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Verbinding No.102.
No. 48. 

DIENSTGEHEIM. 

Datum 25-6-1951. 
Onderwerp: A.N.J.V.-weekend.

. 

. 

Datum van ontvangst bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht 
�evens bericht gezonden aan : a.Procureur-Generaal,fgd.Directeur van Politie

te Amsterdam. 

Medewerkende instanties 

Ondernomen acties 

b. .---·-·• z< .r ::i t .1

� r./t 

----

·,-:-ïr1
t. J'}�.y

�er voldoening(aan het gestelde in Uw schrij
ven d.d.1b Juni 1951 ,No.111349 Dienstgeheim,onderwerp als 
in rnargine dezes venneld,heb ik de eer U het volgende te 
berichten: 

Op Zaterdag 23 en Zondag 24 Juni 1951 werd op 
het kampeerterrein van de Heer W.Veldhuizen,gelegen aan 
da Nollen C.238 in de gemeente Schoorl een weekend gehouden 

. 
-

door een groep van 49 personen behorende tot de A.N.J.V. 
-- --Deze groep bestond uit jeugdige personen in de le;f

tijd van 12 tot 1b jaar en stond onder leiding van XHK 
Bartholomeus HOOGLAND,wonende te Oudkarspel,gemeente Lange

, dijk,Dorpsstraat No.10, en 

Ronni POLK,wonende te Alkrnaar,Houtweg No.5. 
Omtrent de politieke gezindheid van eerstgenoemde 

persoon is alhier niets bekend,terwijl mij van betrouwbare 
zijde werd gemeld dat R.Polk communist is. 

Van de kampeerterreinhouder Willem Veldhuizen,geboren 
te Driebergen,31-3-1903,van beroep werkman, wonende te 
Schoorl,Nollen C.238 is bekend dat hij van 25-3Q194b tot 
31-7Q1948 de "Waarheid" las en communistische sympatieen

heeft.
Het weekend werd doar gebracht door het maken van 

wandeltochten in de bossen en duinen te 0choorl1waarbij 
werd gelopen in rnarscollonne en de vlag van de vereniging 
werd medegevoerd. 

Politieke redevoeringen werden niet gehouden. 
"Einde. 11 0choorl, 25 Juni 1 
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I-Iierbij �v,ordt in afschrift ee11 ci1'lcula.ire -toegezond0.n,
ui tga8�nde van de P..0EJ1nunistis9·�-�. �JZ,a;t:t_�_j .�l����l�-�.d, dist:'ict Rot
t erd.8"m, v12:.e"ri11. a_e sub-pe nningm eest e1"S v1or(it opc;e dragen e e11 o :)-
......... � .... ...... . 

gave in te zenden va11. a_e name11 va11 de kinderen VP.i1 C.]?.l�.-le-
èten,c1i(:: vallen in de leeftijd tusse11 12- en 14- jar:i_r. 

Nu de A.E $ J.V $ -leiding eeen kans heeft gezien een Pio-
11.iersbond te stich-'cen"(zie l1iervoor dezerzijds schrijv n rTr.
818 d.d.17-8-1950)/g8Jat a_e C.P.N. dus lcennelijl{ zelf a_eze z@,Etl<:

ter hand nemen. 
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A f s c h r i f t 

CO!'-H'lUNISTI[.ClB PAtéTIJ l'HDERLAND 
DISTRICT R01fi:_ ,RDAM 
Mijnsherenlaan 93a 

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

Aan de afd.Sub.Penningmeesters. 

De deelname van 257 R' damse kinderen aan het Kinderkamp v2.n 
de Nederl.Vrouwenbeweging en EVC bewijzen hoeveel kinderen 
van onze sympathiserenden buiten de speeltuin of andere ver
enigingen staan. 

Aan de andere kant blijkt hieruit tevens,dat er mogelijkheden 
zijn om de jeugd bijeen te brengen en bezig te houden. 
Ouderen en ANJV-ers hebben dan ook besloten in September een 
begin te maken met een pionier sorganisatie,om te beginnen 
aan de Linker Maas •. 

Van jou verwachten we nu,dat je ons opgr-;eft op onderstaandr=> 
strook wie van onze pgt. kinderen,meisj es of j on-;ens, her ft 
in de leeftijd van 12 tot 14 jaar zodat we die dan kunnen 
uitnodigen zodra dit mogelijk is. 

'Jij vertrouwen erop, dat je dit bij de eerstvolgende contribu
tie-inning in orde zult mr, ken. 

met kam.groeten 
Distr. Secr. 

�-==========================================-=========-----=-=---�--=

Aan het Distr.Secr. 

De volgende kinderen van pgt.hebben de leeftijd tussen 12 en 14 jr. 

NP.am: leeft. meis·e 
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No. 14-6088 

• 

Aan het: 

VertrouweH j k 

In aanvulling op bericht No. 576:J./dd. 3.10. 1 49 en naar 
aanleiding van Uw brieven No.'s 513�8 dd. 16.12.1948 en

178207 dd. 2.2.'50, inzak�e de "Pioniersbond" wordt medege
deeld, dat Huug van Langen(Hugo, Rotterdäm 3.8.1923) op 
een vergadering ter voorbereiding van het 1 Mei-kinderfeest 
1950 te Haarlem (A.N.J.V., N.V.B.,E.V.C.) mededeelde, dat 
in Haarlem de Pioniersbond is opgericht, Het 1 Mei-kinder
feest zal worden gebruikt om de Pioniersbond te populariseren. 

Als leden zijn bekend: 
1. Jan Bindels, Hilversum 18.8 .1933, lid A.N.J.V.
27/Bob Bindels, Nièuwer Amstel 7.8.1930, beiden wonende Tessel

schaqestraat 75; kinderen van de reeds meermalen gerapporteerd� 
�lc.P.N.er Johannes Wilhelmus Cornelis, Haarlem 2.12.1895. 

3. IGerda Mol, Haarlem 21.3.1936, Gen.Cronj�straat 21 rd.,Haarlem,
· lid A.N.J.V.J kind van de bekende C.P.N.er Gerrit Mol, Amers-

1' 1 foort 20. 7 .lö98. 
- 4.fGerdina Grietje Berg, Gouda 1.8.1935, Paul Krügerstraat 62,- Häarlem, lid A.N.J.V. 

'5.'Jdn van Straelen, geen nadere gegevens bekend. 
,6.IMacheltje Punt, Haarlem 29.4.1936, Nachtegaalstraat 82, Haarlem, . lid A.N.J.V. Einde. 

f/20 April 1950. 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.

' 





��, N_o.7278-7-'48. \ 
b,J' $ �
--( Uw schr. No. 51318 dd. 16-12-1948. -1� /, /;, s-

filDBRVJERP : Nederlandse Pioniersbond, cq. Nederlandse Pionierstersbond. 0 1950 

2? Januari 1950. 

N.a.v. de inhoud van bovenaangehaald schrijven wordt thans alsnog
voor de goede orde medegedeeld, dat de"Nederlandse Pioniersbond"
gezien moet worden als een hergroepering van het "Nederlands Verbond
van Werkers Jeugd", dat,evenals de Nederlandse Pioniersbond" aan
het A.N.J.v. gelieerd_1s.---:�.

Hoewel, gezien de verbindingen van het A.N.J.v. met de c.P.N., het 
voor de hand ligt, dat de Nederlandse Pioniers(ters)bond uiteinde
lijk een communistische levensbeschouwing wordt bijgebracht, kan 
hier dus niet bepaald worden gesproken van een nieuwe cormnunistische 
jeugdorganisatie. 

Men heeft bij de oprichting van de''Nederlandse Pioniersbond"en 
"Garcia-brigades" in hogere bestuurskringen kennelijk gespeculeerd 
op de dikwijls bij jeugdige personen aanwezige lust, in een uniform 
met versiersels te worden gestoken. Indien het uniform voor bedoel
de groepen zou worden afgeschaft, dan zou, zo werd ven ingelichte 
zijde verzekerd, de belangstelling van de zijde der jongens en 
meisjes-leden sterk teruglopen. 

Voor het overige wordt, wat personalia van bestuursleden etc. betre�, 
verwezen naar het schrijven van deze dienst No.1?40 c en d - ? - '49 
dd. 18-1-1950 i/a o/uw br. nos. ?45CS dd.30-11-1949 en ?4630 dd.
2-12-1949.
----�-----------�------------------------------�--------�E-3. 
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zen als lid. van het hoofdbestuur (zgè hoofdkwartier) van de cornrnu
r1istische f'l\Jederlandse Pioniers bond'1 
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Indien U iets bekend mocht worden omtrent zijn activiteit in 
d.e genoemde functie, zal ik het op p·rijs stellen daarmede in ken-
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�INISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

's- ravenhaga, 30 November 1949 

No.: 

Ond.: 
IIId/h 3 

�ed. Pioniersbond. 
D l E N fl T G E H 'E J 1• 

Onder verwijzing na.ar het artikel over een door de Nederlandse 
Pioniersbond gehouden conrerentie, voorkom.end in het orgaan ''EEN", 
4e jaargang no. 8, van Povember 1949, I!loge ik U verzoeken mij 
te doen ·berichten wat U omt rent deze bijeenkcmst bekend is, of na 
onderzoek bekend �ooht worden. 

In het byzondar word ik gaarne ingelicht in hoeverre de 
bewering, als zou ganoem.de bond 11re0ds tot een vrij stevigs or€!fJ.
nisatie zijn uitgegroe1.d", als juist kan worden beschouwd. 

�t P,oofd van de Dienst 
l w / namens deze
� .r, 

p 

J.G.Crabbendam. 

)e Hse.r iootdcommissaris van Politie 
8 

STERDAl�. 

Q 
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No's 1740 c en d-7-49. 
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Uw No.'s 74508' d.d.ó30.ll.1949 én
?46� d.d. 2.12.1949. 

Onderwerp: Ne�erlandse Pioniersbond. 

DIENSTGEHEIM. 18 Januari 1950. 

r, 
r)., 1 

l_ 

In antwoord op Uw vorengenoemde brieven kan het vol
gende worden bericht : 

Omtrent de op 22 en 23 October 1949 te Amsterdam in gebouw 
11 De Leeuw " gehouden conferentie van de " Nederlandse Pio
niersbond " is tot dusverre dezerzijds weinig bekend kunnen
worden. 

In het algemeen kan omtrent de Nederlandse Pioniersbond wor
den medegedeeld, dat getracht wordt in deze bond onder te 
brengen kinderen, van C.P.N .-leden en "Waarheid "-lezers, in 
de ]leeftijd van 12 tot 16 jaar. De kinderen krijgen een 
schÓling van en voor het A.N.J.V.; de z.g. troepleiders zijn
kaderleden van het A.N.J.V. De district- en buurtindeling 
te Amsterdam is gelijk aan die van het A.N.J.V. De afdeling 
Amsterdam-Oost van de Nederlandse Pioniersbond ( omvattende
de afdeling 302 van het A.N.J.V. ), welke afdeling als één 
der sterksten te Amsterdam wordt beschouwd, had omstreeks 
October 1949-160 leden. De kinderen zelf toonden weinig in
teresse; over het algemeen kwamen 60 tot 70% nooit op de ge-
houden bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten werden vrijwel steeds gehouden in �e z.g. 
11 Waarheids-winkels 11, waarbij de kinderen door de troeplei
der of assistent-troepleider werden toegesproken. Daarbij 
werd b.v. op een kinderlijke wijze onderzocht of b.v. Van 

1 
Heutsz of Van Heemskerck pioniers waren in de zin van de 

'?.I) �H':I: 
�1

Nederlandse Pioniersbond, hetgeen na tuurlijk niet het geval 
---- was. Daartegenover werd b.v. Eri& Mol (geb.Schoten, 27.8.26)

ft [ 
als een werkelijke pionier voorge'steld. �ter werd dan een 

J,s,. · wandeling met de kinderen georganiseerd, waarbij dan "toe-
..- 1'i vallig" Erik Mol in gezelschap van Marcella Visch ( geboren

Moscou, 5.6.1930) werden ontmoet. Beiden vertelden dan van 
ar:.,f hun ervaringen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat M• Visch voor"" 1 het A.N. J. V. spreekbeurten vervulrt ,met het onderwerp "De 

Sowjet-Unie" � 

V.
· ..J,,;f De troep �a. Amsterdmg_-Oost was genaamd 'T.*�' ( Proleta

�� 
riërs aller anden verenigt U ) en de troepleider was des

- ...Atijds �drianus Wilhelmus van Os, geboren te Amsterdam, 9 
.J_ �November l93l, van beroep-ieeriing-metaalbewerker, wonende 

�- · ,� Celebesstraat 90-II te Amsterdam. Op het ogenblik fungeert 
�.-f<:C. als zodanig Otto Cornelis Smook, geboren te Amsterdam, 25 

December 193'I";"""van beroep leerling-timmerman, wonende Lijn
beonsgracht 58-III te Amsterdam. 
Omstreeks October 1949 waren practisch uitsluitend jongens 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar lid van de Nederlandse 



No.'s 1 ?40-o�m
" Dienstgeheim •

.. 

' 

{/.l. 

Pioniersbond, doch de bedoeling was om ook de meisJes van die 
leeftijd als lid op te nemen. Hiervoor waren kaderleden van 
het A.N.J.V. bestemd, die een scholing als "meisjesleidster" 
ontvingen. Deze scholing werd o.m. gegeven door Leendert 
Jacobus Gerritsen, geboren te Amsterdam, 21.11.1924, van be
roep machine-bankwerker, wonende Perlekstraat 1 huis te Am

sterdam. 

De leden zijn gekleed in khaki sporthemd, halsdoek (verschil
lende kleuren, doch meestal rood met één of ander embleem in 
wit, b.v. een ster) en een z.g. franse muts, die partisanen
pet genoemd wordt. De leden onder elkaar spreken van "kame
raad", doch de leiders moeten met hun titel aangesproken wor
den ( troepleider of assîstent-troepleider ). 

Op de in October gehouden conferentie werden als lid van het 
hoofdbestuur ( hoofdkwartier genaamd ) gekozen 

Leendert Jacobus Gerritsen, vorengenoemd ; 
Erik Mol, vorengenoemd ; 
iiërmanüs Johannes Cornelis BOI!NDERJIA.AKER, geboren te Amsterdam, 
25 Mei 1928, van beroep leerling-boekbinder, wonende Balboa
straat 50-III te Amsterdam en 
een zeker J.AN :MEIJER �n ALBERT BOERSMA, waarvan nog geen na
dere gevens bekend z�gn. 

et ligt in de bedoeling om de leden van de Nederlandse Pio
niersbond te gebruiken voor het vormen van z.g. erewachten op 
vergaderingen en de leden te belasten met het verspreiden 
( aanplakken ) van propaganda-materiaal van de c.P.N. en haar 
neven-organisaties. 

De gegevens omtrent de hiervoren genoemde Mol en Visch zijn 
U genoegzaam bekend; omtrent de overigen i'sliet volgende aan 
het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam bekend : 
Van Os was in 1948 secretaris van de afdeling Oost te Amsterdam 
vän'Eët Verbond van Werkersjeugd; in December 1948 verspreidde 
hij, tijdens de militaire actie in Indonesië, ij.et dagblad "De 
Waarheid" met voor de Regering beledigende inhoud en in Juni 
1949 kalkte hij op het spoorwegviaduct aan de Celebesstraat te 
Amsterdam de leuze " Geen troepen meer weg 11 ; 

Smook was deelnemer aan het kamp te Harderwijk van de Neder
landse Pioniersbond in Juli/Augustus 1949 en stond vermeld op 
een collectieve pasaanvraag voor de op 16.10.1949 te Brussel 
gehouden Vredes-demonstratie ; 
Gerritsen stond op dezelfde pasaanvraag vermeld en in 1948 
maakte hij aan zijn woning, door middel van een raamaffiche, 
reclame voor de c.P.N. ; 
Boendermaker stond eveneens op de collectieve pasaanvraag ver
meld; hij was voorts in 1948 jeugdleider van de Jonge Wachten 
van het A.N.J.V. en deelnemer aan het Pinksterkamp 1949. 

