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VERTROUWELIJK

«^Verbinding: Uo.12 • •

Doss.22/112. '•

Onderwerp: D.3CHILP/ P.KI3F.

Datum on o'vangst bericht:-—

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

waardering bericht: betrouwbaar

JoVjüG bericht geaonden. aan:-—

L o d u v; ui'J-c o nd o inytanties:

Ondernomen actie:—~
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Uit: ^ 45 3
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Van een informant iq hot volf;;aridu vern
üe directeur van hot' orgaan "De Vlar.i",,

I't medegedeeld, dat da grote invloed van
de sanenstelling van hoox'dar oilieien .:*
t langer strookt met aijn (Sc-hilp' s) opvo
lialve noet .v.orden £,ereducoeru. JCIIILP hoei
P.KT3P slechts eens in de vior v;al:en 'jeu
"Ee Vlam" tq laten schrijvon. Ho:jv;el JClïï
niüt wil, dat "De Ylaja" " iuü ijlaad^e va/,

d i günooiiid, noet Sciiilp's haji-leliii^;^ vol,
den -boscüomvd alu oen poging o:.: het torrti
i't verloren in de boüie.ndö controv-jvae a O"
\vinnen. (einde)
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Dat,'
Par.:

Copie voor
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No. 4463

B«tr.:

B»

Op 27-2-1952 werd een
tmn Medarland-^dond»!» gehouden, waarover uit betrouwbare bron
het Tolg«ml6 werd Ternomen.

30 bedoeling van d*ae H.B.-Tergadering was voor-
namelijk het be3pr«kön van h* t "uit te geren manifest:

"Nogmaals Irian".
D» &<0C8% «as opges&eld door DB IA COUHT «a

vaJK, geoontrol»«rd door CK3BÜE «$ daarna via iat«rfi»dieir
van

1«. leden van 4» Indonesische delogetie «n
2e. leden v/ h. Hoge Co«ai»sariaöt ter fine

edvlea.
ie uiteindelijke redactie had m i*A 00UKË.
Beüouftens enkele abijlbswerkingen werd het

«aaifeafc in zijn gefaeel aanvaard, vooral ook omdat DS LA
het maoifoBt. pa»ae|«> veer paaaage voorlerend, 4o®r aad«r*
log JE»er relief gaf.

De bedoeling la het ffleoifeat In zo* n broed
mogelijke oplaag te verspreiden, o.a.eun de eyngpatoisec ten van
de "Derde Wag« -benaming; daarnaast te traohten het geplaatst «a
krijgen in "Je VlBffi«.

Voor^eateld werd om ook oontaot op te oaaen
da baar D» HuCki^^Lbü om het at&fe geplaatst te krljfiac in het
orgaan van da Socialistische Unie.

KB, 13 Maarfe 1Ö5S*

[TRiTvOoFACTfE !



Vereniging NaD3RLAND-Itn>Q»ESlB
AMST3SDJSM-Z.
Raphaelstr. 8 III
tel: 94-597
Postgiro 33122J

L.S.

Het Hoofdbestuur van de Vereniging Neder land-Indone si ö
opnieuw verontrust over de uitzichtloze situatie waarin
de varhouding tussen Nederland en Indonesië dreigt te
blijven steken, heeft do vrijheid genomen, bijgesloten
verklaring op te stellen.

( wij verzoeken U daarvan kennis te naaen en indien U het
v met de daarin neergelegde gedachtongang eans beiïb, deze

net Uw handtekening te bekrachtigen.
Daar het zaak is ten spoedigste tot publicatie van dit
stuk over te gaan, verzoeken wij U ons ta berichten vóór
Dinsdag 4 Maart 10 uur a.s., zodat dus uiterlijk Maandag
3 Maart Uw eventuele instemming noet worden verzonden.
In de hoop dat opnieuw velen zullen tonen dat de ver-
houding Nederland-Indonesië hen ernstig ter harte gaat,
tekenen wij

met de meeste. Hoogachting,

Ver. N:3DsRLAND-INDON3SlM:

A.F «J.v.d.Burg (Voorzitter)
J,U.S.Rienens (Secretaris)

Ondergetekende ,

Functie:
Adres: , .
is bereid de verklaring van het Hoofdbestuur var. de Ver.
Nederland-Indonesië "Nogmaals Irian" nede te ondertekenen.
He-ndtekening;

P«S. Ik beveel U aan ock de volgende personen met deze
verklaring to benaderen;



N O G M A A L S I R I A N (i.'est Nieuw-Guinee)

Op 21 December 1950 gaf de Vereniging Nederland-Indonasië een
verklaring in hst licht, getiteld:

"Het Standpunt van Uederland-Indonesie inzake Irian".
Daarin werd geconstateerd, dat niet voldaan was aan prt,2 var
de Akte van Overdracht der Souvereiniteit, welk artikal bepaiT
dat v66r 2? December 1950 door middel van onderhandelingen b .-
slist noet zijn over de politieke status van Nieuw-Guinea.
Onze conclusie, gebaseerd op t&l van argur.enten wast
"De Vereniging Nederland-Indonesië moet„vaststellen, dat de b
trekkingen tussen Nederland on Indonesië door deae g*ng van z
kon in zoer ernstig gevaar verkeren".
Op dit ogenblik, vijftien maanden na onzo eerste verklaring,
voolan wij ons genoopt, te wijzen op het feit, dat de onderhc
delingen, welke thans opnieuw gevoerd worden over hetzelfde
vraagstuk, wedoron in een inpesse zijn geraakt.
'.''Ij verklaren thans opnieuw met de grootste ernst:
dat een redelijke oplossing v&n het vraagstuk Nieuw-Guinoa m

5IT3noscnouwa worden tas aan noocigaKo
wikkeling van goede potrekkin^entussen1 Nedarlana

nlta voorwaarde voor ae

Het ligt op de weg' van onze Voreniging, tot het verkrijgen :•.•
oen redelijke oplossing van dit probleem bij te dragen dooi
analyse te geven van de moeilijkheden, welke op dit ogenbli
klaarblijkelijk een goeds voortgang belemneren 011 daaruit ei "
aanbevelingen af te leiden welke, naar wij hopen ?n vertrou*
oon aanvaardbare oplossing naderbij kunnen brengen.
".'ij willen uiteenzetten, waar, naar onze overtuiging en op
grond van waarneming der feiten, de bronnen liggen van de" te -
genstellingen, die het bereiken Vc%n oen rodelijïce oplossing ox
korte termijn op dit ogenblik verhinderen.
V/ij zien de moeilijkheden voortkomen uit twee corzajton.
De aerste is van algemene aard en betreft een aCnïal uitgangs-
punten, dia het karakter bepalen van de wijze, waarop de beide
delegaties het vraagstuk benaderen.
De tweede is van bijzondere, meer technische aard en betreft
het verschil in samenstelling tussen de beide deleraties en <i
gevolgen, welke daaruit voortvloeien,
•Sr is daardoor een duidelijk verschil in benadering en er i.
een duidelijk verschil in de status der delegaties.
Hot verschil in benadering; van het
Dat beide partijen de wens hebben, de ontwikk'/li-i" ran goede
betrekkingen tussen Nederland en Indor.esië ne \>. reven, -d:
goen twijfel. Echter meent men van Nederlands--, i, '. ' 3 toen re
ta hebben on ta menen, dat daartoe door Indon̂ rji'- .-̂ i.et steod
de juiste weg bewandeld wordt. Deze mening steunt VL or een b
langrijk deel op berichten, welke door de pers verspraiti war
De pers ochtar heeft overal ter wereld de overigens begr'jjK;
ke neiging om de gangbare zegswijze; "geen tijding, goede \;r
ding" op ta vatten als; "goed nieuws is geen nieuws". Het m -
der goede nieuws geeft zij daardoor een veel te zwaar accent
Zij bericht b. v. uitvoerig over het vertrek van vale Nelerl: .-
dors uit Indonesië, n&ar besteedt weinig aandacht aan hat ft:. ..
dat vliegtuigen en schepen naar Indonesië maanden van te vor.:
volgeboekt zijn. fln dat ook nu nog, zelfs aan zeer belangrij:
ministeries als die van Financien en Buitenlandse Zaken t«
Djakarta Nederlanders als bijzonder gewaardeerde werkkrach v9ii
in hoge functies dienen. T7aar lezen wij, dat de ludonesirjo ie
comnissie voor da aanwerving van buitenlandse werkkrachten het
hocfdterreln van haar activiteit in Nederland heeft? Breeduit-
gecffüsa wordt de schade, die aan cultuurondarner.ing >n wordt
toegebracht, naar veel einder let men op de grote wensten, die
nog steeds door Nederlandse ondernemers in Indouasié' worden ge-
maakt, Mon is geschokt door de vanzelfsprekende maatregel, dio
de Nederlandse taal uit het nationale Indonesische ondorwl-'s
verbande. Maar weet men ook, dat desondanks de belangstelling
ondor studerenden voor de Nederlandse taal, wetenschap en cul-



tuur in het algonflön toeneemt? Wal vermeldt de krant, dat «r
woar oen Nederlander is vermoord, niet vermoldt ze, hoeveel
Indonesiërs dat lot deelden, noch welke doeltreffende maatre-
gelen de overheid hiertegen noemt.
Do Indonesiërs hebben geen reden om te ontkennen, dat er uitin-
gen zijn en gewoest zijn van anti-Nedorlandse gezindheid en zij
zijn in staat, daarvoor verschillende notieven aan te geven, dio
o-k doe r Nederlanders zeer wel begrepen kunnen worden. Haar ook
zoggen zij - en zij baseren zich op feiten - dat desondanks hei
nog steeds Nederlanders zijn, die van elle buitenlanders In In-
donesië de beste kansen hebben. Zij zoeken buitenlandse hulj
omdat ze die nodig hebben en zo zouden die het liefst uit Ne-
derland ontvangen. Zij bobben oen open oog ooktvoor de wijze,
waarop Nederland als industrieland en Indonesië als agrarisch
land elkaar kunnen aanvullen,
Van Indonesische zi.lde verlangt men inderdaad naar goede en
blijvende samenwerking met yëaerlanq.
ie dlapere kennis die de indonesiors van de feitelijke toestun--
den hebben, geeft hun een vertrouwen, dat zij in de Nederlan-
ders te zeer missen»
?n dat toch behoort de grondslag te zijn als men tot overeen-
ste-ining wil komen.
Verschil in benadering is er ook ten aanzien van het vraagstuk
zélf. Van Nederlandse zijde schijnt een moeilijk te begrijpen
dat het geuis v--n Nieuw-Guinea de Indonesiërs werkelijk als
een angel in het vlees steekt. Mon hoort hier verkondigen, dat
da kwestie Nieuw-Guinee in Indonesië wordt opgeblazen maar niet
beantwoordt aan een werkelijk bestaand algemeen verlangen,
Dit is een misvatting.
In de kringen van hen, die voor, de bevrijding van hun land van
vreer.de overheersing streden en daarin deelden, ia het blijven
bestaan van dat koloniale bestuur in een aangrenzend gebied,
dat zij rechtens als aan Indonesië toekomende beschouwen, moei •
lijk te verdragen.
Van Indonesische zijde is men waarlijk overtuigd, dat het hen^ •
naven van de bestaande toestand K3en redelijke opTossinK is e..

Erejcklneen" türï-gat deze tgcn gevonden moet worgen, -wi.ilen de nc
sen beide landen zich gunstig "ontwikkelen.
Het komt de Indonesiërs onbegrijpelijk voor, dat Nederland,
strevende naar eon goede en blijvende samenwerking met Indone-
sië, deze tezelfdertijd verhindert door inzake Irian een zeer
starre houding aan te nemen. Slechts enkele dagen gelede» noc
verklaarde de Nederlandse Minister-president aich voor do hai/ ~
having van de status quo op Nieuw-Guine& en bemoeilijkte daar •
reee een gunstig verloop der onderhandelingen in hoge mate,
Hot is duidelijk, dat de Minister-president bij zijn verklar.
niet steunde op een algemene opvatting van het Nederlandse vc.
'Tent dit staat zeer lauw on grotendeels zalfs onverschillig i ••
deze zaak. Sven duidelijk is, lat de minister zich aldus uij~
llet omdat een andere opvatting geen genade zou vinden bij de
rechterzijde in het Nederlandse parlement on omdet de verkie-
zingen in het verschiet liggen. Bij de onderhandeliiigen wordt
de houding van Nederlandse zijde tot grote hoogte bepaald doov
interne politioka tegonstollingen tussen de partijen.
3en geheel andere benadering van het vraagstuk kan de Indone-
sische zijde zich veroorloven. Bij haar immers zijn alle poli-
tieke partijen in deze kwestie in do hoofdzaken veel meer eens-
gezind. Zij wensen alle een vervanging van het Unie-Statuut
door een reeks var, verdragen op internationale grondslag ïn .ic-i
endere regeling voor Irian dan de status quo.
'Vat de Indonesische delegatie bij de onderhandelingen waarneo t
echter wahig waardeert, is dat men van Nederlandse zj.1de e«n
zeor Kroot en verstrekkend Belang, waarbij niet olleënl
Indonesië en gzelf, maar ook" de héle politieke cóT

! Ü„̂ ÎÏ̂ ^̂ ^̂ '̂̂ T̂™—""î "̂̂ ™̂**"̂ »"*!*̂ ""1̂ "̂"̂ »̂̂ ""™»*̂ 'steiiatle in ZJuicLoost-Azië en Europa jn do wereïo*
eetrcerstalt TJI.I "vraagstukKan vgn interne"
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Tenel./tte wordt een verschil in benadering van het vraagstuk
t.ode veroorzaakt door een verschil tussen de Nederlandse en de
Indonesische mentaliteit.
'lot is nog steeds zo, dat Indonesiërs, ook parlomentariers, ui-
tor&ate ontvankelijk zijn vo^r een soepele houding en voor ruim-
hoid van opvatting en voor de weerde van oen breed gebaar, dat
dozo soepelheid on ruinheid demonstreert. Zij hebbeu een aJTceer
van enghartig, bodillerig formalisme. Zij zullen soepelheid en
ruicheid van opvatting spontaan in dezelfde geest beantwoorden,
naar bedillerigheid en starheid even spontaan afwijzen. Zo is
do mentaliteit en het zou niet wij8 zijn, daarmee geen rekening
te houden* In het Indonesische parlement zal de Indonesische da-
leg&tie straks de op de conferentie behaalde resultaten moeten
voorleggen en bespreken, fin dan zal zowel de inhoud als da vom
do aandacht hebben. De Indonesische delegetio zal wellicht niet
terugkeren net een oplossing, waarvan de inhoud >un landgenoten
ten voile zal bevredigen. 3n dan raqr 2&1 hot van grote betekenis
zijn ais uit de vorm blijkt, det het verdrag is opgesteld in wer-
kelijk "verdraagzame" geest en vanuit een ruim begrip,
Daartoe is nodig, dat raen van Nederlandse zijde de argunentatie
niet in de eerste plaats zoekt In de richting van een clnutieus
uitrtfelen van juridische standpunten, naar dat men veeleer
toont, begrip te.hebbon voor de wijde strekking van het vraag-
stuk, zi.in inbedding in het geheel van da Aziatiscne ontwmte-
linp; en zi.ln UeteKenis voor net indonesiscne volK.IÏ5K en zinn betekenis voor net Indonesischê  yolK.

Plet vorschil in samenstelling van de beide delegaties.
fien tweede bron van moeilijkheden en stagnatie is gelegen in de
onst&ndigheid, dat de Nederlandse delegatie is samengesteld uit
anbtenaren en de Indonesische uit belangrijke vertegenwoordigers
yt-n alle regeringspartijan in het Indonesische parlement.
7;e Nederlandse delegatie handolt uitsluitend op instructies, keu
.cailijk mot zelfstandige neningen komen. Zij is in geen enkel
i]:zicht een weerspiegeling van de Nederlandse politieke struc-
tuur en noet uit dien hoofde wel geneigd eijn tot een zeker for~
!,alisr.e en weinig eigen initiatief. Zij hooft in haar besprekin-
gen niet da zekerheid van ruggesteun of weerklank in parlemeii
on regering.
Geheel anders staat de Indonenische delegatie er voor. Zij is M
al doza opzichten het tegendeel van de Naderlandse. Zij kan ael^
in bepaalde gevallen net nieuwe concepties naar voreïi komen, di .
afwijken van de gangbare publieke opinie in Indonesië, al zal ul.'
in zo'n geval wel een koerier afvt.&rdigen voor ruggespraak.
Zij. is er natuurlijk van overtuigd, dat de souvereiniteit over
.est-Irian. aan Indonesië behoort toe te vallen en dat haar zak.:-
lijke en gevoelsargunenten sterker zijn dan de Nederlandse,
u.aer dit belat haar niet OE herhaalde nalen door tegamoetkomingöii
br.ar goede wil te tonen on tot een redelijke oplossing te geraken,
Het .'.-as de Indonesische delegatie die voorstelde, da kwestie van
de souvoreiniteit over Irian voorlopig te laten rusten, omdat zo
vooralsnog niet als bruikbare basis voor de onderhandelingen
Ïlijkt te kunnen galden.
Ook stonde ae er in toe, voor de behandeling van het vraagstol;
aen tijdschone op te stellen, dat het mogalijk zal maken een
beslissing ta neaen na da verkiezingen, onder voorbehoud, dat i: -
russen de besprekingen voortgang zoudon hebben. Zij deod dit u-'t
begrip vo^r de specifiek-Nederlandsa moeilijkheden in date per' -
de vóór da verkiezingen.
Ze stolde voor, het vraagstuk niet allereerst van de juridische:
zijde te bonadoren, naar va1̂ . de practische kant, omdat deze nn;or
uitzicht belooft op vruchtbare resultaten, althans vruchtbare
onderhandelingen.
7,o deod tenslotte het uiterst belangrijke en practischo voorstal
Cit Niauw-Guinea gesteld zog worden onder de gezanenlijke ver i -----
woordelijkheid van Indonesië en Nederland, waarbij d°
litvoering nader besien zou worden.



Da Indonesische delegatie deed deze voorstellen, hoewel het duJ-
JË"coet zi.m. aat OOK yoor naar ae principiële aspe
ootste botokgnis zijn en zeker in het Indonesische

lëii.lk coet zi.in. aar OOK voor naar de principiële aspecten va
' ~ ' botoJcems zlpn en zeker m_Bgt r~ ~̂ _~ ~~_ ~ "
ment en ae Indonesische pevolkine zwaaiT aulldn wegen.
Zij kon dit doen uit hccfde ven hoer positie, uit hoefde ven
haar- sauenstolling. Cc. dezelfde reden kon de Nederlandse dele-
gatie dit alles niet doen en r.iste zij zelfs do achtergrond 01
op overtuigde wijze op deze voorstellen in te geen of ie met

conceptlos te beantwoorden.
Bij de saaenvatting van do resultaten dar Nieuw-Guinea Conferen-
tie op de sluitingsdas, 2? December 1950, werd het Nederlandse
standpunt door don voorzitter der Nederlandse delegatie, Mr J.
H. van Maarseveon, vertolkt. Onder meer werd toen gezegd dat £•>
Nederlandse delegatie in een eerste Oral Nota, aan de Indones:'. -
sche delegatie gericht, uiteenzette waarom Nederland de aanspra-
ken welke Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinee doat gelden, niet
kan erkennen. Verder werden toen twee voorstellen, van Nederl . :. •
se zijdo gedaan gedurende de onderhandelingen nader vermeld:
Ie de instelling van een ganongde Nieuw-Guinoa Raad, die toe-
zicht zou houden op het door Nederland over Niouw-Guinea uit ;a
oaf onen bestuur, zolang de authochtone bevolking nog niet ov • '
zijn staatkundige status zou kunnen beslissen; 2i het opdr&Rj L
van de souvereiniteit aan de Nederlands- Indonesische unie on ' ir
handhaving van het Nederlands bestuur.
Baide voorstellen werden door do Indonesische dole^atie af ge- -,-
zen.
In de derde plaats stelde de Nederlandse regering voer de ono -
handelingen zo spoedig r.cgelijk onder de bijstand van de Ü.N. '-, .:
voort to Betten* De Indonosische delsyatie verklaarde niet be-
voegd te zijn zich over dit voorstal uit te spreken.
De Indonesische delegatie besloot de formulering van haar stand-
punt op dezelfde dag c.ot de verklurinc dat: I d~> Republiek Ind -
nesia haar aanspraak op -Vest-Irian blijft handhaven, namelijk
dat dit gebied deel uitr.aakt van het grondssbied van Indonesia .
II dot de status quo over ïïest-Irir.n, die volgsns do Roade Te' \e slechts net toostei-^iné van Inde nes Is r ̂u voortd;

vanaf deze dag wordt voortgezet, evenwel zonder „•••/, ibedoelde . -'
stemming van de Republiek Indonssia.
Het bovenstaande in aannerkinp; (jenor.an, t heeft du verklaring
de huidige delegatie, dat da Indonesische regering mat haar
stel instemt on de vraag over de uitoefening doj- rsr̂ vereinit -
over "/est Nieu\«f-Guinea voorlopig tarzijde te lt,t n a in de
ste plaats te spreken over de uitvoering van de ta'.'.., die te
aanzien van dat gebied to doen valt, getoond oon b' langrijke
gedaan te hebben ter ondervanging van de bij da Kaderlandse r;/ -•
ring bestaande bezwaren tegen de hervatting van de onderhandel! -.-
gen op de vroeger docr de Republiek aangegeven basis.
De Nederlandse regering zal thtns aan de onderhandelingen vo^rf-
gang moeten geven en niet negen volstaan net een verklaring dat
het geschil over Nieuw-Guinee vooralsnog niet voor verdere
deling in aanmerking kan konen.
Verschil in be.aa.dQri.ng v.en fcet vr&agstuk en verschil in
ling van de delegaties, dit zijn de twee bronnen van moeilijkhe-
den, stagnatie en teleurstelling.
Ben 'appel aan^het Nederlandse volk.
De Indonesische delegatie staat, aan, het eind van langdurige er
vruchteloze besprekingen, op het punt on: torug ta keren;
Zonder resultaat.
Ben van de yoornaanate oorzeken daarvan is, dat nen'van Neder-
landse zijde, zo kort voor de verkiezingen, niet de verantwoor-
delijkheid durft te aanvaarden voor het nenen van een beslissing.
Zelf a niet voor het werken jaasr een beslissing.
Onder deze omstandigheden is het van het grootste belang, dat
het Nederlandse volk, het kleaeî jorps, waarachter nen zich bij
de onderhandelingen verschuilt* ,zioh terdege bewust wordt van
d* gerolg«n van een definifieve mislukking,



Dat het Bieb bewust wordt van de grote bolangen, d̂ a op I-
spel staan: ideële, msar ook zeor duidelijk ueteriale belan-
gen, vooral voor Nederland.
Men denke slechts aan: de scheepvaart- en luchtvaartlijnen
zowel tussen Nederland en Indonesië' als in Zuidoost-A;-ie &i
Indonesië zelf;
aan de eultuuronderneaingen en de ondernemingen tor ezplci-
tatie van grondstoffen;
aan de leveranties door de Nederlandse industrie en scheeps-
bouw:
aan de handel in tropische en industriële producten naar en
uit het buitenland;
aan de 1800 experts die :voor de Indoi-aslscho overheid door
het Hoge Comnissariaat van de Republiek Indonesië te Den
Raag worden aangeworven;
aan de vele employé's die
bedrijfsleven worden aange

door het Indonesische particuliere
bedrijfsleven worden aangetrokken;
aan de samenwerking die bestaat bij het opbouwen van het mi-
litaire en politionele apparaat ter bevordering van orde en
veiligheid;
aan de botallngsunie in welks kader da Indonesische vorderin-
gen en verplichtingen net andere Suropese landan worden afge-
wikkeld;
aan de culturele activiteit van zending en missie, middelbaar
en hoger onderwijs evenals vele takken van wetenschap;
aan de Indonesische studenten en specialisten die in groter
getale dan ooit het geval was studeran aan Nederlandse .veten-
sch£ppelijke- en onderwijsinstellingen.
'7ij willen duidelijk naken en nogmaals nat ernst herhalen,
dat het uitblijven van een redelijke oplossing de betrekkin-
gen tussen Nederland en Indonesië in hoga nate zullen schaden.
3n daarmee ook de Nederlandse belangen in Indonesië. Het cal
de Indonesische rapporteurs niet mogelijk zijn, h3t Indonesi-
sche volk te doen geloven, dat Nederland prijs stelt op die
goode betrekkingen waarnaar Indonesië verlangt.
Br zal teleurstelling zijn aan de overzijde, diepe teleurs-1 .
ling. en wrok. Men noet ernstig vrozen voor de terugslag h.
van ten aanzien van de Nederlandse belangen, dia vrijwel gu
heol buiten Nieuw-Guinea liggen.
Wij doen een beroep op het Nederlandse volk, on dit goed te
beseffen* Cfc te begrijpen, dat men uit deze bittere grief maf
een conclusie kan trekken in Indonesië, namelijk dat Nederlti
géén goede betrekkingen wenst.
Nog is de Indoneslasxos delegatie op onze boden. Nog is het n

felijk, dat de onderhandelingen tenminste niet volledig afgfroken worden*
Maar dan noet er ook, zi.-j hot te elfder ure, nos eon weg ge-
vonden worden,
iian noe-c men aan dei Nederlandse kant zijn wantrouwen laten v
ren en aanvaarden, dat de Indonesiërs ons werkelijk als vrie: .-
den welkom willen heten. Dat zij daartoo in staat gesteld -ol-
iën worden door een positief galuid. Zij wacht'jn daarop ar 7.1;'
zijn bereid, het eerste syt.pt o on van een gev»ijzigde houdin
eet vreugde te begroeten.
Waarom wil Een van onze kant niat zien, dat beide landen el'- •>••
nodig hebben? Dat het in de rede ligt en in de ontwikkeling •••
de wereld, dat twee landen de complenentaire functie vervul
die de omstandigheden mogelijk maken en die rijke vruchten
looft?
Waarom kan nen niet zien, dat het streven naar een redelij'-,
oplossing van het NieuwrGuinea-probleem veel belangrijker n.
dan de uitslag van de aanstaande verkiezingen? V/aarom wil r:..
niet Kien. dat van die oplossing inderdaad de r:.ogelijkheid ••
onmogelijkheid tot vriendschappelijke of zelfs naar tot «&",f
lljke samenwerking afhangt?
Als oase onderhandelaars niet tiogon spreken, laat an het
derlandse vô c spraken en zeggen, dat het iun j- » verhou
met Indonesië wenst* 8n l%at het zeggen, da-b dit ok door O •
den getoond moet worden.
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Het minlnun naartoe wij de Nederlandse regering verplicht
achten ia. dat Bij thans op de basis van het voorstel van
gejatenlilke verantwoordelijkheid de onderhandelingen voort-
zet en dat aet een delegatie in een samenstelling die teer
dan tot dusver de politieke sanenstelling van Nederland weer-
spiegelt*

Het Bestuur van de vereniging Nederland-Indonesië:
A.P.J.van der Burg
J.?,H.A«de la Court
Mr.J.H.van Wijk
J.W, a.Riemans
M«Stevens
B.Costor
E.Gobee
J,J,Maatman
'B.Koarselnian
A.G.v.d.Spek
N.Wijnen

C
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VERBINDING No. 51-

No. I.D. Dat-um: J Maart 1952.

Onderwerp:
Bericht van overlijden

Eigen bericht.

l/
^

Met deze heb ik de eer U te berichten dat op 26 Pebrua4
'1952 te Hengelo(O) is overleden:

f Willem Athal gffederik Hagen R I J P M A , geboren te

Ooststellingwerf, 17 Mei 1895, laatstelijk gewoond hebbende
te Hengelo(O), Spree-uwenstraat No. 23.

Een volledige informatiekaart, hem betreffende, Is ü

destijds toegezonden.

S I N D E .

^ 5 Maart 1952, toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

t e 's-G R A V S N H A G E . - 4 1952



R A P P O R T v a n C

Betr.: W.L.M.E. van LEEUWEN VERTROUWELIJK

i Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat W.L.M.E.
l van LEEUWEN, geboren te Amsterdam, 8 September 1895, en

wonende te Enschede, omstreeks 1947 medewerker was aan
"De Vrije Katheder" en "De Vlam". " ~—--

Betrokkene bezocht na de H.B.S. de Technische Ho-
geschool te Delft en de Kon. 'Mil. Academie te Breda en
was destijds officier-leraar aan de voormalige cadetten-
school te Alkmaar.

Januari 1952

Verzoeke agenderen en naar "B" zenden
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YBHTROÏÏWEIiIJg
Verbinding: No.12
Doss.22/104.
Ond e rw e rp: D.SCHILP
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

4 Januari 1952.

OP KAART

PAT;
PAK:

7 JAN, 1952 -f

/ * Van een informant werd vernomen, dat er zeer waar-
ƒ schijnlijk een splitsing aanstaande is in "De Vlam"

Prits geboren 20 Mei 1908
Rotterdam) heeïT" in kleine kring een circulaire ver-

ƒ spreid, waarin hij Dirk SCHILP (geboren 11 October 1895)
/ beschuldigt van politieke corruptie. De zijns inziens
j laakbare gedragingen van SCHILP bestaan hierin, dat
j SCHILP ten behoeve van "De Vlam" gelden heeft geaccepteerd

van het Hoge Commissariaat der R.I. KIEP is van mening,
dat "De _ Vlam" daardoor afhankelijk is fiew^rjjeji^zan het
Hoge Commissariaat.

Prits KTSP heeft eveneens .een brief geschreven aan
Df SCHILP persoonlijk, waarin hij hem beschuldigt van mani-
pulaties op fijiancieel en politiek gebied.

Een arbitageoommissie, gevormd door Sam DE WOLPF
(Salomon DE WOLFP, geboren 13 Augustus 1878) en MEESTE MS
(Dr Pieter Jacobus MEERÏENS, geboren 6 September 1899)
eiste na onderzoek van. KIEP, dat hij zijn beschuldigingen
aan het adres van SCHILP zou intrekken. KIEP weigert dit
evenwel.

KIEP heeft volgens informant nog een behoorlijke aan-
hang in HD0 Vlam" D. SCHILP zal trachten nog vóór zijn ver-
trek naar Indonesië op 25 Januari 1952, Jj'rits KIEP uit
"De Vlam"( té, verwi^daren. " -

"̂""Ifaarschi3n|.ljk «al KIEP dan zijn aanhang meenemen en
een eigen blad^aan uitgeven.

De situatie is thans zo, dat T>_t3P'Ff'r'r-'p *t*f*~r' "«"M gpTnem
erkt met heJL_Hii£e_£ommiŝ £yiiaa±-«saiL«d̂ ^ o. a. met de_ _ - « «
litaire attachf HARJONO^, terwijl anderzijds F. KIEP sterk

geporteerd is VooFT̂ egp-Slaslë̂ fljBLJbatitekkJjigen ondernoudt
de IbègoslavïSöhé 'imT6;assade te ' s "Gravenhage . (einde)



de vb m in nood
In de moeilijke dagen, die De Vlam heeft door-
gemaakt en waarin haar bestaan op het spel
stond, moeilijke dagen die nog steeds niet vol-
ledig overwonnen zijn, hebben we nogal critische
opmerkingen gehoord omtrent mijn „onver-
beterlijke optimisme". Echter, zo optimistisch
hebben we niet kunnen zijn of dit optimisme werd
door enige Botterdamse Vlamvrienden overtrof-
fen. Hun rotsvaste vertrouwen in de krachtige
positie van ons blad is van dien aard, dat zij
ons de vraag gesteld hebben, of wij deze „stunt"
hebben uitgehaald om ^achterstallige abonne-
menten en afdrachten binnen te krijgen en om
een speciale aderlating op de beurzen van onze
vrienden toe te passen.
Een dergelijk optimisme is natuurlijk uitermate
plezierig, maar wij hopen, dat het door onze vrien-
den_in het land niet gedeeld wordt/vóór de
tweede wereldoorlog zou leaer UnKs-socialistisch
weekblad in Nederland, dat over het abonne-
mentental van De Vlam van thans zou hebben
beschikt een schitterend sluitende exploitatie-
rekening hebben gehad. Vandaag is het anders.
Papier- en drukkosten, belastingen en wat er
verder allemaal bijkomt, hebben nu een hoogte
gekregen, waardoor exploitatie alleen mogelijk
is indien een aantal duizenden abonné's aan

bestaande worden toegevoegd. Dit ligt bin-
nen het bereik van onze vrienden. Zij kunnen
lezers werven en zij kunnen meehelpen aan de
opbouw van een apparaat, waardoor de moge-
lijkheid van weekabonnementen vergroot wordt.
Mr feite is dit de meest reële hulp', die men
kan geven: de hulp dus van vrienden, die
prijs stellen op het bestaan van een cnafhan-
keKjk. socialistisch weekblad, waarin inzichten
w;orflen gepubliceerd, zonder dat op enigerlei
wijae rekening behoeft te worden gehouden met
de belangen van een partij of groep of van
particulieren. Onze redacteuren en medewerkers
die — om een woord van Sam de Wolff te
citeren — op de ergerlijkste manier ten behoeve

, Van het blad uitgebuit worden, laten zich deze
Uitbuiting overigens graag aanleunen, omdat zij
weten dat er nog altijd velen zijn die op het
voortbestaan van De Vlam prijs stellen.
Onze onafhankelijkheid en onze openhar-
tigheid hebben vertrouwen gewekt en dit
vertrouwen is het enige — maar naar onze
mening belangrijkste — kapitaal dat wij bezit-
ten. Een kapitaal, waar we heel erg zuinig op
zijn en waarvan de rente uitgedrukt wordt in
de hulp, die ons geboden wordt wanneer we
financieel in nood verkeren.
Dat De Vlam weer bij U komt is een gevolg,
dat we een deel van deze rente hebben opge-
vorderd. Nog niet genoeg, want dat we weer
verschijnen betekent allerminst, dat wij defini-
tief de moeilijkheden overwonnen hebben. Dat
is voorlopig ook uitgesloten, omdat de omstan-
digheden er nu eenmaal niet naar zijn en omdat
met het storten van geld alleen — maar vergeet
vooral niet dat in elk geval te doen! — de moei-
lijkheden niet overwonnen kunnen worden. Wij
verwachten dan ook, dat ons alarm in zoverre
een „stunt" zal zijn, dat al onze vrienden er van
doordrongen worden, dat zij een taak hebben,
een taak die hierin ligt, dat zij de basis waar-
op wij kunnen werken vergroten. Met andere
woorden, dat zij met man en macht aan de
üag gaan om nieuwe lezers te werven en dat
zij bereid zullen zijn een deel van hun tijd voor
De Vlam te geven. .
Hei -ligt toór de hand, dat onze noodkreet niet
alleen beantwoord is met geldzendingen, doch
ook met het zenden van brieven, en briefjes,
waarin getuigenis wordt afgelegd van dé Vriend-
schap, die De Vlam heeft opgewekt.
Een van de oude vrienden van De Vonk, een

van hen die voor de illegale Vonk in het con-
centratiekamp terecht kwam, schreef:

„Beste vrienden, Mijn bescheiden, bijdrage zal
De Vlam niet kunnen redden, maar dat behoeft
geen beletsel te zijn om eveneens op het critieke
moment te reageren Jullie weet het dus vaA
me, dat ik het onsolidair KOU achten helemaal
niet dan een nader aan te geven verzoek te. vol-
doen. Maar, beste mensen, verwacht van ....
uit geen „grote" daad." ." . '•

Dat we onze vriend hartelijk danken behoeft
geen betoog. Als allen zo reageren.'.-..
Een ander schreef: „Kameraden, Hoewel ik door-
langdurige ziekte van mijn vrouw het zelf
financieel moeilijk heb, gaat toch gelijk met
deze briefkaart een girostorting in zee voor de
Vrienden van De Vlam. Want voor mij is de
stem van De Vlam haast zo belangrijk als het
leven zelf...... Vrienden, houdt moed, de Vlam
zal en mag niet doven".
Weer een: „ Ik wil echter geen „laatste
eer" bewijzen, integendeel. Ik kan niets anders
zeggen dan: ga nog door, de Vlam mag niet
doven. Daarom gireer ik heden ƒ 7,50, al kan ik
het niet missen. Ik hoop, dat alle Vlamlezers
een offer zullen brengen, maar dan werkelijk
een offer, want De Vlam, moet er in en het vuur
moet brandende blijven "
Een arts: „Mei deze post gireer ik een bedrag

•om het tekort te dekken Hartelijke dank
voor alle goede gaven in de vorm van artikelen
ene. ene. in de Vlam. En sterkte met elkaar."
Een stadgenoot van de dokter rekende van de
weeromstuit inderdaad achterstallige inningen
af. Kom, Botterdammers! . "
En dan: „W. Mt Geschrokken^ door-de eerste

•fègel in het artikel De Vlam In nood, heb ik
zonder verder te lezen met spoed een girobiljet
ingevuld en stort op deze vti)%e een bedrag van
f S,— Maar ik wilde feitelijk iets geheel
anders naar voren brengen. Reeds enige tijd
wilde ik aan de Vlam enige boeken cadeau doen
met het verzoek, deze ten batetvan de Vlam te
verkopen "
En nog een: „Met ontsteltenis las ik het bericht
in De Vlam, dat tenzij spoedige financiële hulp
komt, de Vlam gedoemd is te verdwijnen. Dit
is volgens mij helemaal geen oplossing "

Ten slotte een brief die ons zeer gtroffèn heeft,
ook al omdat hij afkomstig is van een socialist
van internationale bekendheid, die o.a. schrijft:
„Waarde vriend Kief,
Het speet mij zeer in het laatste nummer van
De-Vlam te leeen, dat deze misschien zal moe-
ten ophouden te verschijnen. Ik was er zeer
verbaasd over, want ik^verkeerde in de mening
dat De Vlam er financieel goed voor stond en
een groot aantal (een paar duizend) abonnë's
had. Ik zou het jammer vinden als jullie orgaan
werkelijk zou verdwijnen, want het vult een
plaats in onze hedendaagse sociale strijdwereld
door zijn stevige en weloverwogen critische be-
schouwingen en er zou een leegte ontstaan als
het blad verdween. Je weet dat ik in diverse
principiële punten anders sta dan jullie; maar
ik heb telkens vele artikelen, van jezelf in de
eerste plaats, maar ook van anderen, van wie
ik principieel nog verder af sta, met grote waar-
dering en vrucht gelezen. Ik 'hoop daarom, dat
hét gelukken aal Dé'Vlam op de been te hou-
Aénf-ik sol:zetf ook een.kleine bijdrage zenden.
Als heli ,0e. stijging van alle prijzen is, die vooral
funest werkte, is het dan niet mogelijk door wat
•verkleining, van het aantal bladzijden de exploi-
tatie tóch sluitend te maken? Natuurlijk speelt
de matheid van het politieke leven, van de
oppositie in het algemeen, ook een rol. Maar j

bij stijging van afle,
verhoging verkeerd
omvang kunnen
hoofdpunten van poli
handelen, ltoch blijven en i
nen. Maar dit zijn dingen,*
allemaal zult overwogefy he6
enkel besluiten met de -uiSeïa,
ken zal,,op een of andeff"-
op de been te houden .*
Arbeiders >n intelïeèitue/
soms zeer oude socialistei^
ren met een wereldfëputa^
ons verdwijnen zouden^
nen, dat met nodig
enkele duizenden l e , . . ^
dreigt, omdat' de_ vrijheid. ̂
formeel doch economisch
Wij hebben de taaie onverzett
illegaliteit niet verloren. Zomi^
loof hebben verloren in de*
socialistische idee en de bereh
listen, voor de zaak van hè
offeren. \n in de partijstiTUd^ mid/'

tussen en Oost en West il §ef
De Vlam als orgaan van De £
tische Weg een gebiedende noèj
mogelijkheid om'voort te künr}
der te kunnen strijden ligt
Mogen we er op rekenen?
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socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur
Voortzetting van het illegale orgaan „De Vonk" f1940—1945).
Redactie: Frits Kiéf, P. J. Meertens, F. W. Michels, Lies van Weezel, redaetie-secr.: Maanen
Kulk. Redactie en Administratie: Singel 135, Amsterdam', tel. 37920. uitgave: Stichting ..De
Vonk". Giro 184712. Directeur: D.

de tolboora
jypte, ziedaar een drietal gebie-
.1 het „grote nieuws" voorkomen.

