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Naam gewijzigd -in VACANTIE- EN VORMINGSCENTRUM nHENRIETTE ROLAND HOLST OORD" 
op aanwijzing van B IV door ACD 4b�4-;-52. 

Voor zover van de geagendeerqe stlkken (in dit OD geborgen) het s;hutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. maart 'J9;;1v
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Uw brief: No.115286,d.d.2 November 1951. ---, 

Onderwerp: !!NKELHUI�EN en Fam.WAG�IZEN� 

V E R T R O U W E L I J K. 
- --- - -- - - -- - -

OP , -

l��J 
tftK=.+-' 

• 
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Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrijven, 
wordt het volgende medegedeeld.-

De door U ge_tloemde vlnkelhuizen,wonende te Amsterdam,Louis Botha
straat no.Sj�is identiek aan Chri21!.� WINKELMEIJER,geboren te 
Amsterdarn,22 Januari 1895,van beroep winkelbediende,kerkgenoot-
schap Evangelisch Luthers,van Nederlandse nationaliteit,gehuwd met 
lifil:!Q.!ika HUIS IN 't V�,geboren te Amsterdam,12 Augustus 1916, 
wonende te Amsterdam,Louis Bothastraat no.8 I.-
Betrokkene,die niet geheel valide is,is al geruime� tijd zonder 
werk;hij krijgt ondersteuning van de Dienst Sociale Zaken.-Voor
dien verdiende hij ook nog wel eens de kost als straatmuzikant.
Op 6-3-'47 vertrok het gezin Winkelmeijer naar Brummen en woonde 
daar tot 7-10-'49.-Begin 1950 werd dezerzijds een schrijven van de 
Rijkspolitie te Brummen ontvangen,waarin werd medegedeeld,dat be
trokkene aldaar lid was van de plaatselijke afdeling van de CPN.en 
het dagblad "De Waarheid11 las.-In de omgeving van zijn huidige wo .... 
ning staat betrokkene niet ongunstig bekend.-Hij bemoeit zich heel 
weinig met zijn buren.-Van enige politieke activiteit van hem

1
werd 

tot op heden niets bekend.-Hij is geabonneerd op het dagblad "Het 
Parool".-Men sprak het vermeeden uit,dat betrokkene tot de linker 
vleugel van de PVDA.zou behoren.-
Op 22-11-'26 werd hij door de Krijgsraad te Den Bosch veroordeeld 
tot 41 dagen gevangenisstraf,terzake het niet voldoen aan een op
roeping om in werkelijke dienst te komen,deartie en opzettelijke 
ongehoorzaamheid;op 27-12- 1 26 werd hij door de Rechtbank te Amster
dam veroorde•ld tot 1 jaar gevangenisstraf,terzake afdreiging.-

\.!\" �- Met de fami,lie Wagenhuizen wordt bedoeld, Jo�fil2h WAGENHUI�EN,ge
boren te .Amsterdam,16 December 1899,van beroep kantoorbediende,zon
der kerkgenootschap,van Nederlandse nationaliteit,gehuwd met Sophia 
�.aria OOL, geboren te Amsterdam, 30 Mei 1914 en hun zoon, Adolf ê.lli
mon, geboren te Amsterdam,14 December 1930,allen wonende te Amster
dänÏ,Vechtstraat no.155 I.-
Deze familie staat gunstig bekend in de omgeving van haar woning.
Geen van hen bemoeide zich,tot op heden,op actieve wijze met poli
tiek.-In het gezin,wordt het dagblad "Het Parooln gelezen.-Alhoe
wel geen bevestiging werd gekregen, wordt algem·een aangenomen dat 
de leden van deze familie sympathiseren met de politiek van de P 
Geen van hen komt politiek voor in de administratie van de Politie 
te Amsterdam,terwijl van geen l�d dezer tamilie enig vonnis op cri
mineel gebied bekend is.-

!�.\\� �-------------------------------------------------------R • J



I.D. Hoorn. _ 

�
Betreft: Gerrit 

OP KAARÏI 
ACD/ 1.1/i) 
DAT:'"';ë«"'.l: 

IPAR:.c,._
Jan Brei>!IJ, geboren te Hoorn 7 Juli 1912, win'>kelier en hande-
laar in melk en melkproducten" wonende te Hoorn taliaanse 
�ed ijk No. 67. . t./7' t ./�/ . ..t/ �

./: . / / -fJ,< J . � 
Antwoord op Uw verzoek d.d. 5 November 1951. No. 115286. _::.. .7 -�

r;; 3 0 JAN 1952 

• 

• 
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V' e r t r o u w e l,;i;jk . 

� _.,. �j 101--

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naa 
de antecedenten van bove ngenoemd persoon bleek het volgende. 

