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\\V/ ^ Naar aanleiding van een mededeling in "De Vlam" van 3-9-49
[V / Jllurf^,i>. i \r de S o p iale Commi s s ie Nationale Federatieve Raad van het
i / / /**2 ̂  j Voormalig Verzet, wordt het volgende gerapporteerd:

/ \j onderzoek bleek, dat deze commissie te Utrecht tot
oogmerk heeft, de verschillende mistoestanden die h.i. in
het land bestaan aan te wijzen en mede te werken aan het
uit de weg ruimen daarvan.
Men tracht thans de illegaliteit te herbundelen en alleen

die personen aan te trekken, die niet communist zijn. Voor
elk lid dat wordt aangeworven moeten een of meerdere leden

/ instaan dat zij illegaal gewerkt hebben en dat het geen
communist is. De nieuwe leden worden eerst op een vooraf-
gaande vergadering geballoteerd en daarna hebben zij op de
volgende vergadering toegang.
Zegsman wees erop dat in Utrecht het initiatief is genomen

en dat verschillende afdelingen van de N,F.R.V.V. toezegging
hebben gedaan plaatselijk dergelijke oommissies te vormen.
O.a. is dit het geval met Rotterdam, Amsterdam, Sneek,
Zeeuws-llaanderen en vele plaatsen in Noord Brabant. Het
geheel zal worden geplaatst onder leiding van het dagelijks
bestuur van de N.F.R.V.V,, bestaande uit:

>i|Voorzitter: A. v. der HEULEN (distr. Rotterdam)
Veelzichtlaan 2 te Rotterdam,
pol. oriëntering: A.R.

Secr.-penningm.: P. J. HÉGBNDOORN (stad Utrecht)
Waalstraat 75 te Utrecht,
pol. oriëntering: geen

/At-; ^fLid: Ir. S.G.C. LANGENDAM (prov. Utrecht)
S' - Biltsestraatweg 17 te Maartensdijk

Pol. or.: KVP
i Ir. W. DE BOER (distr. Dordrecht)

Singel 223 te Dordrecht
Pol. or.: A.R.

yi Dr. J.H. RENKBN (distr. Gelderland)
Holevoet 150 A te Scherpenzeel
Pol. or.: P.v.d.A.

Elke plaats behoudt echter haar eigen commissie. Te Utrecht
wordt dit genoemd juridische cpmciiiLssie", waarin zitting
hè bbe n:
Ir. S.G.C. LANGENDAM, Hoofd Techn. Verbindingsdienst der
Ned. Politie, wonende te Maartensdijk, Biltsestraatweg 17,

H. 3CIERS, Hoofdinspecteur van Politie te Utrecht, wonende
Molièrelaan 28 te Utrecht,

-jJACOBUS HENDRIKUS EYNTHOVEN, hoofdagent van politie te Utrecht
geb. 12-2-16,

ffWILLEM JACOB VAN DER MAAL, geb. te Utrecht 31-1-01, wonende
Oudenoord 73 bis te Utrecht

-2-



-2-

-IGIJSBEETÜS JAN SOELOF KNOPPERS, geb. te Utrecht 31-7-12,
wonende Schipbeefcstraat 9 te. Utrecht, Waohtmr. Kon. Mare-
chaussee,

HNICOLAAS CHEISTIAAN JOHANNES HOEIJENBOS, geb. te utrecht
27-1-03, conciërge bioscoop, wonende Vredenburg 29bis te
Utrecht,

^IJOHAN ANTOON CORNELIS DUIJZINGS, geb. te Breda 4-7-02.,
tandarts, wonende v. Limburg Stirumstr.15 te Utrecht.
Ten aanzien van de politieke oriëntering van b.g. personen

kan worden aangenomen, dat zij niet uiterst-links georiënteerd
zijn.
De bestuursleden van de plaatselijke afd. van de N.P.R.V.V.

te Utrecht zijn:
-JJOANNES ANTONIUS KAATS, geb. te Nijkerk 1-1-10, slager,

wonende Oudegraeht 43 te Utrecht,
/IPETEUS JOHANNES HAGEHDOOBN, geb. te Amsterdam 25-1-05, ver-

pleger, wonende Waalstraat 75 te Utrecht,
.MABIA WILHELMINA COENELIA GABOLINA HUBEETINA LAGERWEIJ,
*• geb. te Rotterdam 18-1-14, wonende Blauwkapelseweg 31 A bis

te Utrecht,
X|COEEELIA MARIA LAGERWEIJ, geb. te Utrecht 16-8-19, adres als

voren,
-~tw. LITH, Militair Herstellings- en Trainingsoord te Doorn.

Ledenopgave afd. Utrecht F.F.E.V.V., zie bijlage
De politieke oriëntering van deze pefsonen is niet uiterst

links.
Het orgaan van de K.F.E.V.V. verschijnt eens in de H

da^en en is genaamd: "Voormalig Verzet Nederland".
,* Zegsman deelde verder mede, dat door Prof. WILLEM PETRUS
fJOSEPH POMPE, geb. 10-3-93, medewerking is toegezegd om in
verschillende gevallen van advies te dienen. Ook zouden ver-
schillende advocaten hebben aangeboden kosteloos te proce-
deren. Z.K.H. Prins Bernhard zou opdracht hebben gegeven,
zaken welke niet tot een oplossing kotifen worden gebracht,

s via zijn secretaris te zijner kennis te brengen.
In verband met Uw schrijven, no 67652 dd 1-9-49, betref-

fende J.G. Balsters, tean worden gemeld dat vaststaat dat
deze niets met de N.F.E.V.V. te maken heeft. Over Balsters
zal nog afzonderlijk worden gerapporteerd.

Bijlagen: afschr. art. in "De Vlam"
ledenlijst N.F.E.V.V.-Utrecht GEZIEN:
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Bijlage bij A/4-959'49 dd 13-9-49

a f s c h r i f t

SOCIALE COMMISSIE NATIONALE FEDERATIEVE RAAD VOORMALIG VEEZET.

Hoe verdienstelijk het werk van de Stichting 1940-1945 ook is,
er zijn een hele reeks gevallen, waarin dit Instituut, krach-
tens zijn Statuten, niet ten behoeve van oud-illegale strij-
ders kan optreden. Kwesties met het Beheersinstituut, met de
Schade Enquête Commissie, woninguitzettingen, sollicitaties,
juridische bijstand, naturalisatie, ontvijanding en deigelijke
meer. De Natioaale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet
heeft ten behoeve van al deze gevallen een sociale commissie
in het leven geroepen, die, mede doordat zij op medewerking
van overheidsinstanties kan rekenen, reeds menig geval in
orde heeft gemaakt. De samenwerking met de Stichting 1940-'45,
en de Ned. Ver. van Ex-politieke Gevangenen (in oorlogstijd)
is een zeer vriendschappelijke. In tal van plaatsen vindt
nu de oprichting van sub-commissies plaats, waarvoor de mede-
werking van alle oud-illegale strijders wordt ingeroepen.
Men kan zich om inlichtingen wenden tot het Bureau van de
Sociale Commissie van de N.F.H., Burgemeester Meineszlaan
110 te Rotterdam of tot de hoofdredacteur van het orgaan
van de Nationale Federatieve Raad "Voormalig Verzet Neder-

/ -* yfjland», FRITS KIEF, Tugelaweg. 133 te Amsterdam (0).

^ Uit: "De Vlam" van 3-9-49.
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Bijlage bij rapport A/4-959'49
ledenlijst afd. Utrecht E.F.S.V.V.

KI BAARS, Bastiaan, geb.te Utrecht 15-5-94,
gehuwd met Pleuntje Zuiderent, geb.te 's Gravendeel 24-2-94
wonende Weerdsingel WZ 8

ƒ ^HlBTULK, Jan Lodewijk, geb.te Utrecht 18-1-05,chauffeur Gem.Rein,
gehuwd met Geaina Baars, geb.te Amsterdam 8-4-05,

. wonende Ondiep 188 bis
- 'BIJSTUREN, Evert van, geb. te Harderwijk 14-11-20.,

gehuwd met Arnolda Lissenberg, geb.te Utrecht 24-6-22
wonende Westravenstr. ?1

- JBIJSTEREÏT, Peter van, geb. te Harderwijk 17-6-12, chaiffeur
Gem. autobisdienst,
gehuwd met Gerrigje van der Hoeven, geb.te Utrecht 21-2-15
wonende Spaarnestraat 5

-ID'HONDT, Jan Karel George, geb. te Helder 19-7-95,
geh. met Francisca Cornelia van Lent, geb.te Lithoyen

{~: 17-5-1900, wonende Royaards v.d.Hamkade 95
-J DOORN, Petronella van, geb. te Ede 18-9-H, verkoopster,

geh. met Joannes Antonius Kaats, geb.te Bijkerk 1-1-10,
wonende Oudegracht 45

DUIJZINGS, Johan Antoon Cornelis, geb. te Breda 4-7-02,
tandaerts, geh. met Henriëtte Hedwig Elsbeth van Kiezen,
geb.te Zeist 4-2-12, wonende v.Limburg Stirumstraat 15

-^HOUTMAN, Petrus Johannes, geb.te Rotterdam 6-4-92 en echtg.
ij MARIA PETRONELLA PHERICKS, geb.te R.dam 25-9-06,

wonende Potterstraat 50-11.
HHAGOORT, Roelf, geb.te R.dam 14-7-99, journalist,

geh. met Johanna Wilhelmina Kruithof, geb.te Utr.25-7-1900,
wonende Abstederdijk 204

HOEIJENBOS, Nicolaas Christiaan Johannes, geb.te Utrecht
27-1-05, geh.met Aaltje van Beek, geb.te Utrecht 5-11-04,
wonende Vredenburg 29 bis

XIHOUTZAGER, Wilhelmus Anthonius, geb.te Utrecht 16-1-26,
geh.met Luise Christina Haverhoek, geb.te Bentath (Dld)
1-8-26, laborant, wonende Abstederdijk 172

(T KAATS, Joannes Antonius, geb.te Nijkerk 1-1-10, slager,
geh.met Petronella v.Doorn, geb.te Ede 18-9-14

-IKIERS, Hendrik, geb.te Harlingen 11-5-1900, Molièrelaan 28
„IKNOPPER,? Gijsbertus Jan Roelof, geb.te Utrecht 51-7-12,

geh.TBÉTt Geertruida v.Piggelen, geb.te Utrecht 28-9-14,
wonende Schipbeekstr. 9

LAGERWEIJ, Cornelia Maria, geb.te Utrecht 1-8-19, kantoor-
.bediende, wonende Blauwkapelseweg 51 A bis

LAG3RWEIJ, Maria Wilhelmina Cornelia Carolina Hubertina,
geb.te R.dam 18-1-14, verpleegster, adres als voren

Evert. geb.te Groningen 4-1-95, werfctuigk.opzichter
geh.met Berendina Pranciaca Berensen, geb.te Zwolle
25-10-92, wonende Keulsekade 186

—IMEINDERSMA, las Pieter, geb.te Praneker 15-5-16,
geh.met Aaltje Geertruida Alberdina Duns, geb.te Groningen
27-10-19, wonende Dabtelaan 78

"-IPLAS, ïïendrikus, geb. te Coevorden 6-10-98,
geh.met Clasina Geertruida Balster, geb.te Utr.14-10-05
wonende Boerhaavelaan 47
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-fTOOM, Maria, geb.te Utrecht 10-4-08,
wed. van Huibert van As, geb.te Haarlem 10-12-10,
wonende Oudegracht 372 bis

-fVELUW, Martinus Gosewinus Johannes Wilhelmus B.
geb.te Utrecht 5-9-07
geh.met Maria Louisa Johanna van Oort, gsb.te Utrecht
25-5-07, wonende Begoniastraat 20

—JVRIES, Andries Johannes de, geb.te Steenwijk 16-1-15,
geh.m.et Trijntje Kuper, geb.te Enschede 21-9-15,
wonende Ger. Noodtstr. 39

— IWELMERS, Harmen Jan, geb.te Maartensdijk 11-2-98,
geh.met Jenneken Boon, geb.te Utrecht 17-9-01,
wonende Riet straat 5

-HN7IT, Dirk Johan, geb.te Nijmegen 31-5-97, sergt.majoor,
geh. met Jozina Maria v. Wijngaarden, geb.te Schoonhoven
12-10-92, wonende Croesestraat 45 bis

_|WIT, Johanna Jacoba louisa de, geb.te Utrecht 27-8-08,
wonende A.v.Ostadelaan 22 bis.
alle n wpne nde te Utre oht.