Hplp p.n half-
Een tolboom, die dringend opgeruimd moet wordenr

We zullen de vrede een handje moeten helpen!

uit De Notenkraker van 29 September 192S
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3 Hoveiaber 1951.
^Oo3.c2, 102 ' • . ' • ' ;

Gndorv. j,.'p: D.ÜCHILP, directeur van "#9 Vlam"
jütt-L, cnuv::;,g^t bericht:—-- ' :

i-3troi:L..-bt:araeid b^richtgevar:

,'aarci^ri;i^ o,-.richt: betrouwbaar

..'dv̂ ::̂  crricht gezonden aan:—«

. ~;ae\-. ;ri:di,uo inatanties:—•—
i""*' K* i'l > 'i'* }'< i"\ •.-- *i '̂  r» "*~ "i o • — -
WiA*wt''>— I - tj', Jr. . i ü , V ' > j X ' w . » " ™ . «rar.;

- 1

6. f*OV
K—

Yan een goed geïnformeerd perso on is iut
v jrnomén: , '

Dirk 30HILP, göboren t ö Haarlem 11 Gctober
airecteur van "DejTlam'' en yooraitter van de ijt
"-öd_0rland-Indoii^TST8^r, vsonen-de te • Amstm-dan, .vi
deii3~ aTjn^v urtiligf in :Indoneai8 een rondreis na
Celebes. Moh. HAT'JDA pérsooriligk raadde SCKILi? u
ax' \vogens de . "moeilijke situatie M op Oalebsü. - . '
uat zïich daar 10.000 man regeringstroepen i.ooia
tégenover "30. OGO raan rebellen, (einde)

tij-
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O n d e r w e r p : ;.,eekbiad "De Vlam*
DatUiT, c^bvaii£,si oericht:---— ^
Betrvuy.baarueia berichtgever t bèta
.Vaarueriüi;. "bericht: batroüinbaar
I'evena opricht gezonden aan:,--—
' ed^v,jr^er.de instanties:—*•
OndernoLie/i actie:—-- - ' - . : - ';iö̂ l

het volgende

de directeur

Van ««B goed g-
vernoïaent ; , >

Ïi3dèiis het ver
van üftti soalaltatis

'.vonenoe te
nanciêle
van het bjad tre

SCEIÎ P verzo
teiten i.o. de'
drag van f«15.000t
ter werd aaarop a*ü
1.10,000,—
Aen sindsdien 150

1893,
in ernstige fi-

uitgave

autori-
Zaken OE een be-
genoemde Li nis -

Bedrag y^ratrekt, groot
o^nferapreatatie ontvan- l

aldaar het blad gratis
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V3RTHOIWSLIJK

5 Se-otembar 1951.Verbinding: Ifo.12

ôss.22/94

Onderwerp: Financiële moeilijkheden van het orgaan "De Vlam".

Datum ontvangst bericht: *•*•

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht; gezonden aan:-—

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Van een goed geïnformeerd, persoon is het volgende
vernomen:

"Het socialistisch orgaan "De Vlam" heeft met ernstige
xinanc'ifile moeilijkheden te kampen en aal zeer waarschijn-
lijk binnenkort; niet langer verschijnen.

De kosten voor het drukken, verspreiden etc. van dit
orgaan bedragen plm. f.1000,— per week, terwijl het or-
gaan aan baten een bedrag van slechts plm.. f.500,— per
week opbrengt.

Er bestaat nog een zeer kleine kans, dat "De Vlam"
financieel gesteund zal worden door de ïoego-Slavische
legatie. De leiders van "De Vlam" hebben n.l. terzake con-
ffcact "met genoemde legatie. "(einde) •



Aan H.B.T.D.

Van H.B.

uu: OD 1948
Voor; eP 273

O

Betr.: Vorming Derde Macht (KB no. 2470/11, $0 108720).

Over de antecedenten der 23 ondertekenaars van de oproep
terzake, kan het volgende worden vermeld:
1. Br J.G. Bomhoff, geen nadere gegevens beschikbaar.
2. Ds J.J. Buskes (Johannes Jaeobus Buskss), gsb. 16-9-1699 te
Utrecht, democratisch socialist, linkervleugel P.v.d.A.,
hoofdbestuurslid van de Geloofsgemeenschap van Christeia-
anti-militairisten ''Kerk en Vrede", redactielid van 't:i!ili-
tia Christi", orgaan deaer gemeenschap: verklaarde sich in
April j. l» positief tegenstander van de eventuele oprichting
ener nieuwe politieke partij ter ondersteuning van de derde
macht3-idee.
3. A. de la Court, geb. '1-6-1925 te Soerabaja, student, te Delft

progressief links. pro-Republiek, voorzitter van de afd.
Delft der Ver. "Nederland-Indonesi'é", zoon van J.F.H.A. de
la Court, geb. 11-10-1693 te Beiden, hoofdbestuurder "Ne-
derland—Indonesië", politiekülinkser georiënteerd dan zijn
zoon A. de la Court. De vader nam in April j*l. deel aan
de te Amsterdam gevoerde besprekingen over een eventuele
derde machts-forraatie in Nederland.

4. Ir Ch.G. Cramer (persoiaalia onbekend), voorzitter van het
comité "Vrienden van Indonesië"» lid van het Comité van
aanbeveling van het Werfccoraité der Ronde ïafel Conferentie
van de Vereniging "Nederland-IndonesiB".

5. Da R. van Gelder, personalia onbekend, waarschijnlijk iden~-
tiek aan Da H. v, Gelder, geb. 1910, predikant van de"Re-
monstrantse Broedergemeenschap" te utrecht; daarnaast werk-
zaam voor de Oecumenische Raad, in welke bureau te Utrecht
hij een kamer heeft, ook bekend als radio-spreker voor de
7.F.R.O. inaake oecumenisch wejfk.
Hoewel waarschijnlijk niet identiek aan voornoemde onder-
tekenaar wordt hier ten overvloede vermeld: Ds W. van Gel-
der, te Eindhoven, personalia^ onbekend. In rertrand met com-
munistische vredes-actie in Hoord-Brabant aocht men van die
kant contact met deze predikaat, aanvankelijk met succes,
later distancieerde hij zich van de communistische initia-
tiefnemers.

6. C. Houwaard (Cornelis Houwaard), geb. 30-3-1895 te Rotter-
dam, vooraanstaande figuur in de Socialistische Unie, re-
dacteur van het orgaan "Nieuwe Wereld" van bedoelde S.U..
Houwaard beweert niet anti-oommunist, maar wel anti-Stali-
nistisch te wezen.

7. Bs J.B.Th. Hugenholtz («Tohannes, Bernardus Theodorus Hugen-
holtz), geb. 14-5-1886 te Kattendijke (Z.), secretaris-pen-
ningmeester van het hoofdbestuur der Algemene lederlandse
Vredes Actie (A.N.7.A.)» hoofdbestuurslid van "Kerk en Vre-
de".

-8. F. Kief (Carl Friedrioh Sief), geb. 20-5-1908 te Rotterdam,
thans politiek de toonaangevende figuur in het weekblad
"De Vlam". Hij beoogde tot dusverre een socialistische par-
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tij op doctrinair marxistische grondslag te stichten,
ondervond daarbij tegenwerking van D. Bchilp, directeur fan
het weekblad "De Vlam" . /i •' \.

9. H. Kuysten, geen gegevens beschikbaar. , 'V.
10. Drsi H.M. de Lange (Hendrik Martinus de lange), geb. ?-3-

1919 te Vlaardingen, eertijds secretaris ,van de af d. !* 8-Grra-
venhag© der Europese Federatieve Beweging (later Europese
Federalist enbeweging van Dr H. Brugmane c. s.). ; \^

11. A. Lehning (Arthur Muller Lehning) geb. 23-10-1899 te
auteur, medeoprichter van de vereniging "Nederland-Rualahd" ,
medewerker van "De Vlam".

12. Dr P. J» Meertens (Pieter Jacobus Meertena), geb. 6-9-1899 te
Middelburg, medewerker van het weekblad "De Vlam", links so-
cialist met ethisch christelijke inslag, lid van de Raad van
Advies, welke het hoofdbestuur van "Kerk en Vrede" ter aijde
staat.

13. F, W. Hichela (Frederik Wilhelm Michela) , geb, 29-7 of 19-7-
1906 te Amsterdam, was journalist van "Je Maintiendrai" ,
schreef in samenwerking met Frits Kief een brochure over
Indonesië.

14. C. Pronk (Carlos Pronk, alias Maartensz) geb. 30-8-1905 te
Rotterdam, voor de oorlog fel C. P. N. 'er, in 1950 lid van het
Socialistisch Genootschap, thans lid van, het centraal be-
stuur der Socialistische Unie.

15. £• van het Reve ((Jerardua Johannes Martinus van het Reve) ,
geb. 11-4-1892 te Enschede, waa voor de oorlog een vooraan-

-•,-,.„ staande communist, ageert thans heftig tegen de C. P.N. -lei-
ders, die hem doodverven als Trotakiat, medewerker van "De
Vlam", aanvankelijk onder het alias Gerard Vanter, sedert
kort onder eigen naam.

.x16. J. W. E. Riemens (Johannes Wilhelmus Elizabertus Riemena), geb
23-11-1916 te Hilligersberg, journalist, progressief linka-
gaorienteerd, pr o-Republikeins, bezocht in Maart-April j.l.
Italië ter bijwoning van het Europese Federalistencongres
te Rome. Eind Maart 1951 werd gemeld, dat Riemens het laat-
ste half jaar een regelmatig contact heeft onderhouden met
het Indonesische Hoge Commissariaat te Wassenaar. Met Dirk
Schilp vertrok hij 10 Mei j.l, van Schiphol naar D Jakarta
(aie verder onder 17). '

yl7. D, Schilp (Dirk Schilp) , geb. 11-10-1893 te Haarlem, direc-
teur van het weekblad "De Vlam"; oud voorzitter van de in
de Socialistische unie opgegane Socialistische Beweging, oud
C. P. N, 'er (sectielid dezer partij tijdens de oorlog> Sohilp
ig een der drijvende krachten van de "Stichting Nederland-
Indonesië", ter bemiddeling in handelstransacties tussen In-
donesië en Europa. Daarin hebben mede zitting Riemena voor-
noemd, Soeleimanajah (vide no. 18) en Soerjadi (vide no. 19).

18. Soeleimansjah (Zioeleiman Sjah), geb. 28-2-1920 te Medan, be-
weegt zich in da kringen van Vlam-eocialisten en voorstanderi
ener darde macht. Hij is pleitbezorger van de stellingen dooi
Sjahrir over de dorde macht geponeerd ter Aaiö-eonferentie
in Delhi (India) .

19. Soerjadi, geb. 2-10-1920 te Modjodadi, Djombang, kwam in
1948 als ex-majoor van de generale staf van de T.H.I. naar
Nederland met de opdracht om niet republikeins-geginde Indo-

- 3 *.



nesische studenten te beïnvloeden, trad te Amsterdam o. a.
op in een voorbereidende bijeenkomst van de Derde Macht
(Vlamgroep) en stelde scherp-eritische vragen.

20. Soewirjadi (Raden Tasan Suwir Jadi) , geb. 1*1-1926 te Rogo,
DJarabi, werkzaam bij het uitgeverabedrijf "DJambatan^
gressief, pro-Republ ikeina,

21. Ds K. Strijd (Krijn Strijd), geb. 18-9-1909 te Rotterdam,
hoofdbestuurder van "Kerk en Trede",1 voorzitter van de op
28 April gehouden conferentie van "De Derde Macht", ant-
woordde op een desbetreffende vraag van C. Pronk, dat de
opzegging van het Atlantisch Pact a. i. de enige consequen-
tie ia van het beginselprogram der derde macht.

22. S. de Wolf f (Salomon de Wolf f) , geb. 13*8-1878 te Sneek,

Penningmeester van "Vrienden van de Vlam" medewerker vanet weekblad "Be Vlam", linke socialist, voorts bekend van-
wege aijn medewerking aan "Badiolympus" van de V.A.R.A..

23. Mr J.H. van Wijk (Jan Hendrik van Wijk), geb. 2-6-1907 te
Amsterdam, politiek uiterst links, anti-militairist, lid
van het Voorlichtingsbureau voor gewetensbezwaarden inaake
de krijgsdienst (dienstweigeraars oai politieke redenen),
bestuurslid der afd. lederland van dew¥ar Résisters Inter-
nationalrt.

(B IV) H.B., 17 Mei 1951.
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Juli
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betrouwbaar
oncontroleerbaar

uu, £# (U

O.O.V.:

Dat.. 'SV//-S7

leden, bloedverwanten van hen en sympathiserend en met de RCP
-dienen voor 14 Juli 1951 een bedrag van honderd gulden bijeen
'Je. brengen .teneinde' een delegatie af te vaardigen naar het
'wereldcongres van de IVe Internationale, dat te Parijs zal
worden gehouden, aanvangende per genoemde datum.

De Franse sectie heeft .geprotesteerd tegen het houden van dit
congres per diö datum, daar zij verklaard© de documenten en
resoluties te laat te hebben ontvangen om ze voldoende te
kunnen bestuderen en bespreken. Deze sectie eiste van het
Internationaal Bureau dat het congres KOU worden. verdaagd.
Zij stelde de andere secties hiermee in kenn'is en vroeg om
hun mening hierover.
Het partijbestuur van de RCP heeft de Franse sectie doen we-
ten (Jat een dn ander in de HOP een vlot verloop h«eft ĝ had
en dat de partij, ziek niet achter de Franse sectie kan scha-
ren. • ' • , \ • • "-•

Jfatalia TRQTZKY, de veduve van.de op 20 Augustus 1940 in
co vermoorde Léon THO^ZiKY, is uit de IVe Internationale getre-
éen. Middels DE THIBÖJ5Q5 wordt daarover een overzicht gegeven,
behelzende de ooraa.fc«m daarvan, en waarbij een uitvoerige
verklaring van het Internationaal Bur«au zal worden gepubli-
ceera. Ben en ancfer moet verband houden met de verdediging
van'aë Sowjet-Uuie. ^

Daar de partij thana -niet aan de finanoië*le voorwaarden inzake
candidatuut1 voor de 'kpBietia« verkiezingen in 1952 kan voldoen,
werd voorgesteld éejd verteLezi ngefonda te stichten-. Uit de be-
sprekingen kwaa vaéït i fé staan dat •dit veel voet an in aaï-de had.
tie partijleden fcifn zwaar belast door hè* TRIBUNEFONPS'. Dan
nu de kosten . voor al^éördiging (sié boven). Men verwacht met
een en ander va s^ t«3rO:pent vooral omdat 4e TRIBUNE geen «toot-
je weer k^'yerdï'^^i^ Gepoogd eal worden bij de Franse, en
Amerik4anse^.secti*|l;jg%Ld los te krijgen. Set in te
fonds ^ krijgt l-etsp^Ciot September a. s.
Men hoopt' bi;J de fcoa^n^e verkie*ingen in
tot lijgtverblnditigÉ^É^e kunnen, komen met de Socialistléclie

' ' • " • ' •

op d* 'disQUssie., z oala die in 'het week-
van -16 "^uni j l» he^jTt pla&ts ge/vonden tussen

over *3Bttrgy; ;

Tqt elot

.vèrdsré iscussie af
een:ge3^öbAli3k artSlfcélr -over

evenwé'3.' kyjjgt
te schrijven,

ctit .-.«rtikel ni^t epnemé'n, dan, #el DB f RlSUp
' ' • ' ' • • •

N
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UB :.P1_1S.4.8
AfM.jl.08.720.

Ho. S470«

Bijgaand doe ik U toekomen een schrijven,
aan veraohillencle personen werd gezonden.

Hefc betreft een oproep voor een bijeenkomst op
2afe@rti.ag 28 April j.l», met &et doel te komen tot d.e vorming van
een derde macht.

l bijlege.



- ,. ( *«t \f\^: V*.H. k' \ -il^-ÖJ-, k - ' 'A

[ Ondeiwget'ekeïiden roepen Ü•:<$>»,vd$ilte nemen aan een >e«ï>i--o,king, die
k , ten doel .heeft? henr 4ie roav in* ftetp. gepaald ''blok11 aijn vastgelopen, faip

bijeen te brengen en, indien mogelijk, :bijeen te houden. *

' " . * l J). Zeer velen laten aren uit moeheid en saaist zonder tegenstand in-
schakelen in 4*' huidige situatie. Men' asEnvaaixït els «en onont-

; . V i kooBbaar. noodlot de stesds .sl«chter y^rdende internalitonale ver-
houdingen. De. tegenstelling Oost-West .is onoplosbaar ge\vorden;

1 . / óan de gang van zaken in Azië -i» niets meer te veranderen, Br is
in. Nederland een niet grote groep-., <|le 'zich geheel .stelt aan de
kant van "het Oosten". Er'-is «en ze'ö£jp?$te groep* .die zich ge-
heel stelt aan de kant va-a ''het WestaS^-^llö grote politieke

'partijen zijn vastgelopen in deae feft^de Tslokken.
^ 2) Er'é'ljn ook.mensen in Ifed©rla|j&i dip zich niet willen neerleggen
* "bij do feitel-ijkheid, dat Wij in, WeatrSuropa ingeschakeld sijn

r. bij het West-blok, Zij willen, zich principieel niet gevangen ge-
' vbn aan aLLö ^confleciuonties, 4ie dit «pgenoraen zijn in het .West-

• b,lok m.at'zich meebrengt. ' ' ' • £ • ..' "• .'c; •
' • Zij willen zich-ook niet ^.at^H .inschakelen in het, Oost-blok, niet

uit overwegimgea van' cons^rval^.«#vo,. sa.aar van progressieve en prin-
aard.

'3) Nu Nederland dóór -é«n. eanaijttïilw voorlichting in pers, filn
radio hoe langer hoe meer ÉÊ4' de alganiene angst en nervositej
vrardt opgenomen, nu zeer yi^-e Nederlanders door Russenht.at zijn

• bevangen, nu ia dn in een-mflif^fatalieme alle gevolgen, van een. oor-
. . logsvoorbereidi'ng on oveilfu«el - van een oo-rlogsvoering op zich ne-

men wil, nu i£, het nodig,,.'.dét; -jzij, die zich niet critiekloos v.dl-
Ijn neerleggeji bij de om^'te,Bflighedeiif die zich ook niet critiek-
loos willen laten activeren vdor de uitvoering van Amerika*,e'ei-
sen, samen zich graden OP da vraag:

/.Val; '.kurto^n wij dben. om 'h at Iltiaerla.ndse volk. tot een zakelijker
' züiv,v>3edor 'inzichT; te doen kouer- en mede Daardoor tot e^n ater-

nieuwe ^eerbaarheid? .
: ' " llogelijkïiedeix zijns

" i '

a) Heldere on zakelijlo voorlichtfing allereerst over de situabi^ in
• Azië. Bepaalde artikelen in :'de Groene", "Vrij -ITederland", "de
Vlarn% "Tijd on Ta&k:I kunnen dsar uitnemend toe dienen; zij moe-
t'en op een verantwoorde vdjze -voor brede kringen aanspreekbaar
wordon gemaakt, ïïr mo.et tegengif geboden Worden aan wat v/ij zou.djn
kunnen noemen: de "visie d«3 Kadt", dia slechts een exponent .bete-
kent v&n de algemeen heersende .v̂ sie. ' '

b) Zakelijke on zuivere voorlichting moet op dezelfde wijze gegeven
worden o,a, over; '
de,.puitBo herbewapening ; .
d e Japanse herbewapening .., ' • - • - . ' '
^ïndoïxesië en Nieuw Guinea

,V.. c)'Geregeld zal er de n&drulc pj? moeten -WOTden gelogd, dat wij ons in
v' dd huidige situatie alleregret moeten inzetten voor de' strijd voor

een- radicale sln?uctuur-vj"ï>an(i»xPing van de.kapitalistisc-he möat-
schappij 'in dara,pcratischef'd!n gocialls-tisciie richting, ••. .-*'.
Dezo atrtad.. in daad'e-n woord-.' is een- ceer belangrijk ,d^el van hot

" üntv/p©r'df dfct ̂ j op de symp^fhie vastl TDepCiolde grgépen voor So\vjet-
- Rusland geren moeten. Óók is*IJ^t nodig dit accent te leggan ten

opzichte van allen, die ;ae •Vïj^gdD. van 'Brood/ en Gerechtigheid menen
' M •"' ' '" , ' te moeten achterstellen-"td;} dd vraag.'-txa^ri\vapens '''ter Verdediging

', , Van do Yrijheid'', .i '
d') Zonder principieel stelling te, neman in de kwestie vaft h«?t ^anti-

(radicaol pocifiime) &i$n \-vij ervan overtuigd., do'
h^t problematische en deir.onisoïio van. het liuidige totalltaiïrci. nili-

. f o n s allen blijvend behoort te verontr\jft$aap,V
Het gd^e'lwn van het Nederlanday volk-mag niet wor^taoi Vör4-oofd''.dooT> .
do systvöatitische oörl»gsp>opagg«^Lo.; ̂ höt,,fGtaliBme. ÏB-oet' vfordon :door-:
bt'&kan, V7elke ooa&^quenties voor het- individu hieritl,t aüllea VQOJ '

''" ~ '' '" "'



* -

Belangrijk is reeds dat b ,v, vóór de • fasciseringstendentie vaa* het-
militarisme wordt gew&srschüvxï,.»Verder "stellen wij nadruP
vest. .dat in, geen geval in'nöafc vaa-ü»..perde Iv.acht*-ida«-j

,machtvorming ir.ag vorden beple.it. •
Ha't .Nederlandse volk zal do'ör'onfl ook steads wordan
net da cpustructiove ppging^ö,;; did •worden aangaand,- :oci ènl&a; -ordo
in da international j cfraoe^a "brangan. Ta. nooi^an zijai hier o»e. >
tfohru's actiavitoit;' Attlad^-baroop op ïruni&n tot órltaganing ,: van
bat nieuwo Glïina; do wil pa -totj,, • w<$$ö>14-f ederelisma ta
Door voorlichting vio jan d#;tfi4itteütedT or-8§an, .paiftflattan,
on 'grot. 3 bi3*^nkómstjn, .. •-'';VVX- " • • - ' : ' '' •
door. ectij in da politijko p&rM^A - voor 2ioy.3r men aeaftoan lid.' '
door- hv3t. onbavpdósd aanvaardön. vin
qUiïatlJS:. . :
zul l on -m ^ B±-m van d3 "D^rd.^ 'Jjg" in

5) Voor d-3 prExictïlsöfte uitvo^ïiinÊ van-, dit olies zal zonder <^nigo 1rwij-.
£^»1 ^ on .oplossing g^v^i^d^l^in^^mwprdan, .• -.timddr -Jïij ai?vsn over- ,

"^ tuigd 2ij^dötliat'-:bov>3uaang^5>^3n"Wrït' gab^ur^n naat jn -wal '
t «v,; .door hot. opbouwva, on. v^lffc^ltato; ven jigjn Ddr.ocrc,tiscbo''

6) Nodig is, .dat vdj zakelijk ,er. aiul, ons st^jds d^ situ-ito .
ons volk vjrk-jjrt voor og^ii houdend, tot h„>t inzicht komon, ^v
v<ij hdt m j-t ölkac.r j^ns zi^n ^n--vwlk galuid vdj., als oon
lijk gjluid, ,tv3 middoa VGïi'rpns volk kunnen • w«»rp^a-. Op bjl
punton zcl'nat mogelijk bl'ljkjrï ajn radice.c.1 ^n oa~isg3Zind geluid
t j doen: hor^n, als vdjrJiet'-all^r^arst 55ns zijn o\Mr bat "v.'ezjn11

- . v a n d^ HDircte W&cht^, . >-,, . . . '
r,Vij &i,jn ven opvatting, dat dj "D^rde' 1.1-r-cht" tj bjscbóuw-jn is ols
hjt rjsjrvoir van la tont' ean\voaigö krachtau in dit' d^al dor m^ns- -•

. haid', dat^inndrlijk mojt^rjbvjlltifon -tjg^n h at -vonnis van t\veo-do- •
l ing, dat bozig is acn di \rjrjld voltrokkou to wordon, op grond
van; ' . , • ' ..
hun.stolllga overtuiging, dat deza tv^ij^-djling nidts anddrs dan
ojn dvïrdo \var^ldoorlog t-^n govol^j kon bebbón;
h^t f^itt -dat ^vij bov/eson cchtan, dat ^an oorlog g3an problemen
oplost doöb.aa slochts v^rplcctstj ' - . • •
da ov oer tui ging, dct mot namo do probldm^i; AT ar hdt monsdon in 'nét

'• ' huidigo stadivmi ven zijn ontv;ikkaling,-voor is geplaatst, door 0^11
darda' v/sroldoorlog goon stap nodar tot hun oplossing kunnan wordan

.. gobracht , tonzlj 'in deze fatald £in, dat do voll^digö chaos 20 in
hot niot zal doan zinkon; * > •'

.- op .grond ton,slott-> van" da mening, . dot da a ons, cle hij \vaarlijk -
ïï.jas vdl zijn, do plicht .bööft da oncUrhoviga problomen. onbavon-

•t" gon togóinoot te trodon. >-
.i* -Bat. wil- sagöattt* . . . . . . - • • ' • - • • -^--^, - - - - . . . . . . - • • •- . . . . . . . . - • .-.-r1**: 7

a) zondor vooringanorionh4ift; ton acnzian ven walk. hoilig huis';jof 00%
in. do vorm ven dogma' s, dankstalaols, laaotschappalijko thaorion, ;
govostige manin'gon, ' . - .. :
b) -fortiori zonflor tradltionadl r^spact voor do bosteanda. maat- •
schoppolijka 'toastandon e.u, varhoudiüg^n en yoor da grondslagen V.
waarop- do huid'igo natios .en xniaó-cschappijvoriiian b-jrustan;
c) zondor vroos voor do m-aohtafi; v/olW- dd- $>östccnd -3 toastend

v ' ' " v < - '
Dit allos in do vasto 3VdO?.tuiging 4^t 'alooïïts öndorling baracd, ;iïi
d j go o st .van, in. "go on anlc^l. opzifcEt 2falfe&u6h.tiaa bezinning a» ge- -
stuv;d dooi1 da wil tot hé3?£iérriinjg <>avh.aJ?yorïïiingt aan uitwag-uit: da

-biadan. , ,^,. '? '••-' ':*#'-...,-.
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Betr.: Rapport over
Stichting "De Vonk"
en D.Schilp

OP KAART

. e

APR. 195t)

Ontvangen van "Leo" rapport over Stichting
"De Vonk" en D.SCHILP.

Verzoeke agenderen en opbergen in OD "Stichting De Vonk"
~en. oopie inTPD D.SCHILP.

CAW/I, 16-4-1S51/
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: < ' . - < ; ƒ . . . ' . ,3.? -".v ;• V?; ;••?-::'..>:?. f "..^fiü I L-tJ c-.b

/S A M.

op l8 Saptöiaber 1945 opgericht met hot doel het uitgeven

van ir«ekblad«a^ bO«fe*a anz. O.tt. wordt uit««g«v«n het

-- we«kbl*d'^D»?BBï«t Het-««iieöi fee »jf$ e ftn. «etmunl s 1 1 e c han

O
i^ • '• :̂̂ ^^f --•(l«l|̂ 'i«Qier' wöraea.da^hftaf d^ató. ;«erk^ gebied

uitgegeven. 17e zaken hebben ni«t,Tte%v.4e b* «lalden, en

de gang van zaken was tot dusverre nlat bijster rooe-

, b • • ;:"-•> l ^..Tiv/ . t j!L'

« f ̂ •-•-•-'•• ;-• -̂  !JT..u>,:;;,t®ei«Ü|lil»iMll J»«»iêie l* öiet

maar wij n«bt>eaiV»paoB»a, dat iu*4*u. de Ylaa aet

-7 fl*wwiel»fmo«iUJS**ê«a ,te> kampsa zfl«tbefê ee, de gein-

De leider aet de titel van

:•- ""O dl^As-teu* ie öe aeoari D, öchllp. Voorzitter der Sttehtlng

d»n-ife*« , terwl Jl



1.

Daar da heer ScMlp bij da Stichting

"De Tonk" de belangrijkst» figuur is, laten wij hieronder

over hem enkele nadere gegevens volgen.

Dirk Sohfip werd 11 Ootober

Haarlem geboren en is 17 Juni 1920 ia gemeenschap van

goederen gehuwd mat T. Reijnia, geboren te Krommenie,

de 2o sta Augustus 1898.

Hij heeft vroeger in Lonneker ver-

.feJUL^f kaiÉasidAa, doch kwam Jacea géleAró aaa^iAmaterdam,

waa& .'M. jj'3ö4SÉW gewoond heeft aan de van Walbeekstraat 6-1

Sedert l Mei 1939 heeft de familie Schilp nu domicilie

de Jfaawauieatie 145-1, alhier.

,; /;f*7ö:.:,v/;v. , ^ 0 ' v - - . • , . • . , , , , Belanghebbende ttee^ vroeger een
- - - • ~" « \ • ... ,^_

^ voorotyastaaaöe pöftiti» bekleed bi^ de Federatie van

t - ? . . ; . ; , - tfrattwegperiöniïelt*- *«ö:'W»lkex- J^dertttie-bJ
' 'i

SÏR ,s!ö-" -SÉtJa

HIJ was iemand, dté' geeri blad voor

aijn mond nam» al» gevolg waarvan betroteken» talrijke

- r -ife*i»n a**rQ3r*»Ji»ia»tn8ttintiea in botsing kwam en aaer

«éjaa «*a proa*ft-v»?baal'Jfeireag, Ow«* wegens smaad-'

eae kw»«4Iii*:ttö«)t»öiieflhJfeejr';later steeda

altfeftna Tbor iöver ka^ wrdwfe nagegaan is

het nimaer tot een veroordeling gekomen.

j" Bieb

.̂ ^T,,-. . '-.-.; -.r..): wellt;'b«r*Aa *!« 4<^if'a»a««m b«t.VaJsfetr»4A:aa fcan advies,
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irt&at'''iïffcï Jnomgeving

.^^^^^^^^^«^reveni^lfl^eer^èed bfcMpraakt en

he*^ ^izi4ö^kwalittit v«*n vooarssittèr-Taii dé Federatie

van Traowegpersoneel meermalen de belangen van het per-

^onee^piat klam,verdedigd. Het is bekend, dat de man

,J°^i^ a^a^%&M»<y^^ Ti9l

M SWefEls^.^ lid la

-r^?f£C^^of'*a9'**^^ onver- '
JMld willen wij laten, dat hij aan de Rechtbank alhier,

^«öfal.jTf.PfQhUlend wordt beoordeeld.

>""' ^ : f . i •'. - . • - . •• - • • • - " '•

c t , . , . ; > i:j- r...-.':;•- : 1. . r.: i;_,,|^k»»«ikamo}ïi|ïig ;is

,;!,-̂  f ̂  ̂ Wf ^J^ **9®*f Ö** dBP^ttóBigèn* %6rhaEieliJk
van huishoudelijke aard over het algemeen'^ regelmatig

plaats vinden. Sen enkeie maal doet zich echter wel eens
onige stagnaties

*f* blijkt in
relatie ts staan .na.̂  d® i^e^mi^&^^^^ui^^vfe^v

de rekening echter niet van grote onvang is. %t dusverre

Ia de SUch^i^ haiir verplichtingen regelmatig nagekomen.

aiet bezwaar!^.4kr.
faa een relatie is

gebied

fjfe derl . Orga van



üoss. no r.K.M..<*.

Be Vlam onder ni

O

| Het troi
h«eft grond
tiestaf gei n den,
ling in het
de twee
van dit bl4d|
Jef Last
voeding" vt
dié 'voor d<
delingen u
en pr0mpt
kisten, mag*
eens BB' de

ctie
JT":

De Vlam
zgn redac-
m medede-
week, zijn

redacteuren
', verdwenen,
met de ,,op-

Bali. Torn Rot,
gens zekere han-

de C.I5AJ, geroyeerd werd
vond bij de-Trots-

,kampvader" (even-
spelen. Voor de vorm

wordf •meyrouw'Roland Holst nog steeds
als eerste lid/van de redactie genoemd,
maar in verimnd met haar hoge leeftfd
neeniti z?j xe&a. actief deel in het werk.
De "nieuj/e baas blijkt Frits Klef te
zjjn, dUrzelf eens geschreven heeft, dat
hifjde/oeruchte Gestapp-man Valtin goed

(Wij wijzen er óp', dat de New
Yprk Times bij gelegenheid van het
oye.rlijden van Valtin verleden week be-
vestigde; dat Mjj voor de nazi's werkte).

Ook, Nel Bakker, sinds 1948 verant-
' woor^elgk voor de kunstrubriek, heeft
'het blad verlaten. Als nieuw licht is een

zekere F. W. Michels toegetreden.

Datum * 1~.'..3L.L

o
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NR 6400 AFD. Kabinet

'3-Gravenhage, 28

o* s
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN / J?

