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Betr.t

Ow ochrijven d.d. 15-8-1951

In antwoord op Uw bovenaangabaalda brief aoga Ik V hat
navolganda aededelant
Da franaa bawaging "paix at Libart** atalt zioh avanala da ladarlandaa groeparing "Trada an Vrijhaid" tan doalt
op verantwoorda wijaa antl-oooauniatiaoba propaganda ta
voaran, hatgaan o.». gasohiadt door hat varapraidan ran
paaflattan, poatara.an broohuras.

la Hadarland haaft da hear Van Dam ran laaalt,
inltiatiar
ganooan tot da oprlohtlng van "Vrada an Vrijhald" (Postbus 444. ' e-Oravenhanre. Haaaaulaan 17)
"Vrada an Trljhald" atalt sioh gaan polltiaka doalaindan in angara sin, dooh wil allaan wijaan op da geraran,
dia van da sijda van hat oooauaiaaa draigan.
'
Da haar Van Dan van laaelt ia ar in gaalaag^da madawarking van vereohillanda vooraanataanda an betrouwbare
Hadarlandars ta varkrijgan*
Er is aan aub-ooait* opgarioht* dat sal traohtan da
nodiga aorala en finanoiKla atann voor da bawaging ta varkrijgen. Hiarin habban o.a. aan twaatal la laserladen (van
da K.V.P. an da P.v.d.l.) sitting.
Binnankort zal wordan begonnan »at da uitgava van anti>
ooBBunistiaoha broohuraa.
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DE STRIJD
'-"'•
TEGEN DE COMMUNISTISCHE '
PROPAGANDA

ComiteVoor
"Vrcde en Vrijhcid"
: opgericht
(ETEL TE PARUS GEVESTIGD. '

' Tarijs. 5 Sept (Reuter). — Te Parijs
.(sue oprichtlng bekendgemaakt van «enAiropeas comiM voor cVrede en Vrt]heid». dat tot taak ail hefaben de atrijd,
•ticgen de oonununistioclw propaganda in.
do Wcsteuiopeee Imnden te vendberpen
en aunen te ordenen.
In «en offlclgto rnededelinn verldMrt
cVrede eh Vrljheld», dat*y«rt*genwoordigen van de Belglacbe, Duitae. ItalUian«e. Pranse en Nederlaod«uponilt4'« op
30 en 31 Augustus te San Retno de opricbttaigsvergadering van dlt comit*.
waarvan de zetel te Parijs is geveatigd,
taebben. gehouden. De h. Jean Paul
.David, 'volksvertegenWDordiger van bet
&«ine^«t-Olse-departea>ent. Is benoemd
lot algemeen secretarls.

"HET IAATSTE RIEUffS"

te Brussel,
Ochtendhlad van Donderdag, 6 Sept. 1951,,

nov.1968
EAPPORT VAN
AAN HBVD.' HB. HO, HDt KB,
B«.
Betr.:

116552
,~*
IN OPRICHTING IS EEN VERENIGING- "VREDE EN VRIJHEIB"

Doel: bestrijding van het communisme door woord en geschrift,
vooral het laatste door middel van een contra propaganda campagne.

Een dergelijke campagne schijnt in Prankrijk, ItaliS,
BelgiB en Duitsland reeds in gang, naar gesteld wordt met
gunstige resultaten.
De promoter is de Heer S.W.F.VAN DAM VAN ISSELT,

Men heeft tot dusver aeer bevredigende roortgang gemaakt.
O.m. werd een xeer gu^stig onthaal ondervonden, zowel bij
Tele vooraanstaande politieke figuren, als bij werkgevers- en
ook bij de werkneinersorganisaties aller richtingen (behalve
uiteraard de C.P.N.)Men is nu bezig met het ontwerpen van de statuten en de
beheers en controle organen.
Zodra dit alles geregeld is gaat men aan het werk om tot
de uitvoerings-organisatie te komen.

Augustus 1951

Nassaulaan 17,
telefoon: 110263

's-Gravenhage, 14 November 1951

Hooggeachte Heer
heb ik de eer IT
een afschrift van de statuten van "Vrede en Vrijheid" te doen
toekomen. Bij de oprichting word getracht zoveel mogelijk
rekening te houden met de sociale en politieke verhoudingen
in ons land. Achter bet bestuur van vijf personen staat een
zogenaamd bescherm-comite" net vertegenwoordigers uit talri^ke
sociale, economische en culturele organisaties, Terwijl daarnaast in bepaalde streken van ons land contactpersonen zijn
aangesteld.

Inmiddels verblijven wij, met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

B.V/.P. van Dam van Isselt,

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Javastraat 68,
1 s-GRAVEMHAGE.