JÏD.v. BIJSTEEEN, wonende Karperstraat 20,
HJ. BOTS, wonende Julianalaan 212
J.H. EYNTHOVEN, Hooft Graaflandstr. 69,

_|J. EÏKBNHORST, Julianaweg 21,
allen te Jutphaag

-4J. DE BIE, Pr. Beatrixlaan 17,
-4DE BEER, Wijnmalenstraat 50
-|v. DOKKUM, Bessemerlaan 1,

te Zuilen

,— —IH.A. DAS, Driebergseweg 3d te Zeist
V Ir.S.G.C. LAFGENDAM, Biltsestraatweg 17 Maartensdijk

—4L. 1ITH, Mil.Herstellingoord "Aardenburg" te Doorn
x.*J. THOMAS, Leyenseweg Ha te Bilt hoven
-«D. VERBMEY, Stenen Camer 16 te De Bilt
JA. DEGEN, Wmr. der Rijkspolitie, Breedstr. te Maarssen
-lTh. PONSEN, Ruygenhoeksedijk 125 te Groenekan
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De ondergetekenden, respectievelijk Vertegen-
woordigende de leden van na té noemen organi-
saties
welke organisatie, nader te noemen „De organi-
saties", de ondergetekenden hebben gemachtigd
dit convenant aan ,te gaan;
In aanmerking nemende en overwegende:
dat het van urgent belang is te geraken tot een
bundeling van het Nederlands voormalig veraet,
dat immers één waa in de strjjd tegen de vreem-
de overweldiger, daar dit voormalig Nederlands
verzet zich ook voor de toekomst verantwoorde-
Ijjk wil houden voor die vrijheid, die gerechtig-
heid en die menselijkheid, waarvoor de besten zijn
gevallen ;
dat deze bundeling aldus dient te geschieden, dat
het voormalig verzet, verenigd tn één hecht en
onverzettelijk blok, de na te melden taak aal be-
hartigen, terwijl de organisaties overigens auto-
noom blijven;
dat genoemde organisaties uitgaan van tenmin-
ste de navolgende grondslagen:
a. liefde tot het vaderland;
b. de wijze woorden van H.M. de Koningen, Wil-

helmina, die in benarde tflden ons volk sterk-
ten door de weg te wijzen naar een lichtende
toekomst;

c. erkenning van de noodzaak van een gezonde
volksinvloed;

verklaren te hebben vastgelegd het navolgende:

Statuut voor de coördinatie van het
voormalig verzet in Nederland

. Artikel l
De N.F.R. stelt zich ten doel:

Artikel 2
a. de zuivering en het zuiver houden van het

maatschappelijk leven in het algemeen en van
het overheidsapparaat in het bijzonder van al-
le elementen, die tijdens de bezetting hoe dan
ook hebben doen blijken, dat van hen een ge-
trouwe medewerking aan de heropbouw van
het vaderland niet kan worden verwacht;

b. een snelle en strenge berechting door daartoe
bevoegde en geschikte organen van al diege-
nen, die hoe dan ook ,in bezettingstijd de Ne-

hebben verleend aan de vijand;
c. het telkenjare en op waardige wijze herden-

ken van hen, die in de strijd tegen de bezetter
z\jn gevallen;

d. de behartiging van de belangen der nagela-
ten betrekkingen van hen, die het leven lieten
tengevolge van hun verzetshouding tijdens de
bezetting;

e. het rechtsherstel van en de hulpverlening aan
hen, die door hun principiële houding en han-
delingen tijdens de bezetting, zekere rechten
hebben verloren en enigerlei schade hebben
geleden. .

Bovenstaand doel zal de N.F.R. nastreven met al-
le wettige en geoorloofde middelen.

Artikel 3
De bij de N.F.R. aangesloten organisaties zullen
zich onthouden van iedere illegale actie,
Zy zullen zich eveneens onthouden van ieder par-
ttj-politiek streven.
Zjj zullen zich wtjders onthouden van te treden tn
het doel der N.F.R. buiten hun eigen provincie,
district of gemeente.
Zij verlenen hun medewerking tot uitvoering van
4e besluiten van de N.F.R.
De leden van de bjj de N.F.R. aangesloten orga-
nisaties moeten zijn oud-illegale werkers in de
strikte zin van het woord,
De organisaties zijn verplicht hun statuten en al
hun reglementen» waaronder ook en vooral die
betreffende de ballotagè, toilj de N.F^R. te depone-
ren. Van wijzigingen in statuten en reglementen
moet onverwijld aan de N.F.R. kennis worden ge-
geven.
Wanneer een der aangesloten organisaties de in
dit artikel vermelde verplichtingen niet nakomt,
wordt deze geacht zich terug te trekken uit de
samenwerking.

Artikel 4
De bovengenoemde organisaties, alsmede die or-
ganisaties die de in dit statuut aangegeven doel-
stellingen nastreven, de hierin genoemde ver-
plichtingen op aich nemen en na hiertoe de wens
te hebben kenbaar gemaakt, met goedvinden van
alle overige aangeslotenen tot de N,F,R. zfln toer
gelaten, benoemen de stemgerechtigde leden van
de N.F.R., waartoe deze organisaties districtsge-
wijze zullen samenwerken bp de wijze als na te
melden. De N.F.R. heeft het recht van coöptatie
tot een maximum van 1/3 van het aantal afge-
•aardigden in de N.F.R. .De gecoÖpteerde leden

te zijn van een der aangesloten organi-
j hebben geen stemrecht.

_ : _
den, voorzitter, vice-voo
ningmees|er |n algemeen
men v,t>aéelij^s Bestuur",
spoedigste! uit haar midd
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de N.F.R.; verdere be

. secretaris,
junct, nader te noe-

h door de N.F.R. ten
benoemd.
ast met de dagelijkse

ng van de besluiten van
den zfin alléén van fi-

nanciële aard, als beduid in, artikel 11.

Artike/ 9
De aangesloten 'organisaties betalen een telken
jare te bepalen bedrag aan • contributie aan de
N;F.R. voor ieder van hun leden. -
Dé N.F.R. draagt haar rechten op contributïef

gèajk hij dié door deze overeenkomst heeft ver-
kregen én telken jare zal verkrijgen, reeds nu en
voofalsdart over op de na te melden stichting; de
aangesloten organisaties verklaren van deze over-
dracht kennis te hebben genomen en zich er aan
te zullen houden.
Om dit bovengenoemde recht op contributie te
kunnen effectueren, heeft het Dagelijks bestuur
het recht inzage te nemen van dé leden-admïnir
stratie der aangesloten organisaties. Het kan het
recht ook door een gevolmachtigde doen uitoefe-
nen.

Artikel 10
De jaarlijkse contributie wordt geacht te zfln in-
gegaan per l Januari 1949, Telken jare wordt
in de bijeenkomst, bedoeld in artikel 5, de jaar-
lijkse contributie vastgesteld. Heeft een aange-
sloten organisatie na 6 maanden nog niet vol-
daan, dan krijgt de N.F.R. daardoor het recht
met de wan^betalende organisatie- de samenwer-
king te verbreken.
Deze blijft desondanks verplicht de verschuldig-
de contributie te voldoen. De N.F.R. heeft te allen
tijde het recht tot gerechtelijke invordering1 over
te gaan, middels de na te noemen Stichting-,

Artikel 11
Ingesteld wordt een „Stichting Voormalig Verzet",
hierna te noemen ,,de Stichting", waarvan het
bestuur wordt gevormd door het Dagelijks bestuur
van de N.F,R,
Als aanvangskapitaal zal dienen de eerste con-
tributie der organisaties.
Alleen de Stichting zal verbintenissen kunnen
aangaan, schenkingen aanvaarden, betalingen
kunnen verrichten en in rechte kunnen optreden,
in het algemeen rechtshandelingen verrichten. De
aangesloten organisaties zijn ten aanzien van al
hun financiële rechten en plicb,teü tegen de Stich-
ting gerechtigd en verbonden, gelijk deze tegen-

Artikel 6

Telkenjare zal vóór de Ie Juli door de N.F.R. en
zo deze daarmede in gebreke mocht blijken, zal
ten spoedigste na genoemde datum door minstens
5 aangesloten organisaties een vergadering van
afgevaardigden worden belegd, waarheen iedere
aangesloten organisatie, of, in plaats daarvan,
iedere onder eigen bestuur staande afdeling van
zodanige organisatie, één stemgerechtigde afge-
vaardigde kan zenden, welke afgevaardigde zo-
veel stemmen uitbrengt als het ledental van zftn
organisatie, respect, afdeling (naar boven afge-
rond tot 60-tallen) deelbaar is door SO.
Aan de vergadering van afgevaardigden zal door
de N,F.R. een verslag van werkzaamheden de vo-
rige vergadering worden uitgebracht, waarna alle
stemgerechtigde leden van de N.F.R. aftreden. Zy
zijn terstond herkiesbaar.
Elk stemgerechtigd Üd van de N.F.R. vertegen-
woordigt een district en wordt ter vergadering
door en uit de afgevaardigden uit dat district
gekoüen.

Artikel 6
Br zijn 17 districten, te weten: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht (stad), Noord-Hol-
land-Noord, Noord-Holland-Zuid-Wêst, het Gooi,
Zuid-Holland, Utrecht (provincie), Friesland,
Groningen, Drente, Overjjsel, Gelderland, Zeeland,
Noord-Brabant, Limburg,
De grenzen der districten worden bij Huishoudé-
l$k Reglement nader bepaald.

Artikel 7

De N.F.R kan beslissingen nemen binnen het
kader van d$ze statuten en voor zover deze sta-
tuten geen ^nder orgaan aanwezen.
Hij kan reglementen vaststellen, hfl komt bijeen
ten minste vjer maal per jaar.
Buitendien Bal hg samenkomen zo dikwijls ten-
minste 3, stejfcngereplitïgde leden dit noodzakelijk
achten. Alleen W-atfneer 2/3 der stemgerechtigde
leden aanwekg>'zijh, kan de N.F.R. geldige hè-
aluiten neme{u!Bij. reglement*, zal worden geregeld
een wijze Varfc|be3luitvonniii^ bij geschrifte.
Ieder stemgerechtigd lid brepgt één stem uit, Er
wordt gèstenw, -zonder last;' of ruggespraak.

! Artikel 8
Het bestuur £wördt, in opdracht van de N.F.R;,

over hen gerechtigd en verbonden is.
Het bestuur van da Stichting ia !rekening öft yer-
lirtUVoording seftütdif aan dé'N^R.; b?) afBoöèer-
iflkë acte zal de StiÈhtthg Kaar Verhouaïïrg tot de
N.F.R. nader zien geregeld.

Artikel 12
Wijzigingen der statuten kunnen alleen tot stand
komen in de vergadering van de N.F.R., waar %
van de stemgerechtigde leden aanwezig is en met
een meerderheid van 2/3 van het aantal uitge-
brachte geldige stemmen. Reglementen worden
gewijzigd op de wjjze, zoals daarin zal worden
bepaald.
Tot ontbinding van de N.F.R. kan slechts wor-
den overgegaan in een daartoe belegde vergade-
ring van afgevaardigden der aangesloten organi-
saties, met minstens 2/3 van het aantal uitge-
brachte geldige stemmen, afkomstig uit minstens
2/3 van het aantal districten.

Aldus vastgesteld, overeengekomen en ge-
tekend, te op

L.S.,
Haarlem, 19 Febr. 1949

Uitsluitend ter verduidelijking van de bedoelin-
gen van de Commissie-Kaptetfn c.s. en volkomen
ervan bewust onvolledig te zgn, geeft ondergete-
kende aan de N.F.R,, die ingevolge art. 5 van
het Concept-statuut gekozen zou zfln, het navol-
gende Huishoudemk Reglement (zie art» 7 lid 2)
in overweging.

W. GLASTRA

Coftcept * Huishoudelijk Reglement
Artikel l

Ter uitvoering van art. 3 van het Statuut be-
schouwt dé N.F.R. als oud-illegale werker in de
strikte zin van het woord een ieder die:
a. gedurende de bezettingsjaren gedurende ge-

ruime tijd of in belangrijke mate actief ver-
zetswerk heeft verricht met duidelijk gevaar
voor vrijheid en leven;

b. bovendien nooit misbruik heeft gemaakt van
functie en mogelijkheden van illegaal werker.

De N.F.R, benoemt uit z^jn midden een Commis-
sie van Orde van 3 leden, welke zal nagaan of de
ballotage-reglementen van de b|j de N.FiR. aan-
gesloten\s aan bovenstaande mini-

voorschriften niet In overeenstemming zou ZQIV
alsmede indien die organisaties leden zouden aan-
vaarden of handhaven, wier houding in strijd ifi
of geweest is met het belang: van de goede naam
van het voormalig verzet, kan zulks aanleiding
vormen voor de Commissie van -Orde om daar-
naar een onderzoek in te stellen. Het desbetref-
fende rapport van de Commissie kan de N!F,R,
bg atjn besluitvorming tot grondslag strekken.

Artikel 2
Ter uitvoering van art. 5 van het Statuut zullert
de aangesloten organisaties minstens 6 Weken te-
voren mededeling moeten ontvangen van plaats,
tfld en agenda van de té beleggen vergadering
van afgevaardigden, op straffe van nietigheid
der aldaar té nemen besluiten.
Op niet-nakoming van deze bepaling ten aanzien
van enige organisatie kan echter slechts een be-
roep worden gedaan, indien de betreffende orga-
nisatie tijdig hst secretariaatsadres zal hebben
opgegeven en de verschuldigde' contributie vol-
daan.

Artikel 3
De eerste werkzaamheid van een vergadering
van afgevaardigden zal zfln de benoeming van
een stembureau, bestaande uit een voorzitter en
twee of vier bijzitters, welke de geloofsbrieven
van de afgevaardigden zullen onderzoeken en aan
öe afgevaardigden zullen uitreiken doorlopend
genummerde stembiljetten, op welke bï| de uit-
reiking het aantal stemmen wordt aangetekend,
flat de afgêvaaraigdè, die het biljet ontvangt,
daarop uitbrengt.