2:1 Januari 1952, nr. 100176.
BETREFFENDE

"Ue derde Weg'*.

vwn«n»r,TTnnpT T nr HET ONDEFIWERP. DE DAGTEKENING EN HEI
V JLJ3.4. JrtU U W-giLi l JA. » NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG

O
6 . AÉ^

JJR 1952

ACB|
Met •verwijzing naar nevenvermeld

schrijven verzoek ik U de Minister-President
een aTschrift van deze brief en de bijbeho-
rende bijlage te zenden.

PORTEFEUILLE,
inister,
GENERAAL,

de Heer Hoofd van de B.V.D.

93*4 - 51



/o (B)
No. 963 - A - 16. vasi

Onderwerp

é. /y/.,

Bijlage

: "Organisatorische Band van
Vlam-vrienden".

l (een).

:M

ff/. A*. /

. / // -i,

V e r t

S

- 4 JUU

ACD/ //JE
' u w e.l Tl

yl
-J ~

/

Mede ten vervolge op de dezz. brieven No. 963-16-'51 van 13-3-1951
en Ho. 1617-16-'51 van 2-5-1951, wordt U hierbij een foto-oopie toege-
zonden van een gestencild rondschrijven, opgemaakt door de bij Ü be-
kende Karl, Friedrich, KIEP (Rotterdam, 20-5-1908).

Bedoeld rondschrijven werd aan de belangstellenden over de post
toegezonden. Einde.

V. 3.



vp

W,M,

^ verband met de voorbereidingen om te komen tot een orga-
nisatorische band van Vlamvrienden, hebben de, door de Ge-
ws^tèlljjke conferenties van Amsterdam, Rotterdam en Gronin-
géii, aajige wezen leden van de ''Commissie Richtlijnen11' zich bo

' ten. aindQ. te komen tot het opstellen ven een begin-

appele discussie, voorsi met betrekking tot de nationale
"" '̂ pnationsle, situatie in de arbeidersbeweging kwamen

rb; het inzicht, dat het onjuist? zou zijn en 'in strijd
d.ö- wezenlijke opgave,, die deta vormen organisatie zich

te stöllan, indian begonnen KOU worden met het op-
van een beginselverklaring in onderdelen.

Zij''waren integendeel van oordeel, de t de ontegenzeggelijk
aan t o wijzen crisis in de arbeidersbeweging teruggebracht

worden tot het feit, dat da partijen en vakorganisaties
èntv/oord weten te geven op de in onze tijd gestelde pro-

aau-gosian wij zich in. hun theorieën, hun denkbeelden,
* •'' .', hun doelstellingen on hun tactiek beseren op 3en toostend yen

dek-ït&pitelistischa maatschappij - zowel economisch als poli-
tiak ~ dio definitief tot het verleden behoort,

- fcljj staldaa daarom als noodzakelijk.»
i") aou "bresjd an crit'isch onderzoek n: ar de algemene, jconomi-

, « ' • < Scfeé. On.̂ vilclcoling van het kapitalisme;
\ »• 5) ĵ an breed art critisch onderzoek naar de clgemene politie! j

-iig,van.het kapitalisme;
braad en critisch onderzoek naar de situatie in de si-

j; in.de meest • r l gemene zin van het v/oord, mr;t
inbögrlp van de in da arbeidersbeweging haersenda theorioön
en- d3Jïkbealdan' omtrent de socialistische, doelstelling, ö.j
stft&tiïgio, de tactiek en de orgc.nisatorische yorruen,
Zi$ wai-sn van oordoel, dat weliswaar een groot aantal socla--
llsteaa "liöimatlos" geworden is, dat wil zoggen garn vrede
ksn ba/bbaii met de gedragiiigen van de bestaande organisaties,
dat JV«KLWöl deze houding' een negatieve is. Of anders en j.n-
vcwJAig gezegd, ..dat men wol waal; wat men iiiat, doch niet \-j^t
wrfc mon wal̂  vrf.1. '.

üchten daarom in de- aarsta plaats een organisatie nor,-,
die do besprekingen en de discussie ten aanzien

huidige problematiek organiseert en voorbereidt,
achten het voorts no-ö dz ak e l i j"K"i' dat de resultaten van

vov2X3n discussie pponbaar gemaakt zullen worden, tei
"i-a discussie op aan "breder vTak te brengsn on de
"buiten da kring van het weekblad De "Vlam er in -

.
hat -oog hi 92? op heeft , de commissie zich beperkt tot de

waarvan de nadere redactie acu Frits



Doel , ' ' •
Hat uitgangspunt van het optreden van fret t a vorm en 'verbond
van socialistisclî  discusslegroap̂ n- rondom het weekblad Do
Vlam, moot ai3U# dat socialisten onder alle omstandigheden aa:
3£0uzö.j hét 2i!;J ten gunste van do Westelijke - gesoïiök.6erde -
kapitalistiscÊö maohtscffaceutrati$i hat zij voor de * onga-
s chakti erdö •* Ï&t0$is chWteominf ormi st I e che ma cht s conc eatmt l e
moeten afwijaeii*
Do organisatie stelt zich ten doel het zoaken, en door dis-
cussie govon, ven het vam iedere kapitalistische macht onaf-
hankalijk antwoord op da vraGestuklcant \7aarvoor ds manshoid
vandaag Staat, zodat doalstolling, statagia en tcctiek van-
het s:ooialism<3 nu Ha een zo "breed mog^ligkö discussie hun
nieuwe f ormulvsrlng a\llî  vinden.
DO organisatie goèt aï* ven uit, dat de 'laden zich niet aan
de pracfcischo arbeid in de arbeidersbeweging moge^i onttrokke
aangtjzien ds theorie .niet alleen vernieuwd ze. l v/orden door
aan {abstracts dii5CT3.Bsiö,| doch vooral door discussie omtrent
concrete, in de strijd ongedane ervaringen,

Ten einde de orgcnisatdriBche mogelijkheden jii et te beperken
door aich uitsluitend te; bepalen tot- do lezers van het week-
blad De Vlam wordt het lidmaatschap van de orgr.nisatie open-
gesteld voor alle belangstellende lezers 'en niet-lezers van
De Vlam; voorlieden en niet-leden van partij- en vakbeweging,
voor principiële socialisten in het algemeen.
Hat lidmaatschap van de oEgj&nisatiö ze.l onverenigbaar zijn
met dat -van de C Oimiunistisohö Partij Nederland (CPN).
Middelen • , """"'
Het verbond vdl zijn doel bereiken door i .
a) het organiseren van opan. discussiegroepen; j
b V het versterken van de positie van het weekblad Do Vlam; ;
c; hot stimuleren van da schriftelijke discussie in De Vlam, \r ,

De orgc.nisatie zal zijn een fadoretie van gewestelijk gao-r:-
ganisaarde discussieer oe
Slot .
Do "Commissie Richtlijnani? stelt het- bovenstaande ̂fcer discus-
sie voor aan de te houden landelijke conferentiê  ée houden
op l Juli a»s. in hotel '̂ loijiopole11 te Amersfoort t. o, station
aanvang 10,50 uur, waarvoor.^ M.â bî  uitgenodigd vtördt.

opdracht van do ooamiasios
Kisf

Het voorlopige landelijke ©roretariaat
Nico de Wilt, Singol 135 Aiaftordam C,
Alle correspondentie, de orfGnisatia bötreff eod jtö«rt» aen hen
gericht wordan. ï



Verbinding : ^ '" '
No. 16-17 / 16 / '51.
Onderwerp \ ^"Derde-Macht"( "Vlam-groep").
Bijlage : ,&én.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties ; geen.

™ " ' '- ^ -̂•.-•'••'-̂ -.:..»v-,̂ ><. >

: ge e"15 <

Mede ten vervolge op het dezz. schrijven Ho. 963-16-'51 van 13-3-1951
,-. .werd vernomen, dat op Zaterdag g8 April 1951 te 14.50 uur in het Minerva-

V paviljoen te Amsterdam een bijeenkomst werd gehouden van de "Derde-
J\, onder: voorzitterschap van de bij U bekende Ds.Krijn STRIJD (Rot-

/ / terdam, 18-9-1909J. ' . ' ' - , . , , , .
Voor deze bijeenkomst werden'aan een 200-tal belangstellenden (zie de

/als bijlage bij vorenaangehaald schrijven gevoegd zijnde naamlijst) het
verbeterde beginsel-programma van de: "derde-maeht" over dé post'toegezon-
de£. (.een photo-oopie van dit verbeterde beginsel-programma is hierbij
gevoegd) . ' • ' . . ' . ' • _

„Aanwezig waren. ca. 70 personen w.o. zes dames en één Indonesiër, nl.
de bi j U bekende SQERJADI (Modjódadl, 2-1Q-1920). • _ _ . -

Uiteraard waren, ook aanwezig fla^p<-i nh-hnm.™ van ^@ "derde-macht" nl.:O
/
A

« Dirk SGHILP (Haarlem, 11-10-1895) en Johannes, V/ilhelmus, Elizabertus
RIËM1NS (Hilligersberg. 23-11-1918).. Tt^t**,-tUJ**»~<«*s . -
.- -•;;,.- ; - _ . - , • _ • • • • . • ƒ ' . -

) 14.30 uur precies opent de voorzitter Ds.STRIJD de vergadering,
'waarbij ^..hij een speciaal welkomstwoord richt tot : Ds. Johannes. Jaco-

i'bujs*-'-'BUSKKS (Utrecht, 16-9-1899); Maurits^ Rudolph, Joel,DEKKER (Amster-
, dam, 16^*1896) en prof.dr. NicolaasJ Antony, DONjpIRSJjOOT, Tlptterdam,

v/ 8-9-1902}. • " , . • - . ' ..." . . . - . . . . - . . . : ;
r :: Eerde r genoemde RIEMEND léést dan een aantal'adhaesie-betuigingen voor

„alsmede'diverse^binnengekomen aanwijzingen en opmerkingen o.a. van :
/3f)s. Tjeerdy"peds, Ha,. Hylk;èj -.HTLKEMA (Leek, 16-Saaax 6-1888)'.'—
\T Ds. KUIPEBS,'"personalia onbekend. ;,'
v .Dr. Jöfieph^ 'SUTS (Groningen, >5-1-1897) •
'Vér. JoiLannesTTSartinus/Elisabeth, Marie, Alphonsus, ZONHSNBERG (Rotter-

-dam, 16*4-1907) ' . —
V1 Hermanus, Johannes, NAMpf (Amsterdam, 2-3^-1899).
/Thomas, Sybrand, ^T (Amsterdam, 25-12-1909).

Dr.; GEERLIN&S, personalia onbekend.— <
s. HÜNLOEEN, personalia onbekend.

Mr. NIERSTRASZ uit Bussum, personalia onbekend.-*
'^rDr. SGH^JIIMANS, personalia" onbekend. <

D

O
OP KAART

ACD/

Aoh^e re eiayolgen-s' spreken dan .- zij het ook allen zeer kort - :
-. .l.wJan -SS1D.ERS . CAmsterdam, 25-1-1886). . .
; Spreker verwondert zièh over het feit, dat geen vrouw tot de onderte-
- •ksnaars van het beginsel-programma behoort. Z.i. -h-e e ft de Nederlandse

V.ere.niging- voor Yrpuwenb e langen enkele figuren, die belangrijk werk
voor de ^derde-macht" zouden kunnen doen.. ..

. : Spiek ei r t̂̂ e* er op, dat de principes van de "derden-macht" oorspron-
kelijk uit India komen en r gegrondvest zijn in de leer van Gandhi.

."• Naar sprekers mening behoort men echter deze kwest i-e ruimer te zien;
tenslotte bestaa.t; Azië niet alleen uit Indi<a. •

2^-if1. GÖTZEN, pe-rsonalia onbekend, ( . ;
Spreker ziet, het grote probleem van de "derde-macht" in een strijd
tussen het kapitalisme én het aocialisme. Spreker wil Me r echter
geen betogen over houden maar vraagt een spoedige totaftandkoming van

i esii werkcommissie, die het beginsel-programma nader zal uitwerken.
3-— BUÏSR, personalia onbekend." '. . . , . ' ' :

Spreker '
- r— r— ". • ' • : • -2-



Spreker kan mp.ejji.jk verband leggen tusseü punt d. op pagina'l
van het beginsel-programma en het vermelde onder öe^'op pagina
2. EnerSÜijtS moet? men tegen bewapening zijn en anderzijds voor-
stander van het--'Beveiligen" van een bepaalde zaak. De wereld - -]
kent reeds zoye£e5 bewegingen voor de vrede die allen naast el-
kaar werken en,lap?reker vreest, dat het ook met de "derde-macht
zo zal gaan. Een bundeling van alle progresèieven in deze "der-
de-macht" is alleen dan mogelijk - aldus spreker - indien deze
nieuwe beweging psychologisch verantwoorde denkwijzen nastreeft.

4.-BOELEK, personalia onbekend.
Spreker vraègt of er geen modus gevonden kan worden om de "der-
de-macht" samen te koppelen met de Wereld Federalisten Beweging
Nederland (W.F.B.N.), temeer daar de W.F.B.N. ook^een nieuw be-
ginsel-program heeft samengesteld, welk min'of meër~parallel
loopt met die van de "derde-macht".

V 5.-Dr.F. THORBEGKE, personalia onbekend.
Spreker vraagt een concrete basis waarop kan worden gewerkt;
iets tastbaars waar men wat aan heeft en geen Holle woorden.

• Overigens^sluit spreker zich bij voorgaande sprekers aan.
J/:6.-DE LA COURT, Jesaias, Frederik, Hendrik, Albert, (Leiden, 11-
>\.

Spreker heeft het ^rögïammavvan de_"derde-macht" als voorlopige
basis'geaccepteerd maar wil enkele punten=duidelijker geformu- C >•
leerd zien. Spreker is ook'van mening, dat de groep te klein is
om alleen te strijden. De "derde-macht" moet samengaan met de
wereld-federalisten. Beide programma's kunnen tot.een geheel

.' worden'omgewerkt. Dit moet de.taak-zijn van een werk-oommissie.
V 7.-»Ds. BÏÏSKES, ;eerdergenoemd. : ' • politieke
v Spreker is positief tegen!de vorming van een nieuwe/partij*
A / Als lid.van de P.v.d.A. heeft hij zich een richting gekozen en

\J deze richting is socialistisch. Men moet niet theoretiseren BC
óver kapitalisme of socialisme, maar in samenwerking met andez-
rén er voor"zorgen een goede voorlichting-te geven aan de grote
massa. In dit verband noemt spreker prof.dr. WERTHEIM, die ze-
ke-r bereid,zal zijn om .mede te werken. Het.is volgens spreker
mogelijk om door te dringen in de dagbladen : "Het Vrije Volk"
en "Het Parool" (welke laatste volgens spreker helemaal was om-
gezwaaid en thans Gobils-'-propaganda-trucs hanteert) met goede
gezonde artikelenj' geschreven door mensen van naam, diet zich
wat kunnen permitteren en die zeker wel kans zien hun artikelen
geplaatst t e krijgen. ' ' , ' «

J 8.-Prof.dr. DONKERSLOOT, eerdergenoemd.- . ï jr~
Spreker gaat met de grondgedachte van het programma accoord- al v
.geeft deze niet geheel zijn persoonlijke visie weer. Er moet
gewerkt worden aan de vorming van een zedelijke macht door de
politieke partijen heen.. Spreke~r wil dit doen door bijvoorbeeld
een commentaar uit te' geven op de dagblad-pers; het naar voren
halen van vergeten of verdwenen belrichten enz. Zo'n voorlich-
ting zal ook' zijn uitwerking hebben op de partij-politiek.

- . X/y9.""SCHUHER, personalia onbekend.
.!:-:;• Spreker zegt dat er reeds, zovele kranten weekbladen en dergl.

: j ' - r D bestaan. Y/aarvoor dan nog een nieuwe ?.
\ 101*.D. VAN BENTVELD, personalia onbekend, hoofd ener lagere school

en wonende te "Rotterdam, Schepenstraat 74b.
' . . " • - • Spreker .hoort, overal dezelfde klanken, maar nimtnetr wordt .gelet

op het belang van een -goede, zakelijke voorlichting aan de
jeugcl.

'• . ll.r*B/I.R.-J. DEKKER, eerdergenoemd.
Spreker sluit zich bij~prof.dr.DONKERSLOQT^aan en zegt dat er
maar een heel kleine basis is voor samenwerking met anderen.

.- -Het doel
\
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Het doel moet zijn de bedreigde en bedrogen mens te redden. Angst is
slechts te verdrijven met een goede voorlichting op zedelijke, zake-
lijke basis. Spreker schetst nog even tegfc de bijzonder slechte VOOJT-
lichting van het dagblad "Het Parool" inzake Korea zoals de termen :
"elastisch terugtrekken" - "frontverkorten" en dergelijke Göbels-uit-
vindingen» om de toestand te verbloemen.

1/12.S-DEN HARTOG, Herman, Wilhelmus, Johannes (Amsterdam, 14-13-1923).
Spreker voert het woord namens de anti-militairistische, uiterst
links georiënteerde "Onafhankelijke Jeugd Beweging". Deze groep wil
vrede en daarom moet ook naar h«n geluisterd worden. Wij streven met
wettige middelen naar een socialistische maatschappij. De jeugd mag
niet naar een nieuwe oorlog worden opgezweept. V/1 j wensen niet voor
een kapitalistisch karretje gespannen te worden, enzovoorts.

v/15,—.G.PRONK, personalia onbekend, woonachtig te Rotterdam.
Spreker vraagt of de practische consequentie van het beginsel-program

X van de "derde-macht" inhoudt de opzegging van het Atlantische Pact
en van het Pact van Brussel.
De voorzitter antwoordt hierop, dat dit inderdaad de enige consequen-
tie is.

14.-BOISSEVAIN, personalia onbekend.
Spreker gaat accoord met de democratische revolutie. Het gaat er niet
om tot welke groep men behoort maar *"*•* wat voor soort mens men is.
Spreker is van mening dat het mogelijk zal zijn om grote groepen in
de "derde-macht" te verenigen. Spreker pleit voor samenwerking ter
voorkoming van een nieuwe oorlog.

v 15.—B. COSTER, personalia onbekend, gepensionneerd inspecteur bij het On-
derwijs in Indonesië, wonende te Hilversum.
Spreker is voor een eigen orgaan en vraagt om ook in de vakbeweging
in Nederland met kracht te werken voor de "derde-macht"-gedachte.

/ lö.-HaEMMERLËl, Johannes, Jacobus, (Amsterdam, 6-8-1910).
Sprekeri4is ook voor een eigen orgaan maar ziet moeilijkheden met de
financiën. Bovendien bereikt een eigen orgaan een te klein publiek.
Spreker is er dan ook voor om in de dagblad-pers te penetreren. Als
medewerker wordt door spreker de naam genoemd van prof. ROMEIN.

V17. DE JONG, Albertus, Andries. (Amsterdam, 29-4-1891)
Spreker vraagt of de pers van deze bijeenkomst een verslag krijgt.
Door de voorzitter en RIEMENS wordt toegezegd, dat een kort bericht
naar het A.N.P. zal worden gezonden.

O

O
Bij alle sprekers bestond het bezwaar tegen de naam : "derde-macht",

hoofdzakelijk omdat daarin het socialistische karakter ontbreekt. Voorge-
steld werd om er "derde-machts-vredesbeweging" van te maken. De hierna
vast te stellen werkcommissie zou zich daarover beraden.
Voorgesteld wordt dan om de volgende personen te benoemen in een werk-

commissie, welke zich zal bezig houden met het uitwerken van alle (voor-
gaande) suggesties en opmerkingen, waarna verslag zal worden gedaan aan
de aanwezigen.
1. Ds. STRIJD; 2. SCHS.P; 3. RIEMENS; Dr. SUYS; Prof.Dr. DONKEHSLOOT;

NANNE; DE LA COJJRT; Dr. MEERTÊNS (Pieter,""Jacobus, Middelburg, 6-9-
1855); Mr. SLOTEMAKER DE BRÜÏNE (Gerhardus, Hendrikus, Bellen, 29-1-
1899); mevr. Mr. RIBBIUS PELLETIER (personalia onb.ekend.)

Bij deze (voorgaande) samenstelling van de werk-commissie, werd door de
aanwezigen het standpunt aangenomen., dat deze commissie niet het karakter
van de "Vlam-groep" moest dragen.

De vergadering eindigde te ca. 17 uur. Einde. ,

\. 4.
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\'eii Vervolge op het ïïêTz. sohrijveiiNo. 963-16-'51 van 13-3^1951,
kan thans worden medegedeeld, dat de door Karl, Iriedrioh KIEF, gebo-
ren 20-5-1908 te Eotterdam, bekend, uitgeschreven vergadering, zoals
omschreven in de bij bovenaangehaald schrijven gevoegde bijlage A, op
Zondag 11 Maart 1951 in een der vergaderzalen van het gebouw "De Kroon"
te Amsterdam heeft plaats gevonden.

Aanwezig waren 36 personen, w,o. de leiders van de"Vlam-groep" nl.
Dirk SCHILP, geboren 11-10-1893 te Haarlem, bekend en Johannes, tfiliiel-
mus, ELizabertus KEEMMS, geboren 33-11-1918 te Hilligersberg,bekend.

Er waren geen Aziaten aanwezig.

Vernomen werd, dat de agenda zoals die door KIEF in bovenbedoelde
bijlage is samengesteld, niet ter sprake is gekomen, daar de vergade-
ring geheel beheerst werd door een heftig debat tussen KIEH5, gesteund

r# de bij U bekende Dr. Pieter, Jagobus MEERTMS, geboren, 6-9-1899
te Middelburg, enerzijds, en SCHILP-RIE&ON3 anderzijds.

Beslissingen t.a.v. het streven van KIEF om de "Vlam-groepen" te
erenigen in een landelijke organisatie op zuiver socialistische

grondslag, werden op deze vergadering dan ook niet genomen.

De controverse KI1F - 3CHILP, RIMEfóS, betreft :
Plan-KIEF : uit de bestaande "Vlam-groepen" een zuiver socialistisch

Marxistische partij formeren.
Plan-SCHILP;de "Vlam-groepen" alsmede allen die daarvoor belangstel-

ling hebben, samenbundelen in de z.g. "derde-macht".

Het besprokene op deze vergadering resulteerde tenslotte in de op-
richting van een "actie-comité" onder voorzitterschap van eerdergenoem-
de Dr. MEEHTMS," wiens zienswijze kan blijken uit bovenaangehaald
schrijven.

Voorts hebben in dit comité zitting de heren KIEF en oCHILP, terwijl
RIBvlENS weigerde hieraan deel te nemen.

De taak van dit "aotie-oomité" is om het programma van de volgende
bijeenkomst voor te bereiden, waarbij dan aan de vergadering de be-
slissing zal worden overgelat.en t.a.v. het boven-omschreven strijdpunt.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zodra iets
naders bekend is, zal daarvan bericht worden gezonden. Einde.

V. 3.



Copie voor CO.100176

28 51

C.
CAW/I, TA. 9.

GBHKIH

Verhouding
Iadan*fll0eh« Hoge Ceraiaaarlaat

Ik h*b d« ««r $»* Exo«ll«ntl« hieraoran» ««EL t« bl*d*a ««n
rapport, handelend* orer h«t ia hoofd» d*«*a vtnwlé»

T«r bofcortio* «o®» naar d« Iiihoud daarran T«rw»»ea word«n.

HBÏ HOOFD TAS UK DIE531

AAMt
«T H.W

Pr**id*at

mal» tor T.Bolt«alaa4»« Zak*at
«a

A T E H H A Q E.



GEHEIM - RAPPORT

Betr.: Verhouding Vlamgroep -
Indonesische Hoge Commissariaat

Er is bij herhaling melding gemaakt van samenwerking tassen
bepaalde personen van de "Vlamgroep" en het Indonesische Hoge Com-
missariaat, zowel op politiek als op economisch terrein. Dit laat-
ste betreft o.a. de Stichting "Nederland-Indonesië11.

In de "Vlamgroep" zijn sedert tegenstellingen ontstaan, kenne-
lijk ook met betrekking tot de denkbeelden over de zgn. " derde mach t"«
Hoe dit echter zij, de tot de "Vlaragroep" behorende Sam dé"VOLT
schijnt meer de teugels van de Stichting "Nederland-rndonesië""in
handen te willen nemen, vermoedelijk op grond van de overweging, dat
D.SCHILP en J.W.E.RIEMENS naar verluidt financieel minder betrouwbaar
zijn.

Op politiek terrein bestaat er steeds contact tussen de wnd.
Indonesische Hoge Commissaris DJÜMHANA en Dirk SCHILP. Niet alleen
worden er geregeld besprekingen gehouden, maar Dirk SCHILP, die aan-
gemerkt moet worden als politiek adviseur (achter de schermen) van
het Indonesische Hoge Commissariaat, krijgt ook opdrachten o.a. om
schriftelijke rapporten in te dienen over bepaalde aangelegenheden.
Zo is het bekend, dat hij een verslag moest maken van een openbare
vergadering te 's-Gravenhage waarvoor door hem toen de bekende
govan het REVE is ingeschakeld. Verder moest SCHILP kortgeleden een
rapport opmaken over besprekingen van de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw" met een andere organisatie.

Bij Dirk SGHILP is enige tijd geleden geïntroduceerd de Indo-
nesiër Ir J.A.H.ONDANg, die behalve over handelszaken ook met hem
over politieke aangelegenheden van gedachten heeft gewisseld. Dit
betrof o.a. de persoon van Westerling. Ir ONDANG heeft naar verluidt
o.m. de opdracht om in de zaak Westerling inlichtingen te verzamelen.

Een andere Indonesiër, met name SJJBJADI, die in nauw contact
staat met de wnd. Indonesische Hoge Commissaris behoort ook tot hen,
die in relatie staan met SCHELP o„a. eveneens op politiek gebied.

Kortgeleden hebben beiden een gesprek gehad over wat genoemd
werd de "ongewenste infiltratie" van bepaalde Nederlanders-in Indone-
sië. Enige tijd geleden was er volgens SURJADI een - niet bij name
genoemde - Nederlander in Indonesië binnengekomen met het doel in-
lichtingen te verkrijgen voor de Nederlandse Regering. SCHILP heeft
hierop geantwoord, dat hij hiervan op de hoogte was en dat betrok-
kene bij hem (SCHILP) op de "zwarte lijst" voorkwam als spion, die
voor Nederland in Indonesië werkzaam was0 SCHILP had dit reeds aan
de wnd. Indonesische Hoge Commissaris doorgegeven, die op zijn beurt
de gegevens aan de Indonesische Regering had geseind.

(Met betrekking tot bedoelde "zwarte lijst" zij opgemerkt, dat
reeds geruime tijd geleden inlichtingen zijn ontvangen, die repten
van het bestaan van een "zwarte lijst" bij het Indonesische Hoge
Commissariaat, waarop dan geplaatst werden de namen van hen, die ge-
rapporteerd waren als zijnde niet goed gezind jegens Indonesië.

In hoeverre de "zwarte lijst" verband houdt met werkzaamheden
van de R.I.-Inlichtingendienst, is nog niet positief gebleken).

Tijdens voormeld gesprek met SITRJADI heeft SCHILP hem ook nog
verteld aan de wnd. Indonesische Hoge Commissaris te hebben voorge-
steld "een mannetje van zijn groep" in Indonesië te detacheren, die
dan de Indonesische regering kon inlichten over de antecedenten van
Nederlanders, die naar Indonesië gingen. Hierop zou DJÜMHANA volgens
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SCHILf geantwoord hebben, dat hij helaas niet over de nodige
machten en fondsen beschikte om dit te kunnen bekostigen. SÜRJADI
was echter van tegenovergestelde mening; DJOMHANA beschikt volgens
hem over een geheime kas waaruit dergelijke onkosten bestreden kun-
nen worden. (Dit is ook reeds eerder gebleken).

Aan het slot van het gesprek hebben SCHTLP en SÏÏRJADI de af-
spraak gemaakt om het e.e.a. nogmaals met 33JUMHANA op te nemen met
de bedoeling, dat SCHILP zeggenschap zal krijgen in de uitzending
van Nederlanders naar Indonesië om zodoende "ongewenste infiltratie"
te voorkomen.

Ten besluite zij hierbij aangetekend, dat meergenoemde SUEJADI
ex-majoor is van de Generale Staf van de ï.N.I. en sedert 1948 in "~
Nederland vertoeft. Hij is herwaarts gekomen met de opdracht om de
toen niet.republikeins gezinde Indonesische studenten te beïnvloe-
den.

20-3-1951.



GEHEIM - RAPPORT

Betr.: Verhouding Vlamgroep -
Indonesische Hoge Commissariaat

Er is bij herhaling melding gemaakt van samenwerking tussen
bepaalde personen van de "Vlamgroep" en het Indonesische Hoge Com-
missariaat, zowel op politiek als op economisch terrein. Bit laat-
ste betreft o.a. de Stichting "Nederland-Indonesië".

In de "Vlamgroep" zijn sedert tegenstellingen ontstaan, kenne-
lijk ook met betrekking tot de denkbeelden over de zgn. "derde mach t "̂
Hoe dit echter zij, de tot de "Vlamgroep" behorende Saa de WOLP
schijnt meer de teugels van de Stichting "Nederland-lndonesi*" in
handen te willen nemen, vermoedelijk op grond van de overweging, dat
D «SCHIM' en J.W.E.RIEMENS naar verluidt financieel minder betrouwbaar
zijn.

Op politiek terrein bestaat er steeds contact tussen de wnd.
Indonesische Hoge Commissaris BJÜMHAHA en Dirk SCHILP* Niet alleen
worden er geregeld besprekingen gehouden, maar Pirk SCHILP, die aan-
gemerkt moet worden als politiek adviseur (achter de schermen) van
het Indonesische Hdge Commissariaat, krijgt ook opdrachten o.a. om
schriftelijke rapporten in te dienen over bepaalde aangelegenheden.
Zo ia het bekend, dat hij een verslag moest maken van een openbare
vergadering te 's-Gravenhage waarvoor door hem toen de bekende
G„van het REVE is ingeschakeld. Verder moest SCHILP kortgeleden een
rapport opmaken over besprekingen van de Stichting "Boor de Eeuwen
Trouw" met een andere organisatie.

Bi3 Birk SCHILP ia enige tijd geleden geïntroduceerd de Indo-
nesiër Ir «r.A.H.ONBANg, die behalve over handelszaken ook met hem
over politieke aangelegenheden van gedachten heeft gewisseld* Bit
betrof o.a. de persoon van Westerling. Ir OHDANg heeft naar verluidt
o.m. de opdracht om in de Kaak Westerling inlichtingen te verzamelen.

Een andere Indonesiër, met name SÜRJADI, die in nauw contact
staat met de wnd. Indonesische Hoge Commissaris behoort ook tot hen,
die in relatie staan met SCHILP o*a. eveneens op politiek gebied*

Kortgeleden hebben beiden een gesprek gehad over wat genoemd
werd de "ongewenste infiltratie" van bepaalde Nederlanders in Indone-
sië. Enige tijd geleden was er volgens SJföJ&DI een - niet bij name
genoemde - Nederlander in Indonesië binnengekomen met het doel in-
lichtingen te verkrijgen voor de Nederlandse Regering. SCHILP heeft
hierop geantwoord, dat hij hiervan op de hoogte was en dat betrok-
kene bij hem (SCHILP) op de "zwarte lijst* voorkwam als spion, die
voor Nederland in Indonesië werkzaam waŝ  SCHILP had dit reeds aan
de wnd. Indonesische Hoge Commissaris doorgegeven, die op zijn beurt
de gegevens aan de Indonesische Regering had geseind.

(Met betrekking tot bedoelde "zwarte lijst" aij opgemerkt, dat
reeds geruime tijd geleden inlichtingen zijn ontvangen, die repten
van het bestaan vah een "zwarte lijst" bij het Indonesische Hoge
Commissariaat, waarop dan geplaatst werden de namen van hen, die ge-
rapporteerd waren als zijnde niet goed gezind jegens Indonesië.

In hoeverre de "zwarte lijst" verband houdt set werkzaamheden
van de R.I.-Inlichtingendienst, is nog niet positief geblek«a)«

Tijdens voormeld gesprek met SÏÏRJABI heeft SCHILP hem ook a«g
verteld aan de wnd* Indonesische Hoge Commissaris te hebben voorge-
steld " e en mannetje van zijn groep" in Indonewlë- te detacheren, die
dan de Indonesische regering kon inlichten over de antecedenten van
Nederlanders, die naar Indonesië gingen. Hierop zou PJUMHAgA volgas
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i geantwoord hebben, dat hij helaas niet over de nodige ^
machien en fondsen beschikte om dit te kunnen bekostigen. SÜBJADI
was echter van tegenovergestelde mening; yüMHAHA beschikt volgens
hem over een geheime kas waaruit dergelijke onkosten bestreden kun-
nen worden. (Dit is ook reeds eerder gebleken).

Aan het slot van het gesprek hebben SCHILP en 3ÜRJADI de af-
spraak gemaakt om het e.e.a. nogmaals met DJUMHANA op te nemen met
de bedoeling, dat SCHILP zeggenschap zal krijgen in de uitzending
van Nederlanders naar Indonesië om zodoende "ongewenste infiltratie"
te voorkomen.

Ten besluite zij hierbij aangetekend, dat meergenoemde SÜSJADI
ex-majoor is van de Generale Staf van de Ï.N.I, en sedert 1948 ïn
Nederland vertoeft. Hij is herwaarts gekomen met de opdracht om de
toen niet republikeins gezinde Indonesische studenten te beïnvlo*-
den.

20-3-1951.
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Vernomen werd, dat nyar èanleiding/von de reeds gemelde controverse -
•zie het dezz. schrijven No. 4671 - 16 - '50 van 28 December 1950 - tus-
sen dé b.il) U. bekende Karl, Friedrich, KIEE1, geboren 20-5-1908 te Rotter-
dam, enerzijds, en. do bij U bekende Dirk SCHILP, geboren 11-10-1893 te
Haarlem en.CTohannes, Wilhelmus, Elizabertus, RIEMENS, geboren 23-11-1918'
te Hilligersberg, anderzijds, zich in'interne "Vlam-groep "-kringen te
.Amsterdam, de hiervolgende gebeurtenissen hebben afgespeeld.

II

Op 6 Me ar t "19 51 werd door eerdergenoemde Klg^ een gestencil.de circu-
laire aan de "Vlam-groep"-leden over de posT^Eoëgezonden, waarvan een
foto-copie hierbij gaat (gemerkt. A ] . Opgemerkt wordt, dat deze circulai-
re geheel buiten medeweten van 3GHILP en RIMMS^rerd samengesteld en
ver'zonden. . . . '. .

- Het. was onvermijdelijk, dat direct na het verzenden van deze circulai-
re, SGHtLP en RIMMS. op de hoogte werden gesteld van de daarin aange-
kondigde bijeenkomst pp 'Zondag 11 .Maart .1951, met het doel te komen tot ,
een landelijke organisatie van de;. "VJ-am-groep"-leden. - • ' •' ''

Als tegenzet werd door SCgDILj^RIMJjIiS middels een rondschrijven aan dè^
kern van de "Vlam-groep", wa'örbij.'wés gevoegd een ontwerp-schema van de
door hen gegropageerde. "Derde-Macht"'alsmede'een. daarbij behorende naam-
lijst, de oproep gedaan om op Donde^dag^S;. Maar t. 19 51 aanwezig te-zijn
in een'der vergaderzalen van " - - - •*"•""""
- Sen fot©-eopie van deze oproep.. i. öötwerpschema en naamlijst gaan hier-
bij, (gemerkt B) . : : '_ ' ' ' • , , * . . '' ' 4 •

Het gevolg was, dat op /Donder dgïg 8 Ma ar t in ^_^Q,^^^^^&^^&^-
ïmTte 20.00 uur een vijrtien-tal personen bfjeèiicwamear~BSHaTve~™'de

'reeds genoemde SGH3CLP en RIEpWS'waren aanwezig :T - _ ."
1<1SOERJADI, geboren 2-10-1920 te"Modjodadi, Djombang, waarvan bekend $&~

- d a t n i j in 1948 -als'ex-marjöor van de génerale staf van de Ï.N. I.
naar Nederland kwam-jaèff de opdracht om niet repub.likeins-gezinde
Indonesische studenten te beïnvloeden (zie hieromtrent Uw schrilven
No. 53472'vaü 8 JSébruarl'1:949). c . j v u

g.H'Raden Tgsan SWgJADI, geboren-1-1-1926 te Rogo, Djambi, bekend
werkzaam bij he-Fuitgevers-lSedrijf -"DJAMBATAN»», zie het dezz. achril-
van'No. 3204-50 vanlö-Sfipteiüber 1950. ,

f , LSBIAN SJAH, g&èÖr«i .28-2-1920 te Medan, bekend.
4>TDr. Pieter, Jacöbus, MEERJENS, geboren 6-9-1899 te Middelburg bekend
5XI0S. Krijn, STSIJTD, geboren 18-(9-1909 te Rotterdam, bekend.
A \^-dericus, Wilhelmus, MICHELS, geboren 19-7-1906 te Amsterdam bekend

PE£SÏK, verdere personalia niet bekend»
Gearardüs, Johannes, Marinus, VAN HEtf REV2J, geboren 11-4-1892 te En- ;

i st)hede, bekend. * .... : /
9NC. HOWAARD, verdere personalia'niet bekend. (U-t ̂ ^ f|

- JHentak, Johannes, 3uANKEÏORST, geboren 18-4-l§i4 te Amsterdam, beken d.
«Tet. eohtpa«r van der WI13LM, verdere personalia h iet bekend, waarvan

vrouw de vergadering notuleerde. u, waarvan

Het ge^üael
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Het geheel stond onder leiding van eerdergenoemde Ds. STRUD, '
die de vergadering opende'met een beschouwing van het - door hem

~§amen ges telde - en door verschillende aanwezigen ontvangen - ont-
werpschema over de "Derde-Macht".