STATUTEN VAN DE STICHTING "VREDE EN VRIJHEID".

Artikel 1,
De stichting draagt de naam: "Vrede. en Vrijheid". Zij "is .
gevestigd te *s-Gravenhage.

Artikel 2.
.
.
.
.
.
.
.
r,,*
De stichting stelt zich ten doel bihnen het gebied van net
Koninkrijk der Nederlanden de gedachte van vrede en vrijheid uit
te dragen en deze naar binnen en buiten te verdedigen. Zij beweegt
zich niet op het terrein der Nederlandse politieke partijen en
zal geen partij zijn. Zij zoekt haar doel te bereiken door:
a* het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, dagbladen,
brochures, persartikelen, affiches, vlugschriften enz.
b» net vervaardigen van films.
.
.
. c« radio- en televisie uitzendingen.
.
d. het organiseren van tentoonsteliingen.
e« het houden van lezingen in besloten en openbare vergaderingen.
.
_. , • .'"
f. alle andere door het bestuur nodig geachte «>» wet^ige middelen
en acties*
Artikel 3«
.
.
De middelen der stichting bestaan uit:
a* het stichtingskapitaal.
b« vrijwillige giften en bijdragen.
c. hetgeen door erfenis, schenking of legaat verkregen wordt.
Artikel 4«

Het bestuur der stichting wordt gevormd door een voorzitter,
secretaris en een penningmeester en hoogstens twee andere leden,
\welke optreden onder de naam: Bestuur*
Artikel 5.

.

Het bestuur behartigt de belangen der stichting in de ruimste
zin des woords en Is bevoegd alle besluiten te nemen inits niet
strijdig met deze statuten, vrelke het bestuut voor de verweaenlijking
van het. doel der stichting nodig en wenseiijk acht, Het bestuur is
bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen, vertegenwoordigt. de
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stichting in en buiten rechten. Tegenover derien wordt de stichting
vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter en de secretaris of de penningraeester gezamenlijk. 13ij ontstentenis van de
voorzitter, secretaris of penningmeester kan elk van hen worden vervangen door een bestuurslid daartoe door net bestuur aan te wijzen.
Artikel 6.
Het bestuursiidmaatschap eindigt door:
a. overlijden.
b« bedanken.
c. ontslag te geven bij eenstemmig besluit van alle overige
bestuursleden,
Vacatures in net bestuur worden door bet bestuur uiterlijk
binnen een jaar na bet onstaan der vacature aangevuld.
Mocht bet aantal bestuursleden twee of minder komen te bedragen
dan geschiedt de aanvulling door een besluit van 2/3 van bet
aantal bescbermende leden.
Artikel 7»
Het bestuur benoemt met 2/3 van het aantal stemmen beschermende
leden. De taak van do bescheraende leden is het^bestuur met raad
en -indien gevraagd- Aet daad ter zijde te staan. Het aantal van
2/3 der beschermende leden kan gezamenlijk besluiten een voorstel
aan bet bestuur te doen in verband met het bereiken van het doel
der stichting.
Artikel 8«
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste
twee leden van het bestuur dit nodig achten of wanneer op de wijze
in het vorig artilcel bedoeld een aantal van 2/3 der bescbermende
leden een voorstel tot het bestuur heeft gericbt. De vergaderingen
worden opgeroepen door le secretaris door raiddel van oproepingsbrieven, waarin plaats en datum ier vergadering worden vermeld,
alsmede de agenda der te behandelen punten. De oproepingen geschieden tenminste zeven dagen voor de dag waarop de vergadering zal
v;orden gehouden. In spoedgevallen \vordt naar de draggder omstandigheden

-3gehandeld. In zodanige f;evallen kunnen geen and ere besluiten
genomen worden dan die in verband met de omstandigheden niet
uitgesteld kunnen v/orden.
V/anneer twee of ineer leden van het bestuur overeenkomstig
het bepaalde in de eerste zinsnede van dit artikel een bestuursvergadaring wensen te houden geven zij hun wens daartoe te kennen
aan de voorzitter met vennelding van de te behandelen punten. De
voorzitter is verplicht binnen 14 dagen daarna de gv/enste vergadering bijeen te roepen.
Hetzelfde is het geval wanneer een aantal van 2/3 der beschermende leden een voorstel tot het bestuur heeft gericht.
Blijft de voorzitter in gebreke aan zijn verplichting uit de
beide voorcaande ledon voortvloeiende te voldoen dan zijn de bestuursledon of de beschermende leden als daar bedoeld bevoegd zelf
een vergadering bijeen te roepen met inachtneiaing van het in het
eerste lid van dit artikel bepaalde.
Artikel 9.
Het bestuur neemt zijjn besluiten b i j meerderheid van stemmen,
onverminderd het bepaalde in artikel 6 onder c. en het bepaalde
in artikel 12. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gesterocl. Tiij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 10«