Artikel 4
De districten, bedoeld in art. 6 van het Statuut,
hebben de volgende begrenzing:

Artikel 5
Nadat de voorzitter van hét Stembureau, bedoeld
in art. 3 van dit reglement, de uitslag van de
verkiezing van de leden van de N.F.R. heeft be-
kend gemaakt» zullen deze nog ter vergadering
moeten overeenkomen omtrent plaats en tijd,
waar en waarop de N.F.R* zal vergaderen en uit
haar midden, onder leiding van het in jaren oud-
ste lid, een Dagelijks Bestuur zal benoemen.
Betreffende vorenbedoelde benoeming van het Da-
gelijks Bestuur en voorts betreffende alle onder-
werpen, welke in stemming zullen komen na
plaatsing daarvan op een tfldlg röndgezohden

(vervolg op f>ag> 4)



UITTREKSEt

Voor PD 1110 Naam.lJJOTXMjyJE,.!^)!^
YOOBI.TTEBZET

Origineel in P?......??.5. Naam GM/lMSGHAP.,...OED-IIlE.aME.,.,̂ EKERS,*

Volgnr Ag.nr 49Q46 Aard van het stuk 9?eraichtdiverse groeperingen

van oud-ill.werkers en^ 4 Datum 23*9*43'''

Er is een soort raad gesticht, die de nog lopende zaken
zal afhandelen en in den Haag zetelt: De Adviesraad der Ille-
galiteit*

In de praktijk is het, volgens de mening van velen een
lichaam, dat niet meer actief kan optreden, terwijl een en
ander binnen de kring der GOIWDI tot een breuk heeft geleidt,
waaruit de GOIWDJ in Hersteld-Yerband is ontstaan* Laatstge-
noemde organisatie heeft de bundekingspogingen voortgezet
met de BOIW (Noord Holland/ en voormalig Verzet (Zuid Holland)*

Toorhoeve was hieraan reeds begonnen, doch retireerde op
het laatste moment, waarschijnlijk tengevolge van te wlnig
vertrouwen en een gemis aan aanpassing.

Het spook van de GPW-ers was aanleiding tot de stranding,
doch velen menen, dat zijn taktiek absoluut fout was, want
na de concentratie had men alle troeven in de hand gehad om
ze (de CPN-ers) wei*g te rangeren*

Uit de voortgezette "bundelingspogingen is tenslotte de
Mationale-Federatieve-̂ aad ontstaan, die dus ten doel heeft,
de actieve verzetsmenŝ t te bundelen»

De Öoelstellingen van deze Nationale-Jederatieve Raad zijn
nader omschreven in de bij dit rapport gevoegde stukken (Huis-
houdelijk Reglement eh Statuten van de 7er*Voomalig-Verzet*
Zuis-Holland),

Deze gebundelde illegaliteit is thand bezig het CPN-probleem
op te lossen*

Uitgetrokken door .?. Afd./Sectie rACD....4r Datum 7.3.49

Op aanwijzing van r5....r-.r:r*8.

5030 - '48
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Politie Haarlem BUREAU B

Haarlem, 24 Maart l'
30.MRZ.194S:

Hierbij doe ik U toekomen een rapport' dd.23-3-48
van de I.D.Haarlem betreffende een besloten bijeen-
komst in de "Union"fabriek Haarlem van topfiguren
van het Pederatiebestuur der Ex-illegaliteitsbonden.

De Hoofdcommissaris van Politie

Aan
de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68
* s-Gravennage.



I,D.Haarlem
" a .

O

üp 23 Maart 1948 van 2ü tot 25 uur werd in het kan-
toor der Cacao-en Chocoladefabriek "Union",Paul Krugerka—
de 45 te Haai-1 pm-pfm jb^p^Q-fcpn b-i -jpgnkomat gehouden,welke '
alleen toegankelijk was voor g>enodigden.

x| ^e directeur der fabriekP.«J.Kapteyn,Militairenweg 2a
üverveen,had aanvankelijk tegen een medewerker gezegd dat
er een bijeenkomst van het i1 eder at i eb est uur der Ex-Illega-
liteit zou plaats vinden.Verschillende (bestuurs)leden van
de B.ü.I.W.en van het Fe d er at i eb e stuur in Haarlem bleken
van de bijeenkomst niets af te wet en.Kapt eyn heeft voor
de aanvang der bijeenkomst het doel dan ook nader omschre-
ven als i ex-illegalen,leden van de P.V éA»em enkele genodig-
den,willen zich in verband met de politieke situatie nader
beraden over _de houding tegenover de in <|j^x-ille^alij:€dLt.8

Jbonden opjg^olMn „VQQjE'n^
t -en t e YËI.W l A diBidifrTï'-i ~

'w""*"""̂ *Eapt eyn heeft op 23 Maart 1940 nagenoeg de gehele dag
de heer Diamant uit Amsterdam bij zich gehad.Deze heeft ver
moede lijk ook de bijeenkomst bezocht.

Wat er op deze vergadering is besproken is-tot dusver—
niet bekende

Tijdens de bijeenkomst stonden de volgende personen-
auto's voor de fabriek:
G-Z-93|j63, af gegeven aan de "Union"fabriek Haarlem,

/l (r-13290 , «Har.H.L .M. van Nispen tot Zevenaer
te Laren(25-6-2Ü),

G-51541 , N.V.van Delft & ün.,Banket-en Koek-
fabriek v^i "De Vlijt",Koog ad Zaan,

X\, Johannes Dr o p, Thor b eek el aan 283 Haag,
HZ-33412, Gom.Ven."Seka",Handelsmij. ,Veelzicibt-

laan 8 Rotterdam.
In de naaste omgeving van de fabriek stond personenauto

/f G-85151, Nic.de Lange,LinnaeusparkWé22hs A*dam

/l J. Van Delf t .uit Koog a. d. Zaan en J. Drop uit Den Haag zijn
topfiguren uit het Fe d er at i eb e stuur der Ex-Illegaliteit.
De bijeenkomst is meer dan vermoedelijk ook bezocht door

t i de heer Kieft uit Amsterdam,die-evenals de heer Diamant-
^* deel uitmaken van het Federatiebestuur.

Kapteyn maakt ook deel uit van de Federatie,is lid van de
• ï.v.d.A.,maakte diverse reizen naar het buitenland,is te

beschouwen als socialist.
Haarlem,23 Maart 1948.



IIAAD VAÏÏ HET VOÖBI,IALIG VERZET .

ffECREgAHIAATr WAAL3TRAAT 7 5___ ÏÏMOI13?, TEL, ir. 3400^20441. . ,

Notulen van de vergadering der H. 5». R. gehouden op Zaterdag 23
Januari 1.1.
AanT/eai^ v; ar en:
B. DIALiAïïT
Dr. J.H. BEUKEN
Ir. S.G.C. LAKGEKDALI
A. v. d. HEULEÏÏ
J. 3ISEHES
P. J. HtaHtnïOORÏÏ
T. ïfüMS
G. J. OUDE GROM

Th. v. d. -HEUVEL (L.P.C.)

Bericht van verhindering zonden;
Mevr. v. ELSEïT, H.H. ïïlSüWPÖöRT, GHAVEN en RICHTER,

jr. .IjANG-EHDAi/i deed mededeling betreffende zijn pogingen tot het
doordringen bij de Kardinaal, hetgeen tot heden nog niet was ge-
slaagd, doch zeker binnenkort zal geschieden.
Dr. SËNKEU memoreerde een gesprek dat hij had gehad met. oud-ille
gale priesters, waarin hem was- verteld, dat de B. O. T. *\7. de Stich
ting Herstellingsoorden voor Oud-illegale Werkers en de vereni-
ging "Vrouwen van Hevensbrück" als communistische mantelorganisa
ties stonden aangeschreven. Dit werd voor de voorzitter aanlei-
ding om uitvoerig uiteen te aetten dat er^geen sprake was van
enige communistische invloed in de B.0.3V1*. Voor 2 jaren was
dit anders. Het was bij mijn verkiezing tot voorzit .er nu niet
zo, dat gesproken kan worden van "VËïïT V IE I VICI" . , doch ik mag
thans zeggen, dat het mij in deze periode is gelukt elke invloed
van de C.P.ÏT.-zijde tot nihil terug te brengen*
Thans is de samenstelling van het Hoofdbestuur der B.O.I.'iï»:
2.' R.Z. le'denj 2 P, v. d. A- leden, 1 C. P. ET. (in een ondergeschikte
bestuursfunctie) en 2 niet politiek aangeslotenen.
\ïij mogen gerust zeggen, dat v/ij er in geslaagd, zijn het stempel
waar Dr. REHXElï over sprak van onze organisatie te hebben afge-
rukt •

HEEB.ES; Wij moeten inderdaad zorgen dat de C.P.H.-ers geen baan-
tjes in onze organisaties weten te veroveren.

K doet 'mededeling van meerden, klachten welke van ver- •
schillende leden waren binnen gekomen betreffende de Stichting
Herstellingsoorden en meer speciaal wat betreft de Herstellings
oorden Duynhage en Eareol.

- Daarna -
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Daarna werden.de ingekomen stukken behande-ld. Een schrijven van
Ir. den.BOER uit Dordrecht behelpende zijn: bereidverklaring toe
te treden tot de Oommissie als adviseur .werd even aangehouden x'
in verband met een-door de voorzitter ontvangen schrijven van
de Directeur der Stichting 1940-''45 te Amsterdam, welke er hè- .
zwaren tégen had gemaakt dat de 1T.F.R. adviseurs had aangezocht,
welke door hun arbeid aan de samenstelling der aadere rapporten
niet méér als neutraal mochten worden beschouwd»

Een schrijvan van de Burgemeester van Doorn met het verzoek aan
het Bestuur der ÏT.F.R. om enige-bestuursleden aan te wijzen, die
met .hem de kwestie van Huize Doorn zouden kunnen bespreken. De
heren LAÎ ENDAï/ï en Dr. REKKEN zouden zich met de Burgemeester in
verbinding stellen en'verslag uitbrengen, op de e.v. vergadering*
Vervolgens deed Dr» EMKEN" mededeling van een ingekomen schrijven
van de Heer Maurits;DEKKER, waarin deze mededeling deed',van het
feit, dat .hij als toneelschrijver esn stuk had geschreven, dat
verband hield met de illegaliteit, doch dat hij geen kans zag 'om
.dit stuk opgevoerd te krijgen* ' • •'
Besloten werd.,- dat- J&r» BMISH de' heer Maurits DSKLvTSR vzou ver-
wijzen naar B. DIAMAJfï, terwijl tevens de heer OUDE &ROEÏT inzage
van het stuk verzocht en de heer v.d. HEUVEL meende in Utrecht
wel een toneelvereniging te weten, die bereid zou zijn een goed
stuk der oud-illegaliteit in studie te. willen nemen*

•." . ' ' . ' • • ' - . "x . . - . . . .
• ' ' '

Uitvoerig deed de heer LAIfflïïDAM daarna verslag van het onder- -
houd,; dat" hij en de heer DJUffiAHSÏ hadden gehad met- Me j o ̂ELDEHS, .

..de secretaresse van H.M» Aan Me j. ÏELDEÏIS werd toegezegd, ̂ at '
' zij op korte- termijn 'een exemplaar van het, definitieve statuu*
der ÏT.F/V zou krijgen toegezonden, terwijl aan de heer ffrso
KQHHSSAffl""de particulier secretaris van H.M. een' uitvoerig memo-
randum zou worden toegezonden» •
Me j., fEI3)EÏÏS legde toe de strekking van het onderhoud aan H.M.
mede te zullen̂ delen. - ^ >

Een schrijven van de heer SIBDBRIUS,waa.rin deze mededeling deed ^
van niet te zijn geslaagd in zijn voornemen de grootste groep-
der oud-illegalite'it; van Friesland over te doen hevelen naar de.
U.l1.E. ̂ erd voor kennisgeving aangenomen, meer neg omdat Dr.
RMKÉÏT toezegde voor goede contactpunten inr Friesland te kunnen
zorgen* •

Daarna vond een dicussie plaats over, de samenstelling der N.F.K.
naër"aanleiding van gedane opmerkingen in afdelingen der B.O.I*W.
Alagpoedig bleek, dat er door het niet bezoeken van-de vergade-:.
ring, waarin deze kwestie.in de boezem der B.O.I.W. wa.?s behan-
deld en een ieder voldoende gelegenheid had 'gehad, zi;fh visie
oj?,éé*n en ander kenbaar te mafcen, - de gestelde vragen als -niet
•terzake dienende konden-worden beschouwd. De heren v.d. MEÜJÜSN
en HEERES deden nog dxiideli j kef uitkomen, dat het statuur der

' ÏÏ.F.5-. wel degelijk in huil afdelingen was" besproken.

Vervolgens, werd o,p verzoek van de heer v.d. MEULEïï uitvoerige
aandacht besteed aan de voorbereiding van het te Rotterdam te

- houden -̂
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houden congres en waarin ook .de kwestie "der fusie zou moeten
worderi bezien.-In dit verband verzocht hij een voorstel in te ,
mogen dienen tot vorming van een:commissie, die ter oriëntering
der volgende vergadering een rapgort zouden opstellen, bedoeld
als richtlijn voor de te volgen discussies. Dit voorstel vond
geen enkele .tegenwerking en de H*H.-REKKEN, v.d. MSÏÏLEH en.- ;
HAGENDOORN werden in deze commissie benoemd. De Heer.HSS&ES deed
nog duidelijker uitkomen, dat de datum van Pasen voor- het te

'. houden congres hém zeer speet, daar.hij er van' overtuigd was, , •
dat deze datum 4e vroeg gekozen was. We moeten een bescïirijyings-
brief met advies en gelegenheid'tot het; stellen van amandementen
en daarna uitgebracht prae-advies rio g geheel verzorgen -en ver-
werken. • , • • "-. ' - ; • - " ' - ' ' . ..." ' " . ' . ' ' • ' . '
De heer v.d.. MBULEF meende, .dat het zeker niet voor Pinksteren
zou worden» alvorens liet congres kon worden gehouden» -•.
De'volgende vergadering moeten "w.e met positieve voorstellen. ; ,
komen met het, geven van advies voor de .-.opbouw _van d-e-. organisatie»
De heer HSRES gaat hier niet mede accoord en meent, dat er ook
rekening'geheuden .dient te^wdrde'n m.et dé wensen, die zouden
kunnen leven in de (T.O.I.̂ .ÏÏ.

Hen schrijven van de vereniring.Ex-Polïtieke G-evanpenen te 's—(ïra-
vénhag-e werd. ter afdoening in handen gesteld van de secretaris

' (Wens tot Bundeling). _ '•.'•. - . . .-.'. . •: ; . ':'.....•.'• '•

- Hierna vond een korte bespreking .plaats over de L.P.O.-en de
financiële verhoudingen. " ' - ; ,v;-•' •'
De heer'.DIAMANT meende, dat er billi jkfeeidsgronden aanwezig waren'
voor de mening der leden der Ii.P̂ G., in verband met het door hen .
gewenste statuut, hetgeen door-geen.'der .aanwezigen werd ontkend.«
De verwachtingen, welke -wij voor 13.48 moeten- atèllen. over de~ '•>.'•

' bijdrage, welke in de kas der'Noï'c^i zou vloeien, moeten gegie'n-
de gehouden bespreking niet te hoog worden .aangeslagen, mede in
verband met de verklaring ̂ an Dr. RENKEN, dat "Op korte Golf s

thans met een tekort vanf.6.600.— he^ft te kampen^ hetgeen yer-
minderd kon worden met. f .600,— aan vrijwillige bijdra.gea.
De'1Ï*P*0. heeft eehter tpegezegd f. 2.000.--, voor haar rekening
te nemen, in verband met de belangrijke ëteun, 4ie d,e Gr.O.Iŷ .N.
zou hebben aan het blad in̂ Je heractivering der oud-illegale
werkers. •' - ' " * ̂ ^ " '... _ • . • ... • ..' •• "• , . ; : . -

- We zijn dus moreel verplicht -althans de ïi.P.C.- om deze gelden
te betalen. Wanneer-er thans een reserve is van f. 4". 000.— voor

. de aankoop van een-auto dan moét de N.B.P. toch toestaan, dat de
f.2.000.— voor Op korte Golf zullen worden gefourneerd.
DIAMANT:-Ik vo'el mij niet bevoegd om in deze kwestie iets- te
zeggen.'Wij hebben eenv overeenkomst gemaakt voor de N.P.. .
LAïIGElTDMï Betrekkelijk! Het, saldo: Wat de, I.P.C. heeft is niet
f»4.000*"r doch f.2.OOÓT-, want we moeten niet met geflatteerde ,
cijfers gaan werken»; ' • , . - , • ' ' . ' • • <

",. v.d. HMSTEL* Wij hebben ."per- 1 Januari niets in kas,
LANGI1DM: Neen! Houd je dit' vol, dan steek je je kop voor ^ .
f.2.000.— in de lus. , .

. - • ' ' - Renken - . .
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RE>Ti03N: Een ach.riftel.ijke overeenkomst bestaat niet, maar wel
een mprele en daar ben ik van overtuigd, dat zullen de heren
van da- X.P.C. ook'niet ontkennen.
v.d. HBWBLï ?/e zouden het eventueel-als voorschot kunnen geven?
KyJBHÏJOOBïT s Neen,' dat moeten jullie niet doen, .het is of geven
op grond van een gedane afspraak, 6$ .er is géén afspraak ge-
maakt en dan kan SÜIïBPS ook geeft rechten laten gelden0,
v.d. MEUEBN: De L.P.C. heeft over 1948 een saldo van f.2.000»— .
en niet van f. 4-.000. —. Heeft de L.P.O. inderdaad de toezegging
gedaan,' dat er f.2.000»— betaaldzouden worden, dan moet aan deze
morele verplichting ook worden voldaan. Ergo heeft de heer
LAl.l'G-BNPAH gelijk, als hij zegt, dat op deze .wijze het saldo een
geflatteerd bedrag weergeeft.
v«d. HEunSL: Ik wist van de gemaakte- overee'nkoms't- niets af!
DI&IAM; Het verrichte werk van SCHSPS met "Op korte.. Golf»
was zeer goed, alleen al om "Voorhoeve de wind uit de zeilen te
nemen. •
v.d. IffiüïiEïï: We stellen dus vast dat de finantiële basis der
U.T.R. nihil is.
Afgesproken werd, dat het financiële gedeelte nader -nog bespro-
ken dient te worden, daar ook de secretaris der l.?.R. de
beschikking over financiën diende te hebben.

la.de gehouden rondvraag, waarin tevens de datum der volgende
vergadering werd vastgesteld op Zaterdag H Februari a.s", en
enkele kleine interne vragen werden beantwoord, sloot de voor-
zitter de Vergadering om 15.30»

De secretaris

P.J. Hagendoorn



Verslag van de vergadering der (brede) Federatièiraad gehouden
op 23 Maart 1948 te Haarlem. Paul Krugerkade 45.

Beatuursresolutie.

De voorzitter dhr Diamant leidt in het kort in
/eventuele bespreking over een on&werp resolutie in de laatstgehou-
den bestuursvergadering opgesteld i.v.b̂ . met de positie van de ge-
georganiseerde illegaliteit t.a.v. ons nationale zelfstandige be-
staan.Om aan deze bespraking enigzlns lijn te geven heeft het
bestuur een ontwerp resolutie opgesteld, die als leiddraad voor
de discussies kan dienen en zeer zeker niet bedoeld is om zonder
meer te worden aanvaard. Er kan aan geveild word en .Hij kan worden
verscherpt en verzwakt aangenomen of verworpen worden, al dan niet
in gewijzigde vorm.
Hierna gaat de voorzitter over tot het lezen van de ontwerp-reso-
lutie,welke aldus luidt:

De vergadering van de Federatieraad van organisaties van oud
Illegale werkers,gehouden op £3 Maart 1948 te Haarlem,van
oordeel;, /

dat het voormalig verzet',zich heeft georganiseerd,
mede om te voorkomen,dat de toestanden zoals deze in Duitsland *
van 1933 tot de bevrijding hebben geheerst,waarvan ook
Nederland het slachtoffer werd,terug zullen keren__——

keurt iedere dictatuur,onder.welke vorm zich deze
voordoet,ten sterkste af;

" ' V

, , . veYwacht vrin ieder lid van de bij de Federatie
aangesloten organisaties,dat dit wordt onderschreven

keurt af:
hetgeen in Tsjecho Slowakije heeft plaats gevonden,waar men
door toepassing van dictatoriale middelen de democratie heeft
uitgeschakeld;

adviseert: r
i •

de bij de Federatie aangesloten organisaties zich uit te
spreken dat samenwerking met hen,die deze dictatuur goed-
keuren,voor de doeleinden van het voormalig verzet niet
meer mogelijk is.

Algefljeae, Bespreking;
'~"~ :'"'-.;; • • Voor de algemene bespreking geven zich op:Hartog,

Bier, v. d.8®rst, Spoor, Stef f en ,Kapteyn,SehtSngel, Hoekstra en
Weismulleiu

Hafrtog; Dhr Hartog wenst twee vragen te stellen:
aJWaarom de noodzaak er is,deze resolutie samen te stellen en
b)Wat in de resolutiewordt verstaan met het woord doeleinden.

Bier; Dhr Bier vraagt of het niet in strijd met de sta-
tuten ia deze resolutie aan te nemen. Hij vindt ze bovendien
een slag in de ruimte. Men praat wel,maar wat doet men.

. . \; Dhr vdHorst is Verrast over dez» resolutie.Men wil.

de bond sterk maken en gaat op deze wijze een aantal leden
afschrijven.Spreker heeft altijd op het punt gestaan,dat de
organisatie zich niet met politieke vraagstukken moet bemoeien.
Begint men over Tsjecho-Slówakije,dan moet men ook beginnen
over Spanje,Griekenland,Palestina enz. Ieder die getoond
heeft goed Vaderlander te zijn tijdens de bezetting moet lid
kunnen blijven.Hij ontraadt sterk zich op politiek terrein te
begeven.
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Spoort Dhr Spoor deelt mede,dat in de afd.Velsen men reeds
over deze kwestie gesproken heeft.Men wil daar een ledenverga-
dering uitschrijven van de afdeling en op die vergadering maat-
regelen treffen.

Steffen; Dhr Stoffen is van mening,dat we in.deze crisis alleen
goede leden moeten houden. We moeten niét zien wat we gehad hebben.
Hij vindt de resolutie nog veel te slap.Afkeuren is hem veel te
zwak. Ir dienen maatregelen genomen te worden.We moeten niet weer
een stoot in de rug hebben.

Schüngel; Deze keurt natuurlijk af wat in Tajecho Slowakije
gebeurt,doch vindt de strekking van de resolutie onrechtmatig.
Velen hebben niet tegen Duitsland gevochten,dooh zich tegen het
onrecht verzet«Het verzet is individueel,daarom kunnen we geen
bepaalde groep uitschakelen. Bovendien komen we dan in de onmo-
gelijkheid onze goede gedachten aan deze mensohen mede te delen.
We verlagen ze tot tw$de rangs burgera. Hij ziet maatregelen als
in deze resolutie neergelegd binnen.het kader van het dictatoria Ie
systeem liggen,al is het misschien de bedoeling hier tegen te
strijden* We moeten hét kwade als Christenen naar Romijnen 12 over-
winnen door het goede.

k • \: Dhr Hoekstra is van mening,dat doel en taak van onze

organisatie zeker is, zich niet met de politiek te bemoeien.
Wanneer men in de geest van deze resolutie handelt wil men eigen-
lijk een oorlog voorkomen,door een oorlog te maken,Men kan ook
een zelfde resolutie geven tegen leden,die de dictatuur van de
dollar voorstaan.De consequenties van deze resolutie zijn voor de
Heer Hoekstra niet te aanvaarden, en zijn het ook niet volgens
hem staande op de basis van de statuten der Federatie.

Kaptein; Dhr: Kaptein beweert,dat men bij het begin ven de
oprichting der B.O.I,W. opzettelijk gewaakt heeft tegen een basia
waarop bepaalde groepen zouden zijn, -uitgesloten. Met voorbedachte
rade heeft men steeds politieke periKelen buiten de illigaliteit
willen houden. Hij herinnert in deze even aan de strijd rontiüde
clausule Trouw aan Oranje. Hij brengt in herinnering .hoe de Heer
Voorhoeve de B.O.I.W. altijd beschuldigde van het feit aan politiek
te zullen gaan doen.(al deed hij dit zelf). Gezien deze historie
was hij ontsteld, toen hij deze resolutie hoorde voorlezen.
Persoonlijk vooroordeelt hij de gebeurtenissen in Slowakije voor
100$.Toch oordeelt hij toepassing van uitsluitingsmaatregelen
binnen de organisatie ongerenst.Op dit moment past 'een dergelijke
resolutie zeker niet. Hij , vindt ze een soort misbruik na en van
de situatie. Men moe| volgens hem open kaart spelen en op een
congres de statuten wijzigen. Geen verklaring in deze zin.

Bak; Dhr Bak sluit zich aan bij da woorden van dhr vd Horst
Men moet zich niet met buitenlandse .toestanden bemoeien. Toen men
in Ooste*ijk een dictatuur had onder katholieke leiding hoorde
men er niets over.Een dergelijke resolutie als hier is voorgelezen
vindt hij niets anders als een stuk verkiezingspropaganda die meer
dan ergftlijk is.

/ •

Pauze: De voorzitter schorst de vergadering om de aanwezigen
in de gelegenheid te stellen een kopje.koff te te gebruiken.

,é
•

Na de pauze meemt de voorzitter het woord om in eerste
ronde vragers en debatters van antwoord te dienen.Daarna zal ge-
legenheid voor dupliek worden gegeven.

. '' . , . ' -3-'



Dhr Diamant begint vast te stellen,dat vanzelfsprekend deze
resolutie geen definitieve is en hoofdzakelijk is bedoeld als
richtlijn voor de bespreking en in geen geval tegen de personaa
van de communisten. Wanneer zij een buitenlandse dictatuur af-
keuren of welke dictatuu» ook,dan Is er geen uitsluiting van hun
lidmaatschap. Zijn zij echter persoonlijke voorstanders van het
binnenhalen van een buitenlandse, dictatuur,dan verlochènen zij
vandaag metterdaad waarvoor in het verzet is gestreden» Wij
hebben steeds gevochten voor vrijheid en nationale zelfstandig-
heid .Me t erkenning van de waarde die ook communistische ver̂ zets-
mensohen tijdens de bezetting hebben gehad is men niet klaar,Sr
ia een wijziging gekomen in d| situatie. We willen niet van de
ene dictatuur in de andere villen. Waar we konden hebben we de
communisten niet uitgesloten en we betreuren het, dat hun eigen
houding de oorzaak is,dat het deze weg op moest.Men heeft ge-
vraagd waarom alleen een resolutie l.v.b.met de gebeurtenissen
in Slowakije en niet tegen Franco,Griekenland .Roemenië* enz.Zodra
we in onze organisatie mensen zouden hebben,die openlijk in onze
organisatie zoiets zouden goedkeuren,zouden we ook met deze
mensen gaan handelen.Bovendien is het geen angst voor de opsïfrs
of angst voor een dictatuur,maar het gaat hier om een pélfcllel
tussen de gebeurtenissen in de opkomstperiode van Hitler en wat
nu In Tjsecho Slowakije gebeurt.
Sleutelposities worden bezet,de betere posities aan medestanders
gegeven,omdat men een bepaalde politiek ,op dezelfde wijze toe-
past «In Tjseoho Slowakije wordt het verweer gesmoord. Men kan niet
anders dan zich erbij neerleggen,Spreker heeft zich van te voren
op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen en men kan nu eenmaal
in de rijen van de bestrijders van de dictatuur of van een be-
paalde dictatuur n.l.de faolstische geen personen in eigen gele-
deren handhaven,die de dictatuur niet alleen omhelzen,maar ook
goedkeuren en praotlsch willen verwezelijken in onze samenleving.
Geen communist behoeft onze rijen te verlaten wanneer hij zegt
tegen het dictatoriale systeem te zijn.Spreker kan zich voor-
stellen dat er leden van de CPN zijn,die er persoonlijk zo over
denken,hoewel het moeilijk zal wezen om dit standpunt binnen
hun eigen kring te handhaven. Dhr vd Horst was verrast door de
resolutie. Deze resolutie is echter geen besluit. Ze wil enkel
een advies geven aan de afdelingen,die dan in eigen kring maar
moeten uitmaken hoe men daar tegenover dit probleem princi-
pieel en praofcisoh staat.
Als voorzitter onkent Dhr Diamant ten .sterkste, dat men met het
aannem«o van een resolutie in deze geest, zij het dan misschien
In weCfc apüera béwcrordingen zich op het terrein van de party-
politiek zou begeven. Daar moet/men punten van beginselpro-
gramma "van bepaalde partijen gaan uitwerken via het voormalig
verzet.Hij is in het geheel met Sehüngel eens wanneer deze
beweert,dat men de leden van de CPN binnen de organisatie op
deze wijze in een twede rangs positie dwingt
Het is met het karakter van het voormalig verzet in strijd
leden te handhaven,die persoonlijk daadwerkelijk voorstanders
zijn van een nieuwe dictatuur.De vraag van dhr Hoekstra is
eigenlijk al door spreker beantwoord. Een dergelijke positie-
bepaling als in de rèsiÉLutie wordt gevraag* heeft met partijpoft
litiek niets te maken.'ranslotte wil spreker nog even beantwoor-
den wat Dhr Kaptein heeft gezegd_,HIj was onsteld bij het horen
voorlezen van deze resolutie .Was hij op de bestuursvergadering .
aanwezig geweest,dan had hij er re.eds eerder mee kennis kunnen
ma ken.Het is voor spreker in belangrijke mate verschillend of
men een actief voorstander is van het invoeren van een buiten^v
landsë dictatuur,dan wel of men, een ander sociaal princlpe&an-
hangt.Verschillende principiële inzichten hebben er binnen de
kring der oud-illegalen altijd bestaan. Met de resolutie is
niets anders bedoeld dan een uitspraak te geven l.v.b. met con-
crete feiten zonder enig algemeen politiek aspect In rekening te



brengen, wat betreft een nadere verklaring van het woord
"doeleinden" merkt spreker aan het adres van Dhr Hartog op,dat
bedoeld zijn de doeleinden waarvoor men principieel verzet heeft
gepleegd n.l.vrijheid en onafhankelijkheid met handhaving van
de democratische rechten*

De twede Ronde

Na deze toelichting van de voorzitter krijgen de
aanwezigen die dit wensen gelegenheid voor dupliek.Hiervoor
geven zich op:Kaptein,Hoekstra,v.d.Horst,Verbeek,Klein,Schipper,
Sohttngel en v.d.Heulen,Tijdene deze discussie zien enkelanvan
het woord af,daar hun mening reeda te berde is gebracht*

Kapteint Kaptein bevindt het bevreemdend,dat men nu met deze
zaak komt. Men wist toch bij de oprichting van de BOIW ook weldat
sommige CPN leden voorstanders van het dictatoriale, systeem
waren.Waarom kon men die toen wel toelaten en wil men nu maat-
regelen treffen.Zelfs de vroegere GOIW (Voorhoeve}is niet op het
starre standpunt van uitsluiting der CPNleden blijven staan*
Spreker heeft nu en tijdens de pauze reeds verschillende namen
van politieke stelsels en vertegenwoordigers daarvan horen
noemen.Men moet op deze wijze niet doorgaan. Is men bang voor de
colonne idee?Dan moet men de statuten wijzigen en zeggen,dat
geen enkele CPNer lid kan blijven.Volgens spreker zal trouwens
toch blijken,dat niet, iedere CPNer nationaal verraad zal plegen.
HijüJcomt er nogmaals voorop om op deze wijze geen resolutie te
aanvaardefc.Bhr Diamant antwoordt, dat men in Amsterdam ook inder-
daad statutenwijziging voorstelt,met dien verstande,dat leden
tegenstanders moeten zijn van iedere vorm van dictatuur.
Dhr Hoekstra refereert aan wat door Kaptein is gezegd.Gaat men
voor 100$ in de richting van de resolutie,dan zal een afschei-
ding het gevolg zijn en staat men eigenlijk op het standpunt
Rusland vandaag aanpakken.Dhr Klein spreekt in hartstochtelijke
bewoordingen over de eenheid en de kameraadschap tijdens het ver-
zet. Toen wilde men wel de offers, ook van C.P.N.'ers gebruiken
in de strijd ten bate van onze eigen mensen. Spreker heeft reeda
in Spanje de beste strijders tegen het fascisme leren kennen, die
meer dan een half millioen hebben voortgeholpen naar Frankrijk.
Hij wil de zaken zeker niet zo stellen als in de resolutie. Dan
moet men zich ook kanten tegen Amerika en Griekenland. We moeten
in het geheel deze weg niet op en voortgaan onze activiteit te
versterken op de bestaande basis. Zijn afdeling hoort veel te
weinig van de Federatie. Wanneer we op deze wijze zullen handelen
roepen we een nieuwe oorlog op. Na de vorige wereldoorlog riep
iedereen nooit meer oorlog en nu lijkt het wel of men zo spoedig
mogelijk heenjaagt naar een nieuwe. Dhr. SERBEEK sluit zich aan
bij dhr; KAPTEIN en ziet kan het woord af. Enige aanwezigen ver-
laten om des tijds wille de vergadering. Dhr. van WOLFEREN con-
stateert, dat de resolutie geen volle bevrediging vindt vanwege
zijn samenstelling. Dhr. KAPTEIN vraagt stemming. "PinVelen zijn
voor, enkelen tegen, doch de meerderheid onthoudt zich van een
uitspraak. Dhr. v.d. KEULEN merkt op, dat we heel deze materie
moeten bekijken vanuit ons nationale volksbestaan. Dat mag niet
worden aangerand, op geen enkele wijze. Het is niet juist, dat
men in een organisatie onder alle omstandigheden op dezelfde
oasis kan blijven staan. Wie in een bepaald geval zijn medestrije
der is, uit welke motieven dan ook, kan het in een andere of ver-
scherpte situatie zeer zeker niet meer zijn. Dit hangt van be-
paalde factoren af. De illegaliteit was het geweten van ons vollk

- én -



en de zenuw van het verzet tegen machtswellust en dictatuur en
zal,uit dié geest moeten blijven leven. Daarmee staat of valt
het verzet.
Uit dit aspect moet men deze problematiek benaderen. Hij ad-
viseert dan ook deze kwestie op de afdelingen te bespreken en
er later op terug te komen als men een en ander goed heeft
doorgedacht.
Dhr. DIAMANT brengt de resolutie in stemming. Deze wordt in
zijn thans bestaand? vorm verworpen met 9 tegen 6 stemmen.
Terwijl de overgrote meerderheid der vergadering zich niet
uitspreekt, '
De voorzitter stelt dan ook vóór geen advies in de zin van deze
resolutie zonder meer te geven, doch heel deze materie na even-
tuele besprekingen in de afdelingen aan de hand van mogelijke
voorstellen later nader te bezien,

Rondvraag en sluiting

Daar het reeds bijna 11 uur is geworden en
verschillende leden nog een lange reis naar huis moeten maken
'wordt het punt rondlrraag van de agenda geschrapt. Be peming-
meester verzoekt alle afdelingen de ledenaantallen op te geven
en de contributieschulden zo spoedig mogelijk af te dragen.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dé Se secretaris
A.v.d. Heulen.



Op de vergadering van"het Provinciaal-Be s tuur" (van het "Voor-
malig Terzet 2uid-Holland")/"bracht de secretaris verslag uit
van de gehouden vergaderingen van de N*!P.R., ziende de •
"Nationale Federatieve Baad van het Voormalig Verzet"„

De hoofdzaken van dit verslag z'ijn hieronder vermeld*

1e Yergadering^vaii de Jf.P« R. op 1Q. 1 _. 1948. . . .
Aan?.?ezig alle leden van het [Federatie bestuur en als gasten
enige leden van de G-.O.l.W. en de B.O.I.W.
Voorzitter'was: B^DXAHAJTT. Deze gaf een uiteenzetting over taak
en plaats van dê ïf,F«H., "• als-ĵ erste concrete en officiële Ver-,.

' tegenwoordiging van de gebundelde illegaliteit.
Br wordt een commissie benoemd,, die een.voorstal zal doen aan-
gaande de organisatorische opbouw'van de ÏT.F.R..
Ter besparing van kosten zal de N.̂ .S. voorlopig gebruik maken
van het bureau van V.V. 2. Rotterdaai. . -

2e Vergadering van de ïï.Ii'.S* ô -*«....'. ..
Was hoofdzakelijk gewijd aan de bespreking van d'e verhouding tot

" d e Stichting 1940-1945 en van het, statuut'van dé Landelijke
- Pr o p ganda Commissie ,.(I3-P»̂ 0 enz.

A-lö doelstelling van de Ii.p-.C. werden-vastgesteld:
a. het voeren van propaganda t.b^v. 'en in'overeenstemming met .

de ÏT..F.R. j " • ~ • . .
. b. hét verwerven van geiden ter ondersteuning van de door de

F.P.'R... te voeren actie; . <
c., het^ verv/erven van gelden t.b.v. de Stichting 1 940-r'45, monu-

ment enzorg", kranslegging, • enz.

T.a.v. revenuen werd bepaald, dat alle baten (behoudens 25 f0
vannde netto-o-pbrengsten, die ter beschikking- van de L.P.C. "
blijven) aan de ïT.l?.̂ . ten goede zullen komen.

\e y e r̂ gad e r ing vanJ de F. P. Rv p_p_ •^•* •. ̂ , • ' • ' . . . . - - .

, Th be*hariaeTing Icomlb het 'voorste1!" over de organisatorische opbouw
van de daartoe op de 1e_vergadering ingestelde commissie0

V . Voorg'esteld worden 16 vast • districten, t.w.: :
,.' . . 1 . Arasterdam* • . : - " ' • • . - . . ; ' •

2. Ifoord Holland boven iiet IJ (zetel Alkmaar)
3. ïïoord Holland beneden het IJ (zetel Haarlem)
4. Den Haag -
5. Rotterdam . ' • . '
6. Stuid Holland (Provincie) *
7. Utrecht Tstad) ,, - . " . ' ;
.8. utrecht (Provincie) ' • _ -•
9. Gelderland • - " .
LO Overijssel - ' , .
11 Drente • •
12 Friesland ( -

-• • , 13 Groningen " "
14 Brabant ' . .

: 15 Limburg -
.16 Zeeland "

.- ' ' ' . . . . - Dit - .
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Dit wordt in principe goedgekeurd.
• Ook wordt in beginsel besloten, van de deelnemende groepen voor- ,
lopig een contributie van f. 0. 50 per lid per 3 aar te vragen
(̂ . O.I.W.ÏI. in hers.t. verb. en 33e Federatie)

Men wil graag met spoed weten, hoe de houding van en, ten opzichte
van de Ued. Ver. va. Ex-politieke gevangen zal zijn»,

4e Vergadering van de W.Ii'.jl*
"'ëes pr ok e n word t : ' '
a. De vorming van een commissie inzake de rapporten over het

Rode Kruis (pakketfcenzehding enz.) en de Engelandvaarders \. de bundeling in Friesland, waarover de heren DIAiAAÏïT en

LASfGEïïDlM hebben gesproken- met de heer SIDBBIUS, evenwel
nog zonder resultaat} ,

c. het bezoek van een H. L, H. -commissie aan- de Burgemeester van
Doorn, "terzake Huize Do orritt|

d. het bevredigende onderhoud .van deselfde commissie met de
secretaresse van H.M. de_ Koningin (alle inlichtingen zijn
verstrektj aan -de heer KOHHS2AM. zal nog een uitvoerig exposé
worden gezonden)}

e. een klacht van "de af d. Meppel" over een ex-politiek gevangene,
die optreedt als controleur bij de Schade-Enquête-Commissie
aldaar. .

5e Vergadering van de ÏÏ.TïVB..
Besloten werd nog geen congres te organiseren»
Inzake de fusie tussen de bladen "Ons Baken" en "Op korte Golf"
zal getracht worden, deze bladen met geheel dezelfde inhoud
te doen verschijnen*
Ook wordt nog gesproken over een samengaan me, t het blad ^
treden" van» de N. T. v. lx. Po. Ge, zodra deze na zekere waarborgen
i.z. ballotage zal kunnen worden toegelaten tot de bu.ndellngo

6e Te r gad erin g van de ïï . 3? ° R »
Geen verslag, ïaar" se'cr. v. d. MEULEïï hierbij-niet tegenv/oordig •
is geweest.

' D e Alg. se er. A. v.d« Meulen
(won. Ve'elzichtstraat 2 Rotterdam)



Provinciaal Bestuur van liet "Voormalig Verzet Zuid Jïolland (TVZ)»

M.R. J&02E laan van Meerdervoort 1358 I)eh Haag
A.v.d. KEüISST Veelzigtstraat 2 . Rotterdam
T. VERBEEK Haésaulaan 36 Sciiiedam
p. KOOIÏ44K . • Singel 202 . Dordrecht
B. ÖAMSCM Hos-e Rijndijk 28 Leiderdorp
C.A. BMlN1̂  Boelekade 66' Gouda
Th, KEYZER- Meerstraat 2 • Hillegom



AFSCHRIFT.

Advies van de Nationale federatieve Raad van het voormalig verzet in
Nederland aan de bij haar aangesloten organisaties.

Bet voormalig verzet heeft zioh tijdens de bezetting
georganiseerd met het doel ónze democratische volles vrij heden te her-
winnen en veilig te stellen.De basis waarop het voormalige verzet na de
oorlog staat, kan niet gedogen, dat.op welke wijze dan ook, deze nu
worden aangerand*

Evenals in haar oorsprong zal zij ook nu de zenuw van verzet zijn tegen
machtswellust en dietatuur en in die geest moeten blijven handelen.
Ieder lid,dat op enigerlei wijze deze doelstelling uit principe of door

\e daad aangetast,dient te worden geweerd, wil het voor de organisatie
niet in feite onmogelijk worden,de door haar nagestreefde doelstelling
te verwezenlijken. Mitsdien geeft de N.F.R. de onder haar auspiciën staande
herenigingen (Afdelingen en districten) in overweging haar statuten en regiem®
ten,waar zulks nodig is, in dier voege te wijzigen,dat:

l.In de doelstellingen bovenomschreven basis duidelijk wordt geconcretiseerd
- - én-- '. . ,„

1

2./,Het door de ballotage-voörsohriften onmogelijk wordt gemaatt,dat leden
worden toegelaten óf gehandhaafd,die,in welke vorm ook,positief voor- .
standers zijn van enigerlei dictatuur, hetzij van fascistische,zoge-
naamd e volkèdemoeratische of andere inslag.



75 TOgOgg.' '3&_*K* . ' 3400-20441

vaa de vergadering der H.P.R» gehouden op Zaterdag 23
Januari 1.1. • •
Aanwealg wareni • - •
B, BIAMHf

te* S.G.C. .
A* v*d« MMTÜEH
J. HSESÊS

» ODES

SUTEJL
Bericht ren rerlaindö
Mevr. r* ®Sffltt s*H»

Mete4©lin« betref f en«e all» pogingen tot het
de Kardinaal, hetgeen tot heden nog niet was ge*»

doch a e ke r binnenkort «al
Br* - OTlKSH , meïaoraexjift '-ee» gö*|»»è,k dat hij 1̂ 4 gehad niet ouê-lllë»
gale priester», waorin hem mie rerteld, fiat de B.O.I.W, de Stich-
ting Reretellingsooiien TOOIT '• .Qsu&4tè*8*to**xlt*if* ••»• *e 'Teiretti-*.
ging "trouwen van Bnvenffbrttok'* al» ««Hamanlstisühe mantelorgönisa-
tle» at®aÖe.a aangeschreven* •3Öt,t.'W»3p8'/Toi»r de • vooaraitter • maalel-* .
ding om uitvoerig uiteen te aetten dat er geen eprake was vaa,
enige cOEöttuniatlBelie invloed in de B» O» 1*̂ . Yoor 2 Jaren waa
dit «üd*r«* Bet «*a bij mi,1n verkieaing tot voorzit er nu niet
«Offtat ê s roken kan worden van "7IHI TÏ33I f 10ï**f doch Ik mag
thans aê fpn, dat het mij In deze periode ie gelukt elke Invloed
vaa de 0*ï>*S*-̂ 13d« tot nihil terag te bron gen»
Thans Is de earaenstelling van het Hoofdbestuur der B«0*I*W*t
2* B*JK« leden» 2 P. v. d. A. leden, $ 0*f *Jf*(in een onöergeschikte
'oesttiursfunêtle) en 2 filet- politiek aangeslotenen*
Wij mogen gerust «ê gen, dat wij er in gesïaagü zijn -het stemp»!
«aar Dr. Ê KSf! over sprak van onae organisatie te hebben af ge*
rukt*. • • • . ... - •

HESRBS: Wi.j moe ten inderdaad s or gen dat de O.P.ÏÏ.-ers êen baan-
tjes in ona e organisaties weten te veroveren* •

doet mededeling van meerdere klachten welke van ver-
schillende leden waren binnen gekomen betreffende de Stichting
Herstellingsoorden ea meer speciaal wat betreft de Herstellings
oorden Buynhage en ffiareol*

- Daarna -



• ' -' - 2 *. .. - . , , • . • . • ' • '

Daarna werden de lugoitnaea stukken behandeld* Sen schrijven v«n
Ir» der* B931tv uit 1&ridreeht behelaëndë stjn ïtéreldTerlöjpring top. r
te treden tot de Qoneatasie jtl0 adviseur werd eren aangehouden
l» v/ërbeoid m&t een door de vooawjittër ontvangen schrijven ra»
de 9tat0&i#r der Stichting 194CM45 *e Amsterdam» welke er fee-
a -eren tegen had ^m«akt dat da N •?•&. adviseurs had aangekocht»
welke door tem arbeid aan de ammenatelling der andere rapporten
niet laaer als neutraal mochten worden beschouwd,

. . . - . ' -s • ; ' , . - ^ - •
' . • ' ' ' '""" - " "" • ' . i

Ben echri^Tan vaa de Bof goraeeater r&h Boom met liet vensoek aan
het Bee uur der W«P.B. «m «nife böatuursleden «GPU te wiesen, die
met hsa de kwestie van Huise Doorn «ouden kunnen becproken. De
Ueréa li^^tUH «n Ir* SSffiD9l , souden »ic& mét ' d* Buap^waeeBlair tft
verbinding stollen en verslag uitbrenp^n op d w e „v, verandering*
Verrolgons deed Br* .-&$&%£& jaiededeling van esn Ingekomen schrijren
van de leer ïaaurits KSlütlE, waarin deae mededeling deed van het
feit, dat hlt| ala toneelJ3oari,)ver e n ötxik had geGchreven, dat
verband iilald met de llle^liteit, doch d e t hij ge sn kans 7,ag om
dit att^e opgevoerd te Jfe^fia*» ' • " ' " ' . . ' • " "• • \
Besloten' ward» dat- Br* KSHSM de • heer Mauri^s PEK:.i>it aou ver-
wijaea paar B* ï>lAMiNÏ, tar ijl tevons de heer '@^H)i OROEI? inamn •
van het atuk ve aocht en de lieey v.d. HSUYBL meenda in Utrecht
v?el een toneelrercniging t» weten, die bereid sou zijn een #oed
«tule. dor oud-lllegeliteit In etudio te willen nemen.

• ' • - • • • " • •• ' • •" " • ' • • •

Uitvoerig deed de lieer X4]llpliAM daarna verslag van hét ondor-»
houd, dat M j en de heer DIAMAEÏ hadden gehad •. aet ' Me j

'de «Rcretsrseoe van H.&. Aan Mej^'.fp^BlfS werd toegezegd» dat
«ij. op korte termijn een exemplaur van het definitieve atatuu*
**#-lf*i*-*-:*oi& lórÉixMi' toegezonden, iersijl aaa -«éMbiiar.jir--:' -
«*MKtf4iMHlÉik-Jte.«M^- -j: w • i'^- .'"ÏT-. -" • ' - w • ~'M ' w ^w •' • . , * ? • - • - • •* * "" : ' **8B5!ier Böcretarla van H.K» een uitvoerig

.
3« yEEÖEHS iegde toe de «trekking van het onderhoud a«n H.ll. •

mede t«: aullen ' ' '

.d«ae Mededeling deed '
,-rón njLét. -*e ,aya gBöïimg^ ia' -«i^n yoörme®én: de grootste greep - .
der oud-illegalitoit v«n Friesland over «e doen hevolen naar de
K* f -.H. ^?erd voor IceunlBgeving aangenomen, meer nog omdat Etr. '

r toeae/yde voor góéde contactpunten inn Friesland te kunnaa
' " ' ' " '

Daarna vond *«tt-41«aè^è . pÜBü't» over de -s«ö*n»t«lliag der
aanleiding van gedano èpierki^eia i» afdelln^0|t.,djer

bleek, • dat • er door het niet beaoeken van do
, waarin deze kwestie in de boeaera der E.Q.I. W, WPS behan-

deld en een ieder voldoende ^el«/«enïiQid had gehad, si^n visie
op, t>^n «n anrter kenbnar te n??kön, de r^&telde vi-a^en als niet
tarsake dienende konden worden beschouwd» DB heren v.d. SÜ3ULEH

deden nog duidelijker ultkoiitan, dat het statmir der
' " ' '

f ei-volgena werd oj» ver2«>0lt .yan- de' • heer v*d»
aandacht besteed a<'in de voorbereiding van het te Kotterdia» te

— houden •*



houden congres en waarin ook de kwestie der fusie zou moeten
worden bezien» in dit verband veraocht hij een voorstel In te '
mogen dienen tot vorming van een commissiet die ter oriëntering
der volgende vergadering een rap -ort zouden opatellen* bedoeld
als richtlijn voor de te volgen discussies* Dit vooretel vond
geen enkele tegenwerking en de Ü.H. HBNUSH, v. d, MlULMen
jE£fc0SH2K>.ORK werden In dese 'cotunieaie benoemd, He lieer ItSBEBS deed
nog duidelijker.uitkomen* dat de datum van Pasen voor het te
houden congres hem «eer speet» daar hij er van overtuigd wasf
dat 4eae datum te vroeg geko&en was» 9e moeten ecu beschrijvings—
brief met advies en geleé&nhöid tot het stellen van amanderaenten
en daarna uitgebracht praê adviee nog geheel verzorgen en ver*-
werken* •
£s heer v.d. i,i£ULüH meende, dat het aeker niet voor Pinksteren
aou worden» alvorens het congres kon worden gehoudon*
Ba volgende vergadering moeten we met positieve voorstellen
komen met het geven van advies voor de opbouw van de organisatie.
Da heer HEHES gaat hier niet mede aecoord en meent, dat er ook
rekening gehotiden dient te worden met de wensen, die kouden
kunnen laven in de &*Q*Ï*»*H*

Ben schrijven van de vereniging Ex-politieke Sevan̂ nen te 's*»{!ra*-
venhar-e werd ter afdoening in handen gesteld van de secretaris
(Wens tot Bundeling}*

Hierna vond een korte bespreking plaats over de L»P*C. en de
finantieTe verhoudingen*
Pe heer DÏM&ÜT meende, dat er billijkheid B gronden a&nweaig waren
voor ds mening der leden der I»F»Q», in verband met het door hen
gewenste statuut, hetgeen door geen der aanweaî n werd ontkend»
De verwachtinifen, welks wij voor 1948 sioeteii ötellen ov«r ds
bijdrage, welke In do kas dor S*f*a» aou vloeien, noeten Dealen
ds gehouden bespreking niet te boog worden am̂ eelft̂ an, mede In
varband lact de verklaring wan 13r* EEill̂ I, dat *öp fcor • e fltolf*
thans met een tekort van f«.6«Soo*— heeft te kempen, hetgeen ver-
minderd kon worden met f»600*"̂ * aan vrijwilli!̂  bijdragan»
Be L«P.O» heeft echter toegese#d f, 2.ÖOO.— voor hciar rekening
te nemen, in verband met de belangrijke steun, dis d« <$+0*X*V»!f*
KOU hebben San het blad in de iieractiveriag der oud—illegale
werker»* ' -

We «ijn dus moreel verplicht -altitans de L»P»0«- om deae gelden
t« wetalen» Wajineer er thans een reserve Is van f,4.000.—* voor
de aankoop van een auto dan woot de H*E»f* toch toeotaan, dat de
f *2*000#—» voor Op korte 9olf «allen worden i*efoumee:r4*
BZAMAITft Ik voel mij niet bevoegd o» in deze kwestie iets te
aeggen* Wij hebben een overeenkomst gemaakt voor de lf*f* *

"l* letrekkeiijkl Het saldo wat do x*£*G* hasft l» niet
f«4»OOQr- doch f.2.0OOr~f want we moeten niet met geflatteerde
cijfers gaan werken*
v*d* HE« TSln fij hebben per t Januari niets in kms*
I4H$&K&iKt 5e«n! Hoiid je dit vol, dan steek je je kep voor
f.2»000,— In de lus.

- Benken -»
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Ben schriftelijke overeenkomst bestaat niet» maar wel

een morele en daar ben Ik van overtuigd, dat stillen de heren ,
van dft£*f*ö* ook niet ontkennen. ' ...
v«<!* fÖSWBIrt w« souden het eventueel als voorschot kannen gevent
HASIlïflOOEHi Keen» dat moeten jullie niet doen, het ie of geven
op grond van een gedane afspraak* $£ er ia géén afspraak ge-
maakt en da» Kan SCBSÏS. ook geen rechten laten gelden»
T. d. MEüIiBNi Be L. P. C. heeft over 1948 een saldo van f *2*000v*
en niet .van f* 4*000»—*. Heeft de IWÉ«0« inderdaad de toezegging
gedaan* dat er f*2,00ör- betaalflaomden «orden» dan moet aan deae
morele verplichting ook worden voldaan, Br̂  heeft de fteer
LA"iOEKBA,U gelijk, als hî  aegt, dat pp deze wi^se het saldo een
geflatteerd l>«dra& .«éeiraiwft'».
v*d* HSWSIit fk »î t van de gemaakte overeenkomst niets aft
ÜlÊHiBft Het verrichte werk Y*n'&GH&$S a»t «Op korte Solf"
«as aee goedt alleen al oa Voorhoeve de wind uit de zeilen te
neiasii*
v*d* MEULEJf i We stellen dus vast dat do flnantiSle basis der
W«?*l*. nihil is. • -- - "
Af̂ e sproken werd, dat het financiële gedeelte neder nog be opro-
ken dient te «orden* daar ook de secretarie der ÏÏ»F,R. de
beechiklctng over fimneien diende te

Sa de frehouden rondvmag, waarin tevens de datum der volgend*
vergadering werd vastgesteld op 3aterdag t 4 ïekruari a.0* en
enkele kleine interne vragen werden beantwoord, ' sloot de voor-
zitter de Vergadering om 13.30.

secretaris '
'

T* Ear-endoom



Verslag van de vergadering der (brede) Federatieresd gehouden
op £3 Maart 1948 te Haarlem. Faul Kru&erkede 45»

Be a t uursresolutie,

De voorzitter dhr Diamant leidt In het kort In
eventuele bespreking over een aïff̂ ië̂ f-sp̂ iolutie In de lantst^ehou*»
den bestuursvergadering opgesteld i,v,b, met de positie van de ge-
gecrganiseerde Illegaliteit t«a,v* ons nationale zelfstandige be-
at aan. Om aan deze bespreking enlgzins lijn te geven heeft het
bestuur een ontwerp resolutie opgesteld, die als leiddraad voor
de discussies kan dienen en zeer zeker niet bedoeld is om zonder
meer te worden aanvaard. Ir kan aan geveld word en, Hij kan worden
verscherpt en verzwakt aangenomen of verworpen worden, al dan niet
in gewijzigde vorm,
Hierna gaat de voorzitter over tot het lezen van de ontwerp-reso-
lutie, welke aldus luidt s

De vergadering van de Federatieraad van organisaties van oud
illegale werkers, gehouden op 23 Maart 1948 te Hanrlem,van

dat het voormalig verzet, zich heeft georganiseerd,
mede om te voorkomen, da t de toestanden zoals deze in Duitsland
van 1933 tot de bevrijding hebben geheorst ,wasrvan ook
Nederland het slachtoffer werd , terug zullen keren

keurt iedere dictntuur(ond«n,*ft̂ e vorm zier*,
voordoet,ten sterkste af;

verwacht van ieder lid van de bij de Federatie
aangesloten organisaties,da t dit wordt onderschreven*-—

keurt af:
hetgeen In Tsjecho llowaklje heeft plaats gevonden,waar men
door toepassing van dictatoriale middelen de democratie heeft
uitgeschakeld;

adviseert t

de bij de Federatie aangesloten organisaties zich uit te
spreken dat samenwerking met hen,die deze dictatuur goed-
keuren, voor de doeleinden van het voormalig verzet niet
meer mogelijk is,

ngi
foor de algemene bespreking geven zich optHartog,

Bier,v.d,Harst,Spoor̂ Steffen,Kapteyii,3cht!hgel,Hoekstra en
Weismuller.

H&frtofii Dhr Hartog wenst twee vragen te atellenj
TJWaarom de noodzaak er Is,deze resolutie samen te stellen en
b)Ylat lm de resolutieword t versta'an met het woord doeleinden.

Blèrt Dhr Bier vraegt of het niet in strijd met de sta-
tuten is deze resolutie aan te nemen. Hij vindt ze bovendien
een slag in de ruimte. Men praat w«l,maar wat doet men,

y,d.HorAt; Dhr vdHorst is verrast over dez» resolutie.Men wil
de bond""sterk maken en gaat op deze wijze een aantel leden
afschrijven«Spreker heeft altijd op het punt gestaan,dat de
organisatie zich niet met politieke vraagstukken moet bemoeien,
Begint men over Tsjechc-;'lowakije,dan moet iaën ook beginnen
over Spanje,Griekenland,Palestina enz. Ieder die getoond
heeft goed Vaderlander te zijn tijdens de bezetting moet lid
kunnen biljven,Hlj ontraadt sterk zich op politiek terrein te
begeven.
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Dhr Spoor deelt mede,da t in de afa»Velaen men reeds

overdeze kwestie gesproken heeft,Men wil daar ean ledenverga-
dering uitschrijven ven de afdeling en op die vergadering maat-
regelen treffen*

Hteffenr Dhr stoffen Is ven mening,dat we in deze crisis alleen
goede leden moete* houden. We moeten niet zien wat v;e gehad hebben*
Hij vindt de resolutie nog veel te slap«Afkeuren is hem veel te
zwak. Er dienen maatregelen genomen te worden,We moeten niet weer
een stoot In de rug hebben*

ôhüngeli Deze keurt natuurlijk af wat in Tsjecho Slowakije
gebeurt,dooh vindt de strekking van de resolutie onrechtmatig.
Velen hebben niet tegen Duitsland gevochten,doch zich tegen het
onrecht verzet.Het verzet is individueel«daarom kunnen we geen
bepaalde groep uitschakelen. Bovendien konen we dan In de onmo-
gelijkheid onze goede gedachten aan deze menschen mede te delen»
We verlagen ze tot twede rangs burgera* HIJ ziet maatregelen als
In deze resolutie neergelegd binnen het kader van het diotatoria la
systeem liggen,al is het misschien de bedoeling hier tegen te
strijden* We moeten het kwade als Christenen naar Romijnen 12 over-
winnen door het goede*

Hoekstra i Dhr Hoekstra la van mening,da t doel en taak van onze*
organisatie zeker ia, zich niet met de politiek te bemoeien*
Wanneer men In de geest van deze resolutie handelt wil men eigen*
lijk een oorlog voorkomen*door een oorlog te xaaken,Men kan ook
een zelfde resolutie gaven tagen laden,die de dictatuur van de
dollar voorstaan,De consequenties van deze resolutie zijn voor da
Haar Hoekstra niet te aanvaarden, en zijn het ook niet volgens
hem staande op de basis van de statuten der Federatie*

Kapteini Dhr t Kaptein beweert .dat men bij het begin van ̂  de
oprichting der B«0*I*W* opzettelijk gewaakt heeft tegen een besla
waarop bepaalde groepen zouden zlju... uitgesloten. Met Voorbedachte
rade heeft men steeds politieke perikelen bulten de llligaliteit
willen houden* HIJ herinnert in deze even aan de strijd rorift̂ lW»;,
clausule Trouw aen Oranje, Hij brengt in herinnering hoe de Heer
Voorhoeve de B.O.I.W. altijd beschuldigde van het feit asn politiek
te zullen gaan doen,(al deed «hij dit zelf). Gezien deze historie
was hlJ ontsteld, toen hij deze resolutie hoorde voorlezen*
Persoonlijk vooroordeelt hij de gebeurtenissen in Slowakije voor'
100£*Toeh oordeelt hij toepassing van uitsluitinpsmartregelen
binnen de organisatie ongewenst*0p dit moment past een dergelijke
resolutie zeker niet. Hij vindt ze een soort misbruik na en van
de situatie* Men moet volgens hem open kaart spelen en op een
congres de statuten wijzigen* Geen verklaring in deze zin,

,>

Bakt Dhr Bak sluit zich aan bij de woorden van dhr vd Horst
Hen moet zich niet met buitenlandse toestanden bemoeien* Toen men
in Ooate«ijk een dictatuur had onder katholieke leiding hoorde
man er niets over«Een dergelijke resolutiemals hier is voorgelezen
vindt hij niets anders als een stuk verkleziagspropaganda die meer
dan ergelljk is.

Pauzei De voorzitter schorst de vergadering om de aanwezigen
in de gelegenheid te stellen een kopje koffie te gebruiken,

*• .

' Na de pauze neemt de voorzitter het woord om in earste
ronde vragers en debatters van antwoord te dienen,Daarna zal ge-
legenheid voor du' Hek worden gegeven,

-3-
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Dhr Diamant berint vast te atellen,dat Vanzelfsprekend deze
resolutie geen definitieve ia en hoofdzakelijk ia bedoeld als
richtlijn voor de bespreking en in geen geval tegen da personaa
van de communisten* Wanneer zij een buitenlandse dictatuur af-
keuren of welke dietatuu» ook,dan la er géén uitsluiting van hun
lidmaatschap* Zijn zij echter persoonlijke voorstanders van het
binnenhalen van een buitenlandse dictatuur.dan verlochenen zij
vandaag metterdaad waarvoor in het verzet is gestreden* Wij
hebben steeds gevochten voor vrijheid en nationale zelfstandig*
held.Met Erkenning van de waarde die ook communistische ver zeta*
menachen tijdens de bezetting hebben gehad la men niet Jtlaar*Er
is een wijziging gekomen in de situatie* We willen niet van de
ene dictatuur in dejandere vallen* Waar we konden hebben we de
communisten niet uitgesloten en we betreuren het, dat hun eigen
houding de oorzaak is,dat het deze weg op moest«Men heeft ge-
vraagd waarom alleen een resolutie i,v,b,mat de gebeurtenissen
in Slowakije en niet tegen Franco, Griekenland-Roemenie enz.Zodra
we in onze organisatie mensen zouden hebben,die openlijk in onze
organisatie zoiets zouden goedkeuren,zouden we ook met deze
mensen gaan handelen.Bovendien is het geen angst Voor de CWera
of angst voor een dictatuur,maar het gaat hier om een-̂ d-aTtSi
tussen de gebeurtenissen in de opkomstperiode van Hitler en wat
nu in Tjsecho Slowakije gebeurt.
Sleutelposities worden bezet«de betere posities aan medestander*
gegeven,omdat men een bepaalde politiek op dezelfde wijze toe-
pas t.In TJseoho Biowaklje wordt het verweer gesmoord* Men kan niet
.anders dan zich erbij neerleggen«Spreker heeft zich van te voren \p de hoogte gesteld van de gebeurtenissen en men kan nu eenmaal

i* de rijen van de bestrijders van de dictatuur of van een be-
paalde dictatuur n,l.de faoistisohe geen personen in eigen gele*
deren handhaven,die dé dictatuur niet alleen omhelzen,m«er ook
•goedkeuren en practlaeh willen verwezelijken in onze samenleving.
Geep communist behoeft onze rijen te verlaten wanneer hij zegt
tegen het dictatoriale systeem te zijn«Spreker kan zich voor-
atelien dat er leden van de CPN zijn,die er persoonlijk zo over
denken,hoewel het moeilijk zal wezen om dit standpunt binnen
hun eigen kring te handhaven* Dhr vd Horst was verrast, door de
resolutie* Deze resolutie is echter geen besluit» Ze wil enkel
een advies geven aan de af deling en, die dan in eigen kring ma-ar
moeten uitmaken hoe men daar tegenover dit probleem prlncl»
pieel en practisch staat*
Ala voorzitter onkent Dhr Diamant ten sterkste, dat men met hst-

van een resolutie In deze geest, zij het dan misschien
fMî ê îî feziofc op' het terrein van de party-
zou Toegaven, ÏSïr moet men punten van beginselpro-

gramma van bepaalde partijen gaan uitwerken via het voormalig
verzet«Hij is in het geheel met 3chüngel eens wanneer deze
beweert,dat men de 'leden van de CPN binnen de organisatie op
deze wijze in een twede rangs positie dwin$,
Het is met het karakter van het voormalig verzet, in strijd
leden te handhavenfdie persoonlijk daadwerkelijk voorstanders
zijn ven een nieuwe dictatuur»De vraag van dhr Hoekstra is
eigenlijk al door spreker beantwoord* Een dergelijke positie-
bepaling als in de resolutie wordt gevraa&i heeft mét partiJpot
litiek niets te maken,Tenslotte wil spreker nog even beantwoogi
den wat Dhr Kapteln heeft gesegd.Hij was onateld bij het iaoK*u
voorlezen van deze reaolutle.Was hij op de bestuursvergadering
aanwezig geweest,den had hij er reeds -eerder mee kennis kunnen
maken.Het ia voor spreker in belangrijke mate verschillend of'
men een actief voor staader is van het invoeren van een bult«_
IftQdse dictatuur,dan wel of men een ander sociaal principeaan-1
hengt.Verschillende principiële inzichten hebben er binnen de
kring der oud-illegalen altijd bestaan. Met de resolutie is
niets anders bedoeld dan een uitspraak te geven i»v*b* met con-
crete feiten zonder enig algemeen politiek aspect in rakesing te
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brengen, wat betreft een nadere verklaring van het woord
'«doeleinden" merkt spreker e.' n het adres van Dhr Hertog op,da t
bedoelê zijn de doeleinden waarvoor men principieel verzet heeft
gepleegd n»l,vrijheid en onafhankelijkheid met handhaving van
de democratische rechten»

De twede Ronde .

Na deze toelichting van de voorzitter krijgen de
aanwezigen die dit wensen gelegenheid voor dubliek„Hiervoor
geven zich opsKapteinfHoekstra,v«d*Horst,VerbeekvKlainl,3ehipper,
Schüngel en v,d*Meulen,TiJden* deze discussie zien enkelen ven
het woord af,daar hun mening reeds te 'berde is gebracht»

Kapteini Kaptein bevindt het bevreemdend,dat men nu met des*
zaak komt* Men vdst toch bij de oprichting van de BOIW ook weldjtfe
sommige CPN leden voorstanders van het dictatoriale systeem
waren«waarom kon men die toen wel toelaten en wil men nu maat-
regelen treffen.Zelfs de vroegere GOIW (Voorhoeve)is niet op het»
starre standpunt van uitsluiting der CPKleden blijven staan*
Spreker heeft nu en tijdens de pauze re; ds verschillende namen
van politieke stelsels en vertegenwoordigers daarvan horen
noemen «Men moet op d,eze wijze niet doorgaan* Is men bang voor dé
colonne ldee?Dan moet men de statuten wijzigen en zeegen,dat
geen enkele CPNer lid kan bilJven «Volgens spreker zal trouwens
tooh blijken,dat niét iedere CPNer nationaal verraad zal plegen»
Hij komt er nogmaals voorop om op deze wijze geen resolutie te
aanvaarde» «Dhr Diamant antwoord t f dat men in Amsterdam ook inder-
daad statutenwijziging voorstelt,met dien versfeande.dat leden
tegenstanders moeten zijn'van iedere vorm van dictatuur.
Dhr Hoekstra refereert aan wat door Kaptein is gezegd,Gaat men
voor 10Ü# in de richting van de resolutie«dan zal een afschei»
din* itet gevolg zijn én staat men eigenlijk op het standpunt
Rusland vandaag aanpakken.Dhr Klein spreekt in hartstochteljJke
bewoordingen over d« eenheid en de kameraadschap tijdens het ver-
zet. Toen wilde men wel dé offers, ook van C.P.K.'ers gebruiken
in de strijd ten bate van onze eigen mensen» Spreker heeft reeds
in Spanje de beste strijders tegen het fascisme leren kennen, d&é
meer dan een half millioen hebben voortgeholpen naar Frankrijk*
HIJ wil de zaken zeker niét zo stellen als in de resolutie* Den
moet men zich ook kanten tegen Amerika en Griekenland. We moeten
In het geheel déze weg niét op en voortgaan onze activiteit té
versterken op dé bestaande basis. Zijn afdeling hoort veel té
weinig van de Federatie* Wannéér we op deze wijze zullen handelen
roepen we één nieuwe oorlog op* Na de vorige wereldoorlog riep
iedereen nooit meer oorlog en nu lijkt het wel of men zo spoedig
mogelijk heenjaagt naar één nieuwe* Dhr. ÏSRBEEK sluit zich aan
bij dhr* KAPTKIK en ziet ten het woord af* Enige aanwezigen ver*
laten om des tijda wille de vergadering* Dhr. van ' 01 Tmwr con-
stateert, dat de resolutie géén volle befrediging'vindt vanwege
zijn samenstelling» Dhr* KAJTEIN vraagt stemming. Enkelen zijn
voort enkelen teren, doeh dé meerderheid onthoudt zich van één
uitspraak*. Dhr* v .d. rtJLEM merkt op, dat we heel deze materie
moéten bekijken vanuit ons nationale volksbestaan* Dat mag niet
worden aangerand, op geen énkele wijze* Het ia niet Juist, dat
men in een organisatie onder alle omstandigheden op dezelfde
fraais kan blijven staan» Wie in een bepaald revel zijn médestrljè
der la, uit welke motieven dan ook, kan het in een andere of ver-
scherpte situatie zeer zeker niet meer zijn* Dit hangt van be-
paalde factoren af* De Illegaliteit was het geweten van ons vollk

* én *
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en de zenuw v®n het verzet tegen maohtawellust en dictatuur en
zal,uit, die gaeat Boeten blijven, leven» Daarmee staat of velt
het verzet,
uit dit aapeot moet uien deze problematiek benaderen, HIJ ad«
viseert dan ook deze kwestie op de afdelingen te bespreken en
er later op terug te komen als ss&n een «n ander goed heeft
doorgedacht.
Dhr* DIATiAHT brengt de resolutie in stemming. Deze wordt in
zijn thans bestaande vorm verworpen laet ö tegen $ ateaaaön.
Terwijl de overgrote oaerderheid der vergadering zich niet
uitspreekt.
Be voorzitter stelt dan ook voor geen advies in de zin van deze
resolutie zond r meer te geven» doen heel deze materie na even-
tuele besprekingen in de afdelingen een da hand v«m mogelijke
voorstellen later nader te bezien*

Rondvraag en sluiting

Baar het reeds bijna 11 uur ia geworden en
verschillende leden nog een lange reis neer huls moeten I5ak0n
wordt het punt rondvraag ven de agenda < aschrapt. Be penning-
meester ver-zoekt alle afdelingen de ledenaantallen op te geven
en da contributieschulden zo spoedig mogelijk af té dragon»
Ba voorzitter sluit de vergadering.

Se Se secretaris
JUv.d. Meulezu

t



©p de vergadering van"het Provinciaal Beatuur* (van het
malig ferssetL 3ui«-aellana*)/"braöht de secretaris-verslag uit
van Se gehouden vergaderingen van de N.F,R., aijnde de
"Nationale federatieve laad van net Voormalig Terzet".

Be hoofdsaken van dit verslag ai^n hieronder vermeld»

la Vergadering van de ,K«f «E» op 10.1.1948.
lanweaig alle leden van het Federatie bestuur en ala gasten
enige leden ven A» CUO.Ï.W. en de B.O.I.W.
Tooraitter wast B.DIAMAH?, Bese'gaf een uiteenzetting over taak
en plaats van de H,F.S», als eerste concrete en officiële ver»
tegeiwroordiplnp; van de gebundelde illegaliteit*
Er wórdt aan comioaie benoeM, die een voorstal aal doen aan-
gaande de organisatorische opbouw van de W»?.E*.
Ter besparing van koeten aal de $**»&» voorlopig f̂ ebruik maken
van hot bureau van V.V* 2. Rotterdam.

/to.de, W»'F*.R* .•ftB..»tMt*«,.* - .. . •
..._,_ .„, _._.jpwAl* 1*W*' 'aan :«l« • bespreking van da verhouding -tot
de Stichting 1940-1945 en imn het statuut van de Landelijke
Prop^anda dommiseie (L.P.C.) ena.
Al* doelstelling van d* L,P,C. warden vaatgeateldx
a* i*et voeren van propaganda t»b»v. en in overeenateramlng met

• y .
b. ij» t verwerven vtm gelden ter ondereteuning van d« door de

H.Ï*R, te voeren actie»
e* h«»t vêjeweïiren vaa gelden t» b. v» de Stiehting 1940r;*45f moim-

mentenaarg, kranelegfring» enz*

f«a»v* revenxien werd bepaald* dat alle baten (behoudens 25
vaa?i4e nett««rtopbren^tenf die ter beschikking van de . t»JP« O»
blijven) asn de H»f*». ten goede aïillen komen*

van : . . : .
nanflellng • koat tte t voorstel , over de organiaatDrisehe opbotw

van de daartoe op de 1e verfde ring ingestelde COBKU3Ü ie.
Toorgeeteld worden 16 vaat diatrlcten, t»vf.i
1 * ARS terdaia '
2. Noord Holland boven het IJ (aet el Alkmaar)
3* Hoord Holland beneden het XJT (aetel Haarlem)
4 * Hen Haag - • • • - • • - • • • '
5*. J»*teaft«i ^ • ' . .
6. ?uid Holland (provincie)
7» ^ftr«tót fètad)
,8» Utireeht
9 . Gelderland
10 Overijssel
'tf '
12
13
14 Brabant
1 5 Itoba^ '
16 Zeeland

'-•• . , ' ,• • - mt -



Dit wordt in principe goedgekeurde
Ook wordt ia beginsel besloten» van de deelnemende graepen voor-'
lopig een contributie van f «0*50 per lid i-er Jaar te vragen
•̂0#I*W«I* In herst* verb* en De Federatie)

Men wil graag met spoed weten» hoe de houding van en ten opaichte
van de Wed* Ter» va. Sx-politieké' gevangen «al sijzu

Van de g«Mj« • * • - •
sproken word 1 1 " • . • • . • • ..

«. Be vorming van «en commissie inaake de rappor-ten over het
Bode XruiB (pukkettenaeadlng ense.) en de Bn̂ elandvaardersf

b» de bundeling In friesland, waarover de heren £IAMAN$ en
lÂ ÖB-TDAM hebben gesproken- met de lieer SIBERIUS, evenwel
nog zonder resultaat}

e* het beaoek vaft een ÏÏ.9.R*-*oom&i8aie aan .de Burgemeester van
Doorn, "te raake Haiae Doorn11!

d« liet bevredigende onderhoud van deselfde oorcraisaie net de
seoretar̂ sse ran H.M. de Koningin (alle inlichtingen aijn
verstrekt» «ES de "fceer KÖfi3SSf&I aal nog een uitvoerig expoal
morden geaonden)| ^ . - '

e. een klacht van «de af d. Meppel" over «en ex-politlek ̂  van gene,
dl* optro«dt al» oontrolsur bij d» Schftdé-Enciuêt«*OoïBmi«0ie

. aldaar* . • '• , -

5* TergaPiJliut- TKft.̂ .jiÉ JUf:*IU '
IMHUkbtïan- «era, nog |?»éii congres te
In«ake de fusie tussen dé ble.dan "One Baken" en "Op korte Oolf
aml f̂ etracnt worden* deze bladen met ̂ »h»el dezelfde inhoud
te down verschijnen»

• * -. - ' i , • . '

Ook wordt nog gesproken over een samen Pman met het blad "Aan-
treden*1 van de N*T.V»£x«Po»(?e* zodra deae n* bekere waarborgen
i*z* ballotase aal kunnen morden toe platen tot de bundeling*

is

vaja.de l«f«l» ' '
én veraiaĝ  'diiar̂  «eer* -v»4*'löKriiB8 hierbij niet tejgtawéor&if

De Al g. se er. A. v.d. BJeulen
(won* Teelaichtstraat 2 Sotterdasi)
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AJP3GHRIF3?,

Advies van de Nationale federatieve Baad van het voormalig verzet in
Nederland aan de bij haar aangesloten organisaties.

* • • •

Het voormalig verzet heeft zioh tijdens de bezetting
georganiseerd met het doel onze democratische volksvrijheden te her-
winnen en veilig t'e stellen*De basis waarop het voormalige* verzet na de
oorlog staat, kan niet gedogen* dat,op welke wijze dan ook, deze nu
worden aangerand* *

Evenals in haar oorsprong zal zij ook nu de zenuw van verzet zijn tegen
machtswellust en dictatuur en in die geest moeien blijven handelen.
Ieder lid,dat op enigerlei wijze deze doelstelling uit prineipe of door
de daad aangetastfdient te worden geweerd, wil het voor de organisatie
niet in feite onmogelijk wordentde door haar nagestreefde doelstelling
te verwezenlijken» Mitsdien geeft de N.F»R. de onder naar auspieien staande
verenigingen (Afdelingen en diatrieten) in overweging haar statuten en regleoe;
-en,waar zulks nodig is, In dier voege te wij igen,dat:

l,In de doelstellingen bovenomschreven, basis duidelijk wordt geconcretiseerd -
en ' ' • .

%JiSfedopr de ballot agef-voor schrift en onmogelijk wordt gemaaltydat leden
worden toegelaten of gehandhaafd,die ,in welke vorm ooktpositief voor*
standers zijn van enigerlei dictatuur, hetzij van fascistische,zoge-
naamde volkAdemooratisohe of andere inslag• / -— ~—

't
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