—" Hierop volgde voorlezing van schriftelijke reacties - en adhae-
sie betuigingen - van :

X|Ds. Johannes, Jaoobus, BUSKES, geboren 16-9-1899 te Utrecht;
(Dr. Joseph SUYS, geboren 5-1-1897 te Groningen, beiden bekend, en

N.van GELDER uit Utrecht, personalia onbekend, s. v svV»''
„ FIJN VjW DRAAT, personalia onbekend, ~ N ' c ' -
ik|Ir. C. CRAMïïR, personalia onbekend,
'T die allen^ instemden met het streven_vanld^,_t!I)er.darMscht", doch

graag een"ooncrWtër YörfflüTèrihg' zagen t. a. v. :"de actie-voering
in bestaande politieke partijen" en het "anti-militöirisme".
"Schrijvers konden door verbintenissen elders'helaas niet aan-

wezig zijn. ~ (

Hierop wordt het woord gegeven aan eerdergenoemde c. HOUWAARD.
Spreker stelt voorop, dat de "Derde-Macht" geen militaire macht

behoort te zijn en vraagt op welke wijze men actie denkt te voeren
in de P.v.d.Ai en of een soortgelijke actie wel mogelijk is. Heeft
men gedacht aan de consequenties welke zulk een actie zal meebren-
gen ? Naar zijn mening zal dit uitlopen op de vorming van een nieu
we politieke partij en wat zal dan het concrete programma zijn ?

Bovendien vraagt spreker zich af of door actie-voering in de P.
v.d.A. een splitsing in deze partij bereikt zou kunnen worden. Zij
die bij de P.v.d.A. zijn aangesloten hebben de doelstellingen van
hun partij reeds aanvaard.

Spreker maakt dan bezwaar tegen de zinsnede, voorkomende in het
ontwerp-Bchema van Ds. STRIJD, luidende :'"De meesten, die de /
"Derde-Macht" voorstaan, zijn geen anti-militairisten". Spreker
vindt deze formulering uitermate' zwak, omdat hij overtuigd is van
het tegendeel. Hij stelt daarom een andere redactie voor, bijvoor-
beeld zoals Dr. SUYS in zijn brief oppert : "Er bestaat geen be-
zwaar tegen het militairisme" - dan wel : "In principe wordt geen
stelling genomen tegen het an t i-militair isme",

Ds. STRIJD antwoordt, dat inderdaad de formulering betreffende
het mllitairisme «en. zwak punt is, wat hem - als uiteindelijk op-
steller - veel hoofdbrekens heeft gekost^ Ook hij voelt veel vóór
de redactie van Dr. SUYS, mede omdat de P.v7d.A. een zwakke for-

.mulering o# dit punt zal uitbuiten voor een tegen-actie. Temeer
waar de B.v.d.A. thans meedoet aan de oorlogs-ophitsing en waan-
zinnige militaire bewapening, welke alleen de ondergang ,;van het
mensdom kunnen betekenen. Ds. STRIJD verdedigt dan de door hem. ge-

tkozen fQrmulering, met de opmerking,_dat hij bij de opstelling
daarvan is uitgegaan van de idee een zo breed mogelijke basis te
vormen. Hij verwacht thans van de aanwezigen, dat zij betreffende
het militairisme een scherpere formulering zullen victden.

tRIEMENS neemt het woord en zegt,' dat de "Derde-Macht" geen .poli-
tieke «partij wenst te zijn. Een "ieder die zicti hierbjg' aansluit •
\a vrij in de keuzer van zijn politiek, mits hij daarin de idee van
de "derde-Macht" kan pa-ssen. De "Derde-Macht" mag niet „uitgroeien-
tot een -poiitieke partij, waat daaritfede zou het beginsel van de
idee "Derde-Macht" zijn geschaad. . ' ,

3GHILP zegt dan : De "Derde-Macht" strijdt tegen de angst-psy- .
,^=ö ™„ *« °°£è°.?' 'Tk~ ben v°°r net; verB5d^^"™w¥Feï-gël?eTar-Bij'

öHITs^-ldee moet niet worden gedacht aan militaire
^maar aan een economische macht. Wij van de "Derde-Macht" "

een algehele ontwapening en vóór een radicale structuur
van de kapitalistische maatschappij. Wij leven in een
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orisis van het kapitalisme en wanneer wij willen slagen, dan moet
onze propaganda doelbewust gericht zijn op een constructieve gedach-
te in een economisch plan. •

De volgende spreker is C. PRONK, die waarschuwt tegen teveel ge-
thedretiseer. Laten wij practisch zijn en tot actie overgaan. Wij
moeten de weg banen tot het voorkome^ van de oorlog. Ieder van ons
door persoonlijk optreden; ieder in eigen kring en langs zijn eigen
weg maar allen naar hetzelfde doel. , Wij moéten al diegenen, uit ande-
re politieke groeperingen, die de vrede verlangen, niet uitsluiten,
maar aantrekken en samenbundelen in de "Derde-Macht". Het is nu niet
meer, het kiezen tussen zwart of wit; het is niet meer prb-U.S.A. of
pro-U. S.S.R. De weg die wij zoeken moeten ligt daar tussen in. Wat wij
moeten doen, is na vaststelling van het beginsel-programma, direct
overgaan tot propaganda en middels een week- of maandblad op interna-
tionaal niveau onze gedachten uitdragen. Gepraat is er genoeg; nu han-
delen en w el terstond.

e volgende spreker is SOELEIMAN_8JAH . die opmerkt getroffen^ te zijn
oor het duidelijke feit, dat men in Nederland de "Derde-Macht 's" idee

geestelijk nog niet aanvaard heeft. In Indonesië is de "Derde-Macht"
geen vraagstuk meer. Hij verwijst naar de .Azië-conferentie waar Shahrir
duidelijk het belang van de "Derde-Macht" naar voren heeft gebracht.

Het beginsel van ^JlDerde^Macht" wordt door__jiiejnidpne_sische par-
tijen geacoëp7eëër37 Dit is 'stellig niet het gevolg van vrees" voor oor-
Iög"j ÏÏèt is veeleer een logische consequentie van de ma chts- verhoudin-
gen in de wereld en een logisch gevolg van de opkomst van het vrijw
Azië. In Indonesië heeft men dan ook bezwaren tegen het woord "macht"
daar dit verkeerd geïnterpreteerd kan worden DDB.

Spreker hoopt dat in Europa spoedig het gezond verstand en het be-
grip voor de juiste verhoudingen zal doorbreken, waardoor een betere
samenleving onder de volken mogelijk zal worden.

Vervolgens neemt .^Q^CADIhje t woord, die scherp realistisch en econo^
. het volgende opmerkt ; In'.welk vlak ligt de "Derde-Macht" eigen-,
ijk' ? Wordt hieronder verstaan een economische samenwerking in de

richting van de Europesche Integratie (OESO) ? Of werkt men in de rich^v
ting van d e Europese federalisten van Straatsburg ? ƒ

Spreker onderscheidt twee sferen, nl. de overheids-sf eer en de partl-k
culiere sfeer en hij vraagt zich af waarbij de "derde-macht" zich denkt
aan te sluiten. Of is het zo - vraagt spreker - dat beide sferen worden
gediend, al naar gelang de drang van de omstandigheden ?

Op deze vragen wordt uitvoerig van gedachten gewisseld, waarbij
blijkt dat geen der aanwezigen geprepareerd is op deze aanval.

De volgende spreker is Dr. MEERTENS. Spreker merkt op, dat in het
ontwerp-schema welk voor hem ligt enkele tegenstrijdigheden zijn. Er
wordt gesproken over socialisten en zelfs radicaal-socialisten en an
zijds wordt de toelating bepleit van anders denkenden (A. R. ) . Voorts
is er de tegenstelling tussen anti-militairisten en militaiiisten. >

Spreker vreest dat de "Derde-Macht" een allegaartje zal worden van
slappelingen en baantjesjagers. Spreker is voor de zuivere socialisten
en na nauwkeurige selectie kunnen anders denkenden ook worden toegela-
ten. Hij betreurt het dat op deze vergadering geen positieve mil i tal-
ris ten aanwezig zijn zoals VAN RANDWIJK, zodat hun standpunt niet kan"
.worden gehoord. ƒ

Hierna
~ -4-
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Hierna volgt een uiteenzetting van C.PRQSK over de schakerin- l-
gen in de P.v.d.A. waar duidelijk groepen zijn die pro- of contra
bewapening zijn. Spreker valt de z.g. socialisten aan, die mede- j
werke» aan het grootste bewapen ings-programma dat de wereld l
heeft gekend, waarbij zij volkomen in de kaart van de kapitalis- \n spelen; nog sterker : daaraan meedoen. Spreker vraagt dan /

ook het woord radicaal socialistisch te veranderen in anti-kapi- ƒ
talistisch, omdat het zwaartepunt bij de economische opbouw ligt\, hierdoor een grotere groep van de bevolking te bereiken is. \S antwoordt hierop, dat het de bedoeling is alle anti-

geweld mensen bijeen te brengen en hij wijst in dit verband op
hetgeen de Quakers in de U.S. A. hebben weten te bereiken. <

t < _
Als laatste spreker komt aan het woord G. van het REVÏ, die

, zich -uitspreekt tegen het militairisme en voor een politieke
macht i s . , , , „ - -

Hett socialisme aldus spreker is gedevalueerd nu zij het bewa-
pen ings-programma s-teunen. Maar wij kunnen het algemeen mense-
lijke samenbundelen; al>diegenen die vrede wensen, ongeacht van
welke partij. Ik ben tegen het sectarisme, en verwacht van de
aanwezigen - als kern - dat zij al datgene zullen opbrengen wat
nodig is om onmiddellijk aan het werk te gaan voor de" vrede en
een menswaardig bestaan. ,

Na enige discussie werd besloten enkele wijzigingen in het be-
ginsel-programma aan te bren-gen en het definitieve product aan
de aanwezigen en aan hen die verst-ek hadden laten gaan toe te
zenden, waarna -na accoord bevinding- deze kern weer bijeen zou
worden geroepen teneinde maatregelen te nemen om tot actie over
te gaan.

3GHILP merkt hierbij op, dat het de bedoeling is om plaatse-
lijke besturen op te richten in de grote plaatsen, waarna dan
via provinciale besturen het landelijk bestuur kan worden geko-
zen.

Il Ds. STRIJD zal tot de totstandkoming' van een landelijk bestuur
(-' a Is voorzitter a an bl i j ven .

De vergadering eindigde te ca. 23.30 uur. Einde.

V. 3.
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wtfeltblad voor yrijhwi4' «ix'

De iBtg|$&tJMöia£ile situatie en de
on£vdk]&y|iag>&i;Jn van dien aard, dat va t̂?.ej$Eiag van
optreden *#»& !tde V3*emi! ^en gebiedende «X» 3,̂  geworden.. i
Meer 3an c/6it tlijfet het grot e "belang van " **en. 0rganiaa%i©
rondom ons blftd die een aanc-l taken, waartoe aoch de_jc«*»
dactie, noch^de directie., bij machte is4 k»n vervulle%
lij denken hierbij aan de aanvulling van het geschyevéia
woerd doorstiet gesprokene, deug door voctrdra^ht^n, diöefe- ,•
sieg, snder.ling gsontêet -van ;Ylö^le?erji, Maar^oofc ftan^col-
portage^. werf acties j het wiiïrién .vag, niettwe lez«£ö buites
de eigen gemeente, week— abonnementen en yerdei.' el. die werk-
zaamheden, die "de Vlam11 pt>13Jiek en oEgaaia^torifich sterk
make&» _ _ • ..... , • ; C •...., ' — .. "-
I-fjn. einde nu tat opbouw van 'if&& actieve laïidfiiij]£e
satie te. koraen^ • wpEden^een, ^f'r;tal..stï>eeköonfêrent
leg&, waarin dejaöodaaak vènt.de orgaaisatie «n d e ^ j
waaronder zal worden gewerkt, „zullen^wordeB besproken. Dit
alles, ter voorbereiding „vast een landelijke conferentie, d&e
wij ons y oorst ellen met Plakfetfiren ; té .houden. _ . • • • ' • : ' ' .
Daarom nodigen wij U hiermeaö'-Uit, ' onze gewestelijke eoaf e*
rentie te bezoeken,' dié gehouden zal worden te 2' ' " " ' "

op Ziondagtoorgen, 11,., Haart . te1 3,0 uur
17

ïïij ofl» eea. drinendberoep'op üf „aanwezig
en m «4* Uw schouder te mllen zetten.
schigdea^^gt! wil 3,n ons -land tegen
logsgevei^reS «®cia2,0 wrsleohter-iiigen
worden

da «l<n|MHèf l» Neê« |̂aiid m, b. t, .'^e'JPjrcLA cal
de U'acffelü tegenover "-beid e formatie^ .. . . •
dfi aoo^iaak Vfikn dé vorming vaa ^en landelijke organisatie
randotó **-lte Vlam"

4) ds vex&sï 'jran, d e öEganig.&tie„ . , . , . . _
a)ds voïÉf|Öft6-van plaatselijke afdelingen _ _ ,
b )de vofcoÜJag yan gewestelijke verbanden /
c;de Yoout>öreiding yan een landelijke •

5)

b ̂ landelijke dooumentatiedieafit. _ _ •
o ̂ beveiliging tegenover infiltEities ..... '

6) de organisatorische en politieke verhoi^iding t.o.Vti'.de Vlamïr
a)cont&eèocga.an_politiek met^de redactie van '•' de "Vit m"
b)csn1;a.at0fjgaan c.oördiïiati.e propaganda met_redactig en

comïiie£c;iÊle l^ldiiis van "tLe Vlaiu;!
?:) de^te^volgeo, gedragslijn tegenover groepen als de Socia-

ligtijsohe Unie 'e.» d, „ .
uit v^lk© punten voortvloeit:
g) do J^öwaag van een voorlopig gewestelijk orsanisati.e-ct»iité

— . ingevuld -• E.S2 \gtoSsê?d aan
~~

de_gewestelijke. £££-£•• ̂
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î.
w

J
H

'O
 
w

 
- 

m
 M

H
J
.^

 •
$

fe
ti
1>

v
v

|
^
\*

<
 V

S
**

•<
;̂•{

&
;,:

:̂
.\

O
 

ÖT
*

{T
M

:o
 o

l
"

m
s

«,



A m s i; e r d a m, 2 M a art "l 951

Hooggeachte Heer,

V/a ar'in'e t mij, uit met U gevoerde gesprekken of uit'
gedane public-tiss of uit beiden, bekend is. dat U i
se.^ri met de ;ïDerde Mechts1' idee", heb ik' de eer U
ten dat de eerste bespreking ia iets grotere kring
Derde'Machts Beweging zal plaats vinden op;

DQWD^RD^.Gr^ 8 ili A/''HT: dos avonds' om hèIf acht
in zaaTbvah 'ïrd~è~"ïïöd"e""Tjeeuv/!i, Damrak te' Aiagterdam

Deze uitnodiging wordt gelijktijdig verzonden aan de volgen-
de 'personen. ' • .

Ds.. Buskes (instemniing to^g^aegd) ' • ,f'
Ds. otrijd
S." de Wolf f
,',.de Ie Court
D.Schilp

CiHpuwaarö,
Dr.J.Suys
Ir, C, Gram gr
F.W.Michels

idem
idgm
idem
idem
idem
idem
.idem
idpin

Mr.H..vtWijk
I, Sp etter

idem
idem

idem

Ds . ft. v t Gelder
DrJ3,,H#M.de Lange'

Dr „J, A, de Koning
'

Dr. 17, Jong • '
Mr.* Slotemaker de
Dr.JSomhoff' ' ' ,
Mr.de liet'. v • ' . • • : .
Ds..^.£„dë Jong \
Ds.Êiön-'.van Draadt
Mr, Muller Lehning-'; , ~ ,.. ,
Teveiis heb_ik de eer, U -twee bijlagen te doen toekomen-
a) een ontwerp-uitnodiging voor een_gcotere bijpenkofust t

'versturen aan b «VA 150-250 personen ........... '
eau oütweriJ-lijst van nam^n.vaü hen,, dip m, i, .daarvoor

"7 i n . " .
™ van Don-gen kunnen dan tijdens d*3

derdag af s, worden besproken, geamendeerd en aangevuld en
tevens als gedachtpbepalin'g voor. de discussies dienst

• . - . " • ' . - : , Hoogachtend,
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Ondergetekenden roepan U op, deel ta nemen aan een bespreking,
dia ten doel heeft hen, die niet in een bepaald "blok* ai in
va«t§elopeat bijeen ta brengen en» indien mogelijk» bijeen ta
houden*

1) Zeer Talen laten zich uit moeheid en angst zonder tegenstand
inschakelen in de huidige situatie* Men aanvaardt als aan on-
ontkoombaar noodlot de steeds slechter wordende in t erna t ioaa' la
•verhoudingen* De tegenstelling Oost-Wast ia onoplosbaar gewor-*
den; aan de gang van zaken in AziS is niets meer te veranderen»
Er, is in Nederland een niet grote groep, die zich geheel »tel»t
aan de kant van het Oosten» Er is a en zeer grote groep, die
zich geheel, stelt aan de kant van het Westen. Alle grote poli-

^ tieke partijen zijn vastgelopen in deze beide blokken,

2) Er zijn ook mensen in Nederland» die zich niet willen neerleg*
gen bij de feitelijkheid, dat wij in West-Europa ingeschakeld
zijn bij het west-blok» Zij willen zich principieel niet ge-wan»
gen geven aan alle consequenties, die dit opgenomen zijn in het
West-blok met zich meebrengt»
Zij willen zich ook niet laten inschakelen in het Qost-»blok,
niet uit overwegingen van conservatieve, maar van progressieve
aard»

3) Nu Nederland door een zeer eenzijdige voorlichting in pers,
film en radio hoe langer hoe meer in de algemene angst en aar*
voslteit wordt opgenomen, nu zeer vele Nederlanders door Russea-
haat zijn bevangen, nu men in een aoe fatalisme alle gevolgen
van een oorlogsvoorbereiding en eventueel van een oorlogsvoe-
ring op zich nemen wil, nu is het nodig, dat zij, die zich niet
critiekloos willen neerleggen bij de omstandigheden, die zich
ook niet critiekloos willen laten activeren voor de uitvoering
van Amerika» s eisen, samen zich beraden op de vraag:

Wat kunnen wij doen. om het Nederlandse volk tot een zakelijker
en zuiverder inzicht te doen komen en mede daardoor tot een
sterkere, nieuwe weerbaarheid?

ifcge lijkheden zijn:

a) Heldere en zakelijke voorlichting allereerst over de situatie
in Asi»* Bepaalde artikelen in "de Groene*» "Vrij Red«JCl4Ui4%
*de Vlam% "Tijd en Taak" kunnen daar uitnemend toe dianan|ir ,

b)

zij moeten op een verantwoorde wijze voor brede kringen
spreekbaar worden gemaakt* Br moet tegengif geboden worden a«i
wat wij zouden kunnen noemen: de *vlsie 4e Kadt", dia s
een exponent betekent van de algemeen héiöraohende visie»

Zakelijke en zuivere voorlichting «pat Of dezelfde wijze
worden o. a. oveft
de Duitse herbewapening
Indonesië en Hieuw«<juinea
het spel nat Franoo-Speoi je

«-fc'-UlAaS'ifir

&
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») Geregeld zal ar nadruk op moeten worden gelegd, dat op acono-
ttisch-soeiaal gebied een zeer belangrijk deel ligt van liet
antwoord, dat wij op de sympathie van bepaalde groepen voor
SowJet-Rusland geven» Ook voor de groepen, die zich in bepaalde
progressieve partijen hebben aaneengesloten, is dit nodig* Dit
geluid is net best aan te duiden met determ: radieaal-socialis-
tiaoh*

d) De taaesten, die deze "Derde Weg" voorstaan, zijn geen
taristen» Wel zijn zij ervan overtuigd, dat het problematische
en demonische van het huidige totalitaire militaire geweld ons
blijvend behoort te verontrusten.
Het geweten van het Nederlandse volk mag niet worden verdoofd
door de systematische oorlogspoopaganda; het fatalisme moet
worden doorbroken» Welke eonse-quenties voor het individu hier*
uit z*llen voortkomen, zal men aan het individuele geweten moe-
ten overlaten» Belangrijk is reeds, dat b.v. voor de fasoise-
ringstendentie van het militarisme wordt gewaarschuwd*

t

Het Nederlandse volk zal door ons ook steeds geconfronteerd
moeten worden met de constructieve pogingen, die worden aanga-»
wend om enige orde in de internationale chaos te brengen* Te
noemen-zijn hier o,**: Nehru's activiteit j Attlee's beroep op
Truman tot erkenning van het nieuwe China; de wil om tot wereld-
federalisme te komen*
Door voorlichting via pamfletten, lezingen en grote bijeenkom*-
sten,
door actie in de politieke partijen - voor zover men daarvan
lid ia -,
door nat onbevreesd aanvaarden van bepaalde daadwerkelijke
consequenties,
zullen wij de stem van de "Derde Weg".in Nederland moeten laten

V̂ hoffaiu

B) Voor de parktische uitvoering van dit alles zal zonder enige
twijfel een oplossing gevonden kunnen worden, wanneer wij ervan
overtuigd zijn, dat dit werk gebeuren moet*

&} Nodig is, dat wij zakelijk en snel, ons steeds de situatie voor
ogen houdend waarin ons volk verkeert, tot het inzicht komen*
waarin wij het met elkaar eens zijn en welk geluld wij, als een
gezamenlijk geluld, te midden van ons volk kunnen werpen* Op be
langrijke punten zal het mogelijk blijken een radioaal en eens-
gezind geluld te doen horen, als wij het allereerst eens zijn
over net "wazen" van de "Derde Macht**»
lij zijn van opvatting, dat de "Derde Macht" te beschouwen ia
ala het reservoir van latent aanwezige krachten in dat deel der
mensheid, dat innerlijk moet rebelleren tegen het vonnis van
twa**dellng, dat bezig ia aan de wereld voltrokken te worden,
op grond van:
hun stellige overtuiging, dat deae twee-deling niets andera dan
een derde wereldoorlog ten gevolge hebben kan:
het feit, dat zij bewezen achten, dat een oorlog geen problemen
oplo»tf naar ze slechts verplaatst;
de overtuiging, dat mat name/ de problemen waar nat mensdom ia
het huidig stadium van zijn ontwikteling TOOT ia geplaatst, door
eefc derde wereldoorlog geen stap nader tot hun oplossing kunnen
worden gebracht, tenzij in deze fatale zin, dat de volledige
ehaea ze in het niet zal doen zinken i
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Aan H. B. V. D.

Van H.B.

No. : 100176

Bijl.: 3

In verband met Uwe bespreking met de P. (J. 's op
7 Februari 1952 moge ik Uwe aandacht vestigen op de
Vredesbeweging "De Derde Weg".

Te Uwer oriëntatie doe ik U hierbij toekomen:
1 . een afschrift van het door deze beweging uitge-

geven manifest;
2. een onzerzijds hieromtrent aan Z.E. de Minister

zonder Portefeuille d. d. 21 Januari 1952 verzon-
den brief;

3. een afschrift van een beschouwing omtrent "De
Derde Weg", zoals deze is afgedrukt in het een É
dezer dagen uitkomende B. V. D. -maandoverzicht
no 12 - 1951 .
De bijlagen ontvang ik gaarne terug.

(B VII) H.B.

6 Februari 1952



.Verbinding :
w. 4671-16-'50.
•Onderwerp : Besloten bijeenkomsten

"Vlam-groep".
Bijlage : een.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar
ïiTaardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties- : geen.

28 December 1950"

V e r t r o u w

A/w- Naar werd vernomen heeft de "Vlamgroep" op Zaterdag 23 De-
cember 1950 te oa. 20.00 uur en op Zondag 24 December 1950 te
oa. 10 uur besloten bijeenkomsten gehouden in Krasnapolsky te
Amsterdam, • -

Voor deze bijeenkomsten werden aan de leden gestencilde
uitnodigingen over de post toegezonden.

Beide bijeenkomsten stonden onder leiding van :
1. Dirk, SCHILP, geboren 11-10-1895 te Haarlem, bekend.
2. K'arl, Friedrieh,, KIJ3F, geboren 20-5-1908 te Rotterdam,be-

kend en
3. Johannes, Wilhelmus,. ELizabertus, RlBöNS, geboren 23-11-

1918 te Hilllgersbeï£, b'ekend.

Op de eerste-bijeenkomst., welke bedoeld was als feestavond,
waren te oa» 20.00 uur nog sleohta tien leden aanwezig, zodat
gewacht werd tot 21.00 uur, op welk tijdstip 29 personen aan-
wezig waren w.o. 6 decmes.

In een kort openingswoord deelde D.SGHILP mede, dat de op-
komst bedroevend was en hijj weet dit aan de ongelukkig gekozen
avond, nl, vlak .voor Kerstmis.

Gedurende de verdere avond werd niet meer gesproken doch
werd uitvoering gegeven aan de verschillende nummers.

Nadat door een duo - piano en viool^--enige muzieknummers
ten gehore waren gebracht,, werd een filiü vertoond over de
wording van het nieuwe Indqnesiö, nl. h^t dynamische ontwikke-
lings-proces van de Indone-sisehev *iationaliteits-beweging na
de Lingadjatie conferentie; waarbij het accent lag op het
wilde enthousiasme voor Soêkarno. , , '

Hierna werd nq«:-véen film vertoond over he£ in de zomer ge-
houden ."Vlam-kamp:5"1ïe'Ommen, bij welke gelegenheid vele bui-
tenlanders aanwezig waren.

Ha nog enkele muzieknummers werd de avond te oa«-0.30 uur
met een kort woord van D.SCKILP gesloten. •

Als bijzonderheid wordt vermeld, dat op het eind van deze
bijeenkomst twee .A-merikaanse socialisten uit Parijs a-rri-
veerden t. w. : • • • .
1. Stanley PLASTBIK en diens echtgenote Simone PLASTEEK (van

geboorte Francaise) .
Het goht,ppqT. PT ,A-Tpl?'nr werd -voorgesteld onder de schuilnaam
Mr»_ en Mrs. 3ÜDÜ.| . .
Matthew, Samuel, LIPMAH . ' •

Over Stanley PLASTRIK, alias JüDD, kan het volgende worden
medegedeeld : geboren te New York op 14-i0=±f̂ , alwaar hij

Qen middelbare 'school was.

ir*

.
Daarnaast was - is - hij bestuurslid van de "Sooial Labour

• Movement» - _
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Movement" in de U.S,A.
Omstreeks een jaar geleden kwam S.PLASTRIK naar Pa-rijs,

alwaar hij als student in de politiek-sociale faculteit aan
de Sorbonne werd ingeschreven. Zijn adres te Parijs is : 25
Rue Descombes, Paris (17).

De "Vlam-groep" in Nederland zond in die dagen socialisti-
sche lectuur naar gelijkgerichte groepen in het buitenland,
o.a. ook naar Parijs. Zodoende kwam PLASTRIK het bestaan van
deze "Vlam-groep" te weten en kwam middels correspondentie
de eerste kennismaking tot stand met eerdergenoemde K.F .KIEP.

Het was dan ook op uitnodiging van KIEP, dat PLASTRIK
thans naar Nederland was gekomen om persoonlijk met het werk
van de "Vlam-groep" kennis te maken. De reis vice-versa werd
echter door hem zelf betaald.

Naar verluidt zou PLASTRIK naar een federatie streven tus-
sen de Sooial Labour Movement in Amerika en de door de "Vlam-
groep" te vormen " derde macht" (zie bijgaande gestencilde

.brochure V.)
Voorts kan dezz. worden medegedeeld, dat PLASTRIK op 14-

10-1950 in Engeland werd aangehouden toen hij - uit Parijs
komende - te Londen een TrotsKyist (waarvan de naam niet be-
kend is) wilde opzoeken. Bij die gelegenheid bleek PLASTRIK
in het bezit te zijn van naam en adres van K.ï1, KIEP.

Over Matthew, Samuel, LIPMAN, kan het/volgende worden me-
degedeeld : geboortedatum en plaats onbekend.

Ga. vier maanden geleden arriveerde LIPMAN uit New York te
Parijs alwaar hij als student in de wijsbegeerte aan de Sor-
bonne werd ingeschreven.

LIPMAN die eveneens lid is van de Sooial Labour Movement
in ISfêrika, kwam in Parijs in contaet^mët PLAüTRiK en verge-
zelde laatstgenoemde op diens reis naar Nederland.

Het adres van M.S, LIPMAN te Parijs is : 14-Rue Gay Lussao
Paris (5) .

PLASTRIK en echtgenote, alsmede LIPMAN vertrokken op 27
December 1950 met de D-trein van 12.36 uur weer naar Parijs.
Zij werden weggebracht door K.F. KIEP.

Het is niet bekend waar bedoelde Amerikanen tijdens hun
verblijf te Amsterdam logeerden.

Op 26 December 1950 bezochten PLASTRIK en LIPMAN in gezel-
schap van K.F, KIEF en diens echtgenote het Rijksmuseum te
Amsterdam, waarna zij naar Haarlem vertrokken alwaar zij o.a.
het Frans Hals museum bezochten.

Zondag 24 December 1950 te omstreeks 10 uur werd in Kras-
napolsky te A-ms^erdam de tweede bijeenkomst van de "Vlam-
groep" gehouden. Aanwezig waren ca. 47 personen w.o. tien
dames.

Behalve de eerdergenoemde D.SCHILP - K.F.KIEF - J.W.E.
RIBONS - S.PLASTRIK en M.S.LIPMAN werden verder opgemerkt :
1. Jan HÜLSEBOS, geboren 12-2-1925 te Amsterdam, bekend.
2. Gerardus, Johannes, Marinus, van het REVE, geboren 11-4-

- 1892 te Enschede, bekend.
3. G. WEDïBERG, personalia onbekend, zou Duitser zijn.
4. Jan KOOMM

-3-
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4. Jan, KOOMM, geboren 9-7-1911 te Delft, bekend.
5. Anton van den BERG, geboren 23-3-1903 te Rotterdam, bekend,

vertegenwoordiger van de "Vfcam-groep" te Rotterdam.
Verder waren uit verschillende plaatsen in Nederland, zoals

Arnhem en Den Haag vertegenwoordigers aanwezig, die echter
niet bij name bekend zijn.

Ha een korte inleiding van D.3CHILP omtrent het doel van
deze bijeenkomst, nl. het vormen van een politieke groepering
van progressieve figuren rond de "Vlam-groep" op socialisti-
sche - Marxistische - basis, In het bijzonder het samengaan
met de revolutlonnaire democratische krachten in Azië echter
onder afwijzing van elke vorm van dictatuur, gaf hij het
woord aan K.F.KIEF.

•c

KIEB1 gaf een scherp exposé van de wereldpolitiek van het
^genblik. waarbij hij als uitgangspunt nam de vrij-making van
de Aziatische volkeren, welk ontwikkelings proces door de Wes-
terse kapitalisten zelf in de hand was gewerkt. Hij merkte op

trt^t&L&at voor de vorming van een nieuwe politieke stroming rond de
" fVlam-groep" er terdege moet worden uitgegaan van re'êle denk-

beelden, d.w.z. dat er motet worden uitgegaan van een scherp
omli jndprogram gebaseerd op het prinoipi'êle socialistische -
Marxistische - standpunt. Indien dit niet gebeurt dan zal elke
poging tot vernieuwing falen, in dit verband zeide spreker,
dat hij als partij-lid van de p.v,d.A. op het .onlangs gehouden
politieke congres, de heren VORRINK en v. d. GO IS VAN HATERS
verweten had, dat ook zij het principiële socialistische stand-
punt hadden verlaten. Met klem deelde KIEE1 mede, dat hij zich
met alle macht zal blijven verzetten tegen het loslaten van
dit principe.

Na de oorlog, vervolgde KIEF, hebben de socialisten zich
aangesloten bij de ©iropese Federalistische beweging. Dat is
ook verkeerd gegaan, omdat zij zich niet principieel vasthiel-
den aan de socialistische -. Marxistische - idee, waardoor nu

.deze federalistische beweging een instrument van de reaction-
nairen is geworden.

Op dezelfde gronden gaf spreker als zijn mening te kennen,
dat de nieuwe groepering rond de "Vlam-groep" moest steunen
op de socialistische gedachte en dat het niet een allegaartje
van progressieven moest worden, want dan gingen zij de verkeer
de weg op zoals vele groeperingen na de oorlog. Die fout mogen
wij nu niet maken. Laten wij eerst via plaatselijke besturen
komen -tot een landelijk bestuur, met daarnaast een contact-
lichaam voor de gelijk-gerichte groepen in Azië.

SCHILP beklemtoonde hierop het door KIEF gestelde, maar was
het niet eens, dat niet alle progressieven rond de "Vlam-groep
zouden kunnen worden verenigd. Hij wees nog eens uitdrukkelijk
op het samengaan met de democratische revolutie in A-zie en te
strijden voor de verwezenlijking van het nieuwe ideaal nl. de
vorming van "de derde macht" welke zou staan tussen het staats
absolutisme van Rusland en het mo&opolie-kapitalisme van Ame-
rika, •" \a werd
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Hierna werd het -woord gegeven aan PLASTRIK, die wederom
werd aangekondigd onder de naam OUDD en zijn toespraak in net
Bagels - Amerikaans - hield.

PLASTRIK schetste de ontwikkeling van het socialisme in A a
merika. Ook daar was veel tegenwerking net als htl. Deze te-
genwerking was een gevolg van de politiek van het state de-
partment. De Amerikaanse regering, aldus PLASTRIK, heeft vol-
doende blijk gegeven geen begrip te hebben voor de Aziatische
democratische revolutie en om uit de moeilijkheden te komen
die daardoor zijn ontstaan heeft Amerika zich in de enorme op-
voering van het bewapenings-programma gestort. Het doel is.,
duidelijk : "oorlog". PLASTRIK schatte het aantal arbeiders
dat in 1951 in de Amerikaanse oorlogsindustrie werkzaam zou
zijn op 25 millioen.

Het is niet Rusland, vervolgde spreker, dat oorlog wenst.
Dit zou ook niet kunnen, daar het Russisch potentieel nog te
gering is na de laatste oorlog, welke voor een groot gedeelte
op Russische bodem is gevoerd.

De dictatuur van Stalin verwierp PLASTRIK ten stelligste.
Vervolgens gaf spreker een inzicht in het machtige appa-

raat der Amerikaanse vakbeweging, waaruit thans alle communis-
ten waren gezet. Reden hiervoor w§s ten eerste dwang van de
Amerikaanse regering en ten tweede het dictatoriale optreden
van deze communisten. .

T.a.v. de socialistische beweging in West-Europa, merkte
spreker op, dat hij daarin geen vaste lijn kon onderkennen.

Er bestond geen principieel socialisme meer; er werd te
veel individualistisoh gewerkt,' kortom de beweging was geheel
verwaterd.

Het werd hoog tijd, zeide PLASTRIK, dat de socialisten zich
nationaal en internationaal aaneensluiten en dat er samenge-
werkt wordt met één duidelijk doel voor ogen.

Spreker had geen bezwaar tegen opname van alle progressie-
ven in de socialistische beweging.

Op verzoek van SCHILP vertaalde KIEF de rede van PLASTRIK,
waarbij hij, Kief, commentaar leverde op het standpunt van
PLASTRIK, dat er geen bezwaar was tegen het verenigen van pro-
gressieven en socialisten. KIEP hield het bij zijn eigen stand-
punt : uitsluitend socialisten.