\ i-1 Gerrit Jan Brevé, geboren te Hoorn '? Juli 1912, winke-
lier en handelaar in melk en melkproducten, wonende en eaak
dQende te Hoorn, Italiaanse �edijk No. 6'? is gehuwd. met Cor
nel ia Elisabeth 8ampimon, geboren te Amsterdam 23 Mei 1914. 
Brevé en zijn vrouw zijn verschillende jaren lid geweest van 
de N.8.B., terwijl Brevé gedurende de oorlog ook lid is ge
weest van de N. S. K. K. In verband hiermede zijn beiden enige 

r- tijd gedetineerd geweest en hebben eij de Nederlandse natio
naliteit verloren. Voorts deden in de oorlogsjaren de geruch
ten de ronde dat Brev-é als bediende werkeaam was in een Duit
se cantine te Den Helder. Daar zijn melkhandel thans voor hem
niet voldoende middelen van bestaan biedt tracht hij op een
andere wijze iets bij te verdienen. Zo heeft hij een of meer
tenten gekocht. Met deze tenten heeft hij gedurende een zomer
seizoen op Te·:cel gestaan. In deze tenten verschafte hij aan
vacantieu:i,ngers volledig pension tegen betaling. Volgens zijn
eigen verklaring zouden de plaatse 1 ijke autoriteiten van Tezel
bezwaren hebben gehad om bedoelde tenten in het zomerseizoen
van 1951 weierom op te slaan. In verband hiermede had hij
naar iets anders uit moeten zien om toch zi}n tenten rendabel
te maken. In Amsterdam was hij in aanraking gekomen met; een
jamil�lnvan eijn vrouw, die bestuurslid was van de V'lamgroep.
J)eze heeft hem in verbinding gebracht met het gehele beatuur
van genoemde groep. Dit bestuur heeft daarbij Brevé verzocht

,,,-- zijn tenten op te slaan in het V'acantie- en Vormingscentrum 
nl)e Haere II te Doornspijk. Voor deze tenten ontving hij een be 

hoorlijke huur, terwijl hiJ tevens werd aangenomen als kok. 
Hij verklaarde geen lid te zijn van genoemde groep en dit ook 
niet te kunnen worden omdat hij niet de Nederlandse nationa
liteit bezat. Voorts deelde hi} mede dat zeer waarachi}nlijk 
aanstaande zomer wederom eijn tenten aldaar werden opgeslagen 
en dat hij dan ook weer ala kok zou worden aangenomen. Brevr! 
ia iemand die datgene kiest waar hi} het meeste voordeel in 
ziet. ZiJn vrouw staat alhier op zedelijk gebied niet gunstig 
bekend.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - e i n d e - - - - - - - - - - -

Boorn , 27 Januari 1952. 
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VERTROUWELIJK. 

No,Ö1\'i)V ��' 
... ---

' ACD/ 1<J.f 1fJ 1 
In antwoord op Uw schrijven dd. 2 November 1951, No.17'286, heb ik 

de eer U het navolgende te berichten. 
Cv

( f Jacobus_\1EETEHW {niet(WATELING) ! geboren te Rotterdam, 2 Maart 1911,
zoon van Jä"ê'"o'Bus WÊIDTELING en Maagje Maria NIEUWENDIJK en zijn echtgenote 
Hendrika .Adriana Johanna ZUIDERWTJK, geboren te 's-Gravenhage, 9 Februari 
1915, dochter van Andries Johannis Fransfsoas ZUIIlERVlIJK en Elisabeth Goverdina 
CCJ4P'IER, vestigden zich in deze gemeente op 17 Juli 1939, kOlll.ende van .Amsterdam. 

Voordien woonden zij te 's-Gravenhage. 
Beiden zijn niet bij enige kerkelijke gezindte aangesloten. 
WEETELING is lid van de Partij van de Arbeid en zijn echtgenote is ver

moedelijk lid van deze partij. 
Zij worden door hun omgeving gunstig, doch als uiterst "linlre georiënteerd 

beoordeeld. 
Hun namen komen in de registers .mijner administra tie niet voor. 

j''--IE_T _O_.K_. -

� ACD/�8 



MINISTERIE VAN

BINNENLANDSE ZAKEN 

No. 115286 

Betr.: J. Breve. 

,, 

'e-Gravenhage, ,?'November 1951 

Ontv. bew:_.u,_ ....... _ ....... ---··-···-

VERTROUWELIJK Rappel : ....... r· ... t-::. ... J�.J.. ........ ..

f !JJ 
11 

« Antwoord : ....... hfül----·-·-
. 

' 
Aan een door de Vlamgroep in het Va"ó�lltd.e- en Vormings-

centrum ''De Haere" te Doornspijk medio 1951 georganiseerd 
zomerkamp werd o.m. deelgenomen door J. Breve, wonende 
Italiaanse Zeedijk 67 te Hoorn, die een leidende functie 
in de keuken had. 

Gaarne zou ik omtrent politieke en verdere anteceden
ten van deze persoon worden ingelicht. 

Aan de heer Korpschef 
van Gemeentepolitie 
te 
H O O R N. 