� 
Met Jan Meijer, vorengenoemd, wordt met aan zekerheid grenzen
de waärschijnlijkheid bedoeld : 

iJan Frederik MEIJER, geboren te Amsterdam, 6 Maart 1925, van 
Oeroep kantoorbediende, wonende Meteorenweg 63 huis te Amster
dam. Deze was deelnemer aan het vredescongres te Parijs in 
April 1949; hij nam voorts deel aan het kamp te Harderwijk 



No's 1?40o en d-?-49. 
Dienstgeheim. 

in 1949 van de Nederlandse Pioniersbond; was deelnemer aan het 
Vredescongres te Parijs in April 1949 en stond eveneens vermeld 
op de collectieve pasaanvraag van deelnemers aan de op 16.10. 
1949 te Brussel gehouden vredesdemonstratie. 

Indien omtrent de Nederlandse Pioniersbond en/of het in October 
te Amsterdam gehouden congres, c.q. omtrent de hiervoren ge
noemde Albert Boersma nadere gegevens bekend mochten vrorden, 
komen wij op dit schrijven terug. 

H-3. 
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In antwoord op bovenbedoeld schrijven worden U hierbij toegezonden
11 infor.nratiekaarten betrekking hebbende op personen welke voor
komen op de bij gerelateerd schrijven gevoegde lijst. 

De volgende,eveneens op bedoelde lijst voorkomende personen zijn
reeds aan U bekend: 

� �tMEIJER,�xBgaxt Jan Frederik,geboren te Amsterdam 1 6 Maart 1925 en
wonende:Meteorenweg 63 huis 

ÄIBRINKIVIAN,Albertus,geboren te Hilversum,6 Januari 19241 wonende:
Bloemgracht 36 boven -0 \GERRITSEN,Leendert Jacobus,geboren te Amsterdam,21 November 1924�
wonende:Perlakstraat l huis 

X MIIJERINK,Johan George,geboren te Amsterdam,24 Maart 1930) wonende:
Rigelstraat 3 huis 

V. ISCHILP,Rudi,geboren te Amsterdam 1 27 October 1923�wonende:van Beu�
ningenstraat 21-I-a. 

\- HAKS,Albertus,geboren te Amsterdam\8 Juni 1933,wonende:Stuyve
santstraat 28-II 

,fHAKS
1
Hendrikus,geboren te Amsterdam,14-ll-l937l wonende:Stuyvesant

straat 28-II 
JSPEKKERS

1
Hendrik Bernardus,geboren te Amsterdam,25 Januari 1933,

wonende:Juliana van Stolbergstraat 51-I 
IBRAAKSMA,Auke 1 geboren te Amsterdam,4 Juli 1927l wonende;Houtrijk

straat 134 huis 
� PASTOR,Jan Hendrik,geboren te Amsterdam,4 Juli 1936) wonende:Hout-

, � rijkstraat 114 huis rechts 
X1SMOOK,Otto CornelisÀgeboren te Amsterdam,25 December 193l�wonende:

Lijnbaansgracht 5ö-III en 
fDani�ls,Bertus Jacobus,geboren te Amsterdam,5 Juli 1937,wonende: 

Jan Evertsenstraat 93-II�allen te Amsterdam. 
·
��, 

Met de waarschijnlijke leidster Dolly Prins-Brinkman,wordt bedoeld •
. � Wolmet Maria PRINS,geboren te Ilpendam,18 Februari 1926 1 wonende: 

Bloemgracht 36-I te Amsterdam,echtgenote van Albertus BRINKMAN, 
voornoemd,beiden U bekend. 

�.�v/.v"'d De overigen zijn,meest door het ontbreken van voorletters niet
-�v�,��vf.juist te identificeren. 

, r \i{j_Y" Met "De Nederlandse Pioniers" wordt zonder twijfel bedoeld een

, 1: : I} ;;î��_:�-��=-�=�=:=��==-=����=�����:.: ____________________ !!�:;:--
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Ag. nr: 

01) 1378

BD 1427 

76033 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: :N3DEP�U.IDSE PI0l·ITE&Cffi0l\TD 

Afz. : ID .Azd Datum: 18-.12--49 

Aard van het stuk: Verslag v.d.afscheidsm.eeting der Sov.jjet-c1elegatie (I,Iat. 
Vredescongres) op 18-12-49 te Asd. 

Uitgetr. door:

Datum: 

� 40060-'49 

R,rr 1 • .... 

On bvgn. meeting v,etdent o.a.door··v-erscl1illende a.clegaties
eên geschenk aan.geboden aan do led.en der ,Sovr.j et-del�-

, . 
r:i' a"r" , e 5 v_ • 

2 Pionie1"s in pionieJ:sitnif 01� overhandigden neJ�1ens a"e

�!�.9:.�.t:!t.?.-A9-.§..�}?j,_Q�±.!!9-llfl��een pionie1"svlag voorc de-:füm.siSohe
pio11iers, daarbij zeggende: î,� .. -l.ij :pioniers beloven al onze 
krachten in te zetten voor de Vrede''•

Op aanwijzing van: BIII 

11--5-50 

2 
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MINISTERIE VAN 
BINNENL.AlillSE ZAKEN 

•s-Grave�e, 2 December 1949.
No.: BX 

Onderwerp: 
74630. 

Nederl.Pioniersbond. 

IIId TV.3e 

Volgens een bericht in de .Amsterdamse editie 
van "De Waarheid van 24 October 1949, werd op 22 en 
23 October j .l. in. ••ne Leeuw" te Amsterdam de eerste 
conferentie gehouden van de "Nederlandse Pioniers
bond". Er werden. inleidingen gehouden over de taken 
van de -�ioniersbond. Voorts werd een aantal resolu
ties aangenomen. 

1 • • 

Ik Moge U verzoeken mij te wilien doen in
lichten omtrent deze conferentie, waarbij mijn be
langstelling in het bijzonder uitgaat naar de be
handelde onderwerpen en de aangenomen resoluties, 
alsmede naar de namen en verdere gegevens ven de 
gekozen ieiding. 

HET HOOFD VAN DE DIENSf. 
Namens dt:�ze, 

.J .G.Crabbendam. 

De Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 

Al.'fSTERDAM. 

� --------------.-
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.De Nederland11e· pWnlera eonlerer� 
Voor de Nederlandse pioniersbond was het .verleden week Zaterdag en Zondag 
een belangrijke dag. De eerste conferentie. Vele afgevaardigden waren bijeen
gekomen om het werk, dat tot nu toe gedaan is te bespreken.· 
We kunnen niet anders dan vol lof over deze conferP..,tie spreken. Een prach-
tig versierde zaal, mappen aan iedere afge�aardigde, met allerlei materiaal 
erin en met een mooie tekening versierd, e�n geweldig enthousiasme, een zeer 

- grondige bespreking van alle fouten en tekortkomingen. Eric Mol voerde het
woqrd namens de dagelijkse leiding van ons Verbond en verder noteerden wij

' 

uitstekende inleidingen van Wim Swart en Jan Meyer. Hieruit bleek, dat de 
pioniersbond, ondanks verschillende tekortkomingen, reeds tot een vrij stevige 
organisatie was uitgegroeid en belooft een \fan de voornaamste organisaties van 
de Nederlandse jeugd tussen de 12 en de 16 jaar ·te worden. · 
Onder de gasten merkten we verd�r _nog op Ger Buvelot namens de E.V.C.
jeugd en Eise Mulder namens de O.P.S.J. .. 

. 

· Treffende momenten van deze conferentie waren de stilte, die in açht genomen
werd om de k.ameraden te .herdenken, die in Indonesië Vietnam, G1�iekenland,
Sp�je enz" gevallen zijn in de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid, voorts
de felle critiek, die geleverd wer� pp het feit dat .verschillende af gevaardigdel.1
uit liet· lançl niet waren gekomen erf tensoltte het vertrouwen, dat werd uitge-
spro�en in het ANJv; en de Wereld Federatie voor Democratische Jeugd. 
Er werd aan het einde van de conferentie een motie aangenomen, waarin dit 

• 

. onder meer tot uitdrukking werd gebrach, en die onder luide toejuichingen 
werd aangenomen. · � , 

· 

•



No: 14/001190 e 
In tweevoud.
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.. GEHEiü1. 

Te Uwer' informatie moge.U hierbij,in �fschrift, 
aantreffen, enig discussie mbteriaal van het A.N.J.V. 
district Kennemerländ, Einde.· 

� 22 October 1949 

•' 

,., 

.I 

Aan: Het Hoofd van de'B,V.D. 
Javastraat· 68. ' · 
's-G r n h.a 
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e-;r ----�-- - . JL�.<l.(3Y)-:aJ1,çl,p,e, .. �isp,ï,e.:r,s,b,0_1;:a ._(.�.,;.P,,J',B •• ). - Geruime tijd leek het
er op of aan·· aeze Jeuga.orgam.satie van het A.N-�J .V. een nog kor-

�-J ��"!' l�Veh b�schoren zou zijn_ dan. aan het verdwenen Ned.· Verbond
t�l' van Wer�er sJeugd o Het Kader blad 1'I),è_D_yngJn_g_n heeft echter· in Sep

t tember J « 1. voor enj_g levensteken van deze Pioniers gezorgd. 
Daarin is het Wintenverk in grote lijn aangegeven. In saJ11enwer-
king met .A.N.J.V o , Ned"Vrouwenbeweging e"d. zouden o.m. massale
Sifit Nîcolaasfeesten; het Zonnewendefeest (misschien beter beken� 
als· ·Kerstfeest) ge:vièrd kunnen worden, aldus dit instructieblad. 
Vóort·s wordt uitgeweid over t:roepavonden·en garde-avonden. De 
jongeren vor..den echter geen gaJ:dehonk1 ·w�_shalve de garde-avonden 
niet gehouden werden. 

Aanbevolen werd uit het boek "Dwang en Vrijheid" van de 
Franse communistische diehte:r 1,o.Jl�S .Aragon materiaal te putten 
voor de troepavonden� Aan de jcngens- en meisjes-pioniers wil 
mèn een soort padvindersinstructies geven, De N.P.B. blijkt 
evenwel tot heden te tobben met een ernstig··tekort· aan candi
daten, die bereid zijn zich in de opleidingsavonden tot troep-

-J leidste!s_ �e- laten bekwameno 
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No: 11+ / 005761. &'ü ' 
Uw schrijven No: ;1318t 

d.d. 16-12- 1 48.
Ond.: 11Ned-Pionierstersbond11 

• 

GEHEIM. 

t 

@" 
/;btt;a oprichting van een plaatselijke afdeling van 

de Nederlandse P1oniersbond (Pionierstersbond) is in 
Haarlem tot heden niets gebleken. 

Aan : Het Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68. 
ts-G r a  v_ e n  ha ge. 

/� October 191+9. 

1 r� 
11t���.. l •.•• ,. .. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

's-�ravenhage, 2? October lf49 

?10.: 

Bijl.: 

Ond.: 

B71156 IIId/h 3 

eenfaf--rL· ·: 1 •> 1-- 71 1f /J 
V /, f ._;'' ' 

"De N'ederle.ndse Pioniers". 

n.a.v schr. van Harderwijk ?1156 Co56640

DIENST Gr. HEIM 

Hede te Uwer' informatie moge ik U berichten ven welingelichte 
zijde te hebben vernomen, dat een uit 56 r,ersonen bestaande jeugd
groep, afkomstig uit Amsterdam, welke zich "De Nederlandse Pioniers" 
noemde, van 30 1uli tot 8 Augustus 1949 in het kampeercentrum '�e 

Foudstee" te Harderwijk verbleef, Deze groep stond onder leiding 
van drie personen, àie blijk ['.8.Ven zeer st rk communistisch geori
enteerd te zijn. De t_enten, waarin de jongens kampeerden \raren 
voorzien van de namen ttindonesi� 11, "StalinP'...re.d", ''Buiten zorg" enz., 
welke woorden met witte letters ·OP een rode achter�rond waren ae.n
eeb�acht � Nae.r verluidt zouden de deelnemers aan het kar:ip, van wie 
de namen op bijlage dezes z1.:n vermeld, op militaire wijze zijn af
p,ericht en zouden zij een of meermalen per week een mars hebben 
,moeten maken, waarbij een. rode vlag werd medegevoerd. Bi,i deze wan
deltochten droegen de·deelnemers een bepakking, welke veel overeen-
komst vertoonde met die· der militairen. Het is niet bekend geworden 
of zij' o ok politiek werden geschoold. 

. 
. 

Nadat het eigenlijke kamp was peëinàigd, verbleven nog tot 13 
Augustus de hieronder genoemde personen in het kampeercentrum, t.w. 
Dolly PRINS-BRIN1J.�AN, geb. 18.2.1926 te Den Ilp, v;onende Bloem
gracht 36-I, Jacoba He.rmi ·nt ie CTERRITSEN-3TCP�RS!·A, geb. 25.5.1926 
te Amste.rdam, en D en F'ARY-PRINS, geb. .3.1904 te Antwerpen, echt
genote van Pieter PRINS., geb.· ll.ll .1Çi03 te Zaandam, wonende Bloem
,.;racht 36-I, allen t·e il.:.msterdam. J/oe;elijk fungeerden zij als de hier
boven aangeduide "leiders" van het kamp. 

Ik moge U verzoeken mij, middels kartotheekkaarten voorzien · · 
van hogergenoemd referentie-nuqmier, te willen doen inlichten om
trent de personalia en/)le politieke antecedenten van de in dit sohrij 
ven en de in de bijlaii cenoemde personen, voorzover V mij niet reeds 
eerder omtrent hen berichtte. 

Hierbij zij opgemerkt, dat betreffende Dolly Brinkman reeds 
informaties werden verzocht bij mijn sci:rij ven ,no. 64282 dd. ö Sep
tember j .1. 

Bij rw antwoord zal ik tevens gaarne vernemen of met "De Neder
landse Pioniers" v;ellicht ''De l!ederlandse Fioniersbond" kan zijn 
bedoeld. 

Het Hoofd van de Dienst 
namenà deze: 
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B IJL AGE 

Nacht regdster Nederlandse Pioniers Bond 

MEIJER.,, 
BR!NKMAN v

GER RITS EN �· 

TEIMANI 
WANSUM 
v.d. SLUYS
v. ASSCH
BAKKER/ 

LIL v
, COHPlER 
aWALDA 
'WANGEL 

MEIJ.ENRINK ·l . ·

f}OtJDN·"OND. 

v. DAM
HERDERS
EIGENHUIZEN 
?TEIJER 
SCHILPV 
HAKS .. ,, 
HAKS •' 
KLOBP ./. 
TILBURG\/ 
MARSMA N 
ECK ,J 
KROMHOUT 
BAKKER 

JACOBS 
BER�BOS 
SPEKKERS 1/ 

� TAK•/ 
r.,OULOZE 
.KOEKOORN 
v. WIEL
OLTHOF
BORKULO 
PEKLEME NT
KOPS
GOUDEM OND"
GRAMBERG'
DUBIOS
den OUDEN
KRUUG
RAAT�
KOLLEWIJN"
BOROHART
PANHUIS
KLASEBOS

· BRAAKSl�A ,/
PASTOR v
ffi'OOK

Meteorenweg 63 
Bloemgracht 36 
Pe .rlakstraat 

Langkatst.raat 9-III 
Palmdwarsstraat 3 hs. 
·Retzstraat 34
Orteliusstraat 160-III
2e Nassaustraat 23-III'
Vlittenkade 22 -III . 
Gov�rt Flixckstraat 302-II I

' Nieuwe Uilenburgerstraat 34-III 
2e van Steenstraat 4'1-I-II 
Richelstraa.t 3 
Javast.ra.at,192 hs 
2e Nassaustraat 15-II 
Retzstra at 96-I 
Blanker»traat 2-Il 
v. Spi lbergenstraat'16
v. Beuningenstraat 21
Stuyvesantstraat 28-II �
Stuyvesantst�aat 28-II
3e Helmerstraa t '18-II
Perlakstraat 15
Gerard Doustraat 138-I
Perlakstraat 13-II
Marcopolostraat 210 hs
Ambonstraat 14
v. Spilbergenstraat 58�!
v. Ostadestraat 342�II
Jul. van St olbergenstraat 51-I
Ternatestraat 5-II
Ja. vaplein 22 hs
P.reanferstraat
Sem�rangstraat 22-III
v. �pilbergenstraat '14
Palmstraat ·so-III
Madurastraa.t 51-III
Palembangstraat 9? hs 
Javastraat 192 hs ·• 
Jac. v. Lemnepstraat 270 hs 
Wilhelminastraat 9-III 
Ternatestraat 22 hs 0

0 

Tilanusst.raat 
�Vi ttenkade 41-I 
v;ittenkade II 
v. Bossestraat·2-III
Re mbrugstraet 20-III
Retierstraat 39 hs
Houtrijkst.raat 134
Houtrijkstraat 114 "
Li jnbaangracht 58-III



SCHOONENBERG 
Al.MA 
KRIJT 

de LANGE, 

DANIELS't 

' 

-2-

Transvaalstraat 90-III 

Jan Eve.rtsenstraat 93. 
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Betreffende kampeercentrum 'De ;oudstee'. 

·OCT. 1949

van 30 Juli 1949 tot 8 Augustus 1949 kampeerden 
op het kampeercentrum 'De Jouustee11 te Harderwijk een groep 
jeugdige personen onder de naam "De Nederlandse Pioniers 11

, onder 
leiding van drie mannen. De groep was afkomstig uit Amsterdam en 
bestond uit 56 personen, wier namen op bijgaande lijst vermeld 
zijn. 

e De leiders waren allen zeer sterk communistisch geörienteerd. 
Dit bleek mede uit het fei�, dat zij de volgende namen aan hun 
tenten hadden gegeven ; 11 Indonesië u, nstalingrad tt , 11 Buitenzorg 1 , 
enz. Deze namen waren met witte letters aangebracht op een rode 
achtergrond. 

Blijkens verkregen inlichtingen werden de jongens op mili
taire wij ze af gericht. Ook zouden zij een of meermalen per ,veek 
een mars moeten maken, waarbij zij, evenals de militairen, een 
bepakking mee moesten dra6en. 

Herhaaldelijk is op onopvallende wijze kampcontrole gehou
den en tevens werd, zoals te doen gebruikelijk, toezicht gehou
den op de kampvuren. 

van het maken van politieke propaganda is daarbij nimmer 
iets gebleken. Of tijdens de wandeltochten der groep, waarbij 
veelal een rode ,rlag werd meegevoerd, ook politiek onder1�icht 
werd gegeven, is niet bekend geworden. 

wa e Augustus, toen de groe) jongens yoornoemd was vertrok
ken, zijn in hun tenten nog een paar gezinnen achtergebleven, 
vermoedelijk kennissen of familie, doch van dezelfde richting, 
daar zij genoemde bordjes op de tent lieten zitten. 

i-rolgens de door Boon ingeleverde nachtlij sten,. zijn ,ran 30 
Juli tot 13 Augustus 1949 de volgende personen ald�ar ook nog 
ondergebracht : 

j-)� ,V 1 \ )< 1 Fark-::'rins, echtgenote ,ran P.Prins, Amsterdam, 

Yti ,,...- stropersma-Gerritsen, Jacoba Hermijntje, 

.1 �tl l� Brinkman-Prins, Amsterdam, Bloem6racht 36 I. v

Bloemgracht 36 I, 

, ,i•

� 

Harderwijk/5 Octooer 1949.

�� 
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l!INIST};RIE VAN 1 s-Gravenhage, 28 Septen1ber 1949
B INNENL!û'IDSE Z.Alili�T 

No.:· 56640 

Betr.: Zomerkamp Spartacus 
DIENSTGEHEnr 

• 
-

' 

• 

.. 

• 

• 

Hiermede moge ik U mijn schrijven d.d. 8 Maart 1949 no.56640 
en het hierop betrekking hebbende vervolgschrijven d.d. 19 Mei 

doen lllliohten omtrent het omerkarnp ''Spartacus'' te Hulshorst. 

Gaarne zal ik van U vernemen of U thans reeds over enige na
dere gegevens dienaangaande beschikt. 

• 

• 

... 
• 

Aan de Heer 
Corps�hef van Politie 
te AAI\P.�R.�U:JK; • 

• 

• 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

POLITIE HARDERW ,__. :�., .. ,��-==-· �-... .,� - ·

--�------------�-------�Ju-G.Crabbendam • 

lf'.JGEKOMEN: 

- 3 0 C 1· 19 �19 

No .... !:�.�--� · 
•
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Nr. NACHTLIJST 

Invullen in blokletters door de logiesgever 

Naam inrichting 

Gemeente 

Adres 

Geslachtsnaam 1 '/ 

Meisjesnaam 

Voornamen 

Geboren op 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Gehuwd 

Voor vreemdelingen ook 

Vrouw 

het land vermelden 

� 
- u. ....... 

(si�El's't) 1----=----'--=--------- ----

/ kinderen 

I 

Vergezeld van 

Beroep 

Woonplaats 

Adres 0� 
Y"" i%' "" J ,C 

Persoonsbewijs 

Paspoort 

Datum 

Voor vreemdelingen 

Plaats van afgifte 

Nr. 

Aankomst 
, ...., 

I

et 1� ä vermelden 

Vertrek 

/J 

Handtekening logeergast 

I 

Handtekening van d�gene 
die nachtverblijf verschaft 
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1 
Man 

-)./-f'O� 

!,}[ Il /yoJ 

� á � 
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1
/7� J 
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/J 

Handtekening van degene 
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Geslachtsnaam 

Meisjesnaam 

Voornamen 

Geboren op 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

I 

Man 

Vrouw 
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{ 0 ( , . ' . 

Handtekening vanl degene 
die nachtverblijf verschaft 
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-
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(ge.weest) 1---,cc..__.>--1..:..,. __ ___;___;:_ _________ I 
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rgezeld van 
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Woonplaats 
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Plaats van afgifte 

Nr. 

/ ( 
Vertrek,1 ·'-#/
11 /�ll.

Handtekening van degene 
die nachtverblijf verschaft 
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Verbinding No.54. 
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Naar aanleiding van het scbrijven van het 
Min�strie van Binnenlandse Zaken te 's-Graven.hage, Fo. 
51318, d.d. 16 Becember 1948, betreffende het verzoek 
om inlichtingen aangaande de Nederlandse Pioniersbond, 
kan, na een ingesteld onderzoek, het volgende-worden 
vermeld : 

De afdeling Groningen van bet Algemeen 
Nederlands Jeugverbond telt - volgens de �aatst bekomen 
inlichtingen - ongeveer 50 leden. Het bestuur is momen
teel als volgt samengesteld: 
HENDRIK KOBUS, geboren te Leeuwarden 1 Februari 1924, 
KantoorOediende, wonende te Groningen, Korenbloemstraat 
8, voorzitter; 
SOPHIA GERARDINA b..ART$, geboren te Groningen 9 Mei 1925, 
Secretaresse en ·· 4 • 

AALTJE KOLMAN, geboren te Groningen 25 September 1927, 
penningmeesteresse. 

De vraag of binnen het raam van het 
A.N.J.V., dan wel in nauwe verbinding daarmee een Neder
landse Pioniersbond in Groningen is opgericht, kan niet 
met absolute zeker.heid worden beant.,oord. 1. el kan het 
bestaan van een dergelijke groep in het A.N.J.V. als 
zeer onwaarschijnlijk worden beschouwd. Goede waarnemers 
weten van het bestaan van een Pioniersbond in .het .A..N.J.V 
niets. Zij zeggen dat een dergelijke bond niet bestaat. 

Zoals reeds vroeger werd opgemerktj legt 
het A.N.J.V. in Groningen een zeer geringe activiteit 
aan de dag. Ten bewijze daarvan moge dienen dat sinds 
Juni j.l. slechts een bijeenkomst heeft plaats gehad, 
terwijl deze nog zeer slecht bezocht was namelijk door 
14 personen. De voorzitter Kobus begon er dan ook mee 
zijn spijt uit te drukken over de geringe belangstelling. 

Met zekerbeid kan worden gezegd, dat er 
naast het A.N.J.V. geen communistische jeugdorganisatie 
in Groningen bestaat. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen, 26 September 1949. 
� 
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:rn· ant,;.roord op u,l\l rappel ï\fo. 51318, à_d. 

8.9.1949 betreffende Uw schrijven dd. 16.12.1948 

No. 51318 bGricht ik U, dat op 15.2.1949 onder 

• 

/ No. CV/G 193-'49 U werd toegezonden het discussie

materiaal voor een HoofdbestuursvErgadering van 
. 

he t A .1,1 • J " V • 
• 

Op blz . 13- 14 en 15 vindt U een uiteen-
• 

zetting over de �ioniers • 

Het is vanzelfsprekend dat indien Er 

meerdere gegevens bekend worden deze aan U worden 

doorgegeven. 
• Arnhern, 

1 '5 • 9 � 1 9 l � 9 • 

, 

• 

• 

- ar;4 
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• 

n liet l{a.derblad van de lJederla_ndse Pioniers 
bond ( ... �o i'J o Jo V o ) i'De J)y11an10 '' o

.Ji t blad \rvera. 011 8 �eJtember 1949

)'(U.it Amsterüam verzonden aan Pascal ,:as tiaux
.L.· geboren te Arnhem, 6-7-1928� geadresseerd 

onder d"ie11s schuilnaam Frits Zi.ïiJaan, thans 
adres hazelaarstraat 68 te Arn�emo 

Voorheen on��-:_?"[ .·�·astiau.x all e stukke1-i 
het -�,l'T,c·, .. 1 0 betreff·ende '.l onder dezelfiie 
scl1.u".1.lnaa10. aan 11.et adres Paul Kruf:;erstra.at 
25 te F..riil�ern. o De reden -v.a.:.11. deze adres-,rer-
anderir1i:z is no� onbel-<�enu_Q

. l)p het adres Pa"L1l I(rugerstraat 25 v"oon

')(. het mei�je van ,astiaux, a. Spijkers, geboren
3-1-1928 te Tilburg, AorloJoV.-functionaresseo 

0-v Hazelaarstraot 68 \hJOOnt Ao JO �1olenè:tt. 
geb oren 7-3-1930, eveneens een bestuurslid 
van 11.et A9NoJoV, 

• 

ov 
.J 

Arnhem� 
12-9-19490

-



· . - lÇameraden, - onderstaande zal gewijd zi.jn a�.tl het boven-
. staa�de .boek welk de tone o uit de jaren der verschrik-
king in Frankrijk. Het wor t · i�8 ..iji ksel e wij raden jullie 
Ook aazu lees_).let boek,. · eEt prldbt · al voor je troep-
avonden. ·Het is geschr �· oor Loüis Aragon. . : Wie ia Louis Ara. n? ij was· een - de� opge dichters; die
na de eerste wereld oorl t afkeer va.n de werkelijkheid, die
hun slechts verwoest e o echt toonde, w :J,.de breken met de 
poezU en . slëohts het ,, 

f
. Zij noemden zich 

.werk�lijkheid uitgaat), e 
wa.ard.e aan alle ding-en. 11 Z 

·, gen de krachten niet · e -dez
., "De wereld ligt 1. .. puin,. em schonè.:r: op'� ·!>c;tiohtte 

A,r�on ... Doch de .aurroalis · · e , . at. de_ wereld, die zi-j met 
hWl woorden wilden veranderen bij ·het oude. bleef' •. D.eze. ?,i;i-� ;pl.,l!l
diçhte:adromen vijandige wereld kon· niet . door _gedichten, maa.r 
slechts door daden worden herschapen in een rijk der poezUh. Zo· 
dreef het na jagen van ·een droom, welke geen d.rom;n mocht·. bli,j'ren, · 
vele hunner in het maatschappelijk strijdptëlr}F!J . Vooral Aràg9n( 
zooht steeds meer niet alleen naar een· .nieuwè taal,' maar.- .naa:r. · 
öon ni.euwe denkwijze, een nieuwe samenlnving, een nieuwe .mena. 

,· :. Een reis naar de Oeral -wees do de dichter do weg naar 
, d9 toekomst. Hij onderkende de hoeders on de belagers van. wat 

he� dierbaar was. De ontmoeting met do voor emancipatie strij
dende arbeidersklasso was boslisscn-d voor Aragon' s lo:verr en 
diohters scha.p. Niet als l;>egoloid.or � maár als deelgenoot trok 
hij met de arbeiders mov op, verenigd in een zelfde vervvachtin 

f .en een zelfde wil. 
Voortç3.an. behoren .zijn hart en zij_n werk aan de strijd ·· 

voor het Socialisme. Ar1:1g-on' e naam werd in de· bezettingsjaren. 
tot symb-ool -van het""Vórzet -van.· de geest, zowel 1?ls van do geest 
van het verzet in het algemeen. 

Do jongens va.n het maguis kenden zijn gedichten van bui
ten, Hij. waa de dichter van het volksvorzet, dus volksdichter. 
In die verzen van aanvuring, hoop en toorn zong h�tJ1Xanse volk 
onderdrukt maar niot v:orslagon zich uît. Aragon' e/vYá'i-�n de ja-· 
ren dor vcraohriltking de kracht on de strijdkreet van Frankrijk. 