Hierna werd ca. 20 minuten gepauzeerd.
;n het debat, welk na de pauze volgde, en dat grotendeels

op zeer heftige toon werd gevoerd, bleek duidelijk dat er een
scheuring dreigde in het redactie-bestuur van het weekblad "De
Vlam", waarbij KIEF zich tegen SCHILP en RIEMEN3 keerde.

Laatstgenoemden wilden zich niet verenigen met het stand-
punt van KIEF om uitsluitend socialisten in de nieuwe "derde
macht" op te nemen. RI1MMS noemde dit standpunt te sectarisoh
en gaf te kennen dat wanneer de vergadering het= standpunt van
KIEF zou handhaven, hij, Riemens, zijn activiteiten in de Vlam
groep zou staken.

In zijn antwoord viel KIEF hevig tegen SCHILP uit met o.a.
de opmerkingen : "Neen Dirk, ik heb het woord en tracht mij
nu niet in de rede te vallen. Ik laat mij het woord niet ont-
nemen, ik ken die politieke trucjes van jou te goed en laat
mij door niemand in de luran leggen."

"Jullie -5-
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"Jullie - wijzend naar SGHILP en HIEMMS - spelen het spel
niet volgens de regels."

Deze laatste opmerking was voor EEMSHÖ aanleiding om te
roepen :"kom met bewijzen".

SGHILP interrumpeerde hierop en liet KIEF doorpraten, wiens
betoog daarop neerkwam, dat hij pertinent bij zijn standpunt
bleef. Hij kon andersdenkenden wel begrijpen, maar het socia-
lisme dat nu zo verwaterd was moest weer een politiek begrip
worden bij de regeerders; het moest weer een machtspositie
innemen. Dit kon alleen wanneer men niet van zijn principes
afweek,

SGHILP nam daarop weer het woord en deelde mede, dat hij
een brief wilde voorlezen van kameraad MICHELS (bedoeld wordt .

X) Fredericus, Wilhelmus MICHELS, geboren 19-7-1906 te .Amsterdam,
verder bekend. Y.), die helaas door familie omstandigheden niet
aanwezig kon zijn. Deze brief, aldus SGHILP, had hij met voor-
bedachte rade bewaard. Uit de inhoud van bedoelde brief bleek,
dat MICHELS aan de zijde stond van 3CHILP en BIEMMB.

Ook MICHELS wilde : 1. het sa-mengaan van alle progressie-
ven in een nieuwe partij; 2. het voor ogen houden van de demo-
cratische revolutie in Azië; 3. verbetering Van de betrekkin-
gen met Indonesië op basis van het socialisme; 4. oontaot leg-
len met progressieven en socialisten in .het buitenland om zo
te kpmen.tot een internationale organisatie welke als "derde
macht" politiek kan Ageren,

Uit de vergadering kwam nu de opmerking naar voren, dat
hoewel deze bijeenkomst werd gehouden om een nieuwe groepe-
ring: "de derde macht".op te richten, het nu bleek, dat er in
de boezem van het redactie-bestuur van het weekblad "De Vlam"
zelfs nog geen overeenstemming bestond over de vraag : "alleen
socialisten» of "progressieven waaronder socialisten". Dit
bevreemdde de vergadering zeer*-

Hierop brak het tumult eerst goed los. dOHILP trachtte zich
te verdedigen door te zeggen, dat hij vooraf van de inhoud
van de brief van MICHELS niets afwist, hoewel hij tevoren ha-d
aangekondigd, dat hij deze brief met opzet had bewaard omdat
daarin de kern van hetgeen de redactie wilde stond samengevat.

KIEF stond op en noemde dit oneerlijk spel.
RIEMMS revancheerde zich op KIEF door te zeggen, dat het

een schandaal was dat KIÏÏF zijn standpunt niet in de interne
voorbereidings commissie had bekend gemaakt, maar eerst nu
op de vergadering.

SGHILP sloot dit incident door KIEF weer het woord te geven
Laatstgenoemde deelde de vergadering mede, dat hij er persoon-
lijk voor zou zorg dragen, dat de juiste stand van zaken over
alles wat die dag ter tafel was gebracht, in een gestencilde
brochure aan alle aanwezigen zou worden toegezonden.

SCHELP voelde hier weinig voor, doch de gemoederen waren
zo verhit, dat hij wel moest toegeven.

Voorts werd nog het volgende besloten :
a. Over deze vergadering zou niets worden gepubliceerd, alleen

in enge kring verder van gedachten gewisseld.
b. geen directe

-6-
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b. geen directe stieüting van een politieke partij zolang net
arbeidsveld nog niet terdege is "bewerkt, bijv. in kringen
van de P.v,d.A. en de C.P.N.

o. na bestudering van de beloofde brochure door de leden, zou
opnieuw op korte termijn worden bijeengekomen.

Tenslotte kan worden medegedeeld, dat een voorstel van de
vertegenwoordiger uit A-rnhem, naam onbekend, om de standpun-
ten in "De Vlam" op te nemen, door SCHELP van de hand werd ge-
wezen, omdat tegenwerkende krachten niet behoorden te worden
ingelicht. Eerst wanneer de organisatie klaar is, aldus SCHHJP
zullen wij ons streven openbaar maken, zodat wij geen tegen-
werking kunnen hebben, noch van enige reaotionnaire groep,
noch van de Centrale Veiligheidsdienst.

'voor zover nodig wordt hierbij resumerend te kennen gege-
ven, dat de Vlam-groepen in Nederland onder leiding van SCHILP
RIEMMS en MIOHELS, zich in de naaste toekomst meer links zul-
len gaan oriënteren door dé opname van "alle progressieven»,
teneinde zodoende te komen tot de hierboven omschreven Derde
Macht. Einde.

V. 3.

'!



Geachte Heer,
Ondergetekenden roepen U op. deel te nemen aan een "bespreking, die
ten doel heeft hen, die niet in een bepëald "blok" zijn vastgelopen
bijeen te brengen en, indien mogelijk, bijeen te houden,

1) Zeer velen laten zich uit moeheid en angst zonder tegenstand in- •
schakelen, in' de huidige situatie. Men aanvaardt als een onont-
koombaar noodlot de steeds slechter wordende internalitonale ver-
houdingen. De tegenstelling Oost-West is onoplosbaar gev/orden;
aan de gang van zaken in Azië is niets meer te veranderen. Er is
in Nederland een niet grote groep, die zich geheel stelt aan de
kant van "het Oosten", Er is een zeer grote groep, die zich ge-

, heel stelt aan de kant van "het Weston". Alle gro£e politieke
, partijen zijn vastgelopen in deze beide klokken,

']_ . 2)'Er zijn ook mensen in Nederland, die zich niet'willen neerleggen
• 'bij de feitelijkheid, dat wij in West-Europa ingeschakeld zijn

bij het West-blok, Zij willen zich principieel niet gevangen ge-
ven aan alle consequenties, die dit opgenomen zijn in het West-
blok met zich meebrengt,
Zij willen zich ook niet laten inschakelen in het Oost-blok, ni-.t
.uit overwegingen van conservatieve, maar van progressieve on Éria-
"cipiele aard.

3) Nu Nederland door een jenzijdigu voorlichting in pers, film jn
radio hoe langer hoe meer in de algemene angst en nervositeit
wordt opgenomen, nu zeer vele Nederlanders door Russenhaat zijn
bevangen, nu men in een moe f atalism'e alle gevolgen van een oor-
logsvoorbereiding en eventueel van een oorlogsvoering op zich n>j-
men wil, nu is het nodigj dat zij, die zich niet critiekloos vdl-
Ijn neerleggen bij de omstandigheden, die zich ook niet critiek-
loos willen laten activeren voor de uitvoering van Amerika's ei-
sen, samen zich beraden op de vraagt
Wat kunnen wij doen. cm het Nederlandse volk tot een zakelijker
on zuiverdor inzicht te doen komen en mede daardoor tot een ster-
kere, nieuwe weerbaarheid?
Mogelijkheden zijns

. a) Heldere on zakelijke voorlichting allereerst over de situatie -in
Azië. Bepaalde artikelen in !'de Groene", -"Vrij Nederland", "de
Vlam", "Tijd on Taak" kunnen daar uitnemend toe dienen; zij moe-
ten op een verantwoorde wijze voor brede kringen aanspreekbaar
'worden gemaakt, Br moet tegengif geboden v/orden aan wat wij zoudx-

. kunnen noemen: de "visie de Kadt", die slechts een exponent bete-
kent van de algemeen heersende visie,

b). Zakelijke en zuivere' voorlichting moet op' dezelfde wijze gegeven
worden o.a., over:
de Duitse herbewapening
de Japanse herbewapening
Indonesië en Nieuw Guinee

, Het spel met ffranco-Spanje, , \) Geregeld zal er de nadruk op moeten worden gelegd, dat va.j ons in

„ • • • . " de huidige situatie allereerst moeten inzetten voor de strijd voor
een radicale structuur-ver and er ing van de kapitalistische maat-
schappij in democratische en socialistische richting.
Dezo strijd, in daad en woord, is een zéér belangrijk deel van het
antwoord, dat wij op de sympathie van bepaalde groepen voor Sov^et-
Rusland geven moeten. Ook is het nodig dit accent te leggen ten

• opzichttf van allen, dia de vragen van Brood en Gerechtigheid moaeu
v; te móeten achterstellan bij 4e vraag naar wapens "ter verdediging •

; van de Vrijhald",
y- d) Zonder principieel stalling te nemen in de kwestie van het "anti-
-•' militairismö" (radicaal pacifisme) zijn wij ervan overtuigd, dot
/ • kat problematische en demonische van het huidige totalitaire mili-

taire geweld ons allen blijve.ad "tfehoort te verontrusten.
H*;t geweten van'het Nederlandse volk mag niet worden verdoofd door
da systematische oorlogspropa^anda; het f&talisme moet \vorden door-
bröteïn, Walko .consequenties voor het.individu hieruit zullen voort-
kom̂ —afil mgiviaan het indjjtî öle geweten modtun. overlaten,

"̂̂  ~



Belangrijk is reeds dat "b «v, voor de fasciseringstendentie van het
militarisme wordt gewaarschuvjd. Verder stellen wij nadrukkelijk
vast. dat.in geen geval in naam van de Derde Macht-idee militaire
machtvorming mag v/orden bepleit,

e) Het Nederlandse volk zal door ons ook steeds worden geconfronteerd
met da constructieve pogingen, dié worden aangewend, om enige orde
in da internationale chaos ta brengen, Te noemen zijn hier o,a,?
Nehru's actiavitait; Attlaa's beroep op Truman tot erkenning van
het nieuwe China.; da wil om tot wareld-federalisme te komen.
Door voorlichting via aan documentair orgaan, pamfletten, lezingen
on grote bijeenkomsten. • '
door actie in da politieke partijen - voor zover man daaraan lid
is -
door het onbevreesd aanvaarden ven bepaalda daadwerkelijke conse-
quenties. .
zullen wij da stam van da "Darda V7eg" in Nederland moeten laten
horen, . .

5) Voor da praktische uitvoaring van dit alias zal zondar aniga twij-
fol aan oplossing gavondan kunnan worden, wannaar wij ervan over-
tuigd zijn dat hat bovanaangagavan v/ark gebeuren moet an v/al made

- b.v. door hot opbouwen en varstarkan van aigan Damocratischa Bco-
nomischa organan.

6) Nodig is, dat wij zakelijk er. snal, ons staads da situatia v/aarin
ons volk varkaart voor ogan houdand, tot hat inzicht komen, waarin
wij hat mat alkaar aans zijn an v/alk galuid wij, als aan gezamen-
lijk galuid, ta middan van ons volk kunnan warpan, Op belongrijka
puntan zc.1 hat mogelijk blijkan aan radicaal an aansgazind galuid
ta doen horan, als wijnhet allarearst 55ns zijn ovar hat "wazan"
van da "Darda Macht".
Wij zijn van opvatting, dat da "Darda Mocht'1 te b^schouwan is als
hat reservoir van latent aanwezige krachten in dat daal dar manr;-
hei'd, dat innerlijk moat rebelleren tegjn het vonnis van twee-do-
l ing, dat bazig is aan de v/areld voltrokken ta wordan, op grond
van:
hun stellige overtuiging, dat deze twee-daling niets andars dan
a^n darde wereldoorlog ten gevolge kan hebben;
hat feit, dat wij bewezen achten: dat een oorlog geen problemen
oplost doch ze slechts verplaatst;
da overtuiging, dat met name de problemen waar het mensdom in het
huidige stadium van zijn ontwikkeling voor is geplaatst, door een
•derde wereldoorlog'gaan stap nader tot hun oplossing kunnen worden
gebracht, tenzij in deze fatale zin, dat da volledige chaos ze in
•hat niat zal doen zinkan;
op grond ten slotta van da maning, dat de mans, als hij waarlijk
mans wil zijn. da plicht heeft de onderhavige problemen onbevan-
gen tegemoet te tradan.
Dat wil zeggen:
a) zondar vooringenomenheid ten aanzien van welk heilig huisje óók
in da vorm van dogma's, denkstelsels, maatschappelijke theoriën,
gavastige meningen;
b) a fortiori zonder traditioneel respect voor de bestaande maat-
schappelijke toestanden en verhoudingen en voor de grondslagen
.waarop da huidige naties en maatschappijvormen berusten;
c) zonder vrees voor da machten, welke de bestaande toestand
"beveiligen",
Dit alles in da vaste overtuiging dat slechts onderling beraad, in.
de geest van in gaan enkel opzicht zelfzuchtige bezinning en ge-
stuwd door da wil tot herziening en hervorming, een uitweg uit de
impasse kan bieden.



Zo gezien belichaamt de "Derde Macht'1* o*i.: -- , - . *.
Het ANTWOORD op de gebeurtenissen in de wereld in. da vo»t \r»R
RADICALE CRITISK en aldus de enige revolutiet welke dtee Sütair
verdienst; •- "-.* -.
de DEMOCRATISCH;!] RSVOÏ.UTIS1 " -
Went' d«ze democratische revolutie is do enige, die ni»t opnieuw
op een toestand van bevriezing uit aal lopen, - maar haar ayjsamischa t
kracht, bij de gratie van de democratie, aê va> zal ̂ ijvdn £ahou-p ^
den. \ ' , * ;

fe Ten slotte: - '
Geen enkele instantie in ons land doet, wat wij b.ier gdnoemd hebban*
Sn h^t is nodig dafe dit gebeurt.
Daarom roepen wij U op de besprakingen te idllen meemaken op:
* '' . '

Zaterdag, 28 April n.m. 2,30 uur * , / J l- 1*

to Amsterdam, Minerva Paviljoen (lijn 16 van 0*$» halt* firattafltiï»*1r)'
(buslijn 8 van Amstelstation
halte

Wij hopon met elkaar tot goede, ons volk halpaad1^é t̂tXta*$n
komen.

Amsterdam, 19 April 1951
_Raphaël6traat 9 III

Dr.J.Ĝ Bomhoff ' .'*'•/• ~ • •"
Dé.J.J.Buskes Jr. G.'van'het Reve
A, de la'Court J,W,Ë»JliemenB
Ir.CH.G.Cramer D.Schilp ,
Ds, N. van Gelder . Soeleimansjah
C.Houwaard Soeriadi .
Ds.J.B.Th.Hugenholtz Soéwirjadi

HjKuysten S. de Wól
DrSéH.M. de Lange •• Mr. J f H, van Wijk

Dr ,P . J »Meertens
ï.'W.Michels
0,1'ronk

Ondergetekende .........*..«....*̂  **......«.stemt in met het boven
omschreven initiatief en zal wel/nidt aanwezig kunnen zijn op de
vergadering in het Minerva Paviljoen.

- ,..;*-" Handtekening:
* • '•".'.••':' ' . • ' - . - ' ' - • • • - - •

Adres: * , .



l 100176
IT AT 9

t

"Be Derde lag"

..—'•••"^C'",rk\" -.s- -f' "•• • '• •'•- i i» *r * \ v v -.vv'-v\ï '•• ,-'-'J"'i. VJ ^.'^*^

o

o

Hiermede ha b ik de eer 0we Excellentie het volgende
te berichten,

Met de publicatie van een manifest, dat door de
Waarheid, d. d* H Januari 1952, in extenso werd opgenomen,
is d* TredAa^eweging Ŝe Berde leg" thans in de openbaar-

e ontwikkeling iran de*e beweging werdheid getreden Van
dazaraijda in 1951 reeds gewag gemaakt in de Hoofdstukken
III, reep. IT van de B.Y»B.-MaamdoverjBichten no 4, 5 en 9-

Kadat in een op 28 April 1951 te Amsterdam gehouden
vergadering een voorlopig comité tot vorming van een be-
weging voor "De Berde Weg" wa» opgericht, waarin o. m. sit-
tlng hadden Be K* Strijd en J.l.E. Riemen», werd van dexe
beweging betrekkelijk weinig vernomen, wel ia geblekan,
dat in het bij «onder de Vlaagroep zeer„voor de "Ptrde-Weg11-
gê aeSte wa¥glpqrtriiêrl~~̂ m' dal ̂deje groep zich er «elf a
0PÜ̂ ilJO5i iöĵ ?*̂ lt̂  teTïë¥Ben ge—- .
nomen. ..... ............. "
"""""Aan het door het Joegoslavische comité* ter verdediging
van de vrede, van 24 tot 2? Ootober 1951 te Zagreb belegde
Internationale Vredescongres werd o. m* als gedelegeerde van
de Tlamgroep deelgenomen door Frita Kief, die een rede hield,
waarin hij de vorming van een internationale "Derde Weg"~
bewegiög onderleiding van India, Indonesië en loegoalavië
aanbeval.

Mog niet vastgesteld kan worden of dit congres aal- lei-
den tot het ontstaan van een massale internationale vr e des-
act ie, die sou kunnen uitgroeien tot een tegenhanger van de
Stalinistische vredeseampagne.

Be ondertekenaars van het manifest, voor de inhoud waar-
van kortheidshalve naar de bijlage dezea moge worden ver-
wezen, zijn politiek geaien van uiteenlopende richting* Ondei
hen bevinden zich figuren uit de Tlaâ roep, (Dr F. J* Meer-
tens, F, W. Michels, J. W. E. Riemen* , Toa Bot , 3am de Wolff),
de radioaal-paeifi0tiache n Algemene NederlandBe Yredea

en "Kerk en Trede^ (tfcp ̂ ,17̂ n
Jr)« de ffsooiai|gtisehe nie"

ïigenholtz én D» J. J.
(Ir p. Schut), de

federalisten Beweging" cueTT A. M. ïïehiltme/er) en
verder links aoclalistiache en/of communistisch georiënteer-
de intellectuelen en kunstenaars (zoals het echtpaar Romein,
prof* Br ^» Presser, prof. Br H. J. Pos, prof.pr W. P. Wert-
heim en Anna Blaman) .

Het la aannemelijk, dat de onder|ekenaars , voor ssover

Aan Zijne Excellentie
de fice-Miaieter-Presldent
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binaenl. Zaken
te
» - 0 E A T B • r
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zij geen sympathie koesteren voor het eoiwuniame, handelen
uit een opreoht verlangen oa d* TTede te dienen. Kennelijk
ontgaat bot &*&, dat h*t mist de«& TAB. e«n kvuze la 4*
b*«t«*xide t«geB»telliag 0««t-W»8t ia feit* «*n k*ua« t«n
guaa»t« ran Sowjet-Ruelaad iniiotidt.

C« TO l ledig» pul»lieati» in "D« Waarh«idLN ran het
Mauif«et ran d* <*Swré» W «g" wijst «r op» dat het doel
Tas deze beweging »»9kem momenteel niet onw*lg«Tallig
i».

HOOFD TAB

J-.-*/
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Afschrift Hieuw vredesinitiatief

IfiAHIFBSf TOBSESBEWEglKg *SE DERDE WEG»
("D* Waarheid», Haagse editie, 14 Januari 1952).

Eet secretariaat van de Vredesbeweging "3>« Derde 7«egn verzocht
ons onderstaand manifest te willen opnemen.
J_. Zeer velen laten zich uit moeheid en angst zonder tegen-
"stand inschakelen in da huidige politieke machtsstrijd» Men aan-
vaardt als een onontkoombaar noodlot de steeds slechter wordende
internationale verhoudingen: de tegenstelling Oost-West schijnt
onoplosbaar geworden.

Sr is in Nederland een niet grote groep» die zich geheel
stelt aan.de kant van "het Oosten".

I3r is een grote groep» die zich geheel stelt aan de kant
van "het lesten".

Alle grote politieke partijen zijn vastgelopen in het ene
of andere blok*
S. Er zijn ook mensen in Kederland, die aioh niet willen neer-
Teggen bij de feitelijke toestand» die net ssioh meebrengt een
inschakeling bij het West-blok. Ze willen zich aan de consequen-
ties van deze inschakeling niet willoos uitleveren.

7>e willen zich ook niet laten inschakelen in het Oost-Blok,
niet uit overwegingen behoudzucht, maar om redenen van princi-
piële aard*

Ze wensen naar beide aijden volledig hun onafhankelijkheid
te bewaren «a werpen elke verdenking, dat dit niet het geval
zou zijn, ver van zich.

Zij wijzen daarom, zowel het door Amerika beheerste Atlan-
tische Pact als de door Rusland beheerste Eominform af, ongeacht
het karakterverschil tussen beide organisaties, en zien de "Der-
de weg " als de weg, die uit 'het doodlopende slop van deze twee-
ledig» afhankelijkheid nAdr de vrede leidt.

Uit dit standpunt vloeit voort, dat zij daarbij de Verenig-
de Naties in hun oorspronkelijke opaet wensen herstelt te zien,
als voorwaarde voor verdere organisatorische ombouw en de ameri-
kaanisering van deze organisatie verwerpen.
3. Uu Nederland door een eenzijdige voorlichting in pers, j
rilm en radio hoe langer hoe meer door de algemene angst en l
nervositeit wordt aangetast; nu zeer vele Nederlanders door
Busseahaat zijn bevangen;
nu men in een moe fatalisme zich nauwelijks meer verzet tegen \e gevolgen van een oorlogsvoorbereiding en eventueel een oorlogH

voering; '
nu is het nodig, dat aij, die zich niet critiekloos willen neer- !
leggen bij de omstandigheden, die zich ook niet critiekloos
willen laten activeren voor de uitvoering van Amerika1» eiaen,
samen zich beraden op de vraag:

Hat kunnen wij doen om het Nederlandse volk tot «en zakelij
ker en zuiverder inzicht te doen komen en mede daardoor tot een
andere» een sterkere weerbaarheid?
4- Be beweging "De Derde Weg" wil allen bijeenbrengen, die
het vonnis van twee-deling, dat bezig is zich aan de wereld te
voltrekken, niet willen aanvaarden op grond van hun stellige
overtuiging, dat deze tweedeling niets anders dan een derde
wereldoorlog ten gevolge kan hebben;

het feit» dat zij bewezen achten» dat een oorlog geen
problemen oplost, doch 30 slechts verplaatst;

de overtuiging, dat deze oorlog kan en taoet voorkomen
worden;

de overtuiging, dat de mens, als hij waarlijk mens wil
- 9 _
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al ju, de plicht heeft de onderhavige problemen onbevangen,
zonder vooringenomenheid, tegemoet te treden*

Slechts onderling beraad van velen, niet belemmerd door
gevestigde belangen van materiële of ideologische aard, en ge-
stuwd door de wil tot vernieuwing, kan een uitweg uit de impasse
bieden en de weg naar een blijvende vrede banen.
J5. Als mogelijkheden OM het Nederlandse volk te doordringen
van de noodzakelijkheid van "Be Derde Weg" noemen wij:
a. , Heldere en zakelijke voorlichting over de wereldsituatie
Er moet tegengif geboden worden tegen de algemeen gepropageerde
visie.

Zakelijke «n auivere voorlichting moet gegeven worden in
te eerate plaat» over kwesties van wereldpolitiek® betekenis als
de Duitse herbewapening, het nlemwe China; het spel met Pranco-
JSpanje, de Koreaanse kwestie.
b. G-er eg el d «al er de nadruk op moeten worden geïegd, dat in
de huidige situatie met de strijd voor de vrede nauw verbonden ia
de strijd voor een diepgaande struc t uiu-verandering der «aat schap-
pi j. Wij achten ons nlot gebonden aan het traditionele respect
voor de bestaande aaatsöhappelijke toestanden en verhoudingen
en voor de ideologieën, waarin zij htua rechtvaardiging vinden.
Deze strijd, in daad en woord, is het beate antwoord, dat wij
kunnen geven op de sympathie van een deel van het volk voor het
politiële 9/steeo van Howjet-Iuöland. Ook is het nodig dit accent
te leggen ten opzichte van allen, di« de vragen van Brood en
Oereehtigheid menen te iaoet*n ac&teratellen bij de vraag naar
wapens "ter verdediging van de Vrijheid".
c. Zonder als groep prinoipleöl stelling te nemen in dé kwes-
tie/ van het "aati-tellltariawi11 (radioaal pacifisme) ei ju wi3
ervan overtuigd, dat het problematische en demonische van het
huül&e totalitaire militaire geweld oas allen blijvend behoort
te verontrusten* Het geweten van het Sederlandae volk mag slet
worden verdoofd door de systematisch aangewakkerde oorlogs-
psychose. Het f atal lam» moet worden doorbroken. Welke consequen-
ties voor het individu hieruit sullen voortkomen zal men aan
het individuele geweten moeten overlaten.

Belangrijk ia reada, dat bijv. voor de faselseringatenden-
tie van het militarisme wordt gewaarschuwd. Verder at ellen wij
nadrukkelijk, vast, dat in geen geval in naam van de Derde Wég-
idee militaire machtsvorming mag worden bepleit.
d. Het Sederlaadae volk aal door ons steeds worden geconfron-
teerd met de constructieve pogingen, die worden aangewend om
enige orde in de internationale chaos te brengen. Te noemen zijn
hier oud#r andere i

B» activiteit van Fandlt Nehru «n anderen, als bemiddelend*
factor in de wereldpolitiek,

het streven van de Quaker», voornamelijk in Amerika en
Engeland, naar verzoening tussen Oost en West,

de werkzaamheid van hen die in de geeat van de "Derde
Weg1* naar wereld-federatie streven.

Daarnaast dienen wij on» volk bewust te maken van de moge-
lijkheden, die er voor de Grote Twee bestaan om in samenwerking
met de andere grote mogendheden een bijdrage tot de vrede te
leveren.

- 3 -
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ïïoor voorllcJating via een documentair orgaan, pamfletten,
lezingen en grote bijeenkomsten, door actie in de politieke
partijen, voor ssover oen daarvan lid is, gullen wij de stem van
de "Derde Weg" in Nederland moeten laten boren.
6.

Nodig is, dat wij zakelijk en snel, ons steeda de situatie
waarin ons volk verkeert voor ogen hondend, tot het inssieht komen,
waarin wij het saet elkaar eens zijn en welk geluid wij, als een
gezamenlijk geluid, temidden van ons volk kunnen doen horen en
waar mogelijk ook buiten de grensen van ons land. Op belangrijke
punten aal een radicaal en eensgezind geluid mogelijk blijken,
dat de ban der twwdeling verbreken kan.

(/een Het ia/moeilijke weg, maar het is de enige, die nog begaan-
baar is voor wie de mens-onwaardige horigheid aan het noodlot
willen doorbreken.

De Vredesbeweging "De Derde Wegn roept allen op, hun ineicht
en wil tot dit doel te verenigen.

J.C. van Andel, Mevr. O. van A&del-Bipke, dr 1.8.*. Beets,
B. van Bentveld, Anna Blaman, da J.J. Buekes Jr, ir Chr. 5. Cra-
»er, prof* dr. H.A. ï>onkeraloot, Mary Dresselhuys, dr S.J.fNer»,
ds K. van Gelder, ar H* Oiltay, dr C.P. gunning, prof, dr S. J.
Heering, ar A.H. Heering, dr F* Hendrix, C. Houwaard, ds J.B.Th.
Hugenholta, dr w.,r. Jong, ds K.H. Kroon, g.J. LankhOMt, dr J?. J.
Meertena. E.K. lenrsing, F.W* Michels, prof dr K.H. Miskotte,
dr H.J. Miapelblom Beyer-v.d.Bergh van Kyeinga, prof* dr Man-
noury, mr dr W.H. Hagel, ds J.A. van Nieuwenhuiaen, ds I. Bieuw»
poort, dr 0. Uoordenbos, prof. dr H* üldewelt, prof. dr H.J.Pos,
prof. dr J* Preaser, H.M. van aandwijk, J.l.E. Rieaens, etevr. dr.
Henr. Soland Holst, prof* dr J.M. Bo«ein, mevr. dr A, Romein-
Ver sonoor, Torn Bot, ir* F. Schut, ds Strijd, dr J. Suys, aar Jan
den fex, A. Viruly, ds H.A. Visser, Tictor K. van Triesland,
prof. dr t.F. Wertheio, Sam de Wolff, A* van Zutphen.

Wassenaar, Deeeober '51.

Het secretariaat is in handen van mej. A,M. Gchiltmeyer,
Sehouwweg 18 A te Saaoenaar.

komen op de inhoud van dit manifest nog nader terug. -
Sed.lh.}.
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IV AV
Vredesbeweging "De Derde Weg"

Ingevolge een verzoek .van de Minister zonder Porte-
feuille d.d. 28 Januari 1952 heb ik de eer Uwe Excellen-
tie bij deze te doen toekomen een afschrift van een door
mij aan Zijne Excellentie d.d. 21 Januari 1952 gerichte
brief met bijlage betreffende de Vredesbeweging "De
Derde Weg".

HET HOOFD VAN DE DIENST.

Mr H.w. Peiderhof
v Aan Zijne Jfixcelientie

de Minister President.
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afscheid van /e/ /asf
Met ingang van het volgend nummer neemt
•Jef Last afscheid als redacteur van De
'Viam. "Last, die in "de lënle van dit jaar
"naar" Indonesië is vertrokken mét de oor-
spronkelijke bedoeling, daar een klein jaar
te blijven, heeft een betrekking aanTaard_
als leraaï aan een school in Slngaradje, dat
ver van het politieke centrum gelegen is.
Hierdoor, eh door het feit dat geregeld con-
tact met de redactie, dus ook beraadslaging
over actuele gebeurtenissen onder deze om-
standigheden vrijwel onmogelijk is gewor-
den, kan van een actief redacteurschap niet
langer sprake zijn. Het spreekt immers wel-
haast vanzelf, dat een redacteur zich niet
bij voortdurende absentie en bij voorbaat
verantwoordelijkheid' kan blijven dragen
voor alle besluiten, die door de redactie
worden genomen omtrent vraagstukken,
waar hij zich in zijn afgelegen woonplaats
uiteraard niet tijdig een mening over kan
vormen. Jef neemt nu dus afscheid als re-
dacteur, maar wel zal hij regelmatig arti-
kelen en reportages over -het leven in Indo-
nesië blijven zenden, en dit is iets dat ons,
en ongetwijfeld ook onze lezers, zeer ver-
heugt.
Want het is niet eens nodig onze verschil-
lende jaargangen — illegale en legale — in
te kijken pni te beseffen, wat de medewer-
king van Jef Last voor De Vlam heeft be-
tekend. Nemen wij toch deze jaargangen
eens ter hand en bladeren wij ze door, dan
vinden wij niet alleen in vrijwel ieder num-
mer bijdragen van zijn hand, maar ook —
en zeker de collega's — menig spoor van
zijn actieve fantasie, zijn .stimulerende on-
dernemingslust, zrjn werkkracht, zijn vin-
dingrijkheid. HU legde vele contacten in het
buitenland, onderhield deze, en trok er
medewerkers aan. Zijn pittige reportage^,
door hem zelf geïllustreerd — wij, missen
ze node, evenals zijn artikelen, groot en
klein, over allerlei algemeen-menselijke on-
derwerpen. Wij mogen, zonder overdrijving,
toegeven dat Jef meer oorspronkelijke jn-
. vallen placht te hebben dan zijn collega's

Jef Last in het Vlamkamp, soals velen
hem kennen.

te zamen. Het zal ons grote moeite kosten,
zonder hem De Vlam te bewaren voor een
zekere eenzijdigheid, die Jef ons menigmaal
te recht verweet. Maar wij moeten — en zul-
len — roeien met de riemen die wij hebben
en wij hopen, ook in de volgende jaar-
gangen weer nadruk te leggen op het men-
selijk accent, dat hij steeds voorstond en
dat, het is waar, in het gedrang der grote
wereldproblemen wel eens het stiefkind van
de redactie dreigt te worden.
De redactie dankt Jef Last hierbij van gan-
ser harte voor het vele eh onvervangbare
werk, dat hij tijdens en na de oorlog voor
De Vlam heeft gedaan, en zij wenst hém
heel veel succes toe in zijn nieuwe loopbaan
te midden van onze Indonesische vrienden.
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Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.

Waardering bericht: betrouwbaar.
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OP KAART ACD/ ƒ ƒ ƒ ̂

18 DEC,

Kort verslag van de besloten jaarvergadering van
de Vlamgroep Rotterdam, gehouden op Woensdag 6 December
1950 te 20.00 uur in "De Vlamkelder",Spoorsingel 70a te
Rotterdam.

Aanwezig 20 personen, onder wie 2 vrouwen (Zaal-
capaciteit 50 zitplaatsen). De vergadering was aangekon-
digd door middel van een schriftelijke uitnodiging aan
de leden, welke in afschrift wordt aangehecht.

X l van den Berg.Anton.geb.23-3-1903 te Rotterdam (be-
kend), opent te ruim 20.15 uur de vergadering met een
woord van welkom, spreekt zijn teleurstelling uit over
de geringe opkomst, doch zegt het anderzijds verheugend
te vinden, dat het aantal jongeren de ouderen overtreft»

Spr. vestigt voorts de aandacht van de aanwezigen
op punt 5 en 6 der agenda.

X ' Kostense_,Job,geb.8-7-1911 te Rotterdam (bekend),
brengt dan zijn jaarverslag uit en zegt, j3at de belang-

1 ' sjbelling voor "De Vlam" een neergaande tendens vertoont.
' Het aantal leden, dat hè t vori£_Jaar nog_78 be-
droeg is thans gedaald tot 4J3.. Spr. geeft voorts een
overzicht van de werkzaamheden in het afgelopen jaar»

l'C. X • Blokpoel. Hendrik Johannes, geb,31-3-1896 te ' s-
Gravenhage (bekend),vraagt of het verlies van leden te
wijten is aan de oprichting van de Socialistische Unie.

van den Berg,A.,voornoemd,gelooft niet, dat de
Socialistische Unie daar veel invloed op heeft gehad.

Spr, zegt, dat voorzover hij weet, slechts Abel-
•** man, Kar el ,geb.3-6-1905 te Rotterdam (bekend) en de Winter

"̂  ' Aug^ustinus,geb.2-4-1909 te Schiedam (bekend) om die re-
denen voor hun lidmaatschap hebben bedankt.

X • Lagerwaard,Maria Martina, geb,5-3-1912 te Zaltbom-
mei (bekend),bröagt dan het jaarverslag van de penning-
meester.

Spreekster verwijst naar het in de convooatie af-
gedrukte verslag, zegt, dat de post contributie * f 1.100.-
minder is dan andere jaren, doch dat de mindere kosten
voor zaalhuur dit tekort compenseert.

Spreekster wijt overigens het ledenverlies aan
contributie-achterstand.

Verschillende personen zouden wel weer. lid worden,
wanneer ze de contributiM|cht er stand niet meer behoefden

-te-
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te betalen.
van den Berg,A. .voornoemd,geeft voorts punt 4 der

agenda in bespreking.
Omdat niemand zich voor discussie opgeeft, zegt,

spr. zelf maar te zullen beginnen.
Al meer malen, aldus spr., heb ik gezegd, dat het

werk mij boven het hoofd groeit. Datzelfde is ook het ge
val met onze secretaris en de penningmeesteresse en
heeft tengevolge, dat het werk voor "De Vlam" daaronder
moet lijden.

Spr, zegt,voorts, dat het voor "De Vlam" van groolj
belang zal zijn, wanneer het werk door de jongeren wordt
overgenomen en uit hen een nieuw bestuur wordt gevormd.

Blokpoel,H.J.^voornoemd,zegt, dat de activiteit
in de eerste plaats van de leden moet komen en hoopt,dat
de jongeren in dit opzicht een goed voorbeeld zullen
zijn.

van den Berg,A. «voornoemd«vraagt in verband met
dit laatste of de jongeren en de ouderen gezamenlijk of
gescheiden moeten vergaderen.

t X " de Reuver,Hendrikus Wilhelmus,geb.5-12-1914 te
Rotter dam (bekend), ste It voor gezamenlijk te vergaderen,
daar dit toch niet op bezwaren kan stuiten.