HET rHOOFD VAN DE DIENST. 'f Namens deze,

... T v-. L� 
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MINISTZRIE VAN

BINNENLANDSE ZAKEN 
No. B115286 
Betr.: Winkelhuizen en 

Fam. Wagenhuizen. 
IV AV 3 

Ontv. bew··---............... ____________ _VERTROUWELIJK Rappel : ...... �.� .. 2. .. -.'sf., .......... .
Antwoord : f l t , 8 6 

................... � 

Aan een door de Vlamgroep in het Vacantie�en Vormings
centrum "De Haere" te Doornspijk medio 1951 georganiseerd 
zomerkamp werd o.m. deelgenomen door Winkelhuizen, Louis 
Bothastraat 8i.1 te Amsterdam, er1 d ... familie Wa.p;eruiuizen 1

Vechtstraat 155-I te .Amsterdam. 
Gaarne zou ik omtrent·politieke en verdere anteceden

ten van deze persoon worden ingelicht • 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 

A M STER DA M. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
,,.d' Namens deze,

� L. van Laec� 



MINISTER!� VAN 
BINNENLAN�SE ZAK'!i.:N
'No. : B 115286
Betr.: wateling 

IV AV 3 

'Jo 1152s6 I' 
•• f'\'f •è)(;'(I 1 

1 s-Gravenhage,--2-"November 1951.

Ontv, bew:._ ......... -·-··············-·-· 
VERTROUWELIJK Rappel ... 1.. .. :-.. l. .. "'= ..• $:.?::'. ...... .

Antwoord · f !� � . .i..� ... � ........ . 

Aan een door de Vlamgroep in het vacantie- en Vorminge
eentrum rtDe Haere 11 te Doornspijk mèdio 1951 georganiseerd 
zomerkamp, werd o.m. deelgenomen door Wateligg, Fok.kelaan 30.
te Amstelveen. Tijdens discussies zou genoemae hebben opge
merkt, dat binnen afzienbare tijd de persvrijheid en de vrije
meningsuiting in Nederland aanmerkelijk zouden worden beknot.
Hij zou, hoewel oorspronkelijk van plan om veertien dagen te 
blijven, het kamp na een week al hebben verlaten. Hij ver
klaarde niet in een kamp te willen verblijven, waar communis
tische theoriën werden verkondigd. 

Gaarne zou ik omtrent politieke en verdere anteQedenten
van deze persoon worden ingelicht •. 

Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie 
te 
N IEUWER AMSTl�L.

HET �OOFD VAN DE DIENST. 

f
Namens deze, 
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Verbinding_ No. 50 
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/,s-/'J.:J/ 
�/. .Y- tl././' 
3 Augustus 1951.

Wo. 3122. 'fi.t/J'i"

Ond.: Vacantie- en Vormin6scentrum 
(v.v.c.J te Doornspijk. 

�-����1• .. . --- ,- : :"/}f 

f;,. 4 AU&. ·195j: ·, 
Bron: vermoedelijk betrouwbaar, 

deelnemer aan v.v.c.

VERTROtf;füLIJK 

..... 

ACD/ //5:Ut 

OP KAART 1 
ACD/t18 
OAT:16/t'· .._ 

J!AR: �_,
Ik heb de eer U - mogelijk ten overvloede - te berichten, 

dat uit de terzijde vermelde bron de voleende bijzonderheden 
werden verkregen betreffende het Vacantie- en Vormingscentrum 
tV.V.C.J te Doornspijk, dat aldaar gedurende deze zomer wordt 
gehouden in het kamp van het langgoed 11 .Je Haere"; 

Door middel van een advertentie in "Het Vrije Volk" 
was o.m. bekendheid aan dit kamp gegeven. De kosten voor een 

fp verblijf van één week bedroegen ,f 12 .= per persoon.
1� Het v.v.c. zou volgens zegsman, die van 21 tot 2b Juli 

,, j.1. aan dit kamp heeft deelgenomen, zijn opgericht door 
)( I y..J Tom ROT, wonende Marnixstra.:1t 198-II te Amsterdam en D.DAATZ.I:!. 

0 
LAAR, wonende Hoofdweg 7U te Amsterdam, het administratie-

·S' adres van dit kamp.

Zegsman, die Tom ROT persoonlijk kent, beweert dat 
• laatstgenoemde uit de Vlamgroep is gewerkt wegens zijn

sexue1e afwijkingen (homo-sexualiteit).
Voorts zegt hij, dat de volgende personen uit de 

amgroep zijn getreden: 
i,-1 Dr. P. J .IvL.t:llT.c;NS ; 
il Jef LAST, die als gast van de Indonesische regering 

··,'Il ,l' .� ./ 
naar Indonesit:! is gegaan en 

•
'• /' 

f;-
't- 1 �f�!. SCHILP, die als financiSel adviseur naar IndonesiS

• ,.. .J In genoemde week bestonden de deelnemers, in totaal 
(/,� ,.,. ,;v.,_, 

__, plm. 5u, uit Vrije Socialisten, füen van de J3ellamy, commu-
'/ l';. ,,/f_,..,.,-·"_,..nisten en een gering aantal lBden van de P. v. d .A. 

? zt l, ;n /, 
. é ,:.1 f" {

!

:• �f t up Maanda5avo11d 23-7-51 trad de declamatrice Jo K"lWRIKS 
t·" :.r 

,.tï" • ..,. _:y.i t I s-Gravenhage op. Haar declamaties bevatten geen poli tie-
t:i'" 1A.,.,_.,.J11

• ke tendenz. 
l� 1/' r;). �1V" YJ , vp Dinádag- of V/oensdagavond trad op als spreker ns. lfan 

0-/1 )� /J!. ,r- !)AL.c;N l= ,7illem Stradelus Hu.go van DAL�N, geb. e-9-16 te 
,1v-;ile,t '/"' 

,v Amsterdam, wonende te CliijnsplaatJ met het onderwerp: 111Iet 
. // /. JJ'vi, leed van de moderne mens 11• 

IJ,l:r /, {/ .,/ {· 1 Ds. Van Dalen beweerde niet over politiek te zullen 
.Jf'1 spreken, doch volgens zegsman begaf hij zich meermalen op 

politiek terrein. 

- Hij noemde -



• 

• 

\ 
1 

2. V.!!:RTROU\i.!!;LIJK 

Hij noemde zich een ethisch socialist • 
..:.en overwinning van de troepen van de Verenigde Naties 

in Korea zou de wereldvrede niet bevorderen. 
Voorts citeerde hij veel Karl Tu!aRX, die volgens hem 

meer chisten was geweest dan menig predikant. MARX had de 
leer van het geestelijk materialisme gebracht. Van �,,.LEN 
bracht verder ei taten van schrijvers o.vèr de vroegere strijd 
van de arbeiders in Frankrijk (o.a.�'mil Zola). 

Hij zeide orthodox- en niet vrijzinnig predikant te zijn. 
In Rusland was een opbouw gaande, die niet was tegen te 

houden. 
Na de pauze werd gelegenheid tot debat gegeven • 
.!:!:en vooraansta&.nd lid van de P.!..�.A. 1'/AT.C:LING; wonende 

Fok.::elaan 3u te Amstelveen, merkte naar aa"-fï:I.e1d1ng van spr·ekers 
woorden, àat binnen afzienbare tijd de persvrijheid en d.e 

• vrije menigsuiting in Nederland aanmerkelijk zou worden be1mot,
op, dat de persvrijheid in de Sovjet Unie sinds 1918 niet me0r
bestond •

Hierop antwoordde Ds. Van D"L'.::.N, dat de Sovjet Unie
eigenlijk niet kon worden vergeleken met Nederland. In de
Sovjet Unie was een opbouw gaande, terwijl zich in Nederland
een afbraak voltooide.

Op de vraag of hij lid was van de /ereldvredesraad of van
de Nederlandse Vredesra.ad, antwoordde hij ontkennend. Hij
bevestigde desgevraagd, dat hij in het openbaar had gesproken
over de weigering van de Nederlandse autoriteiten om de EisschoJ
van 0anterbury in Nederland toe te laten.

\ 

-Ar .�ING, die voornemens was 14 daden in bedoeld kamp
te blijven, vertrok na een week, omdat hij volgens zijn 
verklaring niet in een kamp wilde zijn, waar het communisme 
werd gepredikt en omda·t zijns inziens de commu"llistische theorit:; 
en w�arschijnlijk binnenkort geheel zouden domin,Fen in dit 
kamp. 

Tom ROT heri!m.erde bij het kampvum· op i/rijda_;avond 27-7-51 
aan de "buitengewoon interessante en 1 erzame lezing" van 
Ds. Van DALBN. 

Zegsman verkreeg de indruk, dat de leiding van het kamp 
instemde met de rede van �s. Van DALEN. 

JJe bijeenkomst om het kampvuur werd fSeopend met het zin6en 
van de Internationale. 

Aan het kamp namen o.a. deel: 
J.BRB""V-�, wonende Italiaanse ueedijk 67 te Hoorn, die een

leidende functie had in de keuken; 
< 

X J H. S.Ai,iPTI.ïOhl, wonende G:cote '!i-;;teburgerstraat 16-I te 
Am.ster,J.am-C, volgens zijn eigen verklaring com'llunistisch 
geori�nteerd; 
- 1 1./INis...t:LI-rLJIZ-.:...;N, vvonende Louis Bothastraat �-I te J�mstera.am; 

b::am. WAG3NHUIZEN, wonende Vechtstr 1:t 155-I te
i \'�_

r. I1J.8AF (?), psychiater te Amsterdam.

t&.t /p /t01afl _, f.!- II S'f r
- Vole;ens een -



3. 
VEP..THOD UL IJK 

Volgens een vertrouwelijlre uitlati.ng van ... 1evr. 1{.,.G.t.:l:�mIZEN 
was Dr. NUS.nJ? een "speci" list in het af'Jceuren vt.m anti-mili tai
risten 11 en 11as hij principiële dienstwei6eraa.rs behulpzaam. 

�r. NUSÄF zou binnenkort een lezing in het kamp houden.
Tom ROT en Dr. NUSAF waren blijkbaar vrienden, zij noemden

elkaar althans bij de voornaam. 

vl. 
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R.P. no. 2542 Vertrouwelijk. 
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-
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f tHf O.K. 
�,ACD1 

DAT: -· 

}. Onderwerp: Inlichtingen. 
PAR:, r�·,a MEI 19st 

' 
' --

/� J.--J. ACDI iftil .

• 

• 

�,<,< k --·-- .. ··--·- .. 

Hierbij wordt het vorg°ende medegedeeld. 
Op Zaterdag 12 Moi 1951,te omstreeks 16.1, uur,heei't op

hei, landgoed "de Haero",in de gemeente Do<>mspijk,de oponing 
plaats gehad van het Vaca.ntio- en Vormingscentrum "Hcnriette 
Roland Bolst ot:ird.11 Bij deze opening waren naar schatting onge
wer l30 personen aanwezig. 

Bij ontstentenis van de Voorzitter der Henriette Roland 
Holststichting,het. le Kamerlid J.van der Kieft,die voor het ver
richten van ambtsbezigheden in Straatsburg verteett,verwelkomde 
een zokere J.Rogga,bestuurslid van de stichting,de genodig)mden. 
Onder dezen bevonden zich Mej.Dr.A.van de Torren van het Ministe
rie vcm Binnenlandse Zaken,dr. Zuidhof va.n het Ministerie van 
Justitie,dr. Berkhout van het Ministerie van Onderwijs,Kunsten en 
Wetenschappen,afdel.iDg Vorming,de Burgemeesters van de gemeentEn 

: Doornspijk,Elbttrg en Hattem,vertegenwoordigere van Gedeputeerde
Staan van Gelderland,van de Planologische Dienst,van het Huma
nistisch Verbond van jeugd-ontwikkelings- en kampeerverenigingen, 
mr.Tjeenk Willlnk,secretaresse van I t Koningin Juliana.fonds en 
van het Nederlands Werkcom1t,,prot.Pat&r van Gestel uit Leuven,
die namens het Vlaams Werkcomit& aanwezig was en een dertigtal 
leerlingen van het G;ymnasilDJl te Zwolle,onder leiding va.n Dr. 
Horreus de Haas. 

In zijn openingsrede sprak voornoemde Rogge ongeveer als 
volgt: 
Mevrouw Roland Holst heeft velen door woord en daad met kracht be
zield.Het is ook haar aanstekelijk idealisme geweest,da.t een groep 
mensen er toe gebracht heei't in een tijd van moeheid,van schaarste 
en va.n duurte gelden bijeen tebbrengen voor· de -stichting van dit 
0ord.Het was eveneens dit idealisne,dat de leerlingen van het 
Gymnasium te Zwolle onder leiding van Or.Horreus de Haas,er toe 
bewoog maandenlang vrije weekeinden op te offeren om het land
goed en de tuinen in gereedheid te brengen voor de komst van de 
misdeelde jongeren.Ons doel is nog niet bereikt,het Oord moet vol
komen levensvatbaar en tevens vrij van schulden gemaakt 'Worden.Wij 
hebben echter van Mevrouw Roland Holst goleerd,dat niets heil
zamer �rkt op het enthousiasme dan het zien van de eerste re
sultaten.Die resultmm zijn niet uitgebleven en dus gaan wij ge
sterkt verder. n 
Verder betuigde spreker zijn dank aan de gemeentelijke autoritei
ten van Doornepijk,aan de l:eiding (jU de leerlingen van het Insti
tuut, Va.'l Kinsbergen te Elburg en aant1e atdelingen v�n de vel'eni
gin.ge!l'oor Volksonderwijs,voor de vele vormen van medewerking,die
de Stiehting van hen heeft ondervonden. 
Tot de streekbevolking zei de heer Rogge:"Wilt de misdeelde ld.n
deren vriendelijk ontvangen en ons helpen,hun te l�ren de Raen, 
en omgeving lief te hebben.Wij willen niets anders dab deze kinde
ren goede en passende ontspanning geven en wij v.ouden zo gaarme 
zien,dat zij hier de !"risee kleur op  hun wangen terug krijgen." 
In dit verband deelde spreker mede,dat na de dertig "arbeiders-
1µ.nderon" uit Zwolle ,die momenteel in het Oord verblijven,onmidclel 
lijk anderen zoud<m komen;waa.rtoe afspraken Zijn gemaakt met enke
le afdelingen van Pro-Juveintute en onderhandelingen gaande zijn 
met de Stichting "One Huis" J het centraal. Werkcomite Vacanties, 
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diverse Plattelands-organisaties en andere verenigingen en in
stellingen op het gebied van Jeugdzorg. 
Tenslotte richtte meergenoende Rogge zich met een persoonlijk 
woord tet Mevrouw Roland Holst en zeide daarbij o.a. : "Bij de 
twee eretitels die U al heef.'t.namelijk "D!.:achteres van het Neder
landse Vollt", en "Ba&.nbreekster en profetesse van het Soeialisn&" 
kan nog een derde worden gevoegd n.l. "Moeder van de nd.sdeelde 
jeugdfl • 
Hbrns. sprak Mevrouw Roland Holst enkele woorden,via.arbij zei o.m. 
zeide :"Inde gï'Oepen die het oBrd bewonon �len "moeten kameraad.
scha� en naastenliefde steeds de boventoon voeren.Laat de kin.der 
hier gezond en sterk naar lichaam en geest woJ'den.maar toon hen 
vooral dat het nodig is.een gemeenschap te vormen waarin ieder 
werkt en leeft voor de ander .Dat is het voomaamet-e,." 
In aansluiting hieraan deelameerdè een zekere Jo.Hen:iriks-K.t'allen
donk •n fragment uit de bundel 11Wordingen" van MeVNlll-t Roland 
Holst• 
Als l.aa:t.ate spreker riep de Burgemeester van Doornspijk,namens 
het gemeentebestuur "de Stichting een hartelijk welkom toe in de 
goneente.Hi.j sprak daa.'t'bij tevens de wens uit,dat heel veel kinde 
ren in dit Oord hernieuwing van levenskracht mülen vinden • 
Met hot planten van een Meiooom door Mevrouw Roland Holst,daarbij 
geholpen dvor Tom Rot,de Leider van het Oord, en enkele ld.nderen, 
werd do plechti&'heid gesloten. 
In een reportago-wa.gEl!l va.n do Nederlandse Radio Unie werd eon 
klatlkbeeld van de openingeplecht,igbeid opgenooien.Dit geschiedde 
eveneons 1n een Nport.age-.,,agen uit Belg:Ut.Xn een wagen van de 
11.lmjourna.aldienst werden eveneens opnameu gemaakt. 
Vcor een aantal belangstellonden en genodigden hield de bekende 

b{• Dr.Garmt Stuiveling,Zondag l3 Mei 1951,in het Oord een leZing
over èe betekenis van Henr.t.ette Roland Holst als di�es.Verder/ 
d� aanwezigen bazig gehouden met hobo-spel van Jaap Stotijn,bege
leid door Leo Driehuis en decl.amätie van genoemde Hendriks..Kranen 
donk. 

XI 

Bovengenoenrle bijeenkomsten werden niet door personen van Duitse 
nationalitei� bijgewoond. 
Niet is gebleken,dat gedurende de Pinksterdagèn voor leden van 
de "Vlamgroep" op het landgoed "de 112mn" een afzonderlijk nam...
kamp werd gehouden. Verlc,den jaar werd een dergelijk kamp al.da.ar 
gehouden van 22 Juli tot 5 Augustus 1950. 
De volledigs personalia van bovengenoemde pereenen,met uitzonde
ring van Henriotte Roland Holst en de Leid er van het Oord, Tom � 
konden dezttrzijde niet worden vastgesteld. 
De volleditlft gegevens omtrent laatstgenoemden luiden almlgtt 
HENRIETTE R O L A N D H O L S T - v a n d e r S C H l L K ,ge
boren te Noordw.1.jk 24 December l1!69,huid:tge woonplaats ttn adres 
onbekendj 
'l'HOMAS Sl'.BRAND R O 'X .,.geboren te Amsterdam 25 December 1909, 
wonende te Amsterdam. 
O;atrent hun politieke antecedenten wordt vsrweze.n naar dezerzijds 
schrijVen d"d.12 Juni l.951,no.!817,Vert.rouwelijk. 
Voor de eigenlijke doelstelling va.n bovengenoemde Stiehti.J\g wordt 
verwezen naar dezerzijds schrijVen d.d.9 Juni 1950,no.18lf1Ver
trouwelijk,waar1n onder l!leer is opgena1111m wat in de Stichtingsa.cte 
staat vermeld. 
Bij de hierboven genoemde op 12 en 13 lfei 1951 gehouden bijeen
kolll$ton verliep alles zeer ordelijk. 

Apeldoorn 16 Mei 19;1. 
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h. roland holst-oord
In aanvulling op de annonce onder V1ienden 
Vergaderen van 14 April jl., waarln de opening 
van het H. Roland Holst-oord op het landgoed 
.,De Haere" (12 Mei a.s.) werd aangekondigd, 
kan nog wo1·den meegedeeld, dat dr Garmt 
Stuiveling daar zal spreken over: De dichteres 
en haar werk. 
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� Hierbij moge ik U het volgende berichten. •· 
1 
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IJ Onder de gemeente Doornspijk ligt het lanc1geeJ...r ere", m 
menteel eigendom van de Heer Vossel.man uit Amsterdam, waarop 
het kamp "Stichting Vacantie en Vormingscentrum de Haere" is 
opgericht. 
Dit kamp bestaat thans nog maar uit een houten gebouw, twee 
grote- en een twintigtal kleine tenten.
De opening van dit kamp heeft plaats gevonden op 27 Mei 1950, 
om 20 uur. Er was vrijveel belangstelling, zowel van de zijde 
van de ingezetenen van de gemeenten Elburg en Nunspeet, als
van de ingezetenen van de gemeente Doornspijk. 
Naar schatting waren er ongeveer 600 A 600 personen aanwezig,
waaronder begrepen een kleine honderd personen die reeds in
genoemd kamp kampeerden. 
De openingrede werd uitgesproken door de Heer H.Y. Visser, w
nende te Haarlem, die als volgt sprak.
"In het begin van dit jaar had er tussen Tom ROT, Daan DAATS
LAAR, beiden uit Amsterdam en mij een bespreking plaats om 
een kampeercentrum te stichten, dat niet ten doel zou hebben 
een winst object te maken van hen, die hun zomervacantie bui
ten in de vrije natuur wilden doorbrengen, doch om hen te kun 
nen dienen, om een geestelijk en sociaal verantwoord vacanti
verblijf in het leven te roepen, waaraan naar het oordeel van
de stichters een grote behoefte bestaat. 
In de stichtingsaktè-wordt dit aldus omschËeven;
""De comparanten hebben verklaard, dat zij van mening zijn,da
11 ttdank zij de steeds meer veldwinnende gedachte, dat de mens 
t"'in het centrum van het wereldgebeuren behoort te staan, ook
""de vrije tijdsbesteding van deze mens in overeenstemming be 
""hoort te worden gebracht. met de bestaande lichamelijke en 
""geestelijke behoeften. Het is vooral de werkende mens, die, 
""juist in de vacantie periode, waarin hij niet door dagelijk 
""se sleur en dagelijkse zorgen wordt gekweld, ontvankelijk i
""voor geestelijke leiding. Juist in die periode is hij over
""geleverd aan partic11liere vacantie exploitatie, die zicb 
0"niet bezig houdt met de geestelijke behoef'ten van de mens, 
ts 0doch slechts gewin als hoofdbestanddeel van die exploitatie 
""ziet. 
11 ''In samem<Jerking met alle daarvoor in aanmerking komende gr 
'"tpen of' organisatie' s, moet gestreefd worden naar het inrich 
""ten van geestelijke en sociaal verantwoorde vacantie-verbli 
11 ttven, speciaal voor Jeugdigen.
""De stichting stelt ten doel: 
""Culturele en sociale vorming. Samen sterk door samenwerk; 
""door haar medewerkers en gasten te doen beleven door de een 
""heid van mens -en wereld tot uitdrukking te brengen door he 
'1 "dagelijks in practijk brengen van de gelijkwaarà.1.gheid van 
'"'alle mensen. Zij tracht dit doel te bereiken door alle daar
""toe dienstig en geoorloofd te achten middelen en wel in het 
1rnbijzonder door het in exploi ta.tie. nemen van een gedeelte va 
'' "het àandgoed "De Ha.ere" te DoornspiJk, waarop kampen, conf'e 
n 11rentie' s, rusthuizen en dergelijke kunnen worden gehouden e 
1111gevestigd. Het vormingscentrum staat meer speciaal ten dien 
011ste van minder draagkrt:chtige kinderen en volwassenen, alo
11"niet in gezinsverband. 
Hierna werd dank gebracht aan de Heer Vosselman voor het be

langeloos afstaan -in nadere afwachting van andere plannen
van dit grote terrein en aan Burgemeester de Vries van Doorn
spijk voor de prettige samenwerking van het stichtingsbestuur 
met de gemeente". 
Vervolgens sprak de Burgemeester van Doornspijk, de Ede1acht 

bare Heer u. de Vries, die ongeveer het volgende zeide: 11 We "é
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"Welkom in een gemeente, die niet uitermate bekend is en waarvan 
velen de ligging niet weten. Daarom prijzen we het temeer dat vw 
stichting hier vaste bodem heeft gevonden en hopen, dat hetgeen 
U nastreeft, werkelijkheid zal worden. 
Spreker roemde de prettige samenwerking, die er reeds bestond en 
die o.a. tot uiting kwam en enige wensen die hij had geuit, di
rect ingewi.lligd waren. Zo zal o.a. de plaatselijke middenstand 
ingeschakeld worden. 
Verder spr� de Burgemeester over de figuur van Henriette �oland 
Holst. Deze dichteres is nauw aan de stichting verbonden zo zeide

hij. Daarna las hij een gedicht voor uit de werken van Henriette 
Roland Holst." 
De volgende spreker was de Heer van Eck, lid van Gedeputeerde Sta 
ten van Gelderland. 
"Als lid van het provinciaal bestuur, zo ving hij zijn rede aan, 
kan ik natuurlijk niet verhelen te zeggen, dat de �rovincie het a 
tijd op prijs stelt vreemdelingen op haar grond.gebied te krijgen, 
omdat dit altijd een bron van inkomsten betekent. Verder betekent 
de stichting van een dergelijk kamp een versteviging van de bande 
tussen staad en land. Banden, die over het algemeen nog erg los 
zijn en zeker steviger gemaakt kunnen worden. Spreker vond het j 
mer, dat Henriette Holand Holst niet aanwezig was. Verder sprak 
hij zijn leedwezen uit dat deze wereld nog verre verwijderd is v 
het ideaal dat deze dichteres zich van de wereld stelt, maar spre 
ker hoopte toch, dat de kleine gemeenschap, die hier op "de Haere 
staat te beginnen, iets zal inhouden en verwezelijken van wat zij 
altijd in haar leven met de maatschappij in haar geheel heeft be
doeld". 

� Vervolgens sprak Dr. P.J. Meertens uit Amsterdam, over het ont
staan en de inhoud van het begrip "vacantie". 
Hij noemde vacantie een vrij nieuw begrip, dat vooral in deze ge
mechaniseerde wereld een probleem is geworden. Spr. zag de vacan
tie als een begia van een nieuwe werkperiode, een tijd waarin men 
zich rustig op een nieuwe taak kan bezinnen. Geestelijke activi
teit achtte apr. gevienst, ja hij kwam zelfs tot de stelregel, dat 
alleen op een dergelijke manier vacantie gehouden mag worden.Een 
andere manier van vacantie houden is volgens hem niet verantwoord' 

Ten.slotte deelde de Kampleider Tom Rot mede, dat Ds. Buskes op 
doktersadvies niet mocht spreken en dus in Amsterdam was gebleven 
Daarna dankte hij de sprekers. 

Ter opluistering was het Elburgse muziekkorps aanwezig, terwijl 
Cor van Beek enige voordrachten in het Vlaams hield. 
Het geheel bad een rustig verloop. 
Het gesproken woord is stenografisch opgenomen en hier weergege

ven. 
Te omstreeks 21.15 uur begon het geweldig te regenen, waarna het 

publiek zich snel verwijderde. 
Het d�gelijks bestuur van het kamp bestaat uit de heren: 

>( � H. Y. Visser, wonende te Haarlem; Tom ROT en Daan DAATSELAAR, 
'-',lonende te Amsterdam. 

Apeldoorn, 9 Juni 1950. 
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KABINET. 

betreffende: visa. 

De consulaten te Mülheim en na,nburg vrage 
machtiging tot het verlenen van visa aan een 
15-tal Duitsers, dat in de gelegenheid ges�e
steld wenst te worden tot het bijwonen van
het Vlamkamp, hetwelk van 22 Jüli tot 5 Au
gustus 1950 te Doornspijk te huize "De Haere
zal v,orden gehouden.

Ik moge U Edelachtbare verzoeken mij .-x
te willen dienen van consideratiën en advies 

De •rocureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

w.g. Hoekstra.w.n.
De Heer Burgemeester 

, DOORNSPIJK • 

• 
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Ter voldoening aan het geqtelde fn de laatqte alinea van UW 
�chrijven d.d. 22 Mei 1950 no. 1781, moge ik U het volgende be• 
rioht,n. 

Henriette P.ola.nd Holst-va.n der �ohalk, geb. 24-lh�le59 te Noord
Wijk� wonende te Bentveld 19 een bekendP, links georienteerde diohte
l'eq. Zij iq lid van de .:red.actie van het sooia.l!"!tiirnh weekblad voor 
vrijheid en cultuur ''De Vlam". Tot 192? was zij lid der oomm.unis
ti�ohe Partij Holland, 1.vo1n. de ve�banning van Trot9ky uit Rusl�, 
trad z1j echter üit deze-partij. 

De. Johanneq Jacobus Buqkes,geb. 16-9-1899 te Utrecht, wonende 
te Am.qtefdam Jq een der 1n1t1at{etneme�s van het in 1946 opgerichte 
9oc. Dem. Centrum in de P�v.d.A, lid van het Hoofdbestuur der oe

loof�gemeenqoh:ap van Christen Ant1 -:militairisten "Kerk en vxede" en 
redaoteur van het orgaan van Kerk en Vrede "Militia Christie". 
Hij heert deel uitgemaakt van de redaotie van "De Vlam". 

Daniel Frederiek Daat�elaar, geb. 8-12-1914 te Amsterdam, wonen
de te Amste:r(iam,,iq anaroh{stJ9cli geor1enteerd. In 1933 Wèigerde hij 
militaire dienqt en we.rd de�wege veroordeeld. In 1949 wa� hij pe.llning 
mee�ter van het Vlamk:amp. 

- Thaman qybrand Bot, geb. 25-12-1909 te Amsterdam, wonende te.
Am�terdam, maakt deef-uit van de redactie van "De Vlam", is lid van 
de Algemene Nederlandse Vrede� Actie (A.N.V.A.) en van het "Com1t4 
tot. voorlichting van gewetensbezwae.rdèn inzake de krijgqdienqtn. 
Hij is een tel ant1�mil1ta1ri�t en waq in 1946 Kampleider van het 
Vla.mkamp. Tom not is uîter�t linkq georienteerd. 

Aan de Heer D1qtr1ctRoommandant 
der R1jk�polit1& 
te APEIDOORN. · .,

HET HOOID VAN DE DIENST. j Namens de
�

e,



Rp. no. 1781, Vertrouwelijk. 

i--· J.l',';J •• " 

-J
Onderwerp• Verzoek om inlichtingen. 

-:;--;:.,;;;, _l
-

-
- �i:r:ij moge ik U het volgen leA€E'Jichten.,,... l

• 

f. ·"'1 &f".i_!h
Op het landgoed "De HA.ERE'', on--=ae"'"'r-a .... e-gëmeen
te DOORNSPIJK, is opgericht een kamp onder d 
naam van "STICHTING VACANTIE EN VORMINGSCEN
TRUM" ., waaromtrent mij het volgende ter ore 
kwam •
De oprichting daarvan zou zijn uitgegaan va 

1t;�o x IHenriëtte Roland HOLST.

De opening van dit kamp zou plaats vinden o 
bbSS'"x 129 Mei a.s. door Ds. BUSKES uit Amsterdam. 
�fot De heer Daatselaar, wonende te Amsterdam,

Hoo1dweg no. 70, zou met de dagelijkse lei
ding van dit kamp worden belast. 

\o�'-' )(.\ Een zekere Tom ROT, redacteur, wonende te 
Amsterdam, eveneens Hoofdweg no. ?U, zou een 
van de leiders van bedoeld kamp zijn. 
De heer ROT heeft medegedeeld�dat hij voor 

Mei '4ó communist was geweest, doch thans 

� andere politieke richting was toegedaan. 
Ik moge U verzoeken mij, indien mogelijk,om

-
(
trent genoemde personen wel te willen inlich
ten. 

R p Apeldoorn, 22 Mei 1960. 
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