. De dwang dor ba.rbarèn waz voor Aragon niet maé.:'lJ' een toe-
valligheid, hij i-s overtuigd, dat steeds de vrijheid .slechts in
eên tijd van ieder ogenblik ka.n wor�c:1 gewonnen�. J?ie �vp;tuiging 
boor:t men reeds in hct oorsto vorhaä'.). ( wa.aryp.n fucrondor enige 
aittrckacls) ovonals .die andere grondtoon van· het werk" Je kunt
je makkere toch niet in do steek laton". De makkers ••••• dat zijn
die van Frankrijk on diitÏ, v"'

'
�onscn verbond", - zoals

liréïf�f-�;�ft n .. w :
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s
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. In dit verhaal treden twee :personen op de voorgrond n. l
)0urnalist II Julep 11 

•• later lui tenant Vandormoulen. En do rr_ie-
1, boworko� Emile Durin later soldaat bij een groep vriJ

tku!,9�.s, .. i�./Q.�fi�avalle�ic-dovisio. Jul:.p ·komt in zij� -:�o�na
��htJko.�op���rv·'Emil� togen bij d0 T�ur do France. :Pa,ar ma .... kto

hlJ kennis mc�tde· vrouw. v::in Emile B.osette. . - .. ; 
..
.. ; · 

Overal ·w�.�:i;. maor wedstrijden worden gehoÜ:d�:m: van w1.ol
ronr.on wns Emile ·a2nwozig. Hij zn.·. enthousiast meo to sghrccwon
totda�_or kleine zwcc�druppcltjes op zijn voorhoofd stor,��n.
Ja, hl.J maakte hot vaak zo, dat hij van louter vreugde z1.Jq. P?t en zelfs zijn huissleutels op do baan wierp, WéJDrna Jul.._p
zich afvroeg, hoc hij nu in huis kwam •

. . Het was in 1936 toon de stakingen uitbraken. Onze journa
list ontmoette Emile op o�n vergadering met concert, zomaar in 
de bozotto fabriek, waar musi'. -hell. sterren .lrnamon zingen voor
de s�akers. Hij schoen zich kostelijk to amuseren. Uat nu Emile 
bon Jo gaan staken? 11 Je doet ·aat iedereen doet, je kunt je mak-
kers toch niet in de sto:,k latcn 11

• 
• 

. · ,- · 
Do golegcrihcid om elkaar te ontmoeten werd zcld.z�mc'.r, 

�och antmootte hij Emile nog cc rn�, mi,ddcn in de oorlog·;·=middon
in do herrie, midden in de smerigheid. �c Duitse artilb.:ric 
schoot over de weg, hot dorp aan hot eind vnn de wog word -go-
bombardocrd. · ·· ·. · 

Meno�r 1 1 Jul .p11 was nn luitcnant· bij het Franse ·1cgcr. 
Daer stond e�n soldaat. �as hct·w l c:n soldn�t? Het boven
lijf bloot, de link_crarm en do schouder in een in ha::: st non
gelegd gipsverband, mct·ccn draagbind van verband ga2s en con 
baard van drie dagen, Emile vertelde, dat hij .bij 00n groep 
vrijschuttcrs wac; in een cav,1lerie-devis�e; na Duinkerken 
had men hun niet 8enoeg tanks terug gegeven, want eerst be
stuurde hij een hotchkiss •••.••.. ·.• "Dit is heel i�ts and.ers 
dan de Tour de France niet Emile? 11 . \ 

·· • · , · 

,. . ·· Emile lachte flauwtjes, z:i1�n schouder en- arm deder, '·1:i.em 
o.n.getwijfeld erg veel pijn. Va.n tijd. tot tijd voelde hi.j ma-
chinaal met zijn hand aan het gips. · · · 

Vee� later· on�oetten zij elkaar weer. Nu op de binr,e�; 
plaats van de· gevangenis, onder het luchten. Zij mocb ter, niet 
spreken met elkaar, maar toch vond .Julep, een kans om te inf or
m�ren naar. de vrouw van Emile, Rosette •. Eer, heel ti'jd lat·er. . .
kreeg hij antwoord "Zij is in:-s5.lezië .••.•••• ·.sinds Januari,, 
.......... geen bericht •••.•••• " .. 
De volgende dag vroeg hij weer wat Rosett'e _gedaan had. Emil·e::;i 
had net·tijd om te antwoorden: 11 niets •••••• haar plicht". Ir, 
onze journalist Julep begon langzamerhand eet·vuurtje te bran
den.�Het bewustzijn voor wat er gedaan moest rorden en waarom 
dat moest, drong langzaam tot hem doo�, dié zich anders alleen 
bemoeide met sportprestaties en voor de Tour de France. 

Het vlammetje in Julep laaide toen .Pa,s hoog op toen hij 
.. bij een van de vele bekendmakingen las, van drie executi$.J·waar
onder . een metaalbewerker Emile Dt·.rin •••••.• uit Parijs. Van·á.f 
cîie da,g begon Julep een nieuw _leven. . ,.- · ... .;_ ... :
"Men ka.n de mak.kers niet ·. in de -·steek laten, en .àlg er een· ge· .. ··., 

Hiermede eindigt .het eerste verhaa� vän·Aragon. Laa�.de 
-vallen if:1 moeten 10 · anderen opataän". ' :· . · · · - · 

1 
' .strijd van het Franse v.olk een voorbeeld zijn. Laat de jongeas 
in:de troe weten·hoe· daar estreden werd. Haal uit dit boek �e 
materiaal � oe avon en .. , ees e goed en vertel op ... - ·. ·
jouw �anier dit-.over. aan .. �· . .  ;·::· ._

. . . . .. 

_;·, h .: 

• ..... i 1 

' :, ... . 
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Zo smoeeen ze over warme da-· begint al ccp ·'il .Jhtc· ·Bond te wor-gen, zo h..oor je ze weer· ov·er '· don". Ook aan jullie dus do taak de winte.rdag�n .beginnen. · jci godaohtón nu reeds hierover to Inderda.a·d! Net zomin als de laton gaan. jaarget1jden stil blij.ven stB:i Kom op do proppen met voorstellen, blijft ·ons werk op een bepaald ,Werk ze uit on samen mot hot .D.B, 
PUDÎi r11sten.. De zomermaanden ( dat pinnonkort al haa� ontwerp 
.zijn nog niet_ om en juist _daar;;.,: :. a�n . jullie za� voorl·eggcn) kunnen
om moot.en wij · àl. aan ons winter . dan de taken ui tgodefld on mot do

· P�O&l'E1!1lI!la gaéjl;l q.�.nlcenJ ., · ,��·\�voorbereidingen· o�n. �anvan_g gono-
. �e��s. nu, moeten· wij al· p.lan4o� !. -;_men. wor�on. 
gaatt maken wat .wij de komènde 

-0-0-0-0-q-o�o-o-herfst 'e n winter., bui ten one 
lopende werk, om, met· ons onze 

f _. �!oniors ku.nncn · d:oen, 
Oonoantroren: wè ons nu zovècl 
mogelijk·--op · de buitenlucht, van 
do winter .ztülen wij µioèten ·'. 
zorgcn1 dat wij zalori hebben/ :· 
Het Districtsbestuur is nu 
roods bezig om in overleg mot 
hot .H.K •. eon winter programma 
to ontworpen; dat zal klinken 

: · .. · .' · .. 

• 

als oen ·klok. 
DOocmber-, dé maand dor maanden, 
-Sint Nioola.asfpestcn; 't Z onno
wendofGes-t (miBsahicn beter be-
kend :als Kcrstfoos.t}. Vier dat ' . . , . .. maar ··ecos ·tn het . bosplan!, JJa@r . Tj �., de.. garde7�_von�en. • • • ! 

zijn zalen voor nodig! _Dit z'ijri . ,l.:i.J K ge�egd _;ziJ-�, die er niet 
prafht mogelijkheden Bm 'in samen- Theoretisch we·l, maar de garden 
'"orki' ng mot hot A N J v · de die werkelijk hun avond houden " • • • •, ·· é' h d t ·t llen Voor-Vrouwenbeweging o.· d. massale-· ziJ n op: en an e _ e • 

k kinderfeesten te organ1seren. nc1amste oor�aak. • • "'.· • geb,re
. 

a!� 
Er wordt reeds hard gepiekerd gardehonken. E�n van de ve!e g 

r • • • 
. ;- . . VO),.ge-n· der vV:qll�fl:gliWOd Zé:-1 J � zeg-OV.Or meer mogcl1.Jkhcden, Dag. . ... · Accoortl. .. maar dat is niet al-van d:e Yred�,. we�kc . OP -4 Qo ... \ . Î:�;: · de . oorz;ak. t?bcr valt, filmàVOhden, le- H.;t is n.l. ook een gevolg van.1?-et 

z1ng�n., bonte avonden en �9 , .. - .feit dat de trq_,epleider en ziJ n zoet Jes aan moot er .-"g�work-t- · · ·_.. -assisten,t·· van be'gin af aan niet w orden a�� :de I r;do�o _sisohe .. _ten_":"::-.-':::.:· "io1..iioende-,·-a1J.ndàcht aan dit ondertoonstcllll:'1" · ai J 8 en �inda).. deel van het werk hebben betoond•
D.it. vc.rg� al.lcmaa. :con "ond;1;g� Op ..-troepavpn�e;i: is we�· gezegd dat 

. vqor.bor.ç:iding,_ �o�ol -vo?r, �e - · de Pioniers· bui ten de troep_avond 
jongens- als mo1.sJos- Pioniers, hun garde-avond moeten houd.en en 
d:i:� qo.zc avQ_ndcn_ :-en :d�gcq __ :dan· dit is ook'-Wel verschillende weken 
·ook gezamenlijk ,z.ul.la.n. ·.mqo_-tcn. herhq.a:l:d. ·:Maur daal!' is het in bij-
01:ganisorcn. ·' , , ,; · _; , · ''na. alle. gevalle·n · bij gebleven. 
Hierin ligt ook voor ons do kans De jongens vonden ·geen gardehonlc, 
om do tr-ocpQ.n . vol, _meer �an V-ol , dus gingcm:·de garde-avonden niet 
to Ilia·kon., zodat w;.J ,: ,aQ..�1··we� g�rn . door. 'Nu� îs het tauk van de troep-het eind van _hot Jaar. eens ons leider om de j ongen:3 hierbij te 
verrichtingen on groei qabcschou- steunen. 
/wen" kµnnen zo�gen ." ons'}o?djo It:- do -yo�gendQ nDyna:mo" .. gaaa wij 

· · · ·· uitgebreider-,door op de g2rdc-
-- · · · avonden. 



1. 

• : 1 

-.... -:- • ! 

Kameraden, zo langz.amcrhand bcsluiot ons d'.J Lû.�t· om
in de 11Dynamo 11 c�,n. ru·brick 11 F o c i. .. ·. ·• ·! IÏ. t'� opcnori·,. �/at. zo-
veel betekent als een zwarte lijst. , ·.

1 Er is nog geen troep, die zijn schuld bij do V.K�c� 
gchecl heeft afgelost en ieder bewust kaderlid moet weten wat 
dit, niet alleen voor do V:::rkoop Ccntral(o) ., maar.·:in de,· aller-
eerste plaats voor de Pioniersbor,d betokc:nt·� .. , · .:· . . . ·1 

SCHULD V.AN DE TROEP .AAN DE V.K.C.,._· 
BETEKENT SCHULD A.AN HET A. N. J.V. ! ! , 

S CH1JLD AAN HET b N. J. V. BETEKENT 

� . . : 
.[ (> ,·.,·. ·, . 

r 
r . 

SCHULD .A.AN DE NEDERUNDSE .ARBEIDERS.JEUGD;-! ! 
_j . • 1 ..r . -

En willen wij groeien tot oen massale Pioniers. Bond,. ·dan zul
len wij deze schuld binnen de kortst mogelijke tijd moeten aan-
zuiveren. · 

In de volgende "Dynamo!'· plaatsen wij oen. overzicht 
met de stand van zaken, icdcrocn.·w·cot dan waar bij - aan toe is 
en in de daarop u.itkomende 11Dyr;amo 11 ste;J..lori wij do zwarte lijst 
in werking. 

f Werk door,mct je papier - · · · · · on goldactie! ! 
Werk door mot do actio: 11DE TROEPEN VOL 1 1 ! ! "Wqlke troop is do
eerste voor de zwarte lijst? ·, ·c, 

\ n .. "n I p wè 8\-< en c 
·--'--

0 Jullie hebben natu�rlijk allemaal al de 

/ , · · / � 
affiche gqlozen, die aar, de deur var, onze f :••:· / fj[>) Pionierskamer bevcst i-gd is. 

t� �::,_· ,:::., • Nu .staat bct vast·, �at wij er natuurlijk

/ il 1 .--= 1 allemaal heollga.an-· cp wij kunnen wcdorholf-

�j['j� ��.�---�Jf1m:=�3" i�jlè���-
��m���.!'.

dus daar zijn al geen moei-

Maar,., •• ,.wc . moct:cn'· oen p��grarruua vu�len op de �2.t?rd�g-
avond en dat moet �e.ndc:end ziJn, �oa�s hnt nog noo1.t vq·orgeko-
mcn.- is in de geschiedenis van �o Pion�ors Bon�-: · , , . . . 
H b· je 0.cn aardig loko.11spollotJc, of :i.emand·�.dio, een paar '.aardi-
� liod.jo's kàn zingc�� enz •. onz. geef dailt dan ?P �ij. Ri�·-·-G:-cugjcs.

B icostcn zijn voor iedereen f • 1, 50, Qnvcrschillig of. JC met ; 
/ fiets of met ·de bus gaat· •. Do vert�ektijdon s�.aan voor do- ·men

. 
0 met de fiets en de, bus op de affiche. Tot · z1.ç-ns a:11:ómaal op 
�D� SNIP", en denk aan do waarschuwing op do affiche! 
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,, r"'"; :· :.� r.îaandagayóri� o� de·. wintcrwork · iil -or ··een g-oo.do
· � 1 ,egen is ,er - een oplci-· kamoraadsoh�p :ontsta.an/ die 
l. ,8"' -�LÛo Wij zJ�n vol cnthoü..,;. la ter ui tgodragetl zal worden �is,i ./cgo�ncn mc:t 20 meisjes, in je glilrdo _öp .sroep� . 

J. 
..A om.go. weken, was ·het KameradenJ van allo 20 :�;�r· 'k::.asrr.o nog .oven sterk; zo meis jes woton wij, d?t ·zij zoor 

�;'-' .... J nog srtcrkcr, maar ••• �. zeker do dapacitoiton hobbon om - {,:.l'?n geen 20 meisjes meer.· garde óf trocploiä stor to wor.:.. 
, 1ilaar blijven J'ullio kamo- don biJ' de Pioniers. 1 r:Qcn?. · ·. Ook al kun je na oen in-' 
. Is hot . een bootj.c to mooi. leiding ven Guus of Rio niet 1 liJk wat er naa'r voren wordt :.go- allo vragen beantwoorden, jo .

1 

bracht? Blijft dan ·niet wog, do�h moot l�on, lOl';on on nog eens vertel hot ons, dan zullen wij l loron en dan zal het ongotwij-hot anders indelen fold op elke opleidingsavond lJullie zijn je all�maal bewust beter gaan, · . l dat hot belangrijk, dat er zo Jullie hebt do handbockcm 
snol l)lOgolijk tro

1
cpen · en garden gekregen. Bestudeer. zo, wat jq_l 

govor!llêl niodton wo/don:raaa'r wil :):'· hJZot· begrijpt, ·:1cg je voor op lhet �ood gaan, dan moot ons ka'- . do leidingsavond.. 
dor \ on dat worden -jullie) A &var- Zo moeten wij all:e moeilijkheden 
al vanaf 1''10ten, zodat je niet mot bespreken, die als ze eenmaal uit

leo:1 mo'.'.ld vol tanden staat, als \ gelegd zijn· gemakkelijk geworden 
een �011g Pioniortjo je oen. Yraag zijn. En d-an zal onze Pioniors -
s".ic.2., ever do wet. bond gaan blooïon, zoal s nog nooit 

JG moot zo do touwknopon in Nederland oen jougd organisati0 
do arm.:Dinon leren on wat a.l ni tot bloei gekomen is . 
m::::ro Es2r VJor je dat gaat doen 
meet je zelf va.n do hoed on do 
rnnd wcton;daarom, �-� op do op 
loi.à.ingsavonà.0:1 en lëom mot je oven-·. 
tuolc bozv;a:on naar voren on wijlzullen dat samen besproken, Zo 
zt:.llon 'Nij elkaar goed leren ken" 
ken en 00::t on do komonde weekends. 
die wij gaan -beleggen on in hot\

l. �-, , ... 1 J L 1---� t� V\

Het Hoofdkwartier 
) van do 

:tt.P.B. 

��v,.;\f 
P.'·:''. '·. 

pp;•/:: 

,. 
c.,(:i' \. '··, 

_,;,_ ó··· --- () ·,., � 

- (.'; ��.-::1\ ��· " " o O 

' ooc[ <.>o�-, · s _:_. --::-.,.._ 

·p \ t \� t ,::: n 
6�-;,·<> .. (�-6 � <�- �,�\�,·�-��

=.) (_; ,.. ç;. . - � 
l, '"' ��

Ja, zo af en toe woi:don wij nog wol eens vo'rr.� st mot con 
mooie zo·nnigc dag·, waéîrop jo wbcr aan de zomo:c begint te geloven. 
F.:::�.-· •. ,,.;,.., c.:-r van do wc.inj�o dirlgcn is, waar jo als arbeidor s 
'ind r,ic 4

; 311 cc n · n[,-r mag kijken_, maar , waarvan jo ook kunt gcnie
tc-::i 7 :_j •. er redenen temeer om deze kans to benutten. 

In ons. zomerkamp on bij diverse andere gelegenheden hooben 
'-1ize :?ion:hors bewezen, dat zij wandelen kunnen en willen,. Wij
1 �bb�n hen zien marcheren i� d,c ·.stralonrle �on or. in de stromende 
� ,gen en al tijd onder -hot zin�en 7a.n. �en lied. . 

Wel bonut dan nog �s70cL mogeliJk do mooie die nog komen 
i; bot �kon van è,::igtochtcn naar bui ten, .nctzi,j_ p.9r troep, hot-

c,;, i in .cornbi;:-:i.-::ac met andere troepen.· . · 
'PJ ck\cn genoeg om ons oude Mokum, dat wij al s einddoel kunnen

�n1�! . 

"�osplan afgezaagd!? Vliegen bos idem? _Wol. -ma'ak dan eens oen
,. c. r:�"r het Kinsolormocr. Marcheer mot JO troep naar het bo·otjo

��-t� ... ,,-.1�� ..;
0 door onze havens naar Schollingwoude brengt ( stijger n: v', -.,_,_ " 1 S t t · ) , h+s voor bot Ccntraa a ion • ree " 



B�j Schclli.ngwoudc rochtRaf do Durgordammcrdi-jk op, Pracht wandc-t 1;�, r.;o t links de polders ( de _at Oljlpc to ren van Ransdorp) c r, reet t sMe
k 

Ysclmccr, Do leuke oud-hollandsc geveltjes doen je al gauw 
. o um glad vergeten. · Bi.j het K:i.nsclormccr aangekomen is hot tijd om wat te
vcr10:-b:-ren, O'.:'n hal.f .y.urtje uit ·te blazen on oçn geschikte plek to 
zocKc� om to ku,nnqn · zwomrnoh · (or· is gelegenheid om dit or;der bokwa�c lo1di�g tc,.c,ioon) ,., Dan·.ovon wen'r,on in het water; dool je jor,,gcr,sb aar.�a }'r. ploegen on laat ··zo f��nk lac,hen mot con partijt j? kop-
�� in no� .water (_vergoot dus ··niet -ballon modo te nemen). Worden 

ZlJ koud Of ID!il,Q . dan·. hot water uit, af laton drogen on op adem lat c� !<•men ( miss Chic n e c.r, · pta ciht. g :l.êge nh,c id om da tgc ne. wat _je var,"""'1 •B.O. goloc-rd hobt ·te rc.pc:torcn),··.Dan--nog eert kwartiortJo het
vuüor in, _do laa1rs·t-q ·áná:cxïjé's: brood r.àar binrion or, op huis aan... 

. ·. ·�:, :: .TIJDSCiiELIÄ: ·•bi'jv: ..
• r 

7.JO_'. uur.
.... · . 

vor�amclon ·bij t�oephonk of ander afgesproken punt;·.a.oo uur 

+ 9,9-0\uur-

9.30 uur 
10, 15 .uur 

· · .. 11.15 uur
2.00 uur

1 \ 15 uur,. 
î .oo uur
2.00 uur.

. .  

2.15 uur 
2.30 uur 

3,30 uur 

4,30 uur 
5.00 uur 

\7 c r,crno n moa: 

. � . aankomst: bi� b�otjo S�6el1ingwoudq. Troepleider bostel� kaartkos (+ 30 ent. por-retour). Bootje doet orca. 20 min. over.; · . · 
aankomst., S chollingwoudo · ( bekijk de :Oranj csluizcn; §6n van d�èluiswachtors vind je·vast .wel bereid.or:en an�er· ervan to vertellen); 
start' van do mars;

. . 
\ tien minuten wind en ,adc� h�Ppcb op dc .. bcrm van dodijk; 

aankomst Kins"1drmocr,· Eteri en uitbl�zon tot 12 uur.
. . ' 

. .. 

ho·t weter in; 
. -· gomocnschappclijk · kopbai-· of watcrspol; Er uit, afdrogen, eten, oefen E.H.B.O. eisen;nog oven ho� �ator tn;

afdrogen, klaarmaken v6ór do terugtocht;
C � e afmars; 

Rust met snoodjo,brood;
Aankom;t steiger �chellingwoudo; ', 

Aankomst in AmEtorJam •n terugtocht naEr vcrz2mclpunt.
brood voor g2hclo dag, zwomgood, ballen, oef onmatcriaol E. H. B. 0.,geld voor hçt bootje. 

Dit is slechts oen voorstel voor uitbreiding, r,inuwo�do'.':'.1n vatbaar. 

GEN IET ! ! ! ! ! ! ! ! 

',�
,�



C · · · 2· tr.1 vcor do .'!orc:ldvr��·, 
f O ponluchtmeoting ven het '' ·re;..,r.is�-r,iccorn • ··-- ·---:".""'"""-' ' 

,, No. 727-1 - 1
1le9 dd. ?3-"-l.9'19 0 2

ra.sta:1tsl:iedanbuurt,.Ar.1ster�m2 · ,; t ··-·-··---· 
• 

F·!

: r'. � 

no0r J.edo!' v::in d,;, Ne1Jo:rl,-, nàf."'3 Pj oniet-,;;b,o:nd va� het 
Aor .J 0V o èon:r middel 'Y1'ln stel,.n!ijst"n hi i'l."'"f'Q'e ver7,oêfZ:

"'
voorl10� -8l'li.P'.-'3

deren nAar bui��� �erden �v&n jonGena e� ;nts�as ven 12 tot. lE j�ar0 J 

? -- q 

L.· /.,JL
11' Tem nerde ,..,era VAnwe�e de "Hed(3rJ.·mclse \Cli!lraldje\li;':J',·c!.\.,0.,.. Tl\i:idal Vëlr 

r,-�U�f-TT_R_E_K S EL / l Uit :.()_2i) __ /J-f #..
11.Jstan P:Ald 11",.,,7,nl"lelè.: Pl� doal"werd O:J��reven � hot o�erd1�en van
jon,-..o vrouwen naer het V"L"C.,UW�:ncon��EJ t:-i B>l'1:spest" 1.n Aalt)(':!'" er\rin6 Milt

}i.l)t A;TJV o 
Ag.110.: l.i.6. o� 
Voor 1 • IJ ..... ., ........... . ,,-:-

J 

� 1 }

' 

'l 

. . 
t

i 
\ 

i 
' 

î 
1 
i 
\ 

j 

.. _2>. ... IY.. . .. .. L Do rr.aetir,� 1Aen:, n-:-·P..::" �"U?JG sciwtt�n60 t,i.'t::«'· ("end ,10,:>r c;,g1;:,flel' lFOO 
1 be] 'lr .:;rt,·11e,id'3IJ (llot organise:,tisc0r.J.t.� r..�,,):·�,è.�; P-91" aantl'll YP.n .2'.500) 0 

i n.:_(·rom!ur t·JH•!lde;, zicb"-.ele, r;Lllr•Jli�k to+, !.et ';.0:--.J 0" o } fJf'•JTAnd0
0 

\. 

J � G:-1,_;L,.t';L, e�r g_·oot a.�el 1.it. de vcl}::-1 j!·�e buu:·t V'in d<? O"llfevins van
h1!':. lborJ.o::n1t0·,,,,1 ei.::1 u��omstige kirir.oren F-tn ouden \'flr d.:it:=e!' en v::;orbij
Y.•.JLenr:e nonseu 0 .::10 even blP.ven luie��re� 

T;,- .:'?1:1tr(,1.11r;z 20 u1.n· vPJ'.'1 .P m,,Jat h..;t M11.zto'1:;o;;,·jJ:-.::.•·r ":,Hir.t.1" r1;3rsmzj.f'k 
''lf:•l lat'3n l-:1ir:J.-�·n, te bijem-:.km1.Gt c,�er:-te:-1è. :lo,,l' �r,n c-,bi,}·en · gebL,·.con 
spr&�&r1 eer>. "nr":),.1,ie::sty-pe" v1:1n o:rgr>Yc"'r :-2 j��sr 0 lfo-··h;:':. èoal v::.:n

/t èt:7.e moetintl tl!! h .. bbfill to��elic.h-l.; 1 ,ze: :tt� 1.::t ···x,rd �1e{J o '.rî:D'lïQ,.71:,
n��:ic�,!"l'i!Ct t'-i:'d6� van het -:I?tJ(v,,::-:.,cr<:•iJ.ij}:, idmthl ;a;:: J,�cb

G·üJ;.u:,,S':, t;&è 0 l�.t-l.:'l8 te A!!'.sterl•_:-� ... ,<;1:r:ru.t}:i::r,n0u"'..,blr>t 'L�)'dl!t .�,3-I, 
ta A.11.S .. :;,darr., C:r,n-t1r ·,n 1'J::r-· r) o 

}Jij �s 7ljn t0e3pra.ruJvanaf e-3n I'•�t.itio'l:'}aed Je[
':.oor·. t'i j:- •·J.·eui·• k',an

(net1r op een ci:rr0op speciA.el e::1r '5e j"nzc�,:1, c;•.aer::rt:i.? '18!1 a.� cff1.n·s 1> 
,:ttlk J i:i. ne ::..!<:tt,flt_ '"i::L'•�l·l,,C'rlo,� � .. 1j1� g,<) __ ,.., .... .,- �<� ifu"T' ..... ·-,�, 1 ".rit;-.: 

1 

'"'Jlk1:: in -�e •·.rereld t·-crtte.n gr,t.rof"<''1 v001· :,en ;-'.j_ ... -.r.n °nrl0g, -i er. l:iu:·
t<Jgor.. '.,.; v'.:lrZP.tt-ü .'110t 'ë!ll,1 .rcl.,..rl<,lf-...i.p ' N'r:,-,v-n· 'n,r b'3sc 1'i.i<'., "ll '.'ic� 
Jo::irto�: �ciri. t� sl. • .üt \# ,: b1 � è.:.e r,r;:".,i"'::. .. �ies; ,, i" ,__,c� :1t·� r ,:·,,.u.J ver·.
C.u VJ.' J•..!.ló .... t T" l j 1 �n • 

' fv:;;.-.;clG'--·"d ·.·Grrl het ,.:pt.rcJa- va .... :.,. î.:r·.,rit jon.:; -in..7 !• ·.cl-... ; "�.:.n:..._· Ind0:.i,,e:!I 
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Onc1 € r1·.1e l"'P:

NE.d(rlandse 

Be 1"i cht op 
1:lo. 51318, 

; 

•• 

• 

Pionierstersoond. 
... 

s clt1�i ,jven 

d.d. lb-l2-19Ll.8o

,-

f 
l 

t V-: - '""· 
• 

: i .6. r" f.:,R 1n 119 ""i nt , . � 

� · � -' ·-- �u c 1° s•t

i'î at:1_1� a.a11le id ing vE:u1. U\l.J l1i e rbovEn 

aar1e;E:l1as.ld. scl1rj_ jvE.n hE.b ik <le ee1· U 

IIoog�d�lges·�ren�e te �)crichten, d&t tot 

nu to� in ae�c cc1�entE niets ·is ��blE R

ke11 vo11 c1€ vestiging; van een a1·c�é ling 

·1
' 

..

•'

' 
' 
• 

vtu1 de l'. Ede rlöndse 1-·ioniE.rs-bond, E:ven

nû11 vai1 cle oj_)1�ichting va11 E.Eil I\\ed_erlana.sE 

rioniErstcrsbondo 

JJ€ zE i-Cl. E sti c _1e E.1.'t e cl1 te 11 de e.e.n

ducht en bij een eventuele Véstiging of 

op1--ichtint� v-an c:E.nos1·1cle bo1 a in deze 

gemeentE zal U dit worden berichto 

Zaandrun, 13 ADril 1949. 

?-
•



Verbinding: No.12 

Doss. L:3/51 

GE HEI I.1. 

6 Apr i 1 194 9 • 
/ 

Onderwerp: Nederlandse Pionierstersbond 

Datt1m ontvangst bericht: 30 Maart 1949 

Betrot1wbaarhe id berichtgever: betrou.wbaar 

,/aardering bericht: betrou.wbaar 

Vo1gr, 

--;::--·· 

- 8 APR. -1949.

Tevens bericht gezonden aan:---

1.,edewerkende instanties:---

Ondernomen actie:---

.B. 0. S. van 
16 December 1948 
.;o,51318 L.v.A.Z • 

• ...Jaar aanleiding van nevenverae ld schrijven ":ordt mede
gedeeld, dat tot heden van de oprichting van de federatief 
bij het A.2.J.V. aangesloten �ederlandse Pioniersbond, een 
organisatie voor jon�ens van 12 - 16 jaar te 's-Gravenhage, 
nog niets is gebleken. · 

-\vat betreft de o-prichting van de 1foderlandse Pionier-
stersbond te dezer stede is bij onderzoek evenmin iets ku.n
nen blijken. 

Zoals u.i t het maandblad 11 :Sen 11 van 1�art 1949, 4e jaar
gang do.3, blijkt, zal op de �aasconferentie de Pioniers
kwestie worden opgelost. 

In dit artikel wordt gezegd, dat de Pionietsorganisa
tie er moet komen. 

Aangenomen kan worden, dat in de plaatselijke afdeling 
van het A.u.J.V. deze kwestie nog niet serieu.s ter hand is 

;•nomen. (einde) 
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Als antwoord op Uw schrijven ilo.51318, d.d. 16-12-

1948, be treffende de oprichting va�n een tt1>J·eàerla"ndse .t?ioniers
bond•t, lcan srv-1orden bericht dat van de o�J1�ichting va n  een der
gelijke organisatie alhier niets is kur1nen blijken • 
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VERBINDING Noo 50. 11 Maart 1949. 

No. P • 4 3 !/4-9 • 
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; 

I 
Uw schrijven No o 51318, 
dd. 16-12-48 �

r . 
' 
' 

• • 
. 

o 4 f"ift\î 194 9
l 

• 

Onderwerp: Nederlandse Pioniers(ters)bond. 
·-'l.� .,,.,. .J,,.. .. .-., ·��� : •

.
..

... I

. 

J\,J)j S-,7 :r._10
••;• EZ' 2 ;•• e ; ielib:::. -:;tC l: 

- --·�

Naar aanleiding van Uv.1 ter zijde vermeld schrijven, 
hol1dende verzoek om inlichtingen betreffende de ''Neder
landse Pioniers(ters)bond, heb ik de eer Uedelgestrenge 
te berichten, dat omtrent deze organisaties tot op heden 
alhier niets bekend is. 

Mocliten deze organisaties in de toekomst alhier opge
richt 1"1orden, dan za.l U hierover terstond bericht 1-1orden

gezonden. 

•
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GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE 

DISTRICT APELDOORN 

COMMANDANT 

• • ;::,.i-. 
•• ::!::::::I '" e:: ::::t'S'

--· 4 

i 

APELDÛC\)�.. �.17 Maart\ 1949 • 
__ ..... '-.

... . u-. ,...-n �i 
-t:::CP:!�

�

No. 

. -
©�, 94 t

Aan �eoiPR�e!': 
� Ä\.,t,fl �71 1 �

Onderwerp : Zomer kan1p SPARTACUS. ---· . , .... .!..--��,,- - · 

Antwoord op : Uw schrijven van 8-3--49, no.56 40 0 Geheim. 
Bijlagen ; Gene • 

• 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven, 
moge ik U berichte n, dat het kampeercentrua 

''De ·.1ft!OUDSTEE1 ' bij Hulshorst, is gelegen on

der de gemeente HARDER .n/IJK.

Naar aanleiding daarvan is Uw aangehaald 

schrijven d oorgezonden aan de Heer Corps

chef van Ge1neentepoli tie aldaar, rnet ver ... 
zoek het scl1rijven als aan he1n gericht te 
willen beschouwen. 

De Districtscommandant, 

De Dirig.Off.der Rijkspolitie 3e kl • 
• 

A.M. C.Mollerus. 
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-. Nach,t regtiqter Nederlandse ,P\oniers Boba:. 

1 Meyer 
Jtl Br1n1tnan 
-1Gérritcen

Telman 
/1anRum 

v.a .Sluyq
" y"A.<:\RCh 

- Ba:{'""er
t. Lil 
"" Co T'üer

lalda 
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- µ;eyenrln1;;::

G·ouë:.emona_
v.Da n 

H_erders 
- Ei genh ui 7 en
. af.eyer 

"/.. Schil"1 
)(•H r, -s 
Y. HakR 
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- Tilburg 
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-:-- 3erkebos 
'x Snekï-€r8 
....e Tak 
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�'!?.-"'" Ji, v Wiel 

lthof' 
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- .�äts�.eili..{l' o"1s
'/. Gouderaond �· 

1Gr�mberg 
- i)übios 

den Ouden
-

1 I(ruug 
-1Raat-
- I"ollevd rn
-·Borg.hart 

.P-;)anh ui s 
-,Kle�ebps 
�""' Braa1.:sma 
y:. .PastD.f 
.- Srnool,: 
�/ Schoonenbcl''g 
/ ,, y ,..A..lma 
� Kri �t 
-<.'1 e Lange 
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Déinie1-s 

I eteoren'"eg
Bloemgrac;!'.lt
.i. erla1rntr. 

Le.ng·:Ptstr. ;J III 
�almd·Tarsstr. 3 h.s.
Letzqtr,34 
Orteliustr, 16f III
2-el·a sqaustr. �3 III 
Wi tton'lrade de! III 
G<:2_vert Fl1c1';:fltr 30'2 III l ,. 

lTie1ré Uilenbur"'e:r str 34 III
2eTBn 3teen8"tr� 47 III 
Richel!"ltr ... 3 '<./ 
Tava str .1"2 hs 
2��ae.::iaustr"J5 II
Retzetr >Ó I 
BlanlrertBtr. � II
v.1�ilbergRnstr� �y·. 
v.b8uningenstr. 21 1
3tüyvesà:ntsr. �-8 II V
3tuvvesantstr. '28 I î Y
3eH'el"nerstr. 78 II 
Perla'rstr 15 C 
Gérara Doustr: 13� I
Perlakstr. 13 1I 
·.1.;:i;•c01"-0Iostr: 210 hs
Ambonqtr. ·14 ' 
v. S�ilbergen�tr. 5v I 

v.vstaèss·tr. 342 II' 
rul. v � Stolbergenstr 51 I Y
Ternatestr,5 II 
Tpv-anlein 22 n.s 
::?reangerstr 
Semr,rani;i;E'\tr. 22 III

":- v,8 ... ülberr;ens/l'.r·. 74
:?a lmstr. ov III 
h'..E.düra-str. sr III 
P�lemban5str. 97 hq 
T8vestr. 1�2 hs 
rac .v�1.ienne..,str e70 11.q

· ilhelmir1ästr" 9 III 
Ternatestr. -2:.? 11s 
Tiln.nusstr. 
Wittenkade 41 I 
î:i tten,rad e II 
v.Bo!"l�estr. 2 III 
Heinbrur:.�str. 20 ·r II
Reti +'str.3" h"' 
Houtri�k�tr\ 134 v 

H:Jutri �"rstr II4 V 
, Li �nbaan6racht 5c., I II V 
Transv-a�lstr. �D III P.D·� 

Tan Threr_tse1istr� ;;J 
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,-ÛÎTGËfiö'EKT 
s-Gravenhage, 28 Septo ,bel:' 1949

: B. "664 

-etre: Zo Pk up Spartacus
IV. RD.3

Hier e e moge ik U mijn schrijven a�d 8 0 4 56640 
e11 he 1ie=op betrekking hebbende vervolgschr·1 jven d d" 19 "ei 
1g49 ·'Ln Lerim1ering b�engen, :aarin ik U ver�ocht iJ te illen 
doe 1 t"1J.ic ten omtrent het zo, erkam "Spartacusu te .iu1 shorst. 

� . 

Gnarne z 1 ik van U ve1·nernen 01· U th.1ns � eds over e ge na
dere gegevens dienaangaande beschikt� 

Aan de �eor 
Corpschef van Poli t:5.e 
te .&DL�. 

HET HOOED VA DE DI ST. 
Namen� dez " 

J r-G "Crabbend 
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�- -Naar· ae;nleiding van. u,i da.a-romtrent aa.,.Tl een n1ijner �btena.ren 
gésteidé. "VJ:aag moge ik îJ be?iOhten, dctt il,t. · .. o!kom� .11 aocoord .ga 
rast de door U voorgestelde methode Vt:t.Tl ·Pegis�trat:e der "'kaJnpbe--
vroners .. van ''Dè Vtoudstee tt bij, Hulshorst. .' � · . • 

Ik moge hierbij echter nog opmerlten 7 dat doze .:egisvrat·ie 
s�-echts nodig is· gedurende het in Il"tijn ttrief .-:ralt,8 lfilaart 1949 
110.5.6640 genoemde tijd1.rak, 11.1. v�'i 30 Juli ·tot en n1e·t 6 Av.gustu.s 
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; . �d) 
Notitie voor Hoofd B 
Van Dis. 

• 

Betr. Registratie Kampbewoners van ''de VIoudstee'' bij Hulshorst. 

Naar aanleiding van Uw brief aan de Korpschef van Politie te Haràerwijk, 
waarin werd verzocht te willen zorgdragen voor volledige opgave van personen 
die in het verloop van de eerstvorugende maanden het kamp ''de Y./oudstee t' bij 
Hulshorst (Gem. Harderwijk) zullen bezoeken, werd ons gevraagd hoe een en ander 
te bewerkstelligen. 

De Inspecteur van Politie te Harderwijk stelde zich voor door middel van 
nachtregister-lijsten nauwkeurig op de hoogte te blijven. 

Hi.i zou gaarne van U vernemen of bovenvern1elde methode Uw goedkeuring kan 
wegdragen. Mocht door U een andere methode worden geprefereerd, dan zag hij 
gaarne Uwe berichten spoedig in zijn bezit in verband met eventueel te treffen 
voorbereidingen. 

• Dis 3 11ei 1949

•
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MINISTERïE V AU AJ GL: I:;I;:: ZA..T<E?l 
1 s-Gravenhage, 8 I:aart 1949 •

.. ... - . ., 

Betr, : zomerkamp Spartacus. 
. \ U\���,Jl.r,. Î j

o·EHE!l( ... , ,; -- o,,, 

Onder toezending van onderstaand afschrift, van een 
be:richt, voorkomend in "Spartacus", orgaan van de Com.
munistenbond Spartacus, d.d. 19 Rebruari 1949, moge ik 
U verzoeken mij - zo mogelijk - t.z.t. omtrent dit 
Zomerkamp en zijn deelnemers te willen berichten.

"ONS ZOMERKAMP. Eindelijk is het dan zo ver vrienden,
"dat we jullie wat nadere gegevens kunnen verst1"ekken 
"over ons a.s. zottel'kamp. 
"In de eerste plaats, ,vordt het kamp gehoµden van 30
"Juli tot 6 Augustus en wel op het kampeercentrum 11De 
ttWoudstee1• bij Hulshorst (Geld.). Het kanpterrein ligt 
"temidden van bos en heide, afgewisseld met z-andver
"stuivingen. In •t kort in een pracht stuk natuur, Tiaar
nwe volkomen vrij zijn in onze bewegingen en volop 
0kunnen genieten. Voorts is de outilage van dien aard, 
"dat er speciale voorzieningen kunnen �ordèn getroffen 
tt(eten, slapen enz .. ) voor gezinnen met kleine kinderen, 
"terwijl ook de niet meer jeugdigen zich neer volko1.en 
11in het kamphuis thuis zullen voelen. En dan nog een
nverheugende mededeling" Het'kanpgeld zal nog :!.ets lager 
''zijn dan het vorig jaar, zodat ook aan die bev:iaren
0tegeooet gekomen is. • 
"Waarschijnlijk zal het kamp uitgebreider uorden dan het 
"vorig jaar. Daarom verzoeken wij onze kameraden om zich 
"zo spoedig mogelijk op te geven als deelnemer van ons 
"zot1erkamp. We kunnen n.l. raaar een beperkt aantal men
u.sen onderdak brengen. Zoals de zaak zich momenteel laat
"aanzien is het niet oIUuogelijk, dat we genoodzaakt 
"worden op een gegeven moment de inschrijvµi,g stop te 
"zetten. Laat ieder die ons zomerkamp. mee vdL naken zich 
"dus zo spoedig mogelijk opgeven. Doe het nu. L� de 

-"eerste plaats vergemakkelijkt het de organisatie van 
"het kamp en ••• � ••• men loopt niet het risico teleurge
tt steld te. worden. Voorlopig kunt 'u uw opgaaf richten 
"aan het adres Postbus 7046, Amsterdam Zuid 2. n

Aan de Heer 
Districtscommandant der
Rijkspolitie 
te 
� p e 1 d o o r n.:. 

;, "�� ... f.-. y-.P,.t. 

1�-

HET HOO.Fl> VAN DE DIEUST, 
namens deze: 

. J .G.Crabbendam. 

.. 



J 
> 

ONS ZOMERKAMP 

Eindelijk is het dan zo ver vrienden, 
dat we jullie wat nadere gegevens kun
nen verstrekken over ons a.s. zomer
kamp. 

In de eerste plaats wordt het kamp 
gehouden V/ln 30 Juli tot 6 Augustus en 
wel op het Jrnmpeercentrum "De Woud

stee" bij Hulshorst, (Geld.). Het kamp
terrein ligt temidden van bos en heide, 
afgewisseld met zandverstuivingen. In 
't kort in een pracht stuk natuur, waar 
we volkomen vrij zijn in onze bewegin
gen en volop kunnen genieten. Voorts 
is de outilage van dien aard, dat er spe
ciale voorzieningen kunnen worden ge
troffen (eten, slapen enz.) voor gezin
nen met kleine kinderen, terwijl ook de 
niet meer jeugdigen zich weer volko
men in het kamphuis thuis zullen voe
len. En dan nog een verheugende me
dedeling. Het kampgeld zal nog iets la
ger zijn dan het vorig jaar, zodat ook 
aan die bezwaren tegemoet gekomen 
is. 

Waarschijnlijk zal het kamp uitge
breider worden, dan het vorig jaar. 
Daarom verzoeken wij onze kameraden 
om zich zo spoedig mogelijk op te geven 
als deelnemer van ons zomerkamp. We 
kunnen n.l. maar een beperkt aantal 
mensen onderdak brengen. Zoals de 
zaak zich momenteel laat aanzien is het 
niet onmo;elijk, dat we _g_eru:>odzaakt 

-

,--

t r;�:.:Sf;/lt.Qa4's 
1 " � TU AA:, / ,- ·.z.;;;�,I;
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worden, op een gegeven moment de in
schrijving stop te zetten. Laat ieder die 
ons zomerkamp mee wil maken zich dus 
zo spoedig mogelijk opgeven. Doe het 
nu. In de eerste plaats vergemakkelijkt 
het de organisatie van het kamp en .... 
men loopt niet het risico teleurgesteld 
te worden.· Voorlopig kunt u uw opgaaf 
richten aan het adres Postbus 7046, 
Amsterdam Zuid 2. 



• GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLiifIE 
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COMMANDANT APELDOORN, '18 îi'e-or�uar�i 1949... """ ' .. 

No. 

Aan ��r: 

I 
> 

•• 

Onderwerp 

Antwoord op 

Bijlagen 

: Uvv schrijven va11 17-12-48, no. bl:318, 

(Á

Geheirr1 

; Gene. • • 

• 
L \ ' 

In antvvoord op Uw hier·boven aa11gehaald 

schrijven, rnoge ik U berichter1, dat van 

be staan o� de vorming van de in Uw aange-

haald schrijven bedoelde organisaties in 

o.h. District niet i s  ·gebleken�

De Di strictscommandant, 

�e Dirig.Of�.der Rijkspolitie 3e kl. 

�A.. l\il. C .1v�oll er·us • 

• 

•



UITTREIZSEL 

Voor ... OD 1427 Naam ..... Ned.e.r.l.ands.e . Pioni.e r.s ... Bond . ..................................... . 

Origineel in B. en :P. . ..... Naam ................................... : ...... ............................................... .... ............................ ......... ........... . 

Volgnr.
. . . . . . . . . . Ag.nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... Aard van het stuk '·'He.t ... stmirrad.!.1.Tnstr •... . -t-lad···V·.-h. 

Kad.er v..h. A"W . .... J .• V •. Afz. . ........................... ............................... ..... Datum . ..... 4 .... Jul ... -49 •.. 

.. 

.. 

PIONIERS DELEN HET A.N.J.V. KAD�11. MEE: 

Die kameraden, die het werk voor de Pioniersbond in hun district 
willen gaan aanpakken, kunnen in het Zomerkamp van de Nederlandse 
Pioniersbond hun eerste opleiding ontvangen. 

Het is de bedoeling, dat er uit elk district 1 of 2 kameraden 
komen naar dit kamp • 

Zij zullen dan ten eerste de practische kant van het Pioniers
werk meemäken, n.l. jongeren leren tenten bouwen, kampvuur maken, 
eten koken, enz. enz. Daárnaast de spelen leren. 

In deze week zal ook aandacht worden besteed aan de politieke 
inhoud van het Pioniers werk 

Bijvoorbeeld vinden plaats lezingen over hoe organiseer je dit 
werk op het platteland, verder ook een lezing over de Pioniers
bonden in andere landen enz. 

Natuurlijk wordt de ontspanning in deze week niet op de achtergrond 
gezeti Het zal alles met al ook een eccte vacantie-week worden. 

Diegenen, die aan 6.e�e week meedoen kunnen er toe bijdragen, dat 
de a.-s. landelijke confe1�entie, die over het Pionierswerk in 
September gehouden zal worden tot een succes wordt • 

Het zal goed zijn als zij na deze week discussies in hun districten 
op doen wakkeren over het werk of uit g�an �ien naar mogelijkheden 
in hun district. 

Het kamp wordt gehouden van 30 Juli tot 7 Aug. a.s. op de Woud
stee te Hulshorst. De prijs bedraagt f. 15.-

De kameraden worden verzoc:1t zich ze spoedig mogelijk op te geven. 

Geld per postwissel zenden aan Nederlandse Pioniersbond, Spui
straat 262, Amsterdam. Deze postwissel zal als ·opgave van deelname 
beschouwd worden. 

Zij die nog nadere inlichtingen wensen kunnen hierover schrijven 
naar de voorzitter van de Hederlandse Pioniersbond: Bert BRI1ID1AN 
p/a Spuistraat 262, Amsterdam. 

Uitgetrokken door . . .......... J3. . ....... Afd./Sectie ... A.CD 4 . . .. Datum . .  6�.9�.49 ...... ............ . 

,-<Op aanwijzing van . BIIId ... ······-············· 

'� 5074 • '48 



1 

(/P. / '/). t : 

I f/J " 5'�c1 nb • ,t,; 

l +/,-- 1,1/" 
lTr. ' n l i � • 1 ·t j ll_,,.,.=-1.- 0'1':··· '·.. n··.u,·, �ct�r c.; b r= tu' erinr: v�n 1,; 'J • � -· ., .. ...t. .  

•

tt<. 16 j·;·r it :1c·t rI),,f,··1Jcf:"tt1:.1r t ;t. c..: conclu. 1 --. 
hE t V,.: rb 'lnc! vr n 710 r!tt:- rf'hi.: ucC: t� l · t ,: 11 j:>l .... ,, te : · � ... 1 · ..
e tn n ii.:u·,:,e vórm in he. t kinc!e rv,'" r1<:, 11. l. è.e Nc · 1··1 
Pi)ni,;1"1:bond, hl;tcc,·.n in ,�e bt. l('- r1c�r: r.t :>lut�c i .. :., 

Een en rnde r v;:· [" h c t f5€ ,. -;'! :"' v�,n' �. (: t r'l ,.-, :;,ort , C: • :; . • :

n 

., 

... 

l"rtete Congres v· .. n het 1�.�T.J.v. è,J0r :-
1 c J"ettt7dc r:::�1.:-t 

r.erc uitgcvr"cht en \·in?rin v ·rd b�TJt·!.�ld, drt er : ·n " 1 ' -

FErc vorm vr.n or·:·;nio:-:tie mÎ\.:Lt k:,r:,tn, epL.ciqql -.,) I' ..:, 
j?n�Eren tucscn d<:: 12 €n c.1c lû j:·, r. 

• • 

� �ltr.te, die èc. j jnt:7c r(:n�')�'.':€ging rJ )et inncmtn ondc :- .· .... huic.ige politiEke ofn1;t.-" h�·.1i :liet!en tn bE"P'"l-G �:> ;r onzr; 1;u1; 
�it€ krccnten :·lE 1-..N.J.v. ie er lc!n v··n di�eht� 11'.:VC:!'ltl, 
Vf'\n jon{.tc, cn1:rn1\,�·.:c v;crki<r�cl,tc.n ;-·�n l:let A.N.J.V • 

• 

Htt is dnr.re.."i�r, d ... ·t het 110·Jfdbert��ur v-,�;r-lopif .!:)11�· .. n 
ziJn nnni::,"'cht ·conccntr��:rt ·".)�) b 1.::t ··.�crk -,ni:-e:r { .. c t,?�:,lf

tot l� ���if·t:n, 0m��r.t zij het· zijn, é:ic ctrnkr è.ircct in 
.het A.N.J.V. v:erk c"i•.:ncn t" :.'"Jrdcn bt:trokk,:n. • 

De kine:eren bcnc�rn èc 12 jP-rtn' vtrtit?cn '!cr�chttn r)!!\ ze 
bt:zie tt h'Julen, w::�r�p het J,.N.J.V. o;, !"11t mr)rJ•:nt ni 1.:t in 
;::c,rr;niei.crcl vr·rbenè in ft"'":t ie en oue pl"'r-tr-(·lijkc en 
incieenteal c!it î:e;rk'm��t orc�niecrcn, zo�lE bij l !á.F.if.'<;(t·-
tc n, Sint Nic ".) lr �e e .d '· 

• 

DE etr,nctre v,rm v�n bet j�ngcrenwcrk ondtr 1c t���lf tot 
16 j�rigen \;et in r!it \ïf-rk onze h')0ft�n;,,.ndecht vr�...-�e:t ie 

De�ft�l\:ed in de Ncèerl�nJeé PionicrEbond, 'JfflWttende · 
�ongçu- en l!lfiÊjeepioni�:rl", 't-;C lke 1n ap�rte eenhtdcn, 
,tro;,eD gen��, Jijn :,ndcrcr:vracht. De 1:cb: iding V?n j·:>n
�- ,n !Déiejfe tn :p�rtc n=crkgroepen ie slt:chtF c!.,�r?m 
doorgevc,erd � bet ,�crk bete:r tf è':len verlopen in verbenè! 
act blm fE eete 11Jke gc,etc lC:bc id • -
V3�i de reet beete.P.t er gC·�.n vcrf'chil tuseetJ het kP.dcr è'er 
1me11�e1tr0f.pen e:.n tie V'!n de jonp:�netroë;;,tn. 

• 
De Mlluitcn w?rden scnomtn .:>p ;;en N�t ion?.lt Ci::nft:r�·nti<.,
b11u•meu1t htt ke�cr v�n è.c Pionir·rEbonrl, ,, ;�r het 
HO'>fdbr.rtier W')rdt gck')�6n c· 11 we lkE"- bef' luit"' n, z, · 12 
ltP.tden én' r.'eg1ementen ter c��,;�kcuring ; "'n t,'" t c-n�.;rce
T!!D het A.J.J .v. <"' ic;nc.n t<; ·· )2·de:n VJ•.:r,.,,: l<. :·c1. 

. � 

liet H):it�kt,rtier bt:scnikt .1,·c·?- �ictrieti 1,.,rrti-rr n, 
r,«- ;rin e.:n ��iEtrictclci�c.r \.r1 �r-::ir·tentt n �:i't:n·· ncm:..n 
en �;e lkf ge z�t:Jé nl ijk Vt rr: nc11:. ren ?�r t er; ·-· i t tri , t"' 1�, :, rt i r ren 

lv�n të maiejee. Dir·triot'.n ·;.')r,�r:n c'''-'!r 'JP�"r:cht \,: nn� .. -·r 
<:en ,,nt"l troc.pen'in t.cn b,r, # '"'l:� r.'c,i·r'"'firrh rcbt(·I t:>t 
et�nd 1.ijn gékor.icn. � j,n, . n;:· ,:.n m: iF.jrP. .1t· lf zijn :lnc!cr-

1 �c br�cht in tr'l€ 1K n V"D mr.; .. ill' •· '· l •;5 m." n ,· r. ">n, · <. :n-e rd c i: 1 è · 
in g�rden v--.n plur minur 7 rn·,n" De tr, ... r,--vrinè \', -:irf t c,_ n\ 

•

• 



(' 
•
• 

·'

' 

• 

• 

• 

• 

" 

f •
, 

't \ 
.. , 

• 
I 

• 

• 

• 

I; • , , , ,. 
f 

I 

.,. • 
• 

• 

• 

., 

• 

• 

. ' 

- 14 -

• • 

Jit:t r.cr�:cn in èc tr'),_�cn, rn:-·01• �-. kin r1 -.; ('" ictrtete 
i f V c rr. ( 1• r.�,: b r �· C. C rd I')? '1 C C � 1 ]. (: C t i V i t ,: 1 t <.' n è (; , t i ft l · .. t ·rk it'"! �·� • Cf�""trij, ., ·n ,... r!t� · rnt, '!ftt1n .1t:: . l. • ... - •. 1:. ,.. ... • • �:·� r .... ra :n� :rlinr, .. 
de tr:>0;.,�n ,n,j2rlinr.· in l·(·t ,:it·trict. · 1,;ft T!'n
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,; rd :'l" 

klrefc.r. 
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Verb� nding :�o. 58 V "No.118/1948 G � H E T M 
Onder?rerp: Inlichtingen. Sneel< 29 December 1948 
�etrouNbaarhe id berichtgever -----
,Jardering bericht-----
" edewerkende instanties geen � 0 Tevens bericht gezonden aan r. G. Leeu1varden. ' DEC. 1948 
,ntwoord op No.�:ixx 51318, d.d. 17-12-1948. � 

•- ....... .. 

�aar aanleiding van Uw brief, d.d. 17 dezer, No. 
51318, betreffende Nederlandse Pioniersbond, ,:,;ordt hierbij 
medegedeeld, dat omtrent deze organisatie, alhier nog geen 
gegevens bekend zijn geworden. Het laat zich aanzien, dat 
de gevraagde inlichtingen alhier binnenkort nog niet zijn 
te verkrijgen. De aandacht blijft op deze aangelegenheid ge
vestigd • .1anneer t.z.t. de gevraagde gegevens bekend mochten 
worden zullen deze op de gebruikelijke �ijze te Dwer kennis 
worden gebracht. ____________________ .:.._____ /Einde. 
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lffIN!STEE?.IE VAî� 

BIN1\�·EI.\rtA�1)SE ZAKEN 
-

;s-Gravenhage, 8 September 1949 
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B 51318 

Rappel 

III h /2 
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D I E N S T G E H R I l\� 
n ra c,1 s 1ar en ssn I r au 2 t : nn PIP a A Pt• t»••• s •' E lr 2 a + 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 51318 
cJ"a.o· 16 December 1948 1·n herinnering brengen • 

Met een spoedige beantwooräing zult U mij zeer 
ver-plj�chten4 , 

-

, 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

·De Heer Hoofdc011'..:missaris
1·, e

van Politie J.G�C.rabbendam. 

.. 

GR01\1ING"Eî� • 

' 

, 

• 1
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• JJ,JJ:l\rtSTERIE VllN
B!Ii?JE'f\rr itI®SE ZAF'"Eî?

• 

's-Graven11age, 8 September 1949 No.: 

Ond.: 

. . 

51318 B 

Rappel 

• 

III h / 2 DIENSTGEI:TEI�1
e " & 1 1 IJL1 i7 UT I E 1aa & 1 1 E a IC s Eon ns 

z 
4 

• 

• Hie.rmede moge îk tJ mijn schrijven16.12�1948 in herinnering brengeno
n.o •. 51318 dd o-

�et Sen spoedige beantwoording zult U mij zeer
verplichten. 

/ 
• 

Het Hoof'd van de Dienstnamens deze: ·
. 

. 

De Heer Ifoof'dcommissaris va.n Politiete ft 
. tûil{}Ji.1 • 

-

• 
E. Ge C.ra bbendam •

• 

• 

• 

•
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No.: 51318 's-Gravenhage, 
BX . � Ond.: ?'ederlandse Pioniers?o1.ë. C ·� H E 'I 1.' 
TIIe/IIIi 

•! 

- -

n.a.v. Jee.po. 194,8 "Een" 
, 1 

Blijkens een publicatie in het Decembernummer 1948 
'Van het orgaan "Een", uitgaande van .het ".Algenee!l lfedérlands 
Jeugd Verbond', zijn deze:z.· dogen te Amsterdam de ec:r:-ste "troepen"
opgericiht van de federatief bij �et A •• J.V. aango�loten "Ne
derlandse rioni�rsbond", een ·organisatie vo0r jongens van 12 
tot 16 jaar� 

· · 

'' 

Volgens deze
r
m�dedeling zou binnenkort in verschillende�

andere delen·van het land een begin worden gemaakt :m,et de ves
tiging van _plaatselijke afdelingen van deze organisatie, ter
w�jl daarna. ook een "Nederlandse l:'ionie;,sbond" het licht.zal 
ZlAll. ' · . ' t_/i.':", 

Ik héb de eer U. te verz·oeken ·mij wel te willen doen in:;.
J i4ch� ·wat TJ omtrent c1.eze organisatie• s bekend is of bij on

derzoek bekend mocht wordep, m:u1rbij i�.gaarne· -zo mogelijk
het aantal laden an de personalia en politieke antecedenten 
von de bestuurders zal ontvangen. 

. 
. . 

· Beantwoording van de vra�g. of hier sprake is van een 
nieuwe· -communl.stische- jeugdorganisàtie, è.an wel van een her
gro,epering van het reeds in fed:ra.tièf. verband tot het A .H .J. V. 
staande "1Jederli.:mds Verbondkterkersjeugd" z;ol door mij zeer op
prijs worden gesteld. 

A�n'i. çl.e Heer 
Hoofdcommissaris
,te 
A 'n N' H E E.
-

. . 

Het -100:f'd van de Dienst 
e fl"mena deze: 

.J,G. G;re.àbond:an1 

r L �A- � U<I- • 



No. :
Bx

51318 'e--.travenhage, 16 December 1948. 

Ond.: rrederlendse 
IIIe/IIIi 3 

� 
Pioni r��nd G E !LE I_!5 

• 

11. è • V. '88iH'-;-:f.'"'6-€·3::�3:g Dec .ro.

•1:�en"

L _dtn:u 
Blijlcens een publicatie in het Decem.'bt,r- er. 1948 van 

het orgo.an "Een", uitgaande van het ".Algemeen Nederranda Jeugd 
Verbond", zijn dezer da.gen te .A,mstordam de eerste "troepen" op
gericht van de federatief bij het A.N.J.V. aangesloten "Neder
landse Pioniersbond", een organisatie voor jongens van 12 to:t 
16 jaar. ' 

· Volgens deze mededeling 2ou binnenkort in verschiilende
andere delen van het lan1 een begin worden genaakt met de ve3ti
,ging van :plaatselijl{e afdelinr, ,n van deze organim1tie, terwijl 
daarna ook een "He<lerlondse î'i?nifJ�ond" het llcht zal z

,
ien�

Ik heb de eer U te verzoe�en mij wel te willen doen 1'E:
l!-C}��n-- wat U omtrent deze organisatie' s bekend is of bij onder:
'zoek bekend mocht worden, waarbij ik gaarne - zo mogelijk - het 
aantal leden en de personalia en politieke antecedenten van.de 
bestuurders zal ontvansen • 

Beantwoordine van de vraag of hier sprake is vah een 
nieuwe -communistische- jeugdorganisatie, dan .:el van een her

. groepering van het·reeds in federatief verband tot het �.N.J.V. 
staande "Nederlands Verbondl?Ierkersjeugd" zal door mij zeer op·
prijs worden .gesteld. · · '

.Aan de Heer 
Hoofdcommissaris 
te 
.llr':::'TEEDAH. 
______... 

van Politie 

Het P'oofd van de .Dienst 
�namens deze: 

.a:.o. Oraè'èend:en 

e.f .w-... �&ML • 



No.: 51318 
BX · � 's-Gravenh�ge, 16 December 

GEHEIM Ond.: Pederlandse Fionier��nd

• 

--- w-

IIIe/IIIi 3 
'

.n.a.v.�a}:u• Jec.ro.1948 ''î�en'' 

( 

'l 

Blijkens een publicatie in het DecembernumrQer 1948 van 
het orgaan "Een", uitgaande van het "Algemeen 1:ederlonds Jeugd 
Verbond 1

', zijn d3zer dagen te J\m8terdam de eerste ''troepen" op
gericht van de. federatief bij het .A.N.J.V. aangesloten "Neder
landse Pioniorsbond", oen organisatie voor jongens·van 12 tot 
16 jaar. 

Volgens deze nededeling zou binnenkort in verschillen-
de andere delen V'.m het lond een begin worden ger..taAkt met de· 
vestiging van pl�atsa�ijke afdelingen van deze organisatie, ter

.wijl da�r11.a. ook een �'Neder�andse Pioni�bond". het licht zal zien.

�. '}' ,! ., Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen doen !-R-
1.:icf-.t!':l:t'l. v1at U omtrent d�ze orgonisatie•s bekend is of 'bij onder-

, zoek bekend mocht worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk- het 
aantal leèlen en· de personalia en politieke_ antecedenten van de
bestuurders zal ontvangen. · � · 

V •f 

. Beantwoording. van· de· vr;ag �f hier· sprake is van een. 
nieuwe -c�mJ:J.unistisc.he- jeugdorganisatie, dan wel van een her
groepering van het reeds in federatief verband tot het .A.!I.J .v.

sta�nde "Nederlands Verbondt"Werv.-ersjeugd'� zal door mij zeer op 
prijs worden gesteld� 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris
te 
ROTTERDAM. 
---- 1 ---

' , ..

van Poli tie. 

. . 
•• 

'L, • 

' . 

Het Hoofd van ·ae Dienst 
n�mens deze:· 

·,. 

. , "'1'ri:·. 

� -�-

. 

..::1.G� CraB�endee-

f.t��-f� 
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No.: 51318 's-Gravenhage,. 16 December 1948 •. 

Ond.: Nederlandse Ploni�bond GEHEIM 
-------

Bli,jkens een publicatie in het Decembernummer 1948 van 
het orgaan "Een", uitgaande van het "'Algemeen Nederlands Jeugd
Verbond", zijn dezer dagen te .öm.sterdarn. tle eerste "troepen". 
opgericht van de federatief bij het A.N.J.V. aangeslo�en "Ne
derlandse Fioniersbond", een organisatie voor jongens van 12 
tot 16 jaar. 

Volr;ens deze mededeling zou binnenkort in versohillen
de delen van het land een begin worden gemaakt met de vesti
ging van plaatselijke afdelingen van deze organisatie, ter
wijl· daarna ook een "Nederlandse Pioniersbond" het licht zal 
zien. 

'r ·� (){o/'G• ·� ) Ik heb de eer U te verzoeken mij wel 'te willen doen 
t-nlic-htel'! wat U omtrent deze organiaatie's bekend is of bij on
derzoek bekend nocht worden, w�arbij ik gaarne -zo mogelijk
het aantal leden en de personBlia en politieke antecedenten 

. ,, 

van de bestuurders zal ontvangen. 

Beantwoording van de vraag 00: hier sprake ia van een 
nieuwe -comrmnistische- jeugdorganisatie, dan wel van een her
groepering van het reeds in federatief verband tot het ./\ .N .J. V. 
staande "Nederlands Verbond �'lerkersjeagd" zal door mij zeer op 
prijs worden gesteld. 

.Aan de Heer · 
Commissaris van Politie 
te 
fil:3QF'"'.!ill!:_ 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 



MINISTERIE V.AN .ALGm� ZAKEN 

Uo� 51318 

Ond.: "1aderlandse Pionier�.,d 
IIIe/IIIi 3 

's-Gravenhage, 16 December 1948. 

• 

• 

G'Et:rEI! 

n. a •. v. Dec.No. 1948 "Een" 

Blijkens een publicatie in het Dece bernummer 1948 van 
het qrgaan "Een", ui tgae.nde v.an het "Algemeen liederlanéls Jeugd 
Verbond", zijn dezer d�gen te Amsterdam de eer�te "troepen" 
opgericht v.qn de federstief blj het .A .H .J. V. eane:eslot.en "Ne
derlandse î'ioniersbond", een organisatie voor jongens van 12 
tot 16 jaar. · · 

Volgens deze mededeling zou binnenkort in verschillende 
andere delen van het land een begin worden gemankt met de ves
tiging van plaatselijke a�del1ngen van deze organisatie• ter
wi.il daarna ook een t.tHederlanè.se I'ionielï$bond" het licht zal 
zien ., 

· .� . 
, . 

ril \ .J ) • ·, (;,... . ft -
(./1...,:.. .:-' P "v'� Ik heb de eer U te verzoel<en mij wel te willen doen -3:ë-

W.4;.tan. v:at U omtrent deze organisatie' s bekend is of bij on
derzoek bekend mocht worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk
het Aantal leden en de personalia en politieke antecedenten 
van de  bestuurders zal ontvangen. 

Beantwoording van de vraag of hier sprake ls van een 
nieuwe -coI!lillunist1sche- jeugdorganisatie, dan wel van een her
groepering van het reeds in-federatief verband tot het A.N.J.V. 
staar:de "Nederlands VerbondJWerkersjeugd" zal door mij zeer op 
prijs vwerden gesteld. 

l1an de �"eer 
Co!Ill:lissaris van folitie 
te 
�AA�'1)A�. 
-

Het Hoofd van de Dienst 
e,n":imens deze: 

.î,G, CrQb'b�nMH 

e.e. ''- ��.
.) 



MINISTERIE V.AN AIGF.}IBNE Z.A!(EN 

No.: 51318 
BX � , Ond.: Nederlandse- Pion it,rsboi1q. 
IIIe/IIIi 3 

's-Grav,enhage, 

n.a.v.:Jec. lîo. 1948 ''Een11 

Blljkens een publicatie in het Decer.i.bernumrier 1948 
van het or ge.an ''Een" 1 ui tgaançle van het ".Algemeen Nederlands 
Jeugd Verbond'', zijn dezer d agen te .i\msterdam de eerste "troepen"
opgericht van de federat1ef bij het A.N.J.V. aangesloten "Peder
landse r1oniersbond", een organisatie voor jongens van 12 tot 
16 jaar. 

Volgens dez.e mededeling zou binnenkort in.verschil
lende andere delen van het land een begin worden gemaakt met 
de vestiging van plaatselijke afdelingen van d�ze organisatie, 
terwijl daarna ook een "Nederlandse nionie� bond"'het lic�t 
zal zien. 1

· 

Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen d'oen 
.,.- ().'ne ) �oot.en wat u omtrent deze organ isatie' s beleend is of bij e onderzoek be�end �echt worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk-

het aantal leden en de personalia en i:;olitieke antecedenten 

• 

· van de' �estuurders zal ontvangen·.

B�antwoording van de vraag of hier.sprake is van een 
nieuwe -communistische- jeugdorganisatie, dan wel van een her

·grciepering van het reeds in federatief verband tot het A.N.J.V.
· staande "Nederlands Verbondi'Nerkersjeugdn zal door mij zeer op

prijs worden gestèld.

· Aan de Iîeer
Hoofdcommissaris van Politie
te
fill2!:IINGEN.

, 
Het Hoofd van de Dienst 

.1namens. deze: 

J,G, CPaèèeflElem 

t. t JA-. �LW-. 

< 
' 
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MINISTERIE V,AK ALGEYEME ZAYEN 

no.: 51318 's-Grave.nhage, lö December 

GEI-IELJ 
BX 

Ond.: Nederlandse 
IIIe/IIIi 3 

� 
Pionier (bond 

-

• 

n.r·.v. De.c. lTo. 1948 "1'�en11 

Blijkens een publicatie in ·het Decembernummer 1948 
van het orgaan ttEen"; uitgaande van net "Algemeen Nederlands 
Jeugd. Verbond", zi.jn dezer degen te Amsterdam de eerste "troe
pen� opgericht van de federatief bij het A.N.J.V. aang�sloten 
itnederlandse Pioniersbond", een organisatie voo r jongens van 
12 tot lG jaar. 

Volgens de�e �ededeling zou binnen�ort in verschillen
de andere delen van het land een begin worden gemaakt met de 
vestiging·van plaat�elijke afaelingen van deze organisatie, 
terwijl daarna ook een "Nederlandse Pioniersbond" het licht 
zal zien. ·'*"

r Ik he'h de eer U te verz.oeken mij �.vel te ·willen doen 
1 ialicht�n wat U omtrent deze organisatie's bekend is of bij 

onderzoek bekend. mocht worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk
het aantal leden en de personalia en politieke antecedenten 
van de bestuurders zal ontvangen. 

j 

Beantwoording v�n de vraag of hier.sprake is·van een 
nieuwe -conmunistische- jeugdorganisatie, dan wel van een her
groepering van het reeds in federatief verband tot het A.N.J.V. 
staande "Nederlands VerbondJwerkersjeugd" zal door P.J.ij zeer op 
prijs worden gesteld. 

.Aan de HDer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 

/ HAARL'Flf. 

Het Roofd.van de Dienst 
(}, namens deze: 

;r,c. Gpaè'eendaBi' 

t tv� f&W- . 



MINISTERIE Vl�N ALGl<YENE ZAKEN 

No. :11;,;:�1318
h 

•s��ravenhage, 15 December

G E H E I :tl Ond.: Nederlandse Pioniers,�nd 
--

IJie/IIIi 3 n.:::,. v. 1)ec. "1
0. 1.943 ör;ç:aan tt1en" 

Blijkens e·en publicatie in het Decembernummer 1948 
van het orgaan "Een", uitgaande ven het "Alg:eme6n Nederlands 
Jeugd Verbond", zijn dezer degen te .Amsterdam de .eerste "troepen" 
opgericht vari de federatief bij het A .N.J. V. aangesloten "1re
derlandse Tioniersbond", een organisatie voor jongens van 12 
tot �6 jaar. 

Volgens deze mededeling zou binnenkort in verschil
lende andere delen van het land een begin worden gemaakt met 
de vestiging van plaatseli�l{e afdelingen van deze organisatie, 
terV!ijl daarna ook een "Nederlandse Pioniersbond" het licht 
zal ziên. 

· � 
· · Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen doen

• (h,rQ. l'f"rt".i .... �"'im.� wat U omtrent deze orga
. 
nisatie' s bekend is of bij 

� onderzoek bekend .mocht worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk
het aontal leden en de personalia en politieke antecedenten van 

•• 

de bestuurders zal ontvangen. ·· 

Beantwoording van de vraag of hier sprake is van een 
nieuwe -communistische-. jeugdorge.nisatie l dan wel van·.een :her
groepering ·van het reeds in federatief verb�nd tot het A.N.J.V. 
staande "Nederlands VerbondJWerker,sjeugd" zal door mij zeer ·op 
prijs· worden gesteld. 

Aan de Heer 
Hoofdcolil!"lissaris van f'olitie 
te 
's-GRAV-SFHAGR. 
___________ .......... 

·: Bet "'îoofd van de Dienst
a., namens �eze: 

�g. ·orabbendmxt 

' • f_ H..... � 1UAA.. •



tINISTEHIE VAr .ALGEFENE UY.EN 

No.: 51318 

tv� , Ond.: Nederlandse T'ionierS/ffond 

•s-Gravenha�e, 16 December 1948.

GE 1îEIM 
--------

Blijkens een publicctie in het Decembernummer 1948 
van het orgaan "IGen", uitgaande van het ".Alge:mee:µ 17ederlands 
Jeugd Verbond 1j zijn dezer dagen te .Amsterdal"l de eerst "troe
pen." opgericht van de federatief bij het l\ .l! .J. V. àaijgesloten 
"Ned.erlendse Pioniersbond",. een organisati� voor jongens van 
12 tot 16 jadr. 

Volgens deze mededeling zou binnenkort in verschill(?n
d.e andere delen vi3.n het land een begin ,•,•orden gemaakt met de 
vestiging van plaatselijlte afdelingen van deze organisatie, 
terwijl ·daarna ook éen ''Nederlandse. :Pionie sbond" het licht 
zal zien. · 

Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen doen 
- ,i�ht.·tm wat U omtrent deze orgenisatie' s bekend is of bij .

onderzoek bekend mocht '\\"o:rden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk
het aantal leden en de personalia en politiekv antec,denten
va� de bestuurders ZRl ontvangen.

Beantwoording van de vraag of hier sprake is ve.n een 
· nieuwe -cornmunistinche- jeugdorganisatie• dan 'Nel van een her":"
· groepering van liet reed's in .federá tief verband tot he� A .N .J. V.
staande "!'îederlánds Ve rbond v1Nerl�ers j euisd" zal door mi J zeer op
prijs worden gesteld.

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 

'UTRECHT -�.----- -!ww.!. 

Het �nofd van de Dienst 
p,.na.mens deze: 

.J.O. C10.l1be11d:e.m-



MINISTERIÉ V.AN ALGE''ENE ZAKEN Ut hJ�Ü IJ'._:,\. 
� 

No.: 51318 's-Gravenhage, 17 December 1948. 

Ond.: Ue-derlandse. :rioniersbond G E H 'E I I! 
- ·-·-

• 

,, 

Blijkens een publicatie in' het Decembernum.._1!1.er 1948 
van· het orgaan "Een", uitgaande van l1et '\Algemeen Nederlands" 
Je11@'.d Verbond", zijn dezer 'dag"'ln te .Amsterdam de eerste "troe

' pen" opgericht van de federatief bij het A .1: .J. V. aan.isesloten 
"!-fe1erlandpe T-'ioniersbondn , een orgai1i3atie voor jongens van 
12 tot 16 jaar. 

Volgens de:ze,mededeli.ng,zou bip.nenkort in verschi}len
de and.ere 'delen V9n het land 0en be11in w�rden gernanlct met de 
vestiging ven r1a.atseli jk� arde] 1,ngen van ó.�ze or&anisatie·, 
tervd. jl daarna. ook een "I;ederlandse Pionierstersbond'' het 
licht zal. zien. ' 

n Ik heb ·de eer _U te verzoel,en ·wij· wel te willen doen � 
f!., Jichten wat lT om_trent rleze organisa,tie' s bekend. is of bij onder

zoek 'bekend mocht worden, v:aarbi-,i lk gaarne - zo mogelijk- het 
aantal leden en 'de 'per�onalia en ,politie�e ant_ocedenten van 
de b�stuurders zal ontvangen. 

Benritwoording va� qe vraag -of.hier sprake is.v·an een 
nleuwe -communistische- jeugdorganisatie, dan wel van een her
gr oepering van �et �eeds in federatief verband tot het A.N.J.V. 
staande "Nederlar.dt:' Verbond v. ·1erkersjeugd'.' zal. door mij zeer
op .Prijs worden gesteld. ' · · · 

'. 

Aan de Heer 
Corpschef .van Politie· 
t·e -

. ., 

'. 

Het roofd van de· Dienst
� namens deze:· 

-4,.G, • ..C�bbendam 

� 
_...... 

l 



No.: 51318 
BX 

Ond. 1Iederlandse :Pioniersbond 
_IIIe/IIIi 3 I 

's-Gravenhage, 17 December 1948. 

GEHEIM 

n.a.v. Dec.No. 1948 "];en"

Blijkens .. een publicatie in het Dee-e.mbermur.rr.er 1948 
var.t het orgaan "Ëen tt 

1 ui tgae.nde van het "Algemeen Nederlands 
Jeugd Verbond", zijn dezer dagen te luns terda.ru de eel'ste "troe
pen" opgericht van de  federatief bij het A.N.J.V. aangesloten 
'�Nederlandse Pioniersbond", een organisatie voor jongens van 
12 .tot 16 jee.r. · 

Volgens deze m.eded'oling zou binnenkort in verschillen" 
de andere·delen van het land een begin worden gemaakt met de 
vestiging van plaatselijke afdelingen van deze organisatie, 
terwijl daarna ook een "Nederlandse Pionierstersbond" het 
licht zal zien. 

Ik ,heb d'e eer U te verzöeken mij wel te willen doen. 
�inlichten wat U omtrent a.eze organisatie' g bekend is of' bij 
onderzoek bekend mocht worden, waarbij ik gaarne -zo mogelijk
het aantal leden en de personol:ta en politieke onteoedenten 
van de bestuurders zal ontyangen. 

'Beantwoording van de vraag of hier aprake is van· een 
nieuwe -communistische-· jeugdorganisatie, dan wel van een her
groepering �an het r.eeds in federatier verband tot het A.N.J.V. 
staande "Nederlands Verbond v. ·wer-kersjeugd" zal door .mij zeer 
op- prijs worden ·gestold. 

Het Ho0fà van de Dienst 
'2,ne.mens dezo: 

Aan de Heer 
Districtsco.lllLlandant·der Rijkspolitie 
te 
A:'ELDOORN. 

-J.C. Grabbeliàrun-

�� 



UITTREIZSEL 

Voor ............... . .OD..1427. . ... .. ... Naam ........ N.ederlan.dse .... p.ionier.sbonà,. ........ ...... ...................... ........ .

Origineel in kn:i.Pêe.J .OD.. J .. S.2 . ....... ....... . .  Naam ....... A.N .•. J.� •. .... � . .  o.p.enb. ........ v.ergad.er.ingen . ........ .

Volgnr .... .. .... ... ....... ..... Ag.nr ....... .............. .... ....... . . ......... . Aard van het stuk . .. . JwJ.P.$.e.l . .  PJ:t ... de Wa.arh.e.id .. 

....... ..... ......... ......... . .... .......................... ... ..... .... Afz. ............ ..... . Datum ..... 2 .. 1 .. ':':"..4�.4.9 .. 

A.N. J·. V. conferentie te Amsterdam. 

Veel werd er gediscussieerd over de oprichting van de Neder
landse Pioniersbond, een organisatie voor kinderen van 12 tot 
16 jaar, die federatief met het A.N.J.V. verbonden zal zijn. 
Tot o prichting werd ten slotte besloten met slechts 3 stemmen 
tegen. 

Uitgetrokken door . . . .. v.S .. . .. . . .. Afd./Sectie ....... P ... en .... B. .................... Datum ... ... .24�5�4.9 . .  

Op aanwijzing van ... ....... B ... .1IL . .d 

@ 5030 - '48 
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