Niemand heeft hiertegen bezwaar, zoéat dit punt ;
wordt aangenomen.

i

Na de pauze k^omt punt 5 der agenda in bespreking^

de Reuver,H.W.,voornoemd,opent deze bespreking,
zegt,dat" de politieke toestand zeer moeilijk is, me de in
verband met Azi'ê, betoogt de noodzaak om in gesprek te
komen met andere socialistische groeperingen en zegt,
dat boekbesprekingen, lezingen over het Kapitalisme,anti-)
militairisme, het hedendaagse Stalinisme e.d. mede kan
werken het ware Socialisme naar voren te brengen, waarbij
vooral de jeugd een grote taak heeft,

BlokpoeJUH,J.,voornoemd,zegt het in grote trekken
met de Reuver eens te zijn, maar waarschuwt goed uit te

ƒ zien, welk soort van sprekers en inleiders zullen worden
uitgenodigd, want er zijn er maar al te veel, zegt spr.,
die trachten roet in het eten te gooien.

Ook moeten wij uitkijken niet bespionneerd te
worden, alhoewel, nu we in onze eigen vrije kelder zitten)
die kans minder is geworden.

van den Berg,A. ,.voornoemd, sluit zich bij het
voorgaande aan. Wij moeten zelf onze weg vinden en zelf
beslissen over ónze eigen toekomst.

A»s. Zaterdag en Zondag heeft ons O.V.B, zijn
congres en spr. stelt voor, namens"de Vlam" een uitnodi-
ging aan de leden te zenden om dit congres te bezoeken.

Wanneer de arbeiders leren gezamenlijk over hun
belangen te beslissen, zoals b.v. in Delft, bij de kabel
fabriek gebeurd is, is "De Vlam" nog niet verloren aldus
spr.

Hierna volgt punt 6 der agenda.
Na enige discussie en ten vervolge van hetgeen

reeds bij punt 4 is gezegd, wordt een nieuw bestuur ge-
kozen t.w.

-Marechal-



-"' Maréchal,Servinius Antonius,geb,12-3-1918 te Rotterdam,
wonende te Vlaardingen;voorzitter;

^-*-l van djgn BergtRoelof ,geb.6-9-1923 te Rotterdam, kantoor-
'&• bediende, wonende Vlasakkerstraat 33a te Rotterdam;se-

cretaris; en
ti.)£. de Reuver,H^W.^voornoemd,penningmeester»

Rondvraag*

de ReuyeryH.W..voornoemdy stelt voor elke Zaterdag en
Woensdag een contactavond te houden. Na enige discussie
wordt "besloten, dat het bestuur deze geste zal stimule-
ren.

van den Berg,A,.voornoemd, sluit te 23.00 uur de verga-
dering, na zijn voldoening te hebben uitgesproken over
de bereikte resultaten. CE PEDE).
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Secr.
Vasteland 22 c

Pennm.
Ie Kiefhoekstraat, 30

AAN DE LEDEN.

V.M.,
Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze

JAARVERGADERING

OP WOENSDAG 6 DECEMBER a.(S.

des avonds 8 uur in

" D E V L A M K E L D E R "
Spoorsingel 70a

A G E N D A t

1. Opening
2. Jaarverslag Secretaris
3. Jaarverslag Penningm.
4. Beleid Bestuur
5. Bespreking over toekomstige structuur, instelling en werkwijze

van de Vlamgroep
6. Bestunrsverkiezing
7. Sluiting

Punt 5 is vooral van belang in verband met het verdere leven van onze
Vlamgroep. De Socialistische beweging in het algemeen bevindt zich op
een ongekend dieptepunt.
Onze Vlamgroep is daaraan niet ontkomen. 5i Jaar nadat "De Vlam" als
legaal socialistisch weekblad werd uitgegeven en ongeveer 4 jaar nadat
onze Vlamgroep in het leven werd geroepen, moeten wij erkennen, dat het
werken op de oude, min of meer traditionele wijze, weinig geestdrift
meer vermag te wekken en het groepsleven vertoont daarvan duidelijk de
kentekenen.
Naar U weet heeft de laatste tijd een kleine groep jongere Vlamvrienden
in Rotterdam een verheugende activiteit ontplooid bij het pogen in onze
Vlamgroep nieuw leven te brengen.
Zij hebben bepaalde denkbeelden en opvattingen over het verder werken
met onze groep, welke wellicht afwijken van de tot.nu toe gevolgde metho-
den.
Het is van belang, dat vooral ook de oudere kern van onze Vlamgroep
hiervan kennis neemt en dat wij ons gezamenlijk beraden in welke rich-
ting onze Vlamgroep in de toekomst zich moet ontwikkelen.
Daarom doen wij een dringend beroep op alle Vlamvrienden deze vergade-
ring bij te wonen. Men heeft dan gelijk de gelegenheid om met het werk
van een aantal jongeren: "De Vlamkelder", kennis te maken.
Vrienden van "De Vlam", mogen wij U verwachten ?

Het Bestuur.

Uitgaven;
Ciftculaires-enveloppen fl. 48.43

FINANCIEEL JAAROVERZICHT

Ontvangsten:
Saldo 1949
Contributie
Entree
Collectes
Belasting

fl. •
n
n
H .-

T!

194.10
297.50
18.63
42.75
59.32

Totaal

Zaalhuur
Porti, telefoon
Lezingen-reiskosten
Belasting
Advertenties

Bij dr. Vr.v.d.Vlam

136.20
65.79
56.85
82.96
25
50.—

-Bijdrage



Bijdrage Spanjecomité fl. 10.—
Diversen " 7.40
Saldo 1950 " 129*67
Totaal f 1.612 .30

De Kascommissie, bestaande uit;
Miep Maréchal, Cock Zwart en Henk de Reuver, heeft op Woensdag 27 Novem-
ber de bescheiden van de Penningmeesteresse gecontroleerd en in orde be-
vonden.

C.
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Betrouwbaarheid beriehtsever :betrouwbaar.
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Tevens bericht gezonden aas : -
Medewerkende instanties :

tiaa $ geen. De aandacht blijft hierop gevestigd.

Maar werd vernomen heeft op x&aadag 21 ïiovember 1950 ta ea.
uur in Krasnepolsky ta Aaaterdam een vergadering plaats ga*
tdaa van het uitvoerend comité van het nieuw opgeriohte :

'COMITÉ vmmvm ?J$ BUSOHSSIB" {sle da bekendmaking ia nat ao*
aiaüatiaan weekblad «Da nam" van 18 november 1850» 6de jaar-
gang s©» 45)» omdar voorxltterachap van J.£. jmYX3, persoao-
lla onbekend, wonende Bezuldenhoutseweg 52 Dan

Ven da zeven personen, dia deae vergadering bijwoonden, zijn
da hiervolgende bij natte bekend ;
l* Dirk, oCIIJLP, geboren H-lo-1893 ta Haarlem, wonende

kade 149 A-aaterdea, aecretaria van gaaoaa3 oomi
" Profeaaor " —
3. Henriette BOLjflJD BE&ST» wonende te hindert.
4* B* OüoTSH, personalia onbekend, gepenaionneerd inspecteur

bij het onderwijs in Indonesië, wonende Jslsenlasn 42 liilver-
aura.

Maar werd medeg49deeld werd deae vergadering door
vd. met een kort welkomstwoord geopend waarin til J laededeling
deed» tot de heren Ba* w. FIJK YAK DHAAT ea m*&A-K (?) niet
aanwezig konden zi ja. Laatstgenoaatde zou binnenkort naar Indo-
neell vertrekken. Oürit werd door de voorzitter nog, als medewer-
ker van dit eoaite, de naam van de neer vm&SSLm genoemd, die
thana verraoeöell^t eis ambtenaar ia Indonesië werkzaaia aou

Hierna werdwloor da aeeretarls D. odilLF da notulen/van da
eerst5 bijeenkomst * tavaaa opriohtinga vergadering van bedoeld
ooaite * welke op 15-9-1950 eveneens in Kraanapolaky onder lei-
ding vaa 1*B*3ÏCO13 werd gehouden.

la deze aotulen waren vastgelegd da algemene richtlijnen ala-
aada doel ea atreven vaa dit nieuwe soedte, dat tijdaas deze
verfiaderi&e werd aangeduid iaat i "GOMITS üTOKVIo", in nat kort
luidende s
a. het voeren van aan intensieve propaganda ia Nederland onder

da idealistische * lees progressieve * jongeren, inzake Indo*

b. hierop aangesloten nat voeren van aan wervinga-aotie onder
deze jonge Nederlandse mannen en vrouwen van "gelijke gezind-
heid" voor dienstneming feil da Indonesische regering, waar*
bij niet da grote aastrekkingskraoht zou zijn nat materieel
gewin, doah nat besef, dat voor Hen in Indoneed» aan roeping
te vervullen viel;

e* ook da werkkrachten aam ta trekken voor nat particuliere ar*
beids-terrein Sa Indonesië.

in verband iaat nat voorgaande asou op dese vergadering beslo-
ten zi jn OÏQ dit "oondte—itokvia" op ao breed aogeli jfce * pro-
gressieve * besla samen ta stellen.

gafereofet zou worden
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Gatraebt aou worden nog een vartöganwoordiger vaa 4* bond van
overbeide-dienaren» ««B vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven
i» ladeaertB «n «tii T«art«fi«nwooj?iiig«r alt bet B*?*y* (allen yen

Iti i"gelijke gezindheid") ««ft i« zoakea oo ia dit ooadté 3tokvia alt-
ting te Besten. Deze vertegenwoordigere aou4en di« relatie* kuaaan
bewerken, welke anders aoeilijk of gabeel niet te benaderen ano-
den m*!»,

&e4eee4««16 werd» dat 4» regering «t bezig «M net «om *QOJ>-
llohtlngt-plan $m •aae»»erirttt& net iet H «T*?* voor «forknoodne in

«MI 4e*fc«l*e voor Het ooait«-̂ toiCTi»
di« noMUJk ee» tagdg eoatMt oet Jiet H.?.?, op te

H^tlk. IMI vooziBQiian*
A-l» eett4i4eat TOOT bet *mi*&»a*eicfi* «»«4 fieaoenA 4» bij u

* Ger«r«wi, &&»!?» geboren «3-7-1908 te
dam. Aam prof eaaor >3ohenMtrb£>n aou op dese Te
zijn of ai J bet oostMt eet eo»o«Me duaj*»ff «m willea

Dit nfBi 4oor 3e^a^B>aaBhai3BB- cilB %oOjgÉ8 f̂ll*
T.a.f. «om T«rte«ei»ioor4iö«r uit 4* boad van

ren aou door de a«B»emigea bet bezweer aangevoerd xi>v. 4«t zo B
peraoom »el beel imaTlfJte %• îaden aan ai Ja» daar anwienoye» na
offioiarem S» te» eee»te*ge*tel4bei4 bet meat «toloniaaL-6eaittdw

do» nefltaal miet geeoMrt *oor bet «oodte-*»toicTi«. 4«né»*
octitoT bet tBnitifltig tmtufum vaü eexx ^eytEHJii JHi

v«rtees»oordg«r, zou toon «etraëbt iwrdeo bierlu te «la«e&.

Toorta acmden de vols«ad* agenda-punten 09 deze v&rgaderi&g
bebaadeld zi^B s
I. de geldmiddelen.
XI* de
III. bet

voorzitter naakte bekaad» dat alboawel d« afgetreden Indo-
iojte-CoaniagariJi Mob. aoai, lij de aereta besprekingen

m«t het eoBiteWftokvi*, 4« grote vaar4eriag vaa 4* Indoaeel «lic .
teeÊ aveanabxttebt oen 4a •»*< fc.ta»A4 f̂t»i«*«M>»M» ̂ n t« n*eju .̂DA... - .. . î̂ ^^». ^^ ir ^p^pajpf"̂ ^^ *̂̂ ^ "̂̂ '̂'̂ ^ ^«î ^̂ ^ ^MT^V ^^^^^^ î̂ w^w^PiHP'aF'*'̂ ^~|Pw^^™w*'"̂  ^an» •vp^v ĵ epi|̂ ip*̂ wnBHjp"Teir

•tilNtidle be4 fnaiie im||ft voo* 4e TÜxi • eiil I JfcluiM van 4e) Trltiammi
bet eoadte-^tefevla» 4e«e amooidle nog niet «ei verleend.

De irreag reee of de bear^floeî dese zaak voldoeade aaadaobt bad

ov€rtaig4 «ee> Derbaive zoo, beoloten af Jn eau brief te riobten

CoJBi4MMBf<Leo% te Dejl Mapmt*
ü* ean«e»ig»n xagan da grote aoodeaak ia

kerd te al Ja vao 4* "" [<&* en oorale «teun
regering «B ia afwachting biervaa voor»ban4« niet tot enige aoV
viteit over te gaaa.

_J«fd«" «» 4oor propaganda em eolloote la Nederland getraobt

e«n uitvoerige ba«pr«kiag zou door dit uitvoerend comité
*ljn voorlopig aan doel en streven van bet ooalté-^tok-
openbearneid te gavaa op 4* volgende overwegingan i

a. 4»

t v/aüate*1 •• .j
fedoneaiocbè

^ . _„. ^L « •

vla



V on BI Koveraber 19 5u.
Vertroawalijc.

a. de onzekere politieke toeataml door de kweatie-Iriaaj
b. aet gaat* aaa geldoiddeleaf
c. d« mogelijkheid, dat de nederlandse regering aaatregalaa zal

naraeej iismera zou dit oosité-ötokvla - Indien &£ d* ««0011
iiad van de Indonesische regering - 4a giootate naeoat worden
la Kederland met betrekking tot de toekoiaBtise structuur van
Indonesië, ssowel op regerlnga- terrein al* op eoonoaidöh ge-
bied, roet welke isaciit de Nederlandse regering ook terdege re-
Jceaiag aou a»eten houden.
Ma «en uitvoerig debat werd bealot«o nog enige laoaadan te

we^titea «n d«a op £ntejra«tioiiale aoiieal een pera-oonTerfflitiie te
b*leggöBf waarbij op alle Traden aotwoord fcon wordeo gegevoi.

Hierbij zoude» alle buitenlandse p er»- bureau* word «J uitge-
nodigd. ^
^Lffl.*a. eonaolidatle Tan het aoiaite-.j.tokvi3 is H ed «r land}
l»* ia sanaaftwerking met het K.?.V, «en aoèiefflta vaa arbeida-voor-

wö«rde» saaenatellaa voor da toetcoroatige werJckraohten ia 1»-
doo«si9v Uit zou alle*n een *^x&OfalQ sajieaa kunnen zijn,
daar ra«i eerst verzefcerd noeet zi,^ van da steun van d* lödo-
aaaiaaüa r«geria« «a van de sttaenwerkine nat de Yafc-b«we^Ug
in Indoa*ai«. pa smggeatie werd gedaan om t. 2. t. ook: een ver-
tegenwoordiger vaa h«t H*?«¥* ia Indoaeai« te d«t«üi«r«n
vx>r d* VQ^xtlaÉttimg en de opbouw van &a vakbeweging aldaar{

e. voorbereidingen te treffen voor l» t» d a ar a teil en van veraonil-
leöSe ourauaaen ia Kederland voor da to«koastig« werkers ia
Indoneaii.

Ad.IY.
. x* JJdena deze vergadering wa«& ook rog gesproken over Je*

die near Indonesië was vertrokken wa alen ia«t inaet van zdjn
gehele peraoon aan dit volk te geven* Halaas 'bleek dit Heel
aoeilljk te gaea* door aet nog steeds bestaande wantrouwen togen
4e Nederlanders, jef L&3T zou dan ook tot dusver ia Indonesië
nog geen vaste -peet hebben verkregen.

Gevrougd werö nog of net geen aanbeveling verdiende om voor-
aaaataaaée Indotwsièra ia het ooaÉtö-Litokvls op te aenea*
voorzitter w«a r»n aaning, dot dit »>aell$c later nog gebeuren
kon, saear dat aet nier ia eerate instantie eea Nederlands coiai-
te betrof welk ia Nederland werkaaapta ««0*

Voorts deelde de voorzitter nog «ade, dat dit ooadté bij uit-
stak aea oomite van aeleetie wea. Be Indooeaiaeae regering aad
dan ook M j wonde vam üoli.Hoeo doen weten dat ai J zeer tevreden
wee ever de senen*telling van dit ooaite. Vooraaaeli jk de eotiea

de «koloaiale-groep" in Hederland op te miattay aadden ia la*
" 0ee4e weerklairic gevonden.

Ha aog vaatg«9t«ld te habban, dat 4e eerstvolgende vergade-
ring ia ée loop van x)aaacib«r 195Q ia Kraaaopolaky geüDudan s
worden {de datuia scm nog nader worden vastgesteld), aloot de
voonzitter 4e vergadering te oa* l? uur.

Uit Het baaproJcane op deze bljeenkonat kan kort aa
de conclusie worden getrokken, dat dit oomite-otakvis - waarin

, 'Wlaia-^roap'' - ala initiatiefneraers op korte4e z.g
terraljn zullen trachten ia Nederland de instantie te worden,
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voor all* M«d«rl«»U« b«laae*a in iBdoawif » aullca aidd«la <J«
a«t daarvoor 4007
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UITTREKSEL

Uit : OD • 7

Voor : OD 273

": Ag. nr: 94220

Naam: "de Vlam" (vergaderingen)

Naam: «de Vlam" ( intern, social.bew,)

Afz. : ID 1053 Datum: 5-1Q-50

Aard van het stuk: Kort verslag van een bijeenkomst van de lezers van"de Vlam",
gehouden op 27 Sept.1950 te

Uitgetr. door:

Datum: 25-10-50

Sr werd gezegd door Schil£,Dirk(11-10-1893),dat het indivi-
dualisme in de v e rs cHïïTénd e kleine socialistische stroming-
gen de socialistische gedachte tegenhoudt,doch dat hij er :.
van overtuigd was,dat desniettegenstaande "de Vlamgedachte"
leeft,Het weekblad "de Vlam"is dan ook het enige blad,dat
de juiste weg bewandelct^omdat het los staat van elke pole-
tieke partij.Echter,een jaarlijks tekort |van_J:.. 1 300-ig niet
vol te houden en spreker hoopt,dat" hïeriri spöortig ve -an̂  e~
ring komt.

Kief_,C.J?.keert zich èp zijn beurt tegen groepeï'ingen als de
"socialistische Unie" en de "Socialistische Beweging",zegt
dat de mensen door deze groeperingen worden bedrogen en be-
loof t,dat de crisis in "de Vlam" zal worden overwonnen.

Op aanwijzing van:
' B. IV

40060 - '49
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UITTREKSEL

Uit : PD 14388 Naam: SPAAKS.

Voor • OD 273 ' Naam: DE VLAM-(lOTEOTATIONALE SOCIALISTISCHE
BEWEGING) .

Ag.nr: 92857 Afz. : ni din Haag datum: 13.9.150

Aard van het stuk: Rapport

Enige dagen geleden heeft een bespreking plaats gehad op de Joego-
slavische Legatie te 's-Gravenhage tussen een ambtenaar van deze Legatie
en enige "Vlamsocialisten".

Tijdens deze "bespreking is door de Vlamsooialigten een plan geopperd
om te komen tot oprichting van een Stichting "Nederland-Joego-Slavië".

• In deze stichting zullen werkgroepen worden gevormd,die (worden "belast
met de leièing vara :

1. een handelskamer; . • ' .
2. de uitgave van een tijdschrift en
3. een verëiiging van vrienden van Joego-SlaviS.

Met de leiding van de stichting zou worden "belast een gekere SPAAN (s)
wonende te Amsterdam. Deze SPAAN(S) zou ± 20 jaar geleden een "bekend commu-
nist zijn geweest,die ook op het terrein van de vakbeweging in Amsterdam werk-

-, zaam was, Thans is hij georiënteerd op "De Vlam".

Van Joego-Slavische zijde is toegezegd dat het voorgestelde plan
ernstig -zal worden "bestudeerd.

-Uitgetr. door: K Op aanwijzing van: CLR

Datum: 25-4-'51

4006 l - '49
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Betr.i Officieuze vertegenwoordiging
in Nederland van de Chinese
Volksrepubliek

Uit goede bron vernomen, dat vanwege de Russische Ambas-
sade pogingen worden aangewend om de "Vlamgroep" te benaderen
via de officieuze vertegenwoordiging van de Chinese Volksre-
publiek.

Deze mogelijkheid is geenszins uitgesloten, lettende biji
op het vroeger gesignaleerde contact dat bestond (en mogelijk
nog bestaat) tussen Jef LA8Q? en OHBE Shi Man. Corellistraat
15 te Amsterdam. Over laatstgenoemde is kortgeleden gerappoiv
teerd, dat hij met de Russische Ambassade in verbinding *ou
staan. Hoe dit echter zij, Chen Shi Man beschouwt alen als de
toekomstige consul te Amsterdam van de Chinese Volksrepubliek.
Dit valt af te leiden uit enkele zijner uitlatingen, waarbij
tevens de indruk is bekomen, dat hij reeds zekerheid heeft
ccfnsul te worden.

Verzoeke te agenderen en terug- aan C.XI.

C. XI, 31-8-1950.
O f9.

AA.-'



I.D.Ho. 591

Vertrouwelijk

'-pp KAART

DAT: j 7-

24 Juni 195
28JW11Ö50

Ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D.Ho.591
d.d, 9 Juni 1950 wordt bericht,dat de personalia van de
daarin genoemde Vollaart luiden:

V olaait t T homas«ge b•13-12-19 08 te Oude Tonge,
schilder,wonende te Rotterdam,Vijverhofstraat 145b.

Aan B, V. D»

ff n
C
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f Verbinding V"'

No.I.D. 591
Onderwerp: Besl.vergadering "Vlamgroep"

EotterdaBU
Datum ontvangstbericht: 9 ^uró. 1350
Betrouwbaarheid berichtgeverFbetrouwbaar
Waardering bericht:betrouwbaar:
Tevens bericht gezonden aan:̂
Medewerking instanties:gene
Ondernomen acties:gene

ACDfM

PAR:

19 JUN11050

ACO/

9 Juni 1950

Kort verslag van de besloten vergadering van
vrienden van "De Vlam",georganiseerd door de "Vlam-
groep Rotterdam" en gehouden op Vrijdag,2 Juni 1950,
te 20.00 uur,in de bovenzaal van "Ons Huis",Gouverne-
straat 133 *« Rotterdam,

Aanwezig 25 personen.De vergadering,die een rumoerig
verloop had,was aangekondigd door middel van een per-
soonlijke convocatie^welke in afschrift is aangehecht

Achter de bestuurstafel hadden plaatsgenomen:
* van den Berg,Anton,geb,23-3-03 te Rotterdam (bekend)

-f- < Kostenae,JoDtgeb,8-7-11 te Rotterdam (bekend)
l_ geb. -f" » Lagerwaard .Maria Martinâ 5-3-J2 te Zal tbomme l (bekend)j

4- l van Tijn. nadere personialia onbekend ,wonende te Am-
sterdam. '

-f-l Tijdens de pauze deelde van Die jen. Jille».
geb. 6-9-16 te Rotterdam (bekend) S.B. bulletins uit.

van den Berg,voornoemd.opent te ruim 20.15
uur de vergadering met een kort woord van welkom en
zegt,dat het noodzakelijk ie geworden als lezers van
"De Vlam" samen de moeilijkheden te bespreken.

Br zullen n.l. andere wegen moeten worden ge-
vonden om "De Vlam" in de toekomst staande te houden,

van Ti.1n. voornoemd, sprekend over het onder-
werp "Waarheen met "De Vlam" ?,licht in het kort de
open brief toe,welke door een aantal Vlamlezers te
Amsterdam is opgesteld met het doel deze,voorzien van

hand /̂tekeningen aan de Eedactie van "De Vlam" te zenden,
Spr. zegt,dat het fundament van elke organi-

satie uit "samenwerking" bestaat,omdat in een organi-
satie, waarin verschillende meningen heersen,de ene
partij spoedig geneigd is te willen heersen over de
andere."De Vlam" nu vertegenwoordigt geen politieke
beweging en de moeilijkheden spruiten hieruit voort
dat zij "politiek daklozen",die onderling van mening
verschillen,wil samenbundelen.

Het zal noodzakelijk zijn voor het voortbe-
staan van de krant een platform te kiezen. De taak
van "De Vlam" is immers van de aanvang af geweest
richting en leiding te geven in links-socialistische
progressieve zin en in deze taak is de redactie schro-
melijk te kort geschoten,

- Ben
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£,«|artikel van Last ,Josephus Carel Franciscus,geb.2-5-
1898 te 's-G-ravenhage b. v. , getiteld "De derde macht"
is-hoewel er wel juiste dingen instaan-voor ons on-
aanvaardbaar.

Spr. oordeelt het voortbestaan van de krant
noodzakelijk, omdat zi j eigenlijk nog het enige is
wat de mensen bindt.

"De activiteit van de mensen is gering, de cur-
sussen worden slecht bezocht en met de colportage is

'het helemaal droevig gesteld.
Teneinde nu de redactie te dwingen een ande-

i re koere te varen is deze brief opgesteld.
"T * Er is gecorrespondeerd o. a. met S_chj3t ,P. en

Me i j er, na d ere personalia onbekend , beiden uit Amers-
-f- |f oort en Langkemper ,A d olf , geb .21 -6-1 885 te Amsterdam.

Getracht zal v/orden zoveel mogelijk handteke-
ningen te Verzamelen .De Vlamgroep-Haarlem heeft in

•f"* haar geheel getekend , maar van^ Wi jk , J ohan Hendrik, geb,
2-6-07 te Amsterdam, weigerïïëHaTJn handtekening te

h plaatsen.
Spr. blijkt ten slotte zich het meest te kun-

T*nen verenigen met Kief,Gaï*l Frienrich, geb. 20-5-08 te
Rotterdam, d ie _evenwel niet geheel on de hnngt.R ia
met ongft T- i f..hti ng^ RQ^ _ d_i e bovendien geen lid van de

4-

Tarti.ljyan d e_. Arbeid zou moeten z i jp ,Hl j R la a-fa
om_d_e -plank wel eens misTaldus Spr.

Kief,voornoemd}heeft nu te kennen gegeven de
redactie van "De Vlam" weer in handen te willen ne-
men.Dat is wel goed,maar het gaat niet ineens,want
als het te vlug gaat, loopt het zeker f out „(Inteer up-
tie:" De krant is te mooi om door hem te worden ver-
pest'!)

van den Berg,Anton, voornoemd, d r-n kt inleider
voor zijn onderwerp.d och meent dat Kief,Carl Frie-
drich te hard wordt beoordeeld.Ik ben voor Kief niet
bang,aldus spr.
Na de pauze is er gelegenheid tot discussie*

i Npjor djsmaja, P ie t er Jacobus,geb.10-8-1384 te Gouda,wo-
nendeTe~Rotterdam,ïï'ieuwenhoornstraat 105a,zegt voor
"De Vlam" te hebben bedankt.Spr.zegt tegenwoordig
aan de mensheid te twijfelen en suggereert dat ver-
schillende mensen een baantje zoeken in de uitgave
van een of andere krant.Spr,heeft voorts critiek op
Last,Jo8ephus,Oarel,granciacus,de P.tf.d.A. en de
Socialistische Unie en noemt deze laatste een "Y
maands kindje"

l van Veen,Johannes,Gerard us,geb.14-3-25 te Rotterdam,
(^bekend) zegt het dikwijls niet met "De Vlam" eens
te zijn.We moeten evenwel oppassen niet in de poli-
tiek verzeild te geraken,want een mens verlangt in
deze tijd wel eens wat anders.

"De Vlam" bestaat immers uit lezers en niet
uit leden.Spr.zegt er overigens van overtuigd te
zi jn ,dat de thans bestaande redactie niet voor haar
taak berekend is.

De lezers lopen weg en zoeken hun troost in
diverse kleine blaadjes.

van den Berg,
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yan den BergtAnton,zegt: "als 3 er een andere weg is, doe
ik er aan mee".
Yollaart. nadere personalia onbekend, noemt hierop van den

een zwamneus.

* Lanooij,Adrianus>Johanne8,geb. 27-8-04 te Rotterdam (be-
kend) zegt, d at de redactie "de moffenkant "opgaat «He t
wordt hoog tijd van tactiek te veranderen.Wat Kief t Oarl,
Friedrich, betref t, meent spr.dat als deze zich terugtrekt,
wDe Vlam" weg is.

"f" l Pronk, Carlos,geb o 30-8-05 te Rotterdam( bekend) acht de ao-
tie van vanTijn, voornoemd, zeer gevaarlijk, Spr. verzekert
dat zoie'ts in de Socialistische Unie niet mogelijk zou
zijn.Ee diepe oorzaak is, dat de lezers sedert 1945 zijn
gedragen op de schouders van de"knoeiers" .Spr .neemt het
voorts op voor de Socialistische Unie en zegt, dat de
zaak op dezelfde manier zal moeten worden aangepakt, He t '
wordt hoog tijd, dat Kief ,Garl,Friedrichter uit wordjs
gegooid, want die staat veel te veel naast Yorr ink , Jao o-
bus J . ,

•j" * de Winter .Augustinus.geb. 2-4-09 te Schiedam (bekend) zegi
dat het van belang is, te bedenken dat wDe Ylarn" het be-
grip "Socialisme" vertegenwoordigt en dat het lezerever-
lies op de 2e plaats komt. Spr. wil de krant laten zoals
ze nu is.
Yollaart schreeuwt- "Het is een misselijke troep" .Dit
zaakje van van Tijn, voornoemd , is van te voren thuis bij
Kief klaargemaakt om Last te wippen en met dit geknoei
doet van den Berg ook al mee . Kief .Carl.griedrioh.is een
"mof".
Er ontstaat een grote verwarring en de Winter, Augus t inus
wil met Vollaar t guiten "op de vuist", om hem te leren
wat een mof ia.Y'ollaart scheldt voort en noemt Kief een
dictator, die de streken van een mof nooit zal kwijtraken,

van den Berg.Anton.herstelt de orde en zegt, dat het de
laatste keer zal zijn dat Yollaart de kans krijgt derge-
lijke nonsens uit te brul l en .Wat het lossen der wapens
betreft, jtTl j bent de pantserwagen, welke de anderen in
het vuur sleept^ao verwijt spr,

van Ti In. zegt met de beantwoording van de discussianten
gauw klaar te zijn, want wat Tol laar t heeft gezegd kan
geHoegftlijk"aan de laâ -rs worden gelapt*1 en Noordeman.
Pieter,Jacobus,heeft "de kraaienmars "geblazen/! bedankt
als leaer)»

Met de wensen van de andere discussianten zal
rekening worden gehouden.De lezers immers moeten eisen
aan de redactie van hun krant kunnen stellen.

Spr. geeft voorts nog enig* commentaar ep een
op l Mei j.l. te Amsterdam gehouden vergadering waarin

•j- ' de Wolf f. Salomon.geb. 13-8-1878 te Sneek heeft gesproken,
Lanooij .voornoemd gaat hier op in en zegt, dat de Wolf f
Salomon,op die vergadering heeft getracht de breuk, die
al jaren zichtbaar was, te lijmen»

Ook las 1 1 Jo s ep hus . C are l Franciscus, heeft

-aldaar



aldaar toen gesproken en hij stond toen ongeveer aan
de kant van het Atlantic Pact. Zulke redacteuren ver-
kiezen wij evenwel niet.

En wat de Socialistische Unie van Pronk, Car-
los betreft, laat die nou niet 20 een grote mond opzet-
ten, want daar'gaat alles verkeerd en het is daar in
één woord een " janboel'1. ,

"De Vlam" is goed, maar de organisatie en de
leiding moet^veranderd worden. Pronk, Garlos had niet
ao'n haast moeten maken met het oprichten van zijn
Unie, want nu heeft hij "De Vlam" in de goot getrapt.

. .i
Vollaart, begint weer te scheidden en roept:.

"Ledigenaar"J stroman, stumperd, je begrijpt er geen
snars van.'J k heb tenminste nog een 200 abonné's ge-
wonnen en jij niet één."

"Ik wil een socialistische redactie met recht-
vaardige leiding. En jij, van den Berg, jij hebt tenmine
ste bij gelegenheid van het wapenlossen al een voor-
proefje gehad van wat ons te wachten staat van de zij-
de der "vredesstrijders" en 14 dagen met een paar

., blauwe ogen gelopen. Ook dat ftan je op rekening van
l Klef, Garl Friedrioh schrijven".

i- '
^ ; van üi jn , blijft bij zijn mening en zegt,dat

het ondenkbaar is, dat Marxisten als Last, Josephus
"/""* Oarel Franoiscus en Sohilp, Dirk, geb. 11-10-1893 te

Haarlem, in "De Vlam" zitten.

van den Berg, voornoemd, maakt een eind aan
de discussie en zegt niet in staat te zi jn langer zo
te werken.

"f/ij" weten nu het standpunt van Last, voor-
noemd, n.l. dat de wapens tegen Rusland aanvaard moe-
ten worden. De brief door 18- van de 25 aanwezigen on-

s dertekend zal nu naar de redactie worden gezonden. De
< meerderheid heeft toch wel duidelijk doen.bli jken, dat

"De Vlam" moet veranderen. Het gevolg zal wel weer
abonné-verlies zijn, maar mensen als Vollaart zijn
daar de grootste schuld van. "Ik" hoop evenwel van "De
Vlam" nog te maken, wat er van te maken is.

Spr. sluit te 23.30 uur de vergadering.Einde.

N.B. Ook van Diejen, Jules wilde Vollaart nog te



D R I N G E N D E O P R O B P....

AM ALLE YLAMLBZBES.

Waarde Vrienden,

Het bestuur van de Vlamgroep te Rotterdam acht het noodzake-
lijk zich langs deze weg te richten tot alle Vlamlezers in Rotterdam
en Schiedam en Uw ernstige aandacht te vragen.

De ontwikkeling van de laatste tijd ten aanzien van ons soci*-
listisch weekblad HDe Vlam" heeft ons daartoe geleid.

Br zijn tekenen waar te nemen,welke er op wijzen,dat deze ont-
wikkeling gaat in een richting,die de vraag van het verder voortbe-
staan van Ons blad en de wijze waarop,noodwendig aan de orde steltlr

In meerdere plaatsen is deze vraag in de laatste tijd naar
voren gekomen en hier en daar door oude vrienden van "De Vlam" beant-
woord op een wijze,welke ons voor "De Vlam" niet gunstig lijkt,

( Dit heeft er mede toe geleid,dat door een aantal VTamlezers
te Amsterdam de behoefte iferd gevoeld om zioh met een soort "Open
Brief"tot de redactie van "De Vlam" te richten en daarin te waarschu-
wen voor de gevolgen van bovengenoemde ontwikkeling.Uit de inleiding
laten wij hier enkele zinnen ter informatie volgen0

OVER DE STRUGJEÜUR VAN DE VLAM±

Een ieder,die zijn oor te luisteren legt in Socialistische kringen,
meer in het bijzonder in die kringen,welke uit hoofde van de politiek
der P.v.d.A. en C „P. N, politiek dakloos zijïi,zal dikwijls vernemen,dat
er een grote behoefte bestaat aan voorlichting in linkssocialistische
geest.
Toen de oorlog voorbij was,was er een groot aantal socialisten,dat
meende in De Vlam een blad te vinden,dat in staat zou zijn,de socia-
listen die nieuwe verhoudingen wensten t.a.v. de politieke groeperin-
gen, te verzamelen»
De grote toeloop van abonnees in die periode,zal ongetwijfeld voor
een deel hiermede verklaard zijn,

ƒ Wij zijn vijf jaar verder.
-• De belangstellende lezer zal wel gemerkt hebben,dat zich de laatste

tijd twee richtingen in onze krant aan het ontwikkelen zijn.De ver-
scherping der tegenstellingen in de maatschappij doet zijn invloed
ook in De Vlam gelden. D'ene richting beweegt zich naar links,de an-
dere zwenkt meer naar rechts.
Moge deze voorlichting van twee kanten op zichzelf wel leerzaam zijn,
het redigeren van een socialistische krant op deze wijze,kan onder
haar lezers verwarring stichten.Een artikel als van onze redacteur
Jef last in no.16 getiteld "Het betere wapen:de derde macht" moge dan
al niet door de gehele redactiestaf worden onderschreven,een minder-
heid dekt dit artikel wel.
Het typische karakter van onze krant,dat inplaats van een meningsblad
een blad van verschillende meningen is,is ongetwijfeld niet geheel en

• al onschuldig aan deze verwarring.
De meningen die Jef Last in het genoemde artikel ten beste geeft,vin-
den we dag in dag uit in de dagbladpers weergegeven .De radio laat zich
evenmin onbetuigd.Mocht U van deze voorlichting niet genoeg hebben,
dan is een bezoek aan een filmjournaal wel aan te bevelen.Een dergelij
ke mening dan nog eens verkondigd te zien in een blad als het onze,
heus,Geachte Redactie,op die manier krijgen we indigestie,
't Is werkelijk al erg -genoeg dat wij dit de gehele week,het hele jaar
rond moet slikken via bovengenoemde organen.
Met dit al vraagt de aandachtige lezer zioh af .waar of dit h*»*»n ^«1
gaan:Of beter gezegd,WAAR DE VÊAM HEEN ZAL GAMjJit ïemeer waâ  II

-ïezer
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lezer in feite geen enkele invloed op zulke artikelen kan doen gel-
den.
Hoe toah is de structuur van onze krant?

