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Gezien in verband met 00 57611 (David Mol). Geen actie genomen.
AOD gelieve de passage betr. Mol in stuk I:>9b4 uit te trekken
t. b. v. te vormen W David MOL.
Afdeling 0/1,21 Maart 1949. n
Stuk 13964 uitgetrokken voor ¥TJ D. bol.
ACi; 4C.
38-3-49.
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30 April 1947*
"Europees Jeugdcentrum11*
laar aanleiding van het gestelde in TJw terzijde vermeld schrijven moge ik 17 het volgende mededelen*
Bet het "Eturopeea Jeugdcentrum" wordt waarschijnlijk
bedoeld het "Centram" van het "Nederlands Jongeren Reveil?1
Het "Centrum"ie een overkoepeling van bestaande «n
nog op te richten afzonderlijke groepen of afdelingen van
het N.J.So
Be organisatie van het ff, «T .R o bevindt aich nog in
een beginstadium en in Nederland aouden nog slechts een
gering aantal personen» meest jeugdige intellectuelen»
bij het U.J.R. zijn aangesloten*
2ij souden behoren tot verschillende politieke en godsdienstige richtingen, doch Ijeen van hen aou uiterst links
zijn georiënteerd*
Eet H*J*R* wil aijn een contact- en ge&prekscentrum
van representatieve jongerenfigaren uit verschillende
jeugd» én studentenorganisaties, die de grote noodaaak
voelen van wederzijds contact, gesprek en studie ov»jr de
jeugdproblemen en over de vraagstukken van de jonger» generatie in het algemeen»
Yerder wil het F.J.R» een betere verstandhouding
trachten te bevorderen tuae»n burgers en militairen en
wil het de burgers «n vooral de jongeren meer begrip bij*
brengen voor leger en marine in het algemeen»
Plaatsvervangend secretaris is momenteel MQI>» Bavid,
geb* 26 December 1922 te Alphen aan de Rijn, ambtenaar
aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, wonende S port laan 124 te *s-§ravenhage« D «Mol som de
A «R •-beginselen zijn toegedaan*
HET HOOFD VAN DS GE5TRAIB
ïïiI8®EII)SI>I
naittensdeset

J.G oCrabbendantc
Be leer Hoofd Seotie III HoI«B.
Marinestaf,

Coll*t

MINISTERIE VAN MARINI
Lange Voorhout 7 Tel.: no. 111880
«Lange Vijverberg 8 „ „ 183880
;III M . I . D .

's-Gravenhage,
ONDERWERP j

"Europeesch Jeugdcentrum"
AAWt het Hoofd van den
Gentralen Veiligheidsdienjst
t.a.v. den Heer Smetsers,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken mij te
willen doen inlichten omtrent
het "Europeesch Jeugdcentrum",
(Secretaris D.Hol, Sportlaan
124, alhier).

Hoofd Sectie III M.I.D.
Marinestaf.
De Luit. ter See I K.M .R.,

G.U.Brouwer.

41919-'46-K 1034

Volgno-

D E IT

I.D.
H A A G.

Doss.114/3.

G E H E I M.
Haar aanleiding van eea schrijven van
Veiligheidsdienst alhier, Ho.B.14568 d.d. 7 Mei 1947, kan
dezerzijds worden medegedeeld, dat met het "Europees Jeugdcentrum" "blijkbaar wordt bedoeld het "Centrum" van het
"Nederlands Jongeren Reveil", waarover reeds rapport werd
uitgebracht e n-"waarbij de personalia van D «MOL zijn vermeld (zie dezerzijds schrijven Doss.114/2 d.d. 19 April
1947)..
Het "Centrum" is een overkoepeling van bestaande en
nog op te richten afzonderlijke groepen of afdelingen van
het N.J.E.
De organisatie van het ÏT.J.R, bevindt zich nog in
het beginstadium.
Het ÏT.J.R. zou ant i-communistisch georiënteerd
zijn.
.
.
.
Het zou wel in de bedoeling liggen van het N.J.E. om
ook contact op te nemen met jeugdorganisaties in het buitenland.

7-rzonden op 28 Mei 1947.
L .1:
het Hoofd van de C.V.D.., alhier.

.-'•-J B-

7|ei

7.

B.14568.
'SEHBIM.
Sm.

TV. 3.