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste
boekjaar loopt echter van heden tot en met 31 December 1951•
Binnen drie maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door
de penningmeester een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar opgemaakt en aan het bestuur
ter goedkeuring aangeboden.
Het bestuur keurt deze stukken goed nadat daarover advies
is uitgebracht door een daartoe deskundige controlecommissie
benoernd uit de beschernende leden en bestaande uit ten minste
twee leden. Deze commissie wordt bij de aanvang van ieder boekjaar
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benoemd, met uitzondering van de commissie ter contr&le van bet
boekjaar over bet jaar 1951 die benoemT zal worden zodra een
voldoende aantal bescbermende leden benoemd is.
De goedkeuring van de balans en de staat van ontvangsten
en uitgaven door liet bestuur - waarbij bet bestuur niet gebouden
is aan bet advies van de controlecommissie - strekt tot volledige
ddcbarge van de secretaris-penningmeester voor diens beheer over
bet. betreffende boekjaar.
Artikel 11.
Het bestuur kan benoemen ereleden, leden, begunstigers en
3 eugdleden,
Ereleden zijn zit1, die zich uitzonderlijk verdienstelijk
geinaalct bebben voor bet door de vereniging nagestreefd doel,
Zij worden benoemd met instemming van tenminste 2/"$ van de
bestuursleden. De recbten en verplicbtingen der ereleden, leden,
begunstigers en 3eugdleden worden vastgelegd in een buishoudelijk
reglenent, dat vastgeateld \vordt door bet bestuur.
Het bestuur is gerecbti^d zonder opgave van redenen leden,
bescbermende leden, ereleden en jeugdleden te royeren,
•*-.

Artikel 12.
Verdere regelen worden door bet bestuur vastgesteld na
verkregen advies van bescbermende leden in een buishoudelijk
reglernent, dat in geen opzicbt in strijd mag zijn met deze
statuten.
Artikel 13.
w'ijziging in deze statuten of opbeffing en liquidatie der
sticbtin^; kan slechts plaatsbebben door een besluit van bet
bestuur dat raet algemene stemraen is genomen. Indien tot ont-
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binding en liquidatie besloten wordt zal aan net liquidatiesaldo
een door net bestuur vast te stellen bestemming worden gegeven,
welke zoveel raogelijk in overeensteiaming inoet zijn met het doel
der stichting met de overvvegingen welke tot het in het leven
roepen der stichting bebben geleid.
Art ike 1 1_4.
In alle niet in deze statuten voorziene gevallen beslist
het bestuur in Hoogste instantie»

NOTITIE van B VII
Betr.i Comite" voor "VREDE SN VRIJIIEID".

ACD/

Deze groepering stelt zich ten doel om o.a. door verspreiding van pamfletten, postero en brochures op verantwoorde wijze anti-communistische propaganda te voeren.
Zij stelt zich geen politieke doeleinden in engere zin,
doch wil in het algemeen wijzen op de gevaren van het conununisme. Uit dien hoofde nemen personen van verochillende en
uiteenlopende politieke opvattingen aan haar activiteit deel,
De initiatiefnemer van "Vrede en Vri^heid", de heer Van Dam
van Isselt, heeft ook zitting in het Comite" Benelux, gevestigd Nassaulaan 17 te 's-aravenhage.
Van Dam van Isselt is er in geolaagd van vooraanstaande
personen medewerking te verkrijgen. Er is een subcomite' gevoriad, dat zal trachten de nodige morele en financiSle steun
te verkrijgen. Hierin hebben o.in. zitting een tweetal 1e Kamerleden (resp. K.V.P. en P.v.d.A.).
Met "Paix et Libert^"
in Frankrijk en
"Der Vollcbund ftir Prieden und Preiheit" in V/est-Duitsland
staaf'Vrede on Vrijheid"in nauwe relatie.

De werkwijze van "Vrede en Vrijheid" in de verschillende
landen zal zoveel mogelijk uniform zijn.

H Januari

"fcl-

B 137640
VII A7 4
"B* Bcht« Waarhtid

Be
genoemde boekjes worden uitgegeven door een groepering, genaaad "Vrede en
yrijheid", Poatbue 444, •a-Oravenhage.
Deze stelt zioh ten doel on, onder meer
door verapreiding van paofletten en dergelijke,
anti-communiBtische propaganda te yoeren.

HEI HOOFD ?AM DE DIBHST.
Hamene deze,

B 127899
711 AY 3
Stichting "Trade en Vrijheid".

In antwoord op Uw brief
deel ik U aede, dat de Stichting "Trede en Vrijheid" zich o.m. ten doel
stelt door verspreiding ran pamfletten, posters en brochures op verantwoorde wijze anticomotunistische propaganda te voeren.
Zij utelt xich geen politieke doeleinden
in engere sin, doch wil in net algemeen wijsen
op de gevaren van hot conmunisae. Uit dien hoofde nemen personen van veraohillende en uiteenlopende politieke opvattingen aan haar activiteit deel.
De initiatiefnener van "Yrede en Vrijheid",
de heer Van Dam van Isselt, heeft ook Bitting
in het Comite* Benelux, geveatigd Kaasaulaan 1?
t a •a-dravennage.

HET HQOFD VJUI DE DIEHST.
Hastens deie,

Aan de Heer Corpschef
van Gemeentepolitie
te
OLDBBZAAL.

jar. 28.
nr. I.D.I.513.52.
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[XCD[
Hierbij bericht ik U, dat
alhier door een inzittende
van esn personen&uto

a an
pasaerenden parnfletten v;erdsn tiitgereikt,
zwart-rood bedrukt
i..l. een Bekendmaking in net
Russisch en het Ilederlanda van doodionnlssen uitgevoerd door de H.Z.V/.D. in het
door ausland bezette ITederlandse gebied,
alsmede een klelner geocnrift, bddnokt
met 4 aan conmxmistische leiders gestelde
vragen.
Blijkens het onderschrift zijn beide geschriften uitgegeven door ""Vrede en Vrijheid" postbus 4-44- ' s-ffravenhage,
Postrekening 9495.

Aan: K.E.W.
Van: P.H.K.O.

'

A - < ; ' 1953

No.:
In de Waarheid Tan 2$
de spot gedreven met een
Deze brochure zou als
betrekking hebben op het

April 1953 pag.l en 6 (Amaterdamae editie) wordt
door "Vrede en Vrijheid" uitgegeven brochure.
"geheim" aaa de werkgerers verzonden zijn en zou
bestridden ran net oommuniame in de bedrijven.

12 Juni 1953.
t
Qnderwerp:"Persconferentie te Eindhoven
door "Yrede en Yri.lheid".Bi.1lagen

Op Dinsdag, 2 Juni j.l.werd in het Caf^-Restaurant
Silveren Seepaerd", aan het Stationsplein te EINDHOVEN, een
pers-conferentie gehouden door de organisetie "Vrede en 7ri^heid".Alhoewel alle Zuidelijke dagbladen waren uitgeno/6digd,
waren slechts enkele ter conferentie vertegenwoordigd.

ttlt

De bedoeling van de conferentie was, de medewerking
van de dagbladen te verkrijgen in de bestrijding van de ideologie der communisten en dit door actueel feitenmateriaal te
publiceren.
Gewezen werd op het verscbJJnsel, dat de communistisch
vereldpropaganda zich vastbijt in Sen bepaalde zaakt waarop
met alle middelen de aandacht van de gehele wereld gevestigd
wordt. Een pakkende reclame, weIke zij eenmaal beet heeft, laa
zij niet meer los en mobiliseert daarvoor als het ware de open
bare mening over de gehele wereld.
De fout van de andere kant is, dat men zich niet concentreert en tal van puntige objecten van propaganda verloren
laat gaan door de veelheid en de verwardheid der publicaties.
Aangedrongen werd op een stevige contra-actie tegen d<
propaganda welke het internationale communisme met het geval
van "de fiosenbergs" maakt. Daar moet iets gelijkaardigs tegenover geplaatst word en met de bedpeling aan te tonen, dat de
wijze waarop de communistische justitie met onschuldigen omspringt, erger is dan de correcte justitie waarmede in het
vrije TJesten over misdadigers wordt geoordeeld.
Op de vraag-van de zijde der aanwezige journalisten,
wat men daar aan gelijkwaardigs in effect op dit ogenblik tegenover zou kunnen plaatsen, werd geantwoord: "Het geval van
aardinaal MBSDZEH07Y*.Terecht
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Terecht werd geantwoord, dat dit nu toch wel heel oude
kost geworden was en men daarmee zelfs in net katholieke Zuiden niet meer voor de dag kan komen.
De persconferentie had een vrJLiwel nutteloos verloop
en het optreden van "Vrede en Vri^heid" maakte hier wel een
zeer povere indruk.
Daarnaast werd de indruk gewekt, dat de organisators
van de persconferentie uit een goede beurs konden putten.
Bij de persvertegenwoordigers is de indruk achter gebleven, dat de actie onvoldoende voorbereid, slecht/d in elkaaz
gestoken was en weinig om net; iijr naa.
^ Bovendien deed het ook wat onerrftig aan, dat de organ!
sator* niet erg secuur waren geweest met de vraag, wie zij nu
wel tot hun besprekingen zouden uitnodigen.
Ditzelfde schijnt het geval geweest te zijn met een
soortgelijke persconferentie, welke in Amsterdam werd gehouden en waarvan **De Waarheid" van Zaterdag, 6 Juni j. 1. 66n en
ander vermeldt. (zie bijlage).Summa Summarum : het werk van "Vrede en Vrijheid"
maakt tot heden nog een vrij onbeholpjen iodruk en kost waarschijnlijk veel geld.-
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in
atie Vrede en Vriineia
J
dienst van de beul
Dagblad-journalisten weigerden hulp
aan lastercampagne tegen Rosenbergs
Hanekroot (De Tijd) bevreesd voor stadhte
uitwerking van besluit tot terechtstelling
(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM, 6 Juni — De organisatie ,,Vrede en Vrflheid" heeft
deze week vergeefs getracht een reeks Nederlandse bladen over te
halen tot het voeren van een campagne tegen de Rosenbergs. Dit is
het verheugende nieuws, dat ona van verschillende college's joumalisten, werd medegedeeld.
In het kort kwam het plain hierop neer; Teneinde de foneste
uitwerking van de berichten over de voorgenomen terechtstelling van
't echtpaar Rosenberg tegen te gaan, hebben de heren Van Dam v. Isselt
en Hanekroot voorgesteld, in de niet-communistische bladen een afleidings-campagne te beginnen inzake een bepaald volksdemocratisch
land. Dit werd door de aanwezige joumalisten eensgezind afgewezen,
Hierby zqn van de zjjde van enkele joumalisten harde woorden
van afkenring geuit

/7Aan

dit vuile zaakje
doe ik niet mee!"

De btjeenkomst, waartoe de Ameiikaanse organisatie Vrede en VrQheid een
reeks ,,betrouwbaar" geachte joumalisten had uitgenodigd, vond op 1 Junl
in een der Amsterdamse caf6'a plaats.
De heer Hanekroot ran het dagblad
De Tfld, die een bestuursfunctie in genoemde organiaatie vervult, trad als
inlelder op.
Hy deed uitkomen, dat in ,,bevoegde",
lees Amerikaanse kringen, de vrees beBtond dat • de voorgenomen terechtstelling van Ethel en Julius Rosenberg

blflkbaar een slechte indruk op het Nederlandse publiek had gemaakt. Hfl verwachtte, dat — ladlen bet echtpaar Inderdaad terechtgesteld zou worden —
een golf van protest en afsohuw over
het land zou gaan. H(j meende dat de
communlsten daarvan gebndk zouden
inaken om de anti-Amerikaanse gevoelens in ons land ,,op te zwepen".
Hlertegen moesten volgens hem, yjdlg
tegenmaatregelen worden genomen,
waarna ht) het hierboven genoemde plan
nader niteenzette.
Zoala gezegd, Week geen der aanwezige joufnallaten hlertoe bereid
(ulteraard met -\g van
de heer Hanekroot, dl« overigens
reeds verieden jaar een keer getracht heeft, de CPN te beaplonneren).
Sommigen der aanwedge Joumalisten
verklaarden, dat zg een dergelgke cam.
pagne nutteloos achtten. Oj raven aan
nun overtulging nttdtakklng dat deze
afleidigscampagne geen.enkele ultwerkbig zou hebben.
f
Ben JournaBst vftirtt* dch tegen het
plan, omdat net of propaganda-voor de
katbolleke kefltaeia neerkomen. In verband hlermede merkte htf K)p, dat protestanten door bepaalda koogwaardlgheldsbO*der*. die la df. afWrtlagsram-

Uitstel executie
geweigerd
Thans beroep op opperste
gerechtshof
NEW YORK, 8 Jnnl. — Het Hat v«t"
Appel heeft gisteren gewelgerd be*
echtpaar Rosenberg een vttatel va»
execntie toe, te staan. Rechter Thoma*
Swan decide de advocaat van de Rose*
bergs, Ei^uunuel Bloch, mede, dat B0
een versoek tot nltatd v«n de exeeuUa
kaa rlchten aaa het Opperste Oereokt*.
hot van de Verenigde Staten.
Het gebeurde laat zlen, hoe dlep de
afschuw over de moordplannen in New
York, In het Nederlandse volk Is door,
gedrongen. Er is geen enkele krant in
dit land die thans nog een woord ter
verontschuldlglng van de voorgenomen
terechtstelling durft te uiten. De houdlng van onze collega's-journallaten op
de bQeenkomst van Vrede en Vrflheld
verdlent in elk geval grote waardertog.
Overigens deed de heer Hanekroot
het voorkomen, alsof hy ult de best*
(Amerikaanse) bron met stelligheM had
vernomen, dat de Rosenbergs in elk gel terechtgesteld zouden worden. Dit
sal ongetwtjfeld voor alle opracntv
vrienden van recht en rechtvaardlghei*
aanleiding zQn om hun inspannlngen ta
verdubbelen, teneinde het onschuldlga
echtpaar van de electrische stoel t»
redden.

nDS

WAAHHBID"
van Zaterdag, 6 Juni '53.

In de gang, van een patronaa
werd envetoppe gevonden
idc

Daarvbor zijn de
_ yatcbonden niet!

De eerste gegevens van prize Jezdrs!!
... -\
over JVrede en Vrijheid"
ikat patranamtasabaiiw dataandaa onder da heada raar RK-prleaW
ea.daar.de blerrear garenaelde kmtkoHeh»-Jeugd .te »
Bat rtroolbUtot ataUa an earlentew 'TOOT TB» an Saw|at aaMntfmat
•paekrtft: .Veer an Buailarhn knettmg — Beet Cnuanlatnr.
-i
Da envatoppe waa btanee. Haar ta da rechteronderhoek waa r
gaptakt. Blerop atood mat rode tatter* da InatraeOa ran da .Ceatrale
pfaaaf cadndrt. dat At aaort bOJette* ntot rtto Wf '
«tK dat aaa vaAad ward ttttni Trttn n dji. .^tmrt- mtatakr;.

'•>''<•'-„>.3*(Htahttax Vrada an ViihaU
il'teeentatena
v> «» vr|a
«ek-,to Aaaart
i- cataltaoMn te Darga.
Deca atfahttaw werdt deer alia.
" - - en. red. W.) vr|a

.,,rad. W.) a«da.
. , • .•
•Da aaorateria ta ana lead la da
wr Van Dam *aa tawlt, ta fcenlta bat ItMinhnrtMiii, Na
en 'onaar le_ va* da adj*
vaa Bet ValtoteM ta On
' J. W. J»ng«l9c.
tdt Uer doa toai

Toen bet atrookje van de .erf-'/
veloppe wwd UMgvjveekt,, ^
kwam een rood gedrukt brief-,;-;
hoofd met een fabriekamerk •-•_
te voorsebrjn. Het.' waa bet -f
' merk van de Amerikaahce-' — Blratfii.'i
. finna ,
controls
Het Nederlandae fillaal van •>.
. deze finna IB onder de naam '•
',,fionneyweU-Br6wn NV" ge- -/
vestigd in de Wijde Steeg no. 4~j'

- te Amsterdam... • •
i :-i- i{
• • :•• -.-, :..-«i

r)EZE ontdefcldiK in de fane vmn.het
'-' patronaatafebouw wu. nl«t maac
DOdic-om aan ta tonen. dat .Vnda en,
VrUbeld" een Amerlk«an»e'iplonnag«en propagandacentrjtle U, die met-on• beperkte hoeveelheden . Amerikaani
(eld werkt Dat wat reed* op 21 Juhf
door De Wurbeld onthuld. . ••••: -•.-- r^.r,
' • Op de» dag nprodueeerde De Wamr-»
beid namelijk een prent utt bet Amert-:
kaan»e t(Jd*chrUt The Saterd»r Evenlnc
Po«t ran 2 October IM8. Ban .van'jda
«chunni(sta attiehet van '.Vred* |an,
Vrtjheid" (de.apocalyptlache miter .niet
de Sowrjet-pter) wai; reohtatrcekt ;yair
,dexe tfbeeldlng gfcopleerd,...-,.^ ' ^ l
--.Oak bet felt, flat deie Ka Klo«
Klan-ertanlaaHe oader.Ieldlnr>nn
werkt. waa reeda beknd

J°« «*• heJe.lading In
fracht.«rdw«en.... De, brand wear
.er. .met; een. kraipwagen.*il U

_ tQn de madcwerfcert van ...
r.«Ileen varde tttOtH maarook
-" n Vrijheld" In NedarlandT Op
.yeraoek ona blerover |n te-llcbten '
ben enkela ltaara":ran be 'Waa^w.
reada bun ervaringan tOdana da'var-.
kfeilngiactle madegedeald. WU dttraA
alt ban orievenJ
'
• • WbrtevaB ran oni*
«Op « Juat, 'a arondi vi^rga:., -;Vnf titnrn
'
our. atopta en kleltie. wltta tJBAi
voor de hooMngang van de RK-kerk Mir. K".,..:ti»i coont|« van een RK^hanffeur,'
da Jacob van Leniupkade • ta AmatM> Mbeol gaande ta de 41* MM. ran de Bint
dam. Da baWieti was volfeladn. nrtt Wmtbrordttachool a*n de Wlttenbur-:
grote pakken. die alt de wonlngen Wfl- 4cjergraebt te.Amatardani, Hriua' thula
nelminaitnat as Ou) n Jacob ;,ran '.met en -kaan Tan ,,Vrede en Vrtfbeld",
Lennepkide, 181 hi warn gekoroen: Waaijop de afbeeldlng ran bet pakla op
Bier hint en HJatnummer vmh de KW Je Pani met en. apw]et-Tlac. Dm,'
vonr de raraen.
'
, ';;/ -"--tan warn door .bet onderwttxentf.
ran- doe RK jongnawkool
. • Da twee iMimn, dl« k| A, hakvv L~» ineel
Idaderen ultgereflct; D, katho-,
flata warem. begaann d* lading da-': Jleke Oe
cnantrenr
waa blerorer .seer, rer,
kerk ktanea ta dngn. Ben Tan'da
pakken vlel atik ap da gimd. TMB %
Bt CaaUiuaw« He Inhand bakakn ogn wJJ." IrNor en brief:
dat bat de amerlg* taakjaa' n ': patranaatngabouw
!• Ooatnbur'•«'?.••• .» .' • • - . ' • •• • •
wSr .nfiS?.?* •Tr*'? ~ ?*$'
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langer houden dan
GEZIEN
dat.

par.

dagen

Volgens geadresaeerde
nog t.k. aan

xkeningen:
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WaMheid-lezers ontmaskerci
delu-Klux-ftn
(Vervolg van fag. 1)
gergracht 48 'te Amsterdam, cat vol
met materlaal van ,,Vrede en VrQheid".
Qroepen Kajofters van 18—22 jaar wa*
ren gemobUUeerd om bet materlaal to
versprelden, wat echter door de waakuamheid van de buurtbewonen een
flaaco werd".

met een van de achunnige blljetten'j
van ..Vrede en Vrflheid".

jOndergrandie ttrijd"
TUB ,,ondergrondae itrQd t<
-L'Commimlame", to noemdenalist Pierre Drpuin d«
en Vrflheid" In het bu...—_
blad ,,Le M e n d e" van 14-Junl
Ruit toerd ingetlagen.^
aprak d»yreea uit, dat de "
waren ook PvdA-functlonaria*e&, beldera tegfnoVer deh eal —
die braaf hebben meegedaan aan het dat ,,de flnancUOe mlddelen In
verlenen van handlangeradtenaten aan meen Bit de reaetionnaire
de Amerikaanae propagandacentrale.
men"_..7
. . .
Ken lexer achryft on*:
Maar het la meer dan een <
„.,_
ae atarfld tegen het Oommunlameffl
propafuidtot van de PvdA, to
een door Amerifca geflnaawtartil
de bunpenkappenfabrikttit Q. Over- menzwering
tegen de vrede en de'
mmn, Bennebro«k»tim»t 6 to te held!
^S
• -AnMterdam, !• in de luteht voor de
verUeclncen met een andere propa- Partflgenoten en Waarheidputdtot op atap jeweeat. ZQ feedlen- schrgft ons wat u bekend 1
den deb blerbQ van eea anto. Op
lantasrnpalen tA. ptakton *$ de het optreden van deze Ku•trookjea vu nVnde ear VrflheW
Klan ttjdens de
met de opwshrlften »Kleat de partQ pagne:
van het netochot", euovoorta,"
Schryft ons waarKhet.
De brief vertelt verder, dat de propa- lag. opgeslagen, uit welke f
gandiat voor een vreemde mogendheid en gebouwen en met welkejach met *$ri helper in zfln hula verachool, toen hfl merkte dat by gevolgd werd verspreid en g^plakt, ,i
werd.
medewerkers ago, enzovioj^
• .Toen lemand door een kleWraampje
De Ku Klux,iKlan op Ne _.
na&st de voordeur naar binnen keek
aloeg- hfl de rult In. .De man, 'die voor se bodem meet volledlg i>nt
het raam atond, fcreeg een giasapunter kerd worden!
in het oog, welke door een dokter verwflderd moeit worden.
.- .
Yorrlnk telf-heeft aan de venpreidug
van het Amerikaanae materiaal natuuriflk niet meegedaan.
Maar tQdana een veridecbigamee-i
ting, vah^de .£fdA op de EUandagracht -tef Amsterdam xwaaide hfl

VREDB EN VRIJHEID.

De Stichting "Vrede en Vrijheid" atelt zich blijkens haar
atatuten ten doel binnen het gebied van het Koninkrijk der
Hederlanden de gedachte van vrede en vri;jheid uit te dragen
en deze naar binnen en buiten te verdedigen. Zij beweeegt zich
niet op het terrein der Nederlandae politieke partijen en zal
geen parti;) zijn. Zij zoekt haar doel te bereiken door:
a. het uitgeven en verapreiden van tijdachriften, dagbladen, brochures, peraartikelen, affichea, vlugachriften enz.
b. het vervaardigen van films.
c. radio- en televisie uitzendingen.
d. het organiseren van tentoonstellingen.
e. het houden van lezingen in beeloten en openbare vergaderingen.
f • alle andere door het bestuur nodig geachte en wettige
middelen en acties.
De Stichting werd in hetbleven geroepen door een aantal
Nederlandae peraonen van allerlei richting op politiek, godsdienatig en sociaal gebied.
Hetzelfde kan gezegd worden van diegenen, die, blijkena
verkregen inlichtingen, aan de uitvoering van het werk van de
Stichting medewerken.
Blijkens de Statuten bestaan de iniddelen der Stichting uit*

•

a. het stichtingakapitaal.
b. vrijwillige giften en bijdragen.
c. hetgeen door erfenia, schenking of legaat verkregen
wordt.

Hoewel deze omachrijving buitenlandse bijdragen niet uitaluit, zijn de middelen uitaluitend uit Nederlandse bronnen
voortgekomen. Uit niets ia gebleken, dat beweringen van het tegendeel een grond van waarheid zouden kunnen hebben.
De Stichting streeft haar doelstellingen o.m. na door:
de uitgifte van een halfmaandelijka orgaan, "De Echte Waarheid"
geheten.
Het eerste nummer, dat in Januari 1952 verschenen is, vermeldt o.m.:
"Vrede en Vrijheid maakt deel uit van een Wereld-organiaatii
"Deze atelt zich ten doel de waarheid te verdedigen tegen
"de leugens van de conmuniatiache propaganda, teneinde de
"vrede te bewaren in een wereld van vrije mensen.
"Zij ia de uitdrukking van het bealuit reaoluut de lijde"lijkheid tegeno^er het communisme af te werpen, die al te
"lang veel menaen in de vrije, democratiache landen heeft
"gekenmerkt.
en
"Dit blad ia geen partij-orgaan. Het wil enkel de vrede- en
"vrijheidlievenden veraterken in hun houding van afkeer

"tegenover de duivelse dreiging van onze tijd."
Het blad wordt in net bijzonder verspreid in kringen,
welke naar het inzicht van de Stichting bet meest aan directe
aanraking met communistische uitingen, bedekt of onbedekt,
bloot staan. De inhoud geeft voorlichting over de ondermijnende
activiteit der communisten, zowel hier te lande als in het
buitenland en over het verband, dat tussen de C.P.N. en MOBkou bestaat.
De activiteit van "Vrede en Vrijheid" is niet beperkt
tot de uitgifte van dit blad.
V66r de verkiezingen van de Tweede Kamer in Juni 1952
heeft "Vrede en Vrijheid" door middel van affiches in enkele
grote gemeenten atelling genomen tegen de C.P.N.
Voorts heeft zij een aantal pamfletten uitgegeven, gesteld zowel in woord als in beeld.

20-10-1953.

Vrede en Tri.lheid
Vrede en Vrijheid is een groepering die zich ten
doel atelt om o.m. door het verspreiden van paafletten
en brochures op verantwoorde wijze anti-cosununistische
propaganda te voeren.
Zij Btelt zich geen politieke doeleinden, doch wil
in bet algemeen wijzen op de gevaren van het communisme;
uit dien hoofde nemen personen van verschillende en uiteenlopende politieke opvattingen aan haar activiteiten
deel.
. De groep staat in nauwe relatie met "Paix et Libert4
in Prankrijk en "Der Volksbund fur Frieden und Preiheit^*
welke beide hetzelfde doel nastreven.
Haar activiteiten zijn gering. Het karakter der
groepering is onverdacht.
October 1955

\.