Hierna geven de samenstellers van de "Open Brief" een beschouwing
van de structuur van "De Vlam",waaruit duidelijk komt vast te staan,
dat deze structuur tot allerlei verkeerde gevolgen moet leiden.

De redactie wordt gevraagd of zij bereid is mede te werken
dat hierin verandering komt en tot slot doen de ondertekenaars een
beroep op andere Ylamvrienden in het land om deze brief mede te onder-
tekenen.Wij kunnen de brief vanwege haar lengte niet geheel weergeven
maar vinden de inhoud zodanig belangrijk,dat wij haar ter beoordeling
aan alle Vlamlezers t« Rotterdam willen voorleggen.Het bestuur kon
zich met die inhoud verenigen en heeft bereids de brief mede-onderte-
kend «

C Om alle Vlamlezers in de gelegenheid te stellen er kennis van te
nemen en er een oordeel over uit te spreken,roepen wij U op tot een

LEZBRSVERGADERIHG

van vrienden van "De Vlam" op VRIJDAG 2 Juni a.s. in de bovenzaal van
WOHS HUIS" aan de Gouvernestraat 133 te Rotterdam-Aanvang 6 uur.

O N D E R W E R P .:

" W A A R H E E H M E T "DE VLAM" 7»

Vlamlezers wij doen een dringend beroep op U deze,voor onze
krant zo uitermate gewichtige vergadering te bezoeken en mee te bepa-
len,waarheen wij met onze Vlam zullen gaan»

"

Met Socialistische groet,
Het Bestuur van de Vlamgroep

ƒ Rotterdam.

Secretariaat - J.Kostense
Vasteland 22c

^ Rotterdam.

Penn.m, - Marie de Jong-Iagerwaard,
1e Kiefhoekstraat 30,
Rotterdam»



UITTREKSEL

Uit : OD 1669 Naam: Socialistische Unie.

'Voor : OD 273 Naam: Internationale So o. Be weging..
' V

Ag. nr: 87582 Afz- = Verb.no,11 Datum: 2.0*6.1950,

Aard van het stuk:: Besl.ledenverg*S,,u* t distr*ll te Rotterdam, geiuop 8,6,50.

Spr,, £»Abelfflant deelt mede, ongeveer 6 maanden geleden
me-b £rx*Pfc C. en 3 tig t er. nadere personalia onbekend, te zijn
gelcomen tot oprichting van net district Rotterdam; direct
daarna is contact opgen»oaen met de Tflaogroepen en de Soc,
33eweging in den lande.
Na 3 maanden geconfereerd te hebben was nog geen resultaat bereik)
Spr* zegt, dat als de Vlamgroep en de S.B. zich als nog bij de
S»U, wensen aan te sluiten», men zich geheel aan de doelstelling
van de S.U» zal moeten aanpassen*

e •
Uitgetr. door: ACD 4fc« Ho Op aanwijzing van: B IV»

Datum: 12»7»50»

$1 40060 - '49 2



UITTREKSEL

Uit : OD 1636 Naam: Bib Diversen

Voor: OD 273 Naam: VLAM-organisatie

As-nr: 80285 A05- : verb.12 óatam: 17.2*50
Aard van het stuk:

Van een gewoonlijk goed geïnformeerd persoon werd
vernomen dat de Hoge vertegenwoordiger van de RIS
veel belangstelling heeft getoond voor ̂ en van de
zijde van "de Vlam*' geopperd plan om te Amsterdam
en te Rotterdam een Indonesisch zeemanshuis te stich-
ten.
Dit voornemen van.de Vlam is gegrond op het feit,dat
de directie van de Vlam er ten stelligste van overtuigd
is, dat de zeemanshuizen in beide genoemde plaatsen - -
onder controle staan van de HEVD»
De directie van de vlam heeft eveneens plannen be-
treffende de stichting van een studententehuis te
Amsterdam»

C

Uitgetr. door: MVB Op aanwijzing van: Q XI

Datum: 19»4»50

(g 4 0 0 6 1 - '49
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Verbinding: l;o,12 26 Januari
Doas.22/41

Lnderv;erp: Vergadering van do Ylam^reep.
Da tuin ontvangst bene.-c:
Lytrpu\ïbc.arhuid bericht^.:vür: .,-itrouv.'baar
'.-aarderino bericht: betrouwbaar

Yotf :..
'Jevens bericht ^eaonden aan:
MedüVierkende instanties:

actia:

Op Zondag, 12 Ja:.uari l'Jb^ , werd op da Ylauaolder,
A.nna Paulov;na3traat 113 t1-- ' s-iiravenha^.*^» óö-1 ba j eenkomst
gehouden door de Ylara£,roep. .JT waren "^ p-drüonen aanv;e;d^ t

waarvan 13 vrouv.en.
X ' Door '.,rilloa Ar^ 74-. jJ^J-i ^wvr:!^, gy beren te ' 3 -G r ave n-

lia^e 17 J a:, nar i 19C.T, É.viünVdViekler'a&r , wonoMe rUina Pauiov,-
nastraat 11;/ t. o ' s- ' -ravenha t e, v;erd verslag uitgebracht over
oen Vlamlsüerücon.^r-js , uat in AHB terda^ t'^^ou-^0^- is-

2 4 n d^r üiücusüie-punten v;su h-rt voortdurende j.eld;_,e-
Lrek, y.aardcor allerlei plannen niet deur ge üe t i.ondon v. orde n

. -'-iikele aaiav-öiiicün b tü lde ; . vo..r de Ylam(,roup op tu -heïxen,
.,6-..:JLAaclL^PQr..,$.aiQ.rIIux...vtIjr: ^ i -d^hot yoortbö&^a.';n .voer tünninste

een iöar vèrae/rira. ^r was ook critiek'óp de inlioua van
"De viaui", v.:elk.e te geloerd en t« hoo^draverid vjord £eacht.

31̂  de verdere beaprekinö v-erd ^r op ^e^eaaii, dat het
ideaal van de Ylani^roep is: &ocJalisa-j aonder dictatuur.

het beter v;as o;ii het so-
tts vürv\ü« : ;enli^i:ün, ^c'o-r ^icii aan to sluiten bij de

1. v. d. 4., oiiidat 'de Vla:a^rot4p door de £,eriii£ö nacht reinig
aou kunnen bereikon. findören reageardön hi«r fol op yn ba-
vstterden, Uat Ji,j ^ich nov-i t bij de.se partij souden aanslui-
ten.

' ï!a da pauae trad het lekencabaret op. liet kapitalisme
werd bespottelijk j. eaas-kt en het aociaiisme verheerlijkt.

geheel stond echter op aeer behoorlijk peil. (einde)



UITTREKSEL

Uit : A» l&W. Naam: «gaiMn.̂ ]̂  R,l,3, en 9»

Voor : OD 2^3^ Naam: "Internat. Socialistische Beweging".

Ag. nr: 77723. Afz- : I.B. Den Haag, Datum:ll-l-SD,

Aard van het stuk: Financiële steun aan «Dt Vlam*.

Van een persoon, die als goed geïnformeerd kan worden beschouwd,
werd het volgende vernonen *

De directeur van «De Vlaa", Dirk 3GBILP, voaeade te Aiwterdaa,
heeft kort voor bet •vertrek van Ifoh. HATTA naar Indonesië, een lang-
durig onderhoud net laatstgenoemde gehad. Tijdens dat onderhoud gaf
Heb. HATTA aan SCHILT geld, waarmee de vwlledige aohuld van "9e Vlam"
eet«ald is.

Als voorwaarde werd aan deze gift verbonden de opname van de
Indonesiër DARSONO in de redactie van "De Vlam".

Deae DABSOÜO, wonende te Amsterdam, keert waarsohijnlijk OTer
14 dagen naar Indonesië terug, waar hij directeur wordt van een dag*

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B W

Datum: 28-4-50.

40060 - '49



YEETROWELIJE

Verbinding: No.12

Doss.22/37
Onderwerp: De Vlam

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar

Waardering bericht:betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

21 Dacernl

B.O.S. van 21 November 1949
No.73999 M.v.B.2.

/

-C.

Kaar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

Uit gewoonlijk goed geïnformeerde bron werd vernomen
J dat de financiële toestand, waarin "De Vlam" verteert, aan

^nde directie grote aorg baart. Ter verkrijging van een gro-
|̂ ter aantal contribuerende leden tracht Erita Klgj1 interesse
\ te kweken voor de diverse Vlamgroepen d bö r h'ët ~B.ö ud e n van
V lezingen.

Ook bestaat het voornemen om na de overdracht van de
souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië een
gelijksoortige vereniging te stichten, d ie zal worden ge-
naamd: "Vrienden van Indones ie ".'T/

ïïr zijn geen positieve gegevens verkregen, dat te
's-Gravenhage een aideling van de Vereniging van Vrienden
van de Vlam is opgericht.

Ook omtrent de in nevensvermeld schrijven bedoelde
vergadering zijn geen gegevens bekend, (einde)r



MINISTERIE VAN «s-Gravenhage, 21 November 1949
BINNENLANDSE ZAKEN

Ho» t B. i j •• T ƒ- r f. r

Betr.i «De Vlam"
IV. BD.3

Blijkens het gestelde in een aan de Vlanilezers te 's-Gravenhage
gezonden circulaire zou op 4 November 3*1. op het adres Anna Pau-
lownastraat 113 te 's-Gravenhage een vergadering van Vlamlezers
«orden gehouden*

Op deze vergadering zou door Frits Klef een inleiding «orden
gehouden, waarna een bespreking van het werk van de Vereniging van
Vrienden van de Vlam zon plaats vinden.

Ik aoge U verzoeken mij -«o mogelijk- omtrent deze bijeenkomst
te willen doen berichten, waarbij ik tevens gaarne cal vernemen of
te *s-Qravenhage een afdeling van de Vereniging van Vrienden van
de Vlam is opgericht.

HEI HOO H) VAK DE DIENST,
Namens deze,

Aan de Heer J*G.Crabbendam*
Hoofdcommissaris van Politie
te Ij



Vlamlozsre in Den Haag! ••'

Deze keer is do beurt aan U. Ho t is natuurlijk nu rjeds bokond,
.dat onlanaa to «mstoirdaitt opgericht is d<? Ve^Q-ni^in^ van Vriondenvan
de ylaïjL. JJé bedoeling^ van de zo organisatie i s , d o grondslag t o leg- • '̂
gsn voojf^a'an'^gezohds^QJüpiQitatie van, jgn-a allog we.k^iaci. .u a t is nodis
ónT varschillend3 redenen, ïn tegenstelling mot .alle <ind3r3 bladen
' is .üe V44m berooid uit de illagalite.it voortgekomen t So.rooid, . o.mdat
do Vonkgroöp haar laatste cont besteed hooft voor do hulp aan slacht
offers Van de bezetter. Daarom hadden wij 'gssn. bedrijfskapitaal.
-cSon kleine grbsp h'feft de eerdta uitgava ja'lt hotaroigon'zak gsf inan-
ci«rd eh verder iedere volgends w«,t de colportsgeopbrengst «n de

De V-larrV hQ&ift verliegen'lcreleden , '*Xn '̂ 1 Q^-l. doordat "bi.i dé .R-.eldzuiv<5 -
rin^ d^O-'KOléggnb e idé logere -van d1? eerste por-iofla afvla .^^^^ De VI a^
h^eft ygjg'déf V^rljgzen itolgd'ij'h door ho.ar onwrikbaro én standvast igo

ho'uciirigjin h'at Indone's^acha vraagstuk! Bedank wel. . "
heoft oris '~nl^t y-alle'm lozeriBi doch ook op p:rÖ.t e. „schaal

, Daarbij tovatn dat wij r ondanks de f inahc ielorooe i
Lijkheden, dé advertentie1 s van de !Niwin^ een bedrag vaia ruim driodui
zond gy ld on I - g o wo jg o rd hobboh. Van do ' ï f iwin on and^ron^ Om dor wille
van,do .cénséqüe'nt" socialistischo houding mist daardoor Do Vlam. juist
dio inkomston,. waarop-.do burgerlijke poïrs in haar exploitatie dr i j f t j
Vlamvrlenden in Don' Haag. ¥ij hebben deze mooilijkhedoh-aanvaard in
het va.s'to vortrouwon, dat de so-cialisto:n bereid-zuil on zijjin acht o r
Do Vlam to gaan -staan en mee te heipon, de goleden schade te compon- ;
s eren..,,^en ve-rtrouwen, dat wij 'ontlenen aan, de geschiedenip van do
öocialïstlBche; arbeidersbeweging. Steeds immers, hebben de socialist*
ten,. .!&,.,de .wereld begrepen, daf zij • mceten steunen op eigen kracht.
Steeds;..'bek hebben' zij doen blijken, ''bereid*""^'e zijn-off-ers • t-s--la^eia--• .- ——-
voor dé verspreiding. Van_het-socialistisch begiBel, voor de ontwik--
keling *an een principieel .soeialistische politiek.. i
Deze keer, zeiden we, bent ü aan d e ' b o u r t > \.4 ijoyü-iber

Wij nodigen U daarom uit, aj .s. Vrijdag ,' • de "bijoenkom.st op J
l de Vlamsolder, to bezoeken, waar Frits Kief ,'^en inleiding zal houden
en1 waarna sr e^n bespreking van het werk van onze vereniging zal ^
plaats vinden. U xfoet ,hst adres.; Anna Paul.qwn'astraat 113* 'sAvonés
8 uur. .Wij rekenen op U l ' *

(Hier afso'BÖ'ren) : , i l
Ondergetekende

woonplaats ....... ....... ...»*... v «'.*••
?ich aan als lid vaa ds Vereniging; van vrienden van de
een waandslijkOe' contrö^tis van f ......

( mst blokletters invullen s.v„p., )

Aan: Frits Kief,
ïugelaweg 133» Amstsydam-0.

"*f

*-*
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l U I T T R E K S E L

Uit : OD 488 Naam: MANDVERSLAGEW B.7.D.

Voor : OD 275 Naam: DE VLA.M-(lJTTSRMTIOWA.LE SOCIALISTISCHE BEWEGING)

*BJ3UC: Afz. : B.7.D. Datum: 15.9.1950

Aard van het stuk: Maandoverzicht Ho.8-1950

2ie tijlagen

Uitgetr. door: T. G. Op aanwijzing van :

Datum: 11.7.1951

\5 - 51 - 116 2



ANSERB GRQEPÉHINGM.. - .' ' .

Het Internationale Vlamkamp. 1950 werd dit Jaar op het land- "
goed; "De Haere" te Doornspijk van 22 Juli tot 12 Augustus ge-
houden. Het was evenals voorheen, onderverdeeld in een jongeren-
Itamp, een gezinskamp en een ontmoetingsplaats voor ,Vlam-socia-
listen met geestverwanten uit het "buitenland/ . ^ \/-

"De Vlam" heeft haar "onafhank^lijk-socialistisch" stand- ;' •,__
p.unt tot op 'de. huidige dag ontvouwd"op een wijze, welke haar '; \-^
politiek uiterst linkse oriëntatie ondubbelzinnig aantoont.



De Vlam-opvattingen over kolonialisme, óver Korea, over
België en het zgn. clerióo-fascisme, over Indonesië en het natio-
nalisme der Aziatische volkeren, over het Atlantisch pact, ̂ etc.
zijn van revolutionnair kaliber, ontleend aan. Marxistische theo-
rieën. Veel van de in de Vlam-kringen ten toon gespreide opstan-
digheid is niet meer dan quasi-revolutionnai-ï1 gedoe en politiek
pathos. Kenmerkend voor de Vlam-oppositie ïs haar querulante^
ne'iging om zich overal tegen te verklaren, waarvoor politiek ge-
matigder elementen een waarderend woord over hebben.

De dialectische betog.en in het "Socialistisch weekblad v^.or
vrijheid en cultuur" zij n voor -hen, die.de eigen'tale van "De
Vlamr' niet verstaan .evenzo vele • puzzles. Men is tegen Amerika en
t̂ f" "i de ,Sowj et-Unie; men is voor een socialistische Derde Macht,
De Vlam- socialist en vertoeven met hun bedenkingen, en voorstellen
gaarne op de drempel tussen een "burgerlijke" en een verbeide .
socialistische maatschappij. Op hun categorische politieke uit-
spraken volgen doorgaans geen daden.Daardoor varworden aij tot
politieke phras.e. . ' • ' . •

Het internationale weekend,' op 3 Juli 1950 ter inleiding'
van dé'.. International e Vlamwèek,, heeft zulks wederom aangetoond.
Onder voorzitterschap van Sam de Wol ff werd daar over de kwestie-
Korea liet. woord gevoerd do o, r het Engelse parlementslid' Haro ld
Davies, «n ,de Roemeen Valentin Toma. Van Ir Roger Clair, die op
het. laatste moment verhinderd bleekste zijn; werd een verklaring
voorgelezen-door de jonge/ Fransjnan Claïtde -Hê &f'eM* De Vlam—re-*
-dacteur Frlts' Klef . (Johann-Friedri.ch 'Kief) zo.rgde : voor een sa-
menvatting, waaraan dezerzijds:,,enkele passages .zijn ontleend:

"Niemand twijfelt eraan,, dat de Npord'-Koreaneh liebben aan-
gevallen* Maar ik meen te mogen zeggen,, dat meneer goed
aan doet daarbij niet te vergeten, dat deze aanval uitge-
lokt was". _ ' ' t . • • " ' •

T«t.̂  "en had Kief de zaak zo gesteld,-"dat wij in het Koreaanse
^ conflict te doen hebben met een nieuw,.maar thans door de

1 Amerikanen, geprovoceerd "Pearl Harböur",
E n tenslotte z.e i d e dezelfde sp rek e x : ' . - ' . • - -

"De oorlog is niet onvermijdelijk. Öat moet ons uitgangs-
. punt zijn. En of nu Koos Vörrink of Paul de Groot ieder op
zijn wijze deze onvermijdelijkheid betogen en aan de oor-
logshysterie meewerken, wij moeten ons daartegen verzetten",

"De Vlam" van 12 Augustus j,l. (,blz. 8'en 9) bevat een re-
laas over de verdere inleidingen en discussies, welke door een
internationaal gezelschap van Fransen, Engelsen, Duitsers, Ita-
lianen en een enkele Spanjaard en Roemeen in samenwerking met
de gastheren gehouden zijn. Racisme, sociaal-economische voor-
zieningen in Azië, toekomstige anti-Franco acties, de strijd
van Labour tegen het dollar-kapitaal,'de breuk tussen Joegosla-
vië en het Kominform en de anti-Leopoldstakingen in België vorm-
'den de bonte reeks der behandelde onderwerpen.

Het radicalisme van s'De Vlam'1 is een reactie op de beweerde
en gelaakte verburgerlijking van de grote politieke partijen in «
Nederland nochtans zonder veel risico voor de betrokkenen. Het |,

•: , -"15 « :, ' • • ' ' . '
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politieke gesprek in dit milieu van links-socialisten mag echter
niet van elk belang gespeend worden geacht..De internationale
Vlamweek bijvoorbeeld leverde ook zienswijzen op met meer diep-
gang en van een bredere allure, dan die Sam de Wolff, Prits Kief
en de jongere Vlam-garde ten bestre gaven. De Roemeen Val ent in
Toma bijvoorbeeld kantte-zich inet steekhoudende argumenten te-
gen de interpretaties van De Wolff en Kief over de militaire
en politieke ontwikkeling van de-gebeurtenissen in Korea. Ik
weet, zeide hij, dat er lieden zijn, die, als het om Frankrijk,
Nederland of Engeland gaat, de "Volksdemocratie" een ongeluk
vinden. Gaat heffe evenwel om Korea, dan zien zij he^ gevaar als
minder dreig eiïgv Het zijn dezelfde lieden, die in Éuropa^de Rus-
p""-ïhe politiek een ongeluk vinden, haar echter voor Azië geens--
zins een ramp achten.

"'De Vlam" heeft Toma's betoog - wat het blad in elk geval
tot eer strekt - in het nummer van 5 Augustus op blz. 5 in
extenso afgedrukt. Toma's pertinente uitspraak over het ont-
breken van een democratische ontwikkeling in Noord-Korea als
gevolg van een historisch gefundeerd Russisch dwangregime stak
schril af tegen de globale beweringen van Sam de Wolff in dit
internationale gezelschap, laatstgenoemde had het gebeuren in
Korea de liquidatie genoemd van toestanden, die reeds lang over-
jarig .waren. Volgens'de Wolff-had men in Korea,evenals in ge-
heel Azië, te doen met gerechtvaardigde nationale verlangens
van de bevolking.

Het ware,, zoals gezegd, lichtvaardig de politiek-agitato*-
rische rol j welke "De Vlam" week-in-week-uit vervult, met het
oog op het vorenstaande te onderschatten. In dezelfde Vlam-
aflevering van 5 Augustus j;l. werd. b.v. in een beschouwing
over de te Amsterdam geëxposeerde kunstschatten van het Kaiser-
Friedrioh Museum te Berlijn de zinsnede ingelast;
/••-~ "Eigenlijk zouden we de Zwitserse bladen moeten lezen over
KoVea, omdat de pers van alle bij het Atlantisch Pact aangeslo-
ten landen zwaar gecensureerd wordt".

En in de speciaal door jongeren geredigeerde Vlam-afleve-
ring van 22 Juli 1.1. schreef Frans Kempers o.m.:
"Onthoudt de oorlogshitsers van Oost en West iedere steun. .Be-
denkt, als je het Atlantisch Pact steunt, dat je daarmede de'
weg baant voor een Europees fasciseringsproces van tot nu toe
ongekende omvang en dat je straks schouder aan schouder komt
te staan met Duitse, Spaanse en Portugese fascisten". En iets
verder: "Steunt.derhalve de enige politiek die men als vredes-
politiek mag betitelen, de politiek van het internationale so-
pialisme, dat zowel .de Amerikaanse vrede (de vrede van het sol-
dat enkerkhof) als de Russische, die de vrede van het concen-
tratiekamp betekent, afwijst".

Deze en soortgelijke uitspraken tonen aan, dat De Vlam- v
groep actueel-politieke denkbeelden ontwikkelt, welke voor de
demagogie van het Stalinisme niet behoeven onder te doen.

- 16 -



5 December 49^•zm^^ï^**
B. 72800

IV. HD.2

G.J.Iaidding l \ \r aanleiding van U* schrijven dd. 17 October 1949 no.I-1388/4£

moge ik U berichten, dat fterrit Jan LÜDDIKG (18-6-1929) In zijn woon-
plaats, Bergen, gunstig bekend staat, ook op politiek gebied. In de {
politie-administratie aldaar komt zijn naam niet voor.

Ook betreffende zijn vader on stiefmoeder (eigen moeder is over-
leden) is bij de politie te Bergen niets ten nadele bekend.

IHBT HOOFD VAN DE DIENST, ; j •
A Hamens deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.b.(nieuw) J.G.Crabbendsm,
Hoofdkwartier van de Generale Staf
Prinses Julianakaaterne
t«



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

16 NOV.1949

t/
Verbinding No : 102
lo» l 82 «* '
)nderwerp t G.J,Ludding«

urn van ontvangst bericht : 12*11-49 j A'\.Ü|
ïe> rouwbaarhei d berichtgever: betrouwbaar» "•••
/aardering bericht :
Tevens bericht gezonden aan : a)Procureur-üeneraal,fgd.Dir.v Politie te Amsterdam»

b)

fedewerkende instanties : gene
)ndemomen acties : gene, „ j)

Ter voldoening aan het gevraagde bij Uw schrijven van 2 November 1949 No.7x926,
jetreffande G. J .Ludding, heb ik de eer U het volgende te berichten,

(r) Gerrit Jan LUDDING,geb.18-6-29 te Alkmaar,wonende Eikenlaan 17 te Bergen(Nh),is
Boon van Abraham Johannes Ludding en Antje Mantel(laatstgenoemde overleden).Bij de Politie-
idministratie te Bergen(Nh)zijn geen nadelige gegevens van hem bekend»
Htjn vader Abraham Johannes Ludding is geboren te Hoorn op 3-3-Q4»beroep procuratiehouder.
2.jn moeder Antje Mantel is op 8-ll«30 overleden*De vader is op 10—9«40 weder gehuwd met
Jhristina Hendrika Wilhelmina Bouwman,geb,ló-ll-ll te Amsterdam»Van dit echtpaar zijn bij
Ie ^olitieadrainistratie te Bergen(Nh)evenmin nadelige gegevens bekend.Op 24-6-42 werd als

eziende voogd over de minderjarige Gerrit Jan Ludding benoemd:makelaar Pool te Andijk»EBJDE»
1 Bergen(NhVP14 November 1949
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DS TL.'.:: *an 21 Kej 194-9, onaer de titel: "Wat ±3 hei; socia*
l Isme Ü wnarö% o. r.; * (, '
"De 'H-sia vecht ja* t rte j-ub to^sti de ïCtutür, üo is bét -aoriqL&jf;
"omwc£9tt gpsee.'d. Zij iretfft onknap d-uizMitfen £aL£etis<&pdi&g
"tour .*,rbèi<3 mot Icr&oht vcorV^*» ajatiesi. Hftt is Pwft&ëtl
"dit .mogelijk te raaken." ' ' - • \ ' ^
ïï&t resultaat van' deze eetio is gèvej&B '̂i dat de \raiainig "
ƒ "5.000^ werd bcreitt, "
In co jaren 1947 an l£Ag verd respectievelijk ƒ 5.380?-'éïï
/ 2.000,-' bijöer.gübrucht,
Hiermede schijnt -echter ^e finnaciële grondslag; vstn ÜJE

riet v e r z e rö te zija. Le
in het ^omis

( VerenigingTATL _'m
- - - '

^

na oen gejonde financiële
op irJtlotie
KI3F, op IC

•<n**j&>r z*'***» i~r*ó3*ff**i*s*fxff**f™*X
den aij. 'oie een minq

v „ _., jaaand, terwidl Wösstö alle ^
; §oe*i& ïcomen ean ae «5j^lait«tie v^n ,5
üi_ ^—^.„„^ _—a^, _._^_^_i door d* fli*ie

posi-tie van
, heei't^op

dar HOP, welke "op l- en E
punt van Ije^prekin^
inkomsten vear knap
het teruglopen v&n
slechte coltJorts^ge. Pe' s^e&uld van
ƒ 850.-. Alie conirib^tieéïel^»» en
door ao
osi op fce^i» korte tajssjjn een
te lopen. De redactie zal

door
- v&n -"" " ' " • *"

vreefcb3,ad viaa d? HOP, nl.
YöJfjL te'fc
jl, ^frö gèhotuJen, ««a

Do x!$ic!usié luidde:
gedaald, het^geea werd gewet e»

" s en -3? " verrekt'*
]cran-t

+inTso3wa.tën'
woydea

^oiiuld -1̂  *%
en

k.
ct^t b«t
ae

Het geiroïg trein een en ander ia
gaan da*. SCP, HST £04$4&t wattrvan

Rö|» op OBr^gelmetige^iijde
eo£i«iac*i ~-&et laatftte- in ,A

tóMtfnéï}. Ditt orgaan. 20 Wrd' Aangekondigd/
dehi jn«b^,-. d«az%<9e. afdeliwg Sotterda» der

1. DE
Met ingang van \r 1949 2èO. door de BCXP borden
geven "De Internationale" , welk orgaéin voorlopig in
cilde vorm eens in de twee oaenden zal
DO edminiatratiö i«? ^-evbatigd bij W. OPERAJÜ&S
redaotie wordt waargenomen aoor H. J.
0.vi.n de, 3HIKK» .



BIHUEKLAJIÜSK

Ne, t B. 71926

s-Gravenhaget 2 Koveslw

IV.
G.J.Ludding
HD..3
Hiermede aoge ik U berichten, dat naar mij van militaire sijde

werd medegedeeld, aan de dienstplichtige Qearéit Jan I3DgDISQt g eb,
18-6-1929 te Alkmaar, wonende Eikenlaan 17 te Bergen (N.H.} enige
tijd geleden een exemplaar van het weekblad "&e Vlam" werd toege-
zonden.

Bc aoge B verzoeken mij te doen inlichten omtrent zijn politiek»
antecedenten e.q* activiteit, alsmede betreffende de personalia en
de politieke oriëntering van zijn ouders of verzorgers, zo dezen te

mogelijk - gaarne met enige spoed

SHKT WOm VAN I® DIERST,
;i Namens deze,

Bergen woonachtig
uw antwoord cal Ik -

tegeaoet xiem

de Beer Diatr.Commandant
der RijkBpolitie in het diitrlct Alkm
Keanemergtraat 253
te BBII^O.

J.G.Crabbendam,



MINISTERIE VAN OORLOG. -S-GRAVENHAGE IL^October 19^9.

HOOFDKWARTIER VAN DE
GENERALE STAF
SECTIE G 2 B

No: 1-1388/49 GEHEIM *» . .

Onderwerp: Toezending "de Vlam" 06(161(11

Bijl:

O

AAN:
Hoofd B.V.D.,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E ,

Mij werd bericht, dat aan de dienst
plichtige

•JLUDDING, Gerrit Jan, geboren te Alkmaar op
10 Juni 1929, wonende te Bergen (N.H.) ,
Eikenlaan ̂ 7» een exemplaar werd toegezon-
den van het weekblad "de Vlam".

In verband met het opgemelde ver-
zoek ik U beleefd mij t.a.v. betrokkene
nadere gegevens met betrekking tot zijn
politieke richting te willen doen toekomen.

Typ:MvdH
Col l '

Mvc

:^f HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Luitenant Kolonel,

(M.P.Kokje)

1 6 3 9 1 - '47



Devaluatie? Ja juist, devaluatie» De kranten staan e* vol van.Aan de
e-ffeotenkantoren scholen belanghebbenden samen. Er is dus iets aan de
hand. ; - , - . . • : . ,
Een ding zal Ü inmiddels vel-duidelijk geworden zijn; devaluatie, prijs**
stop/ dreigende -werkloosheid, de economische situatie in Engeland,Ja-
pan, Duitsland, Indonesië en de Ronde Tafel Conferentie, problemen
genoeg. TJ hebt een onbehagelijk gevoel omdat in het algemeen behoor-
lijke socialistische voorlichting ontbreekt. Precies. Daar gaat het om.
Hu, de Vlam tracht haar te brengen.
Zie vrienden, daarom komen wij met U praten. De Vlam heeft het moeilijk
Zij steunt niet op een groot bedrijfskapitaal, noch wordt zij door e£n
partij of een vakbeweging gesubsidieerd. Zij heeft slechts één beaiti
het vertrouwen en de''%mpathie van haar lezers. Daarvan kun je, segt
de pessimieti de drukker, de post en de huisbaas niet betalen.Accoord,
zeggen wij maar dat is alleen maar waar, als. die sympathie niet in
financiële steun om te zetten zou zijn. En wij weigeren te geloven,
dat socialisten niet bereid zijn hun blad De Vlam sterk en onaantast-
baar te maken.
D»s, wij zijn geen pessimisten en daarom zijn wij er van overtuigd, dat
de solidariteit met De Vlam onae vrienden er toe aal brc-ngen, aich ia
grote getale bij de Vereniging van Vrienden van de Vlam aan te sluiten.
Dat. geloven we niet zo maar, we weten het, omdat uit het hele land vrien*
den de. helpende hand komen bieden, Nu, daar hoort TJ dan toch iiok bij,is
het niet? Dus vult U onderstaande strook in, dachten we.

vriendelijke groeten
J.J.Buskes jr
Sam de Wolff .
Frits Kief

(hierlangs afscheuren)
' Ondergetekende . , . , . ,+)

Straat . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . • • • «
Woonplaats . . .... . . ...
meldt aich aan als lid van de Vereniging van Vrienden van de Vlam
tegen een maandelijkse contributie van f.......
+) in blokletters s.v.p.

(Handt ekening)

Aan Frits Klef
Tugelaweg 1>3
Amsterdam O-



RAPPOR!
Van i KA-R .A.
Aan* Hoofd B»
Fo. E 250. %
OUDERWERPt "COMMON WEALIH».

V,-'-- -

H OCT.I949

Sardine deelt ons in antwoord op onze brief CEH/49/4&3,
dd. 11-Y-49 (64905), méae, dat op zijn kantoor niets

Îbefcend is Omtrent Jean SM1E of W.J.TAïXOR, behalve, dat
gAïLOR politiek secretaris is van zijn beweging.
Vérder dut Sardine ons de volgende informaties toekomen:

GQMMOÏÏ WEALTH.

OOMMOÏÏ WEALIH'werd in Juli 1942 opgericnt, toen twee
kleine linfcs-georitnteerde bewegingen - Sir Richard
AC LAND «B "gQRWARD" en J.B.PRIESgLY?B "1941 OOMMEEIEE"
een fusie aangingen.
Inde eerste paar jaren van zijn bestaan ontwikkelde de
nieuwe Partij een tamelijk aanzienlijke kracnt, maar
inwendige meningsverschillen verzwakten haar en verschei-
dene van haar leiders traden uit, in de meeste gevallen
ten gunste van de Labour Party. In April 1946 trad de
enige parlementaire vertegenwoordiger, die OOJMMOH WEALTH
bij de algemene verkiezingen vëE 1945 had verkregen,

jSCiCommander E-R.MILLINffiPON. M-P. uit de beweging* Hij weré
lid van ae Labonr ïterty.

WF.ALTH werd nimmer beschouwd als een subversieve
organisatie, noch was de partij ooit het onderwerp van
nauwlettende observatie voor de Security Diensten.
De doeleinden en het onderwerp der beweging zijna
Ze maakt er aanspraak op "staatseigendom" en"vitale demo-
cratie" voor te staan. Ze pleit er voor, dat aan het volk
zullen komeni het totale grondbezit; banken, verzekerings-
maatschappijen, bouwverenigingen en andere financiële in-
stellingen, alle brandstof-, kracht- en watervoorzienings-
orïdernemingen) alle vervoer en verbindingen per land, zee
en lucht;̂ lle belangrijke grondstoffen als ijzer, staal,
chemicaliën, cement en baksteen; alle fabrieken en grote
werkplaatsen en alle belangrijke handelsondernemingen* De
maatregelen ter nationalisering moeten in zeer beperkte
mate vergezeld gaan van een vergoeding voor de vroegere
eigenaren en aandeelhouders.
Onder "vitale democratie" verstaat de Partij i
1. het beheren vande industrie door de arbeiders;
2. wetswijziging;
3* een democratisch systeem in het leger;
4. betaling van gemeenteraadsleden voor verloren arbeids-

tijd om de arbeiders gelegenheid te geven een actieve-
re rol te spelen in het plaatselijk bestuur;

5. de verbetering vande opvoeding om allen tot "actieve
burgers" op te leiden;

COMMON WEAlffH beoritiseert de Labour Party, omdat deze te
velgig industrieën heeft genationaliseerd, een te grote
Icnadeloosstelling betaalt, en in het algemeen te weinig
doet 'om de democratie uit te breiden. Ze beschuldigt de
Labout Party te trachten een oapitalisttisch ateloel voor
het volk te voeren. ee^n*
GOMMON WEAIflH stelt zich niet op een theoretisch Marxis-
tische - Leninistische grondslag en 2 e heeft niet in rela-
tie gestaan met de

1-10-49.
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G E H E I M ,
Verbinding: No.12

Doss.193/11
Onderwerp: Common Wealth
Datum ontvangst bericht: 28 Juni 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

,30 Juni 1949.

Volgno.

1 JUL11949

£oals reeds is gemeld heeft "De Vlam" contact verkre-
gen met de Engelse "Common Wealth".

Hierbij wordt toegevoegd een afschrift van een brief
van de Common Wealth, gericht aan "De Vlam" en enige bro-
chures betrekking hebbende op de Common Wealth. (einde)
W



A f a o h r i f t.
i

COMMON WEALÏH

ÏÏEAD OPPICES

12 HIGH STHÏÏET, Please reply to offioa 460 WILBRAHAM HOAD,
HAMPSTEAD, of origin CHORLTQH,
LONDON, UT.W.3 LOUDOH. MANCHESTER 21

Phone: HAMpstead 5879 Phone: Chorlton 1801

18th June, 1949.

Dear Comrade,

Our comrade Jean Smit has told me about his recent visit
to Holland, about whioh I wrote to Lies van Weezel and I was very
glad to know that hè had met you and Comrade Riemens and exchanged
views.

We in Common Wealth, as Jean Smit had doublless told you,
are very, eager to eatablish and maintain contacta with comrades in

( other co"untries. I have already,. taken steps to ensure that you will
receive our monthly and three-rinonthly puhlications, and have to-day
sent off a number of our pamphlets so that you may obtain a general
view of our policy and outlook.

Common Wealth's main activities have been, recently, to
set up "leagues j»%?/orkers' Control" both in London and in the Rorth
of Sngland and to work with the Congress of Peoples (London Centre)
in which we have been, I think I can claim, the moet active British
organisation, despite the fact that we are small in numbers. In
connection with the latter three of our members are serving on the
Organising Committee for the next International Conference, to be
held in London in October next, and to which, I trust, the Socialis-
tische Beweging wil be alle to aend delegates. I shall aee to it
that you are kept fully informed in this direction.

» I am not sure whether your movement is already affiliated
to the Congres of Peoples, but I think that if you are then you
should be attached to the London Centre since that deals with both

j' the Duteh and British Empires. If you could let me know the position
in this matter I should be very gratafui.

If it is more convenient for you, please send any reply
in Butch, which Comrade Smit will translate for us. I am hoping that
aur two organisations will now remain in constant touch. By the way,
if you think that you could dispose of any our literature in Holland
I should be very glad to send some - either free or for sale as you
like. Por our part, I fear that we .could not sell literature in ÜJutch
in Britain, but we would like a eopy of each of your publicationa
for our files, so that we might keep informed of any developments
in policy and action which take place.

"v/ith socialist greetings,

ÏOurs fraternally,

w.g. W.J.Ïaylor
Political secretary.

POR VITAI DEMOCRACX AND C01MON OWNERSEIP
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Pleaa* repty to offic« 460 .tg£8&A.H4H EOAD,

LOfïDOK* HAJICHSSTÏH 21
PhOB®: HA%at«a6 5879 Phoast Cïiorlton 1801

18th Jone, 1949,

Dear Gomrade,

eoaiiraSe Jean Sait hae tol«di me sbo-ut hls röoent visit
to Hollaad, about whicfe I wrcts to IJ.es van Weaael and I -«as very
glad to kaow that hè had mst you ancl Comrade Hiemena and exehanged
view»»

O
i« in CoiNHm w*»lthr a» J0a» Smit had sloufeiless told you,

are very sager to eatablieh aad maiintain contacts with comradeB in
other coantriöa* I hava alread^ takea steps to ansure that you will
röoeive ou3r moatïitly and ttiraHe^aoötlily publicatiöns» and have to-day
sent off a nuïaber of oor pampbletg so that you may obtain a genera!

of oor poliey and otitloofc*

Coaanon Wealtii's main aettvitiöe have bean, reeently, to
set np "Leagaea 0fo«Workers' Contayol" both in T,on<ion aad in toe North
of Sn l̂aad aM to work with. tiie Coïtó^esa of Fêopléa (London Centre)
in f^i!^"ferat-'-tea«nf ï' tj&i^e l -iüp^ 'elaim* -.iSié iad»t e£tiv« British

d«öpite tiö f aet '• that we ar« sisall in nombers . In
h tïi* latter three of bar membera a^e serving on the

Öeaaaittee for the next ifst«rn.atioaal Conference, to be
in ï^o^en in öctober n^t, and to wïiich, I trust, ' the SocialiB'-

tiache Beweging wil be alile to send delegataa, i ehall see to it
that ytm are Jcé^t föüLljr iïtför^ea in this

o
I am not mire «höther your movement ia already af f iliated

to th« ÖfBgr®* ^f Peosplea» feat I thiak that if yoa ar« llien you
ahoald fee atta0a«d to tlie ï^ondon Cémtrci ainae that deals svith both
th» j^jcfeth alsft i!?ittsli ^a^irea* 11 you ööold lat w* ioaoii the position
in thia i»*ter l afeoulct bö

If it ia more eonvsnleiit f öï jou* glease eend any reply
ia Dutffe» tóieh 0oöraae Sadt will taf̂ neïate fw as» I /«• heping that
oor two organieations will now reaiain in constant touch. Bv the way»
if yoa tlit̂ : t&at voet could tiffow e óf an̂  oor litaŷ tttra la Holland
I sh&uld fee v'vty gltól tö m«toè »e»ê * eithèr f r®« or f -«r sals ae you
liles» ̂ r 'oa$- -part, I fear t!m* we öould »ot sell literatui-Q in öutch
én Brétain, but we would like a copj of e ach of your publicationa
foï» offip files, so that we might keef i&fors«d of any devslopmenta
in póïïcy and aotion which tak® place.

With socialist greetings,

ïouys fraternally,

w .g»
Political secretary,

FOS VIÏ4t D110CH4GY 4HD COKHOH OWHSHSHIP
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> REPORT OF THE
SEYE1NTH ANNUAL 'CONFERENCE
BRlSTOL/' ' EA.STER.

The7 experience gained by atiocesaive Conference
Arrangementa Goffimittöea reaulted thls year in a Conference
which waa, in American torms , run "mi.ghty • aliok„ " A'reaa-

* oriab-le hall, good catering, cajeful booking of aocommodation ,
a well run aocial, good ohairmanship by the five National
Committeo membera who ahared the job, delogates' spocohea
brief and . to the point, and meticuloua obaervance of pro-
cedure (on which the body of the Conference waa alwaya wil-
ling to give its advice to the chair) , all l e. d to a amooth
Conference with complot ion of a thoroughly oonaidered Agenda
doad on "time.

Aa darknesa feil after a olear Spring day, the
Oonferonco oponed -:Good Priday, April 15thr Messagos from
the Fighting League for Total Democracy (Hamburg) and from
a Common lealth group on, the Gold Coast wcro rcad as frat-
ornal groetings. J, Kweai Lamptoy, Afrioan Preaident of
the-London Centre br.ought fraternal greetings from the
CPQgrcaa of Peoplea Againat Impe'rialiam. Hia impreasive
bearing, no leaa than tho honesty and aincerity of his
thoughta,- well merited tho applauae hè rccoivod. Didior
Limon (Raaaemblemont Domooratiq.uö -Revólutionnairo , pranoe),
made an exciting apoech, brilliantly outl-ining tho-poaa-
ibilitiea of co-opcration acroas' frontie.rs in fighting the
threat of diotatorahip by tho modern state. The feèling
grcw, and it waa Qonfirmod. by plana made during the' Confer-
ence, that theso fraternal moasagea meant more than the

• oonventional exchango of grectinga -- i-t became cloaJ? that
thoy wero a basia for joint action, bringing us nearor to
'realisation of the idoa of a World Party for which tho 1 9lf.8
Conference at Buxt'on cailcd, and for which ao much ground-
work haa aincc boon don-o.

Goorgo Wallace', in hia Chairman's Addrosar,
blcnded the party's fundamontal principlea 'With illuatrat-

. ions of tho^r day-to-day applic'atlon , and held that pursuit
of self-intereat aa a policy stands utterly condomned by ita
own results. Running through the addroaa waa tho aame
thread of co-opcration botwcen free pooples whioh had boon
in 'evidence in the fratornal groetings - there was present
all the time tho background pioture of the new world as it
may be if thoae who bolieve in it atick togethor and atrug-
gle for it hard enough, long enough, and si-n&erely onough,

f '

• .The aeasion on t-ho Workers' Control Document waa
marked by two foaturea •*• tho dofinite way in which manag-
erial control, open or disguiscd, was rcjooted, and a real-
istic recognition of the difficulties which the achievoment



of industrial domoor a ay must involyc. Dologatos discusscd
and accept c d the document in the l'ight' of thoir oxporienoos -
•as a shop'Stcward-, as owner of a small faotory in which an
qxpcrimont'..in democratie running was being made.>,as a social
worker, as.-a manager, and workers in various. indu.st.rics.
Underlying-the discussion', was .the kriowlqdgo that domocracy in

; .in.dustry. önü-othcr walks of lif'o was tho solc altcrnativo to
tho rcgimented society whioh,,threatons.us to-day.

. ^Luring the discussio-n: on tho International .Afféirs
. Docum:oht t;hq.r.o wero many different viowpoints oxprosscd in
anËlys/ihg th-e pr.oblcm of'the gr.owing -confliöt ;'betwoon tho
Russian and Ameri'can bloes, though tho Conf erenco resolved to
opposc bo.th. forccs and' t o rcjoct tho values of':powor politics
on which the conflict .is basod. Gloar difforoncos came to tho

; fors-in consldering' our relationship to tho Crusado for world
Gove nmont, but that our aim was 9-world society was mado clear

1 feeyond all doubt. Egually cloar. was the. .condcmnation of col-
onial- oxploi'tati.on containod, in the Document, and wholohoart-

,-;. odly, ondor,Bod;by..,'thc Gonf ercnco.

Bitter oxperionco móuldod tho dobate on future eloot- /
: ór-al stratogy. : ,Göno was the optimism of 1 91f5 > sonc was tho ^
tondoncy to wavor -and to submorgq Gommon Wealth's'purposo or •
idon.tity in tho machine' of :the Labour Party. Hcrc, as in the
decision on International Affairs, was cloarly sho.wn thcj dotor-
mination to build an alternativo, rathor than passivoly accopt

, • a -"los-scr ovil.',' •
; • • ' • : . . • . • • BACKGROUND.

. ' ,The Social is worthy of special montion, for it typificd
thO' air -of genuino good comradqship which pervadod the wholo

: Conforoncor Hore the Bristol B^ranch shono, coupling to warm
. hospitality,:' a .display of aotihg talent in an all too short
playl-ot-, • v • • • ' . ' . .,'.'.'

.' ! '

Symptomatic top, was a sossion cmploying the Sonsory
• tochniq.uo of disaussion - agreemcnt by synthcsis.. During it,
porhaps, thoro was a; tondcncy (born -of unfamiliarity) to cling
unoonsoi-ously to s'tandard procedure, b'ut that the cxüorimont
was of valuo was'in.di.sputablo. .. :: . ,

• ., ' ' ' ' ' i ' . . . .,1 . . • v

. That. dis-cuss.ion' do-os :not pr^eoludb action was demonstr-
ated by, the onthus.iastic .work donc In stroot solling of
Clarions and an open-air moeting ori-.> the Downs, Thosc wore
O0"0por.ati,vc aotions, but had thcro been a prizo for -the bost
performance it would have boen carried back to Cardiff by tho
stalwart -who, not content-with a'salo of sevoral dozen papers,
also. onrol.lcd. a ncw mpmber as a rosialt èf a chat in the stroot.



GONGLUSION.

1 Tho verious votcs-of thanks onthusia:s-tioal-ly"takGn as
the: Gonforencc close d showod that i t has boen a happy expcr-
ion'co, both politiaally and socially. Changcs have gone on in
.Commoh Wcalth wit h the passing of-' yoars. 'No longcr .-are Confer-
ences pcriods of crisis, no longer aro thcy. strugglcs for sur-
vival,'no l enger are thcy battlogrounds, F.rom: the .stormy past
Gomraon Woalth has omergcd, perhaps smaller, but clcaror in pol-
ioy .and more unitcd in purpose than ever. • Rcsolutions and Doc-
uinents at this Conference werc acccptcd, not élways without
oriticiam, 'but with the oonviction that thöy. wérc ' fundamcntal
enough to givo the party a cl'car lead in a politicslly con-
fusod world and to avort, finally, any dangcr of' bocoming meroly
a band of hopcfuis groping for a path. '

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE 1 Jltf COKPEEEFCE.
l » t- T 1 l 1 l t t l ! » t t f t l t, 'l t t t t l t t t \ l « T t l f t 1 « !"1 t \ o n duet of C o n f o g onoc| • _ ; . , • „ • 'Rdao lu t ion 1 ._

This Confo ronco rcsolvos that at any point during tho
aubsequont procoodings of the Conference , the Chairman may, with
the approval 'of the Standing orders Commit.too ,- " annöunco t ha t -hc
will prooood to. oohdüot the cur.ro n- 1 discussion -undór tho follow-

. ing; rules. :Thöso Tulo's shaïl bc "off aoti'^o for""the' i^dmaindor of
that Session, excc-^t as p rovidod bolow. . ' • ' • : i ' •

•*• . - -

(i) Subject to the prior suspension of Standing order No.
2 and the Rulos of Dobato, the Chairman shall, if he'thinka i t
dosirablo, substituto for the Motion beforo tho meeting a rel-
evant titlc approvod by the moeting, profórab'ïy in tho form-of
a q.uestion to whioh.an agrood answcr is likqly to facilitato
agrocment on the original 'Motion. Aftcr di'SCUB̂ ion and, whoro
possiblc, agr.oemont, othor questions- similarly ohoson may bo
discussod and answorcd. The chaiïmon will thcn' "invite , and may
himsclf submit, motions doaling with the matter of the original
motion, so wordod that -thcy may bc' co:nsidcrcdj' in the light of
the disoussion, to have a chancc of gonóral acceptanco; cvcry
offort ;will be mado to rcach a dcci.sion in this way v/ithout
voting, which will be us.cd only as a last rosort.1' '
. . . (ü)' A motion to, rcvert to controversiai'. argument shall"
bo diaoussod and put to'tlre meeting, but if a yotc shows more
than half but loss than two-thirds of 'thbac voting to be in
favour of it, tho Ghairman shall' deoidc whcthcr'.tp act upon it.

(ui) The Chairmon shall, on any -r esump'tioh o;f- standing
Order No, 2 an'd the Rules of Debate , with the consent of the
mqeting, rcvert to the mothod of controversi'al argument eithor
tomporarily- or for the romainder of the sos-sion'* ' ;

• . (iv) The Ghairman shall; whonever hc thinks it desirablo,
romind speakers of the groator usofulness of a statement in

'• ' -JLr •



positivo tcrms as oomparcd with merc ncgation. More especially, -
whcn a nóvbl suggestion is brought forward, hè shall givo prc-
forcncc during the oarly part of/discussion to speakers supp-
orting the suggostion, or trying to olucidatc it by que-stions
and otherw-iso; whon satisficd that tho proposor'has had adc-
qu.pto opportunity and pncouragomcnt to cxplain .hls proposal, ho
shall givc fulï opportunity for ücstructive oriticism. ' *;•

(v) In wording Motions it is advisablc to avoid both
cmphatic ncgativcs a,nd positivo suporlativcs which have tho
offeet of ruling- out ;possiblo altcrnativos (o. g, phrasos auch :

aa "the most important point. ....")•••
(vi) Tho Ch'airman may, at his own discrction, or on a

suggcstions from any. mcmbcr, call for onc half-minutc silcnco
if hc S.PQS ovidcncc. of- loss of temper botwocn two or moro dis-
putants. . - • • " • • • '

Èosolution 2.

This Conferonco rcguosts Branches to frame motions for
futuro Conferences in such a way as to doclaro Common Woalth
policy, rathcr than to urgo the Govcrnmont;of the day to attcmpt
to introducé iaolatcd scctioas of Common Wc'alth policy.

P ar ty Or gan i s at i on. • .• . Rpaolution

This Conference urgcs thrrt Regiona "aKould organlao moncy-
raising schcmcs at rcgular intervals, preforably ovcry guartor. ,

. '. . . . Roaolution _k.._

- This Conference rcsolves that an üp-to-datc jummarjy of
n" Wealth polioy bc mado availabl-c to Brariahbs, " • • • • • • -

Party stratcgy. • , • . - - . Roaolution 5.

":This Conference supports the National Cpmmittoc's do'cision
•t-o concontrato its main cfforts on Workers' Control and Buropcan
and ^Coloriial policy, , •• •

• • ' • • • - - 'Rosolutipn 6.

Thia Annual Confcrcnoo loavea thev guoation. 'of voting or
of apöiling ballot pappra to the indiv'idual dccision of oachf
momber of Gommon Wealth in the General -Erco-tion.

It urgfls that.before and throughout the General Elcction
of 1950, Common Wcalth campaign aa strongly .as possiblc to
convincc the British pcoplc that the building of an altcrnative •'
to the prosont dominant partics ia of greatcr impórtanoo to
thoir futuro'than ohöosing botwoon'Tory • or Labo-ur rulo,

In addition, if tho National Committoo considcrs it
^dvisablo, one or more soats be fought as part of this oampaign»



International Affairs.^ '' . . osolut.ion 7 •

: -• This Conference is of .the opiniqn that H„ M. Government
ahoüld, -on i po'litie'a'l. 'and 'social grounds ;\roqucat the' U. S.
Govctnmont ;to -'ordcpU the immodiatc cvacuation .of . the U.S. Army
f r om the unitcCKlngdbm. •

•- ' ' ' • . ' ' ' " ' Rosolution 8.._
_

. This Gonfcrcrio :0' d'c^iörcs- that c .ommen jtfealth is .of the
opinion that H. M. Govcrnffi:cp%' shouia \refuso' 'ip/! gr !a,nt any othcr
nat ional sovoroign' power''-':a:-'ji.aval'. baso in the;. Uh:it.cd Kingdota.

' . ' • " • ' N ' '" :: ' ;' • " ' • . ' . . . .''.\ - • "' " ' . ' , " ' ;' : ' ' • - - ' ' Rosolution 9

This Conference dcclaros that Common Woalth is of the
opinion that H.M. Government should canocl an-y open or secret
military or naval agrcemonts with the U..S.A. or U. S. S. -R.

• ' : . ' • • • . Rosolution 1 0.
. * , . „ ' . - . " ' . '• •-' .': •''••••'"'"""" — "~ -- : -

This Conference ' dcclarcs that GÖmmon ".Wealth ia of the
opinion 'that H. .M. Government should'. mako a.n immcdiato doolar-
ation^ of unauolif!io(i noutrality" in the event' of a:ny war botwoon
the U. S. Ai- and Th S. 'S. R., and should offer lts sorvioes now as
mediator -bctwocn these two oöünt'rio's,

-'"• "• - RonsqliT.tiion 11^
. • • ' " ' ' " ' *" • "~ <

.. This Conference urgcs H.M. 'Government to bring prossuro
to bear on the. Grock' Government to stop'the torture, and cxoc-
ution of persons accuscd of support ing or asslsting the ELAS
rising, of December ,• 194̂ ,, 'and ,t o stop the punishmont without
f air 'trial of persons accuscd of aiding the present robcllion.
It furthor condcmns the -atrocitics committod by -the Greck
rebel forccs. . . ;

Rcsolution l2,

This Conference urgcs H.M. Government should' givo do
Jure .rccognition to the State of ïar'aol, as'a sovcroign indep-
endent state, and that so soon as the Brit.ish Government has
.rocogniscd Israël as a sovorcign state her admission to the
United Natio.ns. as a mcmber should bc' sponsorcd by/Grcat Britain,

• Rosolution 1̂ _

This Conference doolar'cs that H,M. Government should not
use foroc to,prevent any cölonial pooplo from incroasing thcir
mcasuro of sclf-govcrnmont» ' • '• !

- • ' • • • . ê s_olut_i o n Ĵ ^

This Conference roo'ogn.iscs that tho. pooplo of both U, S, A.
and U, S. S.R. havo no offc'ó'tivo oontrol over tho policy pursucd



by thcir oountrics, and' that the ruling groups in b.oth thcao
öóuntrlcs are driving for world domination. In thc: absence of
oithcj? (l) the crcation of a •'•Socialist Fodcration oomparablc in
strongth with, and placcd bctwooh, the rlval bloos, or (ii) tho
nndcrmining of the present, ruling class in both JJ.S..A. and,
U. S, S«R, by thc.forccs of Sooialism, a third world war is iri-
ayttablo, . , '

Oömmon Wcalth should. work towards the two objcotivos
(i) and Ui) abovc, and if its cfforts in thcso dircctions aro
unsuoooasful should rofusc to support any.war which arisos
botwoon the'two ri-val bloos, In.thc ovont of; war breaking out,
Oömmon. W ealth would ond!cavour tb -koop togothor its organisation.
Homberg would dctcrmine thoir aotions fof thcmsclvcs , but would
bo cxpcl.lcd from the party if taking part in sabotage.

Roaolution 1j...

This Conference bclipves that in the ovont , of a war
botwoc'n U'. S.̂ , and U. S.S.R. it should bo the policy' of Britain
to poma in neutral and consorvo its strongtb. against aggrossion.

In addition to these rosolutions a mot i. on in tha following ,-
tbrms was doforrod tö 'onabl'c the party to disouss the q_uostion v,
involvod with our kindrcd organisdtions in Gormany and Prancc:

"This Óonfcronoc dcolarcs that Qommon Woalth is of tho
bplnion that , H.M. Govornmont should forthwi'th un-ilatcrally
•withdraw lts forocs from Gormany, but 'should not rcsign from
:'èmy Öömmiasion in oonnootion with Gormany of which it is a mcmbcr."

' - " " ' • • ' •

DOO.ÖMENTS ADOPTED BY 19̂ -9 .QONPERENQ1,

'. -' ' . Dooumcnta, oontaining statements of party polioy, pros-
•- c-ntod'by tho National Committcc, wcre; adopted -aa urtdor:;

'(a) 'IörkGr8t p on t rol. In addition, a Tyrresido amcndmont oalling
•• t OP a •aïïorTöT' document in simplo languagd was adoptqd - Pinal
' 'Agd̂ da AmTOdmont 14.3. Amondmcnt H«2 was also oarricd, whilst
Amondmonts H. 5; H. 4» H.5» H; 7» H".9; H,11 j woro aooeptod in pri-
•i'tióiplo and roforrod to ro-drafting committoo for' incorporation
itj tho final dooumont which will bc availablo from London Hoad
.'Offioc in due oourso. (

(b) jLooal Govornmont, Document adoptod subjcot.'to the subat-
'itutiöo' 'of "proportional 'rcproscntation" for "the altornativo
v.oto" on -pago l± undor "Blcctoral Bystom.^" This Document will
»lao: bc availablc from Hcad Office in düe oourso, ' • ' - ' •

(o} vlntcrnational Affair^. Dpcumont' adoptcd, as amcndod by an
otacrgonoy rosolutibn. bn World Govornmont, and will bc availablo
f poft Hoad Office in duc cou'rso,



(d) E. R. P. Polioy. Document adoptcd a' s
Voalth Review" for March ï^J (Cd. ,pcr copy f rom Hcad

(o) Common Woglth Manifosto. Rovisod Draft ( July 1 9 -̂8 o d i t ^
waa approvod, a f to r 'Amcndments G. 4- and G. 5 in Final Agenda had
been oarr icd, for circulation to Branches as a b aai a for disc-
ttssion with a view to the profluctipn of a Manifosto in 1950'
Gpplos of the Draf t may b o ' o b t a i n o d (6& oach;) frpjn #oad Offioo,

In addition, Roports from the National Committoo, tho
Scnsory Committco, t h ü Standing prdera Committoo, and tho
Ooïiforonoo Arrangcmonts Committoo as oontainod in tho, Final
Agenda, woro ondorsod'by tho Conforonoo. _ •.'" .

. P.

• During tho^ Conf o ronce the f ollowing. telegram waa
rocoived from'I .L. P. Gonfc ronco at Blackpoolj in roply to a
grocting sont to thom by tho Br,istpl\f orpnq.p,i , '

"We most hcar-tily, rcoiprooato your good< vriBhcs, Havo
just docidod to Pcsumo' oleotoral activity,. Bost wishes to all"

SOMMITTEES POR

Ka t ion al G onaal 1 1 o o , The National Oommittec conaists .of ton
mombö r s (Di vis ion l ) and tho Troaaur'cr, all elcctod -airoot by

.Óonfo-ronoo, roprcsentativcs clcotcd by the , various Rcgions, a
the Editor of the offioial organ of tho party - Q.W.'Roviow,
who is appointod b y . t h o National Committoo,

Mambcrs of Division I , j_n. .p r do r of plootipn , aroi Goor go
Wallaoo (ïiivcJrpool , Chairmorf j j «Tohn Banfes (.Kingston » ^9
(Johöral Socrotary) ; Donold Frasör ' (York, Viö-ohairman) j'
Joan Smit (LondDn); Frida Ehlqr-s (Bristol); Miko TurnjQï1
(ïon.dön)j A.V.C. Jo.nkin.s (cardiff } ; Mart in Caatrcrdino .(
Barbarg Riohardaon (N.ottingham) ; and Lon Clark. (pinn,o)?j.

. Ro-prcaontativcs so falr../olóotc-d;_arg4r Rogion V' W il l
Goorgoj ' Rcgion k-' L.C. iiönkins; Londen^ Violet Rut t o i? j M. D .
Krugo/r, and Carl v. Whcitloyj Rcgipn 8: Barbapa R.ioha'pdson;
Rogion 12: Prida Ehlors,

g Ai tPP . G. W. Rcvi ow ( cx-off iclo ..... mcmbor of N/0 , ) f -'fv. j. Taylor .

Excout iv.o ±C onmi tt o QJ, olootod by the National Goimnittoo,
must oPnsiat of 'Chairman , Vico-ohairman, General Soorotary,
Troasuror, Ed i to r^ 0-f o, ?. Review, and six pthor mcmbors of tho
National Committoo., n ot Tn.cis than thrco' of whoiriVmust bo
Rogional roprosontativcs. 'fi^- ^rosont Committoo is oomposod



o£:.._. Gcorgo .wallaco, Donald Frasoi?, John Bapka, Frlda Ehlcra,.
• Mikc Turner, Lcn Clark, c. V. Whoa-tfLoy, L.-C. Jcnkins,.

Joon Smit, and W , J. Toylor,

Standing Orders Oommittcc;-. 1 943/5.0 oonsista of t %-F., Elwóll,
'F.H.O. Birnio, P. Dean, J. Spencer» ,7.0. Bowlos, E.'NvT. Platt,
all olootod by T949 Conference. " '. •• ' ^ ,

Appoala .Tribunal, which is tho .final arbiter in disputcs
"ariain-g: within tho party s was olcotod by Conforcnoo as
followe: Dr. J.Ni Glaistcr , Olaf Staplodon , sn'd

éo n 3 or y C ommi 1 1 o o . .. a nDn-oxcoutivc body w-lth tho ptirposo'óf
^s s.i s t i ng t h'ö"; .pa r t y to baso its polioy upon objöotivoly
atu'diod/faeta, oonsists of: Dr, J. Korman Glaiator, Aifrod
Cannoni Florence Parker; Jaok "Bollorby, Bonnic Ruaaoll,
Crystal' Catcq.,' pr.ank öollop, Hubort Wllaon, ,Noil Fiak and
Evo ' " '

0_ommitt-go ia clcctcd by the National' Commit'too, and
; ;mo;Q.tin'g in Ma^cfeqs^pr, this at present oonsiste of: Goorgo
; .Wallaco, L.C. Jonkins, .Norman B» Hurloy, Ralph P. Davioa, Y'
. ' and oAhcr mcmbcrs to bc coroptod». . • > v

£.ubli.oationg- Oommittoü -• is- o'loctod by tho Natibhal Committoo, •
.,"ehö- oonsi'Sts of:.. W,J. Taylor, Don Banniator, pouglaa Stuokoy,
.':'Crystal Catcs, violot Rut tc r , Paul Stanjcri Mra»' Fiakf and

. Ivor Lcwis. . ; .

.^udito.ri .> J.S. .Hunt (chorlton) was olootod by Conforoncc aa
:.;/7öf,fiqlal,.Auditor of tho party. ' •

.. Qh.aiJman -of -Gonf croncc'. .1 950y Georgc Wallaoc /wa,s cïcoted by
' The :'i 949 O offeren o o t o bc o¥airman of 1 950 conf cronc.o., , .

l'. ' . ' . - . ' ' PBOGRAKME. OF 'MEETINGS 1949/^0. ' ',

. 2'8/29th .May:,
1 2th Juno:

The following. Comm-ittoo me-otingai o-t o. havo alrcody
b.cüft, arrangod for the -.ycaj?:.

Natio'nal Cómtnittoo . • ' ' . . .
Northern Fodoration Oommittco -' • .
Nat ional Execut'ivo Oommittoo
Nor thern Fcderation Oommittco: . • •
Sonsory Summör Sohool ' ' " • - -
Nat ional Exocutivb. Cömmittco
Northern Fodcration Cominittoo

,; IQ/24-t;h August
•''!1;7/1'':4th' Sopt:

; 2nd Qot'obcr:
•'t2/1 Jth-November:. National Committoo
19th Novcmb.cr; Standing Orders & Conference AJ?rangomonts L

' . - , . Committoos,



1950.,
T'th/Sth January: Nat iona l Gommittco
1 li/1 5*1* January: S tanding Orders Cömmittoo
4.th/5th Fobruary: National Goramittoo
25/26th Fobruary: Standing Orders Committcc
18/l9th March: National Oommlttoo
7/1 Oth April: • EIQHTH ANNUAL CONFERENCE. '

Meetings of othqr Committcos are arrangod as

Campaigns wi th .Hcad Offioo organisors are1 plannod as
j 12i2i May: Nowoaatlc; Juno: Mid-yorks,

South .cbaa t. u August: South Goaa.t. september; Not tin gham,
Qotobor: SouthWal .es , and Bristol. November: tivorpool.

• ' - . . ' . . - . ' £HE. YEAR.' S WORK - 1

Tho Buxton Oonf.cr.cnoo ,M.9^-8, markod tho poak of. tho ro*-
undcr takoh by the party af tor .tUö.. .(jfoïïOJP'itóL1. Sloot ion,

own indopondcncc: as a party an d the '• nö'turè of ouf relations
to othor par.tics was firmly dooidod in tho dooümon^ "Cpmmon
Woalth and the Future" and i.t was r-osolvcd to initiato tho
building of a woïld -party t o - c a r r y out our purposc,pffcot,ivoly.
Éxtonaivö • orgr.n iea-ti onal changcs inólüdöd th'o cstabii'aiijnont of
a acoon'd 'Hoad Off ice 'i-n Manchcstor to deal with. thb ncwly o'st-
abllahod Nor the rn Fcdcrotion. :By Gonfc rcnop 194-9 tho 'firat
dófinito rc'sulta of the cha'ngoa had dovolopod, -

194.9 aloscr oontaot waa mado 'wltJs-tlwi K«mpfgom-
ftlr Totalo .Domokpgtio (2?lgiitlng Löaguc for Total

Domooraoy) of H«uiburg, .which aroao aa an underground an.ti-Nazl.
,group during • tho waï'f Exc'hango of litoraturc and moiao.randa
aoon rcvcalod the striking aimilaritioa in tho prinoiploa'of tho
twq bodios, partioularly in thcii? joint omphaaie ; on Workcrs '
Qontrol as the cssontial basis of tho society wo ; aook. In mid-
aummor a dctallod memorandum was ppQpar.c'd and sont to tho KfTD
and RDR (aoc bclow) , putllnlng proposals for oloacr ^orking
togothcr. Tho KfTD oxprosscd complotc agrocmont with th'o baaiq
p'ointa.of this dooumcnt," and oarly in 1 3;if9,publiahod;(in Gorman

( ' and English cditions) a booklct oxplaining thoir pplioy and
V ' relations with Common Wcalth, This thcy sont dirpot. to many '

Biottb-ors of Coirjnon Wcilth, (o^pica 'may stili bc obtainod from
Hoad Off ices , at 1/bd oach). La^t -ml nut o dif fioultica provontod
.tho at tondancc ,of twö of the i r mombors at tho Bristól Confcr-
ónoo, but a rrongom.cn t a ore boing mado for a dologatlon to visit
Britain to ocmont our good relations and to formulato dotailod
plana for fu ture joirtt -aotidri. - • • • ! ; ' -



• In line wit-h this :work---thc Political -and örga-üising
-Scofotarioa :attondcd a Cónf or.c'n.co at Putooux (p-o-cia) in
1%8 sponsorcd by the U, S. S. E. Movcmont, (now the. Socialist
Movemcnt f o r - Ü . S . Ê . ) to which'wc aro affiliatcd, ; Contact was
ostablished with the Eassomblo;me,nt Dcmocra.tiquc. Rovolutionnairo,
an -important Fronch • organisation with -a im a aimilar to thoso of
öoramon Waalt h, as woll as. witli merob.ers of raany colonial pcoplos'
'movomcnts. Contact was mainta incd with E. D. R. and rcsultod in

;-.tfac preaoncc -at.-fir.ist.ol of Bi dier Liman as an Official dolcgato
,fppm R.D..R. During the 1 %9 Conf crcn-co wc worc invitcd to scnd
-roprosontativcs. to fu-rthcr mactings on the continent to further
ubit-od' aption by Europcan Parties and groups with aima. similar
to1' oür ówn, (At ono of thoso, a mombcr of the National Com-
mlttoo, Jcan Smit, sddrosscd an audicnco of about 3 ,000 in tho
Spï'bónn..o. :-. Hls 'speech was rcportcd in - tho Frcnch prcss), ¥hat
the O'-ufrcomc of ..t-his work will bó cannot bc prophcslcd hcro,

. /but. the . initia!J.--atages of making contact , -joint dcciaion, and

. : tcn-tativc arrangeiricnts, are over and if thia work o.an bo oont--
inuod with the care and thoroughnoss devotcd to it during tho
past year, thcn. thu f ina l rcsult may wcll bc of f irst-rato

.Impögtanb'C and vnluo»

;; ' .In tho strugglo for coionial
has don e substantial work. Pirat
Colonial Preodom v/hich v/as mainly
>ooiourcd 'pcppïc 4,n: this 'country.
body- of the Congrcs's of Pcoplcs.

froodom also Oommon ¥oalth (
, in the British Cqntro foï»
conoorncd with protcoting tho
Sccondly, as an affillatcd
Apprcoiation of our work in

. this conncction was oxprenacd by , the., prcaidont .of tho London
'Centre', J", Kwesi Lamptcy, during the Bristol Confèronoc.

. . • . .
•-.-•- ' • • - , .'In -.Britain w/c have conccntrateci', as docidcd at Buxton,
'. 017 buiiding.'G-ommoh- Waal th , and oxtcnding its influcrico in 'order

- to '.orpat-o, a . force-.-capablo of dpcisivcly- i-nfluoncing publio
' • ' '' ' " ', . ; , : -. . . . „ • - • • . . • ,

- - . . - • / -.•Pur most substantial stop'-f-orward has .boon made in tho
formation of the London Leagu.a for W-orkors1. Control, whioh aroso
in Növcmbor 19^8, from a Conference orgnnisod by the par.ty and
t-QV ,which suoh prominent Trado -Unianista ' as Jack Tannor (AEU) ,

;:Harry Knight (ASSST) , .W.altcr- Paülcy (USDAW)^ 'and Jack Stóm'cy
sCcön'atruo.-'tio.nal Engincors) actod as sponsors. Tho League has .'
j3-incc «teadily incrcasoü ita Btombcrship, has worked out its

"bas.io politïy statomcnt, ' and -adoptcd it;s Rulos, and has bcgun its
. própagapda, work* ' ; •

- . • • (;In. Pc;brua^y:, -< | 9^9, a similar :Conforoncc in'Manchcstop •
gavc..ris.;o to. the Nor th-Wost League : for Work ors' Control in;

..which-Common Woalth ,jsivFïL?rs are also pr< — ̂ - » n o n t j preparatory
work for furth, r Loagucs ia going ah- ad a t - N o t t i n g > i ^ m and on
Morscysido and T-yi/Jsido. Common Wca l th ' s infl'^r.cc ui;J prcstigo

" -10



in ^ïado Union oirolcs has-,a.ccordingly increasod, and the
yltimato cffcot of croating the first organiacd forco for
.Workors' Gontrol sincc the dccay of the Guild Socialist movo-
mcnt In the 1920' s may wcll bc of fundamental importanoc,
Wcrahould romombcr that Workcrs' Gontrol is no mcrc political
fad; it is a blow at .the hcart of the Managcrial State, the
trond to which is. now thrcatoning,

These stops forward are but bcginnings, büt thcy ahow
that Gammon Woalth is starting to robuild itsolf in aphopos '
in whioh it has nove'r boforo cxoroisod any oonsiderablo infl-
,uoncc -'the Trado Unions and in the sph-erc of international
affaira.

T© support this work, the Polioy Oommittco has boon
aummariaing and oorrelating'polioy statements, docum'on-ts and
matorial. The work of bringing our policy bcfpro -the $ublio
will bo strcngthcncd-by the cxtcnsion of our publipatibