooteo in een zenuwj.nrichting wordt verple� , en 
de door hem aangewende pogingen tot een echtscheiding faalden. 

• 

Tschur is lid van de C.P.N.In den bezmttingstijd heeft hij illegaal 
gewerkt, daarin bijgestaan door zijn concubine. 

à � 

Het gezin staat te Soest gunstig aangeschreven.Geen der leden 
kwam met politie of Justitie in aanraking.-

-

' 

• 

' 

• 

• 

., . , 

\ 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

De Hoofdi s acteur van Politie, 

• 

r 

• 

. , • 

• 

.. 

.... 

• 

-

, 

. 

• 
• 

W.H.Bakker 

• 

. . 
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