Europees Jeugdcentrum»
Blijkens een Talj mij "bimmgekomen mededeling zou
S «MOL, vermoedelijk wonende Sportlaan 124 te 's-G-ravenhage, secretaris zijn van het "Europees Jeugdcentrum11 a
Ik moge U verzoeken mij - ao mogelijk spoedig te willen doen inlichten omtrent het "Europees Jeugdcentrum" .
HBÏ HOOIT) VAM DB GEIÏÏRALB
,,
(,/ ' namens deze;

'

De Heer Hoofdcommissaris v.Politie

te
V.-SRAVEHHAQ-E.
Coll.i -i'-

J •Gr.Crab'bendam.

4>/' .
I.D.
/ D B N H A. A S.
' • BÖss;. 114/2.
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Naar aanleiding van een schrijven van het Hoofd van
den Centralen Veiligheidsdienst alhier, No.B.9153, d.d,
9 Januari 1947, kan dezerzijds het volgende worden medegedeeld:
De organisatie van het "Nederlandsch Jongeren Reveil"
berust, blijkens bekomen inlichtingen, bi.1 Thijs BQOIJ. wonende te Alphen a/d Rijn, Gouwsïuisseweg 40.
Het secretariaat wordt waargenomen door den heer
MEYBOOM, wonende te Amsterdam, die voorheen secreateris is
geweest van dominee SPEIjKBRG (Y.P.R.O.).
Plaatsvervangend secretaris is momenteel:
David MOL, geboren te Alphen a/d Rijn, 26 December
1922, van beroep ambtenaar aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, wonende Sportlaan 124 alhier. Mol is gehuwd en zou de A.R.-beginselen zijn toegedaan.
In totaal zouden in Nederland slechts 30 a 40 personen, meest jeugdige intellectueelen, bij het N.J.R. zijn
aangesloten.
Zij zouden behooren tot verschillende politieke en
godsdienstige richtingen, doch geen van hen zou uiterst
links zijn georiënteerd.
Het N.J.R. beschouwt zich niet als een organisatie
of beweging.
Het N.J.R. wil zijn een contact- en gesprekscentrum
van representatieve jongerenfiguren uit verschillende
jeugd- en studentenorganisaties, die de groote noodzaak
voelen van wederzijdsch contact, gesprek en studie over de
jeugdproblemen en over de vraagstukken van de jongere generatie in het algemeen.
Het zou niet de bedoeling zijn van het IJ.J.R. om
eigen actie, propaganda of politiek te voeren, doch het
wil alleen fungeeren als een "injectie-apparaat" voor de
Nederlandsohe jeugd- en jongerenwereld.
Terder wil het N.H.R. een betere verstandhouding
trachten te bevorderen tussohen burgers en militairen en
wil het bij de burgers en vooral bij de jongeren meer begrip bijbrengen voor leger en" marine in het algemeen.
Tot dit doel wil men op contactbijeenkomsten openhartige gesprekken laten voeren tussohen jongerenfiguren
uit de burgermaatschappij en jongeren uit leger en marine,
waartoe besprekingen zijn gevoerd met het wnd.Hoofd van den
Psychologischen dienst der Koninklijke landmacht, :
Majoor Mr.Meine Hendrikus Klaas VAN DER GRAAF.
geboren te Ginneken en Bavel, 31 Ootober 1914, gereformeerd,
wonende 7an Kijfhoeklaan 90 alhier.
Hoewel het in de bedeeling ligt, om in verschillende
plaatsen afzonderlijke groepen of afdeelingan van het N.J.R.
te vormen, is hiervan, voorzoover bekend, tot heden niets
gekomen.
Het ligt in de bedoeling van het N.J.R. om in de toeïomst een vaste betaalde kracht aan te stellen, die zich
dan geheel aan hét werk van het N.J.R. zou kunnen wijden.
De precaire financiöele positie van het N.J.R. laat dit
echter nog niet toe.
-Men-

-2-

• Men heeft reeds getracht subsidie van,Overheidswege
'"" te" verkrijgen^ tot heden echter zonder,gunstig resultaat.
' In de administratie van de Politie en in die van de
k":""FrE'.l.3"alhier, is niets ten nadele van D,Mol en Ëïr.M.H.K.
van der Graaf voornoemd, "bekend.

Vérzonden op 19 April 1947.
aan-:
het-Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.

•n

REVEIL

Secretartaatiöottwsluieseweg 40
aan de Rijn.

's-aravenhag^lO D*c*1946

Afd«Centrum

SecretariaatiSportlaan 124

Het N*d*Jon eren Reveil» beetaande uit representativ* jonreren-f
uit elk godsdienstig, politiek en sociaal adlieu In het Ned.Rijksgebied,
dat zich tot taak gsetsld hen ft jonge menschen alt de vereohil end*
dienstig* ea politieke kampen door middel van een Diepgaand esprek over
de groote vragen van deze tijd tot elkander te bren en» de scheidslijnen
zuiver te stellen» de saamhoori heid te versterken» het besef van een nationale roeping en «en nationale verantwoordelijkheid te bevorderen eja
zoodoende e : n bljdra.e te leveren tot het positieve werk» dat van de
jonge ;-eneratl« verwacht wordt» heeft na uitvoerige besprekingen taet h«t
wnd.hoofd van den Psychologische n dienst der Koninklijke l and coacht Majoor Mr«M*H«K*van der Sraaf» met hem besloten» het initiatief te neraen tot
net houden van e n jongerexwoonferentie in d* tweede helft van de maand
Januari met ale centraal onderwerp "Be jongeren en het leg*rM.
Het doel vrn deae conferentie te drieledig.
(

A.Wij willen een positief en openhartig gesprek laten voeren tueechen dra»
end* jon_eren»figuren uit de bur^ermaatsohapiij eeneraijda en represen»
atievt jongeren uit Ie.er en marine anderaljd» over de volgend* aotuee1* wagens

f

1.
2*
3«
B*

Wat beteeken«n l«ger en marine voor het Nederlandsen* volk?
Wat doen leger en raarin* voor on&?
Wat doen wij voor lec;er en marine?
Wij willen door middel van dit ;éeprek» in trreade kringen van het Bed.
volk en vooral bij de jeusd meer verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen
voor leger en marinet als zijnde een werkelijk levend, tot een «meensehappelijke taak 2«ro«P«o deel van ons volk,
C. Wij willen door middel van dit gesprek in da Directe toekomst komen tot
«en £4&ftüienlijk reiel actieprogramma» in samenwerking niet de da rto*
bestaende organisaties en acties» in het bijzonder t.o»v.de
moreeIe en sociale nooden bij le^er en marin*.
Wij asijn ervan overtwigd dat dit ^«eprek» t.a.omdat hieraan
uit alle bevolkineagroepen deeln^iaen» zeer verhelderend en stimulec rend
aal inwerken in alle kringen van het H«d.jettgdlef*n» en een niet 0nb*»
langrijke bijdrage aal kunnen aijn tot een betere verstandhouding
tusechen "burger en militair en begrip voor leger en marin». De groot*
sociale en psychologische vraagstukken bij leger en marine aijn ven
dien a rd» dat zij aanspraak taaken op een grootere belangstelling M j
d* burgerb«volking «n vooral bij de jeugd. Bit gesprek wil een poging
aijn bestaande tejenstelllnjen en problea»n door ge aamenlij k* studie
en actie op te heffen.

Inlichtingendienst.»
G R O N_I N G- E ..N.

BURE W B
N w minor i

Volgno.
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Naar aanleiding van het schrijven No.
B. 9153 van de Centrale Veiligheidsdienst te ' s-G-ravenhage, d.d. 9 Januari 1947, houdende een verzoek
om inlichtingen aangaande het "Nederlands Jongeren
Reveil", kan het volgende worden gerapporteerd:
l
Het "Nederlands Jongeren Reveil" is een
jeugdbeweging, die reeds tijdens de bezetting,onder*
gronds werd opgericht. Het had destijds als doel,
het tot elkaar brengen van de jeugd uit alle kringen,
en het brengen van een andere geest onder de jongeren. Verschillende personen o.a. Dr» PRINS, interkerkelijk predikant, wonende H.W. Mesdagplein 2 te
Groningen, hebben toen een uitnodiging ontvangen,
mede te werken. Na de bevrijding heeft men te Groningen niets meer van de beweging vernomen en praktisch met zekerheid kon worden vastgesteld, dat zij
te Groningen geen ifidellng heeft. Naar men meent te
weten, heeft het "Nederlands Jongeren Revell"vooral
In het Westen de s Hands aanhang gekregen, terwijl
vooral de gemeente Leiden in dit verband wordt genoemd.
—
>
G R O N I N G E N . JU Februari 1947,

w

Naam.
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In stuk:
Adres:

L/'

Nat.:
Geb.:
Beroep:
Inf.:
Zie:

te:

DUR-Z^U

R O T T E R D A M »
I.D. Ho.16.

i ïltll'i.1 !

Rotterdam, 29 Januari 1947.

G S HB I M .
Volgno.

ACD/

In antwoord op U?J schrijven Ho.E.9153,d.d. 9 Januari 1947, b e t r e f f e n d e " ETe der lands oh _ Jong e ren fiev eil "
kan worden b e r i c h t , dat de?e organisatie hier gedurende den
b e z e t t i n g s t i j d heeft bestaan, doch'na den terugkeer van de
regeering uit Engeland is opgeheven en tot nu toe niet weder
is opgericht.
Als de ziel van deze beweging, die landelijk, doch
vrijwel ongeorganiseerd was, moet worden beschouwd zekere
de^Bfioy , Thijs , G-ouwsluisseweg ITo. 40 te Alphen aan den
Rijn.

Verzonden aan; Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te 's-G-ravenhage.

GEHEIM.

Inliohtingendienst.
HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE
UTRECHT

UTRECHT, den 28 Januari

47.

iA/„ 14*, 46.
Bijlagen:

Bericht op schrijven M> ....?.•.... 9 1 53 ,

v™

i)

Volgno.

9-1-4.7.,

Onderwerp.- Nederl.Jongeren Revelli
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In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven deel ik U omtrent
de Nederlandsche Jon^ren Beweging "Het Beveil", het navolgende
mede:
Op verzoek van den I.D.Amersfoort werd getracht inlichtingen te verkrijgen over den op 1 Juli 1946 gehouden bes-loten vergadering van "bovengenoemde beweging. Hierover werd aan Amersfoort het navolgende gerapporteerd:
"Op 1 Juli 1946 werd **• in hotel Terminus te Utrecht, des
"avonds om 8 uur een besloten vergadering gehouden van de Neder"landsche Jongeren Beweging "Het Reveil"..
"Door den korten tijd van voorbereiding was het niet moge11 lijk om veel gegevens te verzamelen.
"Aanwezig waren een tiental onbekend gebleven personen,
"waaronder één dame.
"Br kon eigenlijk niet van een "vergadering" gesproken 'wor"den. Het was een min of meer persoonlijke gedachtenwisseling.
"Om 20.45 uur vertrokken er reeds 2 personen.
"De inhoud van de onderlinge gesprekken kwam neer 9} ,. l
"het samenbundelen van de Jeugd, en wel in den geest zooals in
"bijgaande folders is omschreven.
"Bestuursverkiezing enz. vond niet plaats. Mededeelingen
"werden er niet gedaan."
is.

kend.

Hieruit moge blijken, dat Amersfoort eenigszins op de hoogte
Overigens is er te Utrecht over deze organisatie niets beVoor den wnd. Hoofd-Commissaris van Politie

den Heer Hoofd van den
Centrale n Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G H A V E f f H A G E .

(wnd.Comm.v.Po^

'COnPS RIJKSPOLITIE v.m.
GEMEENTE-POLITIE
ALI^ÉN AAN DEN RIJN

ALPHEN AAN DEN RIJN, 17 Januari 1947.

TEL. 362

Volgno.

"o. 93/47.

BUREAU B

onderwerp: Nederlandsen Jongerenrteveil.
Betreft Uw schrijven dd. 9 Januari
1947, No. B.9153.

Nu mm ar :
Dat
atum :

Bijlage: 1.
GEHEIM

In antwoord op Uw aangehaalden brief, heb ik de eer
U het volgende te berichten:
Algemeen secretatis van het Nederlandsen Jongeren
Keveil is: Thijs BOOIJ, geboren te ALPHEN aan den RIJN,
27 Maart 1923, wonende Gouwsluischeweg 40 te ALPHEN aan
den RIJN.
Bij schrijven No. 1971/IIIU6, M . N . dd. 19 Juni 194.6
verzocht het Bureau Nationale Veiligheid te 's-GRAVENflAGE,
aan den heer burgemeester dezer gemeente, inlichtingen
omtrent voornoemden BOOIJ.
Naar aanleiding hiervan bracht ik over BOOIJ aan den
heer burgemeester een rapport uit, waarvan ik afschrift
bijvoeg.
Zonder een diepgaand onderzoek in te stellen, is mij
thans nog gebleken, dat BOuIJ zeer weinig in deze gemeente vertoeft.
Van eenige plaatselijke activiteit Is dan ook geen
sprake.
Behalve de in bijgaand rapport genoemde afvaardiging
naar LONDEN in 1945, heeft BOOIJ in 1946 een jeugdconferentie in ZVYlTSEttLAND bijgewoond.
In kringen van de Nederlandsche Jeugdgemeenschap
schijnt hij een bekende figuufc te zijn. Hij zou, volgens
betrouwbare inlichtingen, voortdurend in contact staan
met het Ministerie van Onderwijs, kunsten en Vv'etens-chappen, afd. Directoraat-Generaal, "Vorming buiten schoolverband 1 ' vermoedelijk directeur de heer OOSTEftLEE.
OOK schijnt hij veelvuldig contact te hebben met
. P r o f . Dr. MTEriINK en *>of. GEftrtlTSEN, beiden van de Nederlandsche Jeugd Gemeenschap.
De Commandant van het v.m. gemeentepolitiecorps te ALPHEN aan den
(N.G.Groothuij
het Hoofd van den Centralen
Veiligheidsdienst
ü avastraat 68
's-G a A V E N H A G E.

as t:' s -v*RA VEKüh tfE
der Bijkspolitir

28 juni 1946.
flo. 687/46.
«_.
,. ,, «.,.,
Onderwerp
:Inliohtingen

GEHEIM.

betreffende Yhijs BOOIJ.

i

Baar aanleiding van bijgaand schrijven ïïo
III T 46 M.ïf.dd.19 Juni 1946 van het Bureau Hationale Veiligheid te f s-tfRAVENHAtrE,heb ik de eer CT E.A. omtrent den
daarin genoemden Thijs BOOIJ, het volgende te berichten:
Thijs BÜOIJ werd 27 Maart 19£S te ALPHEK aan
den RIJN geboren uit het huwelijk van Uornelis Johannes
BOOIJ en Johanna üomelia SCHELHAAS,beiden In .leven en wonende iKmwsluisohe weg 40 ie AIPHEfi aan den RUU, bij wie
hij thans nog inwoont.
j)e vader is eigenaar van een f linken brandstoffenhandel.
^godsdienstige richting: üereforraeerd,
Th. BOOIJ is ingeschreven atn de Universiteit
te LEIDEN als student in de rechten, doch schijnt de volleges onregelmatig te bezoeken, hetwelk een gevolg van de onder vermelde omstandigheden schijnt te aijn.
Tijdens de bezetting heeft hij belangrijk illegaal werk verricht, hetwelk veel heeft bijgedragen tot het
verzet in de Jongeren-wereld.
Hij wordt "beschouwd als de geestelijke vader
van eenin 1942 gestichte Jongeren-organisatie,die thans
wordt voortgezet onder den naam:"ITEPEFLAND-JOHüEEEN-BEVElLn|
In het voorjaar van 1944 werd hij door de S,D.
gearresteerd en overgebracht naar SCHEVEKINiifu. Ka vrijlating is hij nogmaals gearresteerd en daarna ontvlucht.
BOOIJ is de samensteller van de bundels "üJSDENCKCLAUKEN" en heeft in de bezettingsjaren enkele zeer
belangrijke verboden boekwerken ter verspreiding laten
drukken.
Hij heeft enkele brochures geschreven geriebt
tot de jongeren en is medewerker van verschillende bladen
en tijdschriften.
BOOU heeft een groot oratoriscn talent, is
aeer begaafd en vervult veel spreekbeurten.
Hij is zeer goed bekend in regeeringakringen.
Spreekt en bezoekt regelmatig Ministers o.a.SCHEEMEBHOFH
en DE LEEUW en kent persoonlijk zeer vele politieke vooraanstaande figuren.
Betrokkene was een der Sederlandsehe afgevaardigden bij het Wereld-Jongeren-Congres te LOUDEK.
Mij is fei anti-communist en zeer vooruitstrevend in uereformeerde kringen.
'jn Heer Burgemeester
De Commandant van het v.m.gemeenteer gemeente
politiecorps té ALPHEU aan den RIJK
ff .aan den P.IJN.
De Brigadier van Politie,

:-'i

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM
No. LD. 102-'47.
Uw brief: JÏO.B.9153, dd.9-1-47.
Onderwerp: He de rl. Jongeren Reveil.
il.

Amsterdam, 16 Januari

\U B

Bijlagen:

Volgno.

j

18 JAN. •//

Geheim.
N u n» m c r :

Datum:

1947.

^-/-v/

i AGO|f///

|

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in bovengenoemd
schrijven, wordt medegedeeld, dat bij onderzoek, omtrent
het Nederl.Jongeren Reveil, het volgende is gebleken.
Genoemde vereeniging is tijdens den oorlog opgericht en
bestaat momenteel uit 40 a 60 leden.
Te Amsterdam schijnt de vereeniging slechts enkele verspreide leden te hebben.
Een kantoor, afdeeling, of leidende personen van genoemde vereeniging, zijn te Amsterdam niet bekend.
Verzonden aan: Hfd. C.7.D. Den Haag.

1000-10-46

D-S.

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
's-GRAVENHAGE.

N».

B. 9153

Bijlagen:

X

Dict.:

g

Javastraat 68
l l 1539
Tel.
112778

Q Jftnaari

I94«

^ «J anöaTl

Typ.:

GEHEIM

Uw schrijven No.
dd.

ifc de eer U ten atttrekael
levell,
Hierbij
oWWfl van ee n otroulair» van het Hederl, Jongeren He veil,
Ik moge U verzoeken een onderaoek te willen instellen naar
den Algemeen Secretaris van genoemde organisatie, wonend e Goawslol»s e we g 40 te Alphen aan de H i I n.
Met het resultaat van het onderzoek aal ik gaarne in kennis
worden gesteld.
g3

Het Hoofd van den
CEHfHALEH VEILIGHEIDSDIENST
Namens dezen)

Aani
Den Heer Korpschef van Politie
te ALPHEH a/d HIJH,
43228 - ' 4 6

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
's-GRAVENHAGE,
Javastraat 68
l l 1539
Tel. l
l 12778

9 Januari

194 *

Bijlage^
Ditt.: JU

Ml

Uw schrijven No.
dd.

Onderwerp:

rep Bgveil.
Hierbij htfc ik u« eer 0 «au uittreksel
a&a ~f «™Sït$*!a " vma «* a ilrenlaiJNi ran 'lw?t Neder l^ongerso itv*ii*
Den ;eadresaeertïtn ZEOge ik v«raoek.«n te
of la huooe r«ap*ge.u2'.;öt«o i«t» bekend is omtrent de
satie «n evsnta««l de d»f r *-n leicUai: ^*vendt pereooen, «s .iiij het
re»ültast t* willen berichten.
B» £*$«D@a Haae wordt teven» veraocht n»dere inlichtingen
te verstrekken oaitrent é«a 3eor«tttri« vao cie Afci.Ceütro», wonend»
3portla?n 124 t» 'a-Gravenhage*
Bit Hoofd vao den

K VJEXLXOi&XOSSXXNSf

te

«
M
43228 - '46

Politi*

Den
Utrecht

ÏJIÏÏREKSEL
HEDKRLAKDSCH JOMGEHEN REVEIL

Algemeen SecratariaatiGouwsluissewcg 40
aan de Hi.ln»

's-Gravenhag*,10 Dec.1946

Af d.Centrum
SecretariaattSportlaan 124
* s-Cfcravenhag*^
Het Ned.Jongeren Reveil, "bestaande uit representativ* jongeren-figuren
uit elk godsdienstig, politiek en sociaèl milieu in het Ned,Rijksgebied,
dat zich tot taak gesteld heeft jonge menschen uit de verschillende godsdienstig* en politieke kampen door middel van een diepgaand gesprek over
de groote vragen van deae tijd tot elkander te brengen, de scheidslijnen
auiver te stellen, de saamhoorigheid te versterken, het besef van een nationale roeping en een nationale verantwoordelijkheid te bevorderen en
aoodoend* een bijdrage te leveren tot het positieve werk, dat van de
jong* generati* verwacht wordt, heeft na uitvoerige besprekingen m*t het
wnd.hoofd van den Paychologiechen dienst der Koninklijke landmacht Majoor
MToM«H»K«van der Graaf, met hem besloten, het initiatief te nemen tot het
houden van een jongeren-conferentie in de tweede helft van de maand Januari met als centraal onderwerp "De jongeren en het le^er".
Het doel van deae conferentie is drieledig.
A. Wij willen een positief en openhartig gesprek laten voeren tuseohen
dragend» jongeren-figuren ult.de burgermaatschapiij eenerzijds en re»
presentatiev* jongeren uit le^er en marine anderzijds over de volgend*
actueele vragent
1.
2.
3.
B.

Wat beteekenen leger en marine voor het Nederlandsche volk?
Wat doen leger en marine voor ons ?
Wat doen wil voor lejer en marint?
Wij willenaoor middel van dit Bespre k, in breede kringen van het Ned.
volk en vooral bij de jeugd meer waardeering en verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen voor leger en marine, als zijnde een werkelijk lavend,
tot een gemeenachappelijke^taak geroepen deel van ons volk.
C. Wij willen door middel van dit ^«sprek in de Directe toekomst komtn tot
een gezamenlijk reëtl actieprogramma, in samenwerking met de daarto* be
staande organisaties en acties, in het bijzonder t.o.v,de geestelijke,
moreel* en sociale n^oden bij leger en marine.

Wij aij n ervan overtuigd dat dit gesprek, t«m,omdat hieraan jongeren uit
all* bevolkingsgroepen deelnemen, aeer verhelderend e.n stimuleerend zal
inwerken in alle kringen van het Ned.jeugdl«v*n, en een niet onbelangrijke bijdrage zal kunnen zijn tot een betere verstandhouding lussohen "burger en militair en begrip voor leger en marin*. D* groot* social* «n
psychologische vraagstukken bij leger en marin* zijn van dien aard, dat
aij aanspraak maken op een grootere belangstelling bij de burgerbevolking
en vooral bij de jeugd* Dit gesprek wil ,een poging zijn bestaand* tegenstellingen «n probleemen door gezamenlijke studie en actie op te heffen.
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aevell«
Hierbij ne"b ik u« «er U een uittreksel
Sfderl,iiTon
leden yan een otroulair* vas het HcdeTl^^ongtrea Reveil» •
aan te tï«
Den -«adresseerden moge ik verzoeken te willen doen nagaan
of Ijl aunne reep* ge meenten iets bekend ia omtrent de genoemde
»ati* «n eventueel de daaraan leiding gevend* personen» en mij het
resultaat te willen berichten*
De I.D.Öen Haag wordt tevens verzocht nadert inlichtingen
te verstrekken omtrent des. Secretarie van de Afd.CentruM, wonend»
Sportlaan 124 t« *8-örav«nhag«.
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ïoomm.van Politie
te Amsterdam
Rotterdam
S«n laag ^
Utrecht
öroningen

Hoofd van dtm
C£NfRU>HI
Namens dea«ft|

3. G.Gratibendaia.

UITTREKSEL

Algemeen Secretariaat ïOouwsluisseweg 40
Alphen aan de Rijn..

»s-£ravenhage,10 Dec e 1946

Af d. Centrum

Secretariaat sSportlaan 124
* s-Sravenhaga ,.

.

Het Néd.Jonr.eren Reveil, bestaande uit representative jongeren-fi&uren
uit elk godsdienstig, politiek en sociaal milieu in het Ned. Rijksgebied,
dat ziclTtot taak gesteld heeft jonge menschen uit de verschillende godsdienstige en politieke kampen door middel van een diepgaand gesprek over
de groote vragen van deze tijd tot elkander te brengen, de scheidslijnen
zuiver te stellen, de saamhoorigheid te versterken, het besef van een nationale roeping en een nationale verantwoordelijkheid te bevorderen en
zoodoende een bijdrage te leveren tot het positieve werk, dat van de
jonge generatie verwacht wordt, heeft na uitvoerige besprekingen met het
wnd.hoofd van den Psychologischen dienst der Koninklijke landmacht Majoor
MToM.HéK.van der Graaf, met hem besloten, het initiatief te nemen tot het
houden van een jongeren-conferentie in de tweede helft van de maand Januari met als centraal onderwerp "De jongeren en het leger".
Het doel van deze conferentie is drieledig.
A. Wij willen een positief en openhartig gesprek laten voeren tusschen
dragende jongeren-figuren uit de burgermaatschappij eenerzij ds en representatieve jongeren uit leger en marine anderzijds over de volgende
actueele vragen:
1. Wat be teekenen 'leger en marine voor het Itfederlandsche volk?
2. Wat doen leger en marine voor ons ?
doen wij voor le^er en marine?
3. Wat doen
B. Wij willen ddoor middel van dit gesprek, in breede kringen van het Ned.
volk en vooral bij de jeugd meer waardeering en verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen voor leger en marine, als zijnde een werkelijk levend,
tot een gemeenschappelijke taak geroepen deel van ons volk,
C. Wij willen door middel van dit gesprek in de Directe toekomst komen tot
een gezamenlijk reëel actieprogramma, in samenwerking met de daartoe be
staande organisaties en acties, in het bijzonder t. o. v. de geestelijke,
moreele en sociale nooden bij leger en marine.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit gesprek, t.m„omdat hieraan jongeren uit
alle bevolkingsgroepen deelnemen, zeer verhelderend en stimuleerend zal
inwerken in alle kringen van het Ned. jeugdleven, en een niet onbelangrijke bijdrage zal kunnen zijn tot een betere verstandhouding iuaschen burger en militair en begrip voor leger en marine. De groote sociale en
psychologische vraagstukken bij leger en marine zijn van dien aard, dat
zij. aanspraak maken op een grootere belangstelling bij de burgerbevolking
en vooral bij de jeugd. Dit gesprek wil een poging zijn Igesjjaande tegenstellingen en probleemen door gezamenlijke studie en actie op te heffen.

HJ&83RLABÏJSK1Ï JOSSSRSN
£lgttaeea Secretariaat t Gouwsluiöaweg 40
»MiiiPMMtlMeM«el»4iH*ip»MelpaiHlA«M»aWQih

Afd* C*ntnw
aeoretarlaatt Sportlsaa 124

»

,. •

•

L.

#»«*«*«•**•*•»
Het J**d«J«nftttr*tt S«v»il, be»taand* uit *»pr*»»ntativ« j0ngareii*f igureti uit «Ik
heeft >»S« H«wm*»n uit «• varachilleod» «od«U«nati«»'«n po
Amr «tiOil Tin «MI diepgiMuai gaoipndc ownr 4» «reet» vrage» vaa d*s»
tot»3%<tmft»r 1» Vmngtta, 40 «tihtidiai^mn «uiver te »t«ll«af d» »B«horlghaia te

van ««n oational»

lield t« !wn>ï4«r«ft «x «oote»»a« «*n %i4dn«» t» l«w«« tot het p»«iti(ivt «Krik» d*t
v«t» «» 4«|g» gentmtl» wr*«oht wordt, heaft «a uitvoerig* banprakia**» «t h«t
TOèVHotftt V»B d«a P«7^»lo6i«ol»8a Dien»t d*r XoaiakUJkw «l*«dB»«ht Majoor ür*
U^*£* va» «MP üra*ff m»t hu» ^««lotwx,, h«t iaitUti*!1 te MBA* tet h«t boudea
va» *«ft jea^eran^oonforaatt» In d» tmaA» helft van d» vaaod *|mjtxi «et al»
tafttat «HEM!**»*!!? "O» ^ewgeraa en tiet leger;
Bat döat- van 4»«« conferentie; ia drieledig.
A* Wijj «ill«ii »*m peaiti«f es ofvoanartig: geeprek laten voer*» tttsaobon
|0fig*r««w|>igur»m uit d* burgei^aatftóha.ppij e»aercijd» «n- reprec»nt«tiev» jongerea
uit Ivftr *a «aria* andorai^d» «ver d» volgend» a»ttt»*l« vrag*a i
l»
f*
JUS»

Wat b»ta*k»jwa leg»r «a sjarin» voor bet Hederiandaoh»
w*t d**» l»ger *n aaria» voor on» ?
*at doea jgJJ voor lag«r en marine f
WI4 KUl4tt»ar HJiMni. van dit gcaprekt ia breed» kriage» vaa tot Med.volk e«
vooral. %y d» lengt .«eer «*ic4ei*ia$ en v«raat«oordelijk)wid»»eaef bijbrengen
««NMP leger «* aarine» ala ai>d* »en werkolijk leviejd, tot ee» g«w«iuob^?pal
• taak geroepnn deel «m «n» rolk,
O»-1*| «£Oift door addd»! van dit geaprek ia de Directe toekomt ko«n tot eea
«e»ejieatUjk r>»»l motisprograoima, laftBfli»nwei'kin«juet d» dm*rtoe b««ta*ade
ojrg»»iBiiti«« «n aotia», ia liet bij«onder t.o.v, d» geestelijke, »or««le **
»o«ial« n»oden Mij leger en «aria»*
Wij ai^a ervan overtuigd dat dit gesprek, t-.a. oadat hierawn joagereo uit «U»
bevoüdagagroepe» d«elneiu*n, «Mr verholdorejad «n ati»i»l*ar«nd «a inwerk»» ia
«II* kria&ea van het ü«d* j«x»ö41ev»n, t» »en nl«»t onbelangrijk» bijdrag* xal knaaea
«ilH tut «en bet»r» ver»ta«fihottdiag tuaaohen burger »a «ilitaAr e» b»gri|» voor
l«g»r «m warint» £» groot» aooiale en pnyohologiaob» vraftgatukfcen bij leger en
atria* Ê&J* van dlw aard* dftt «ij aa««j?raak «ek«a op ften grootar» balai^rteUing
bi4 d» bttr»erbeTolkiiif en vooral bij d» jeu«a. Dit gotpvok wil e»n poging «ija
battaaart» tegettitelliHgefi en problemen door ganaaerqijka atttdia en aotie 99 t»
haffen,
*#***#*«•****»*•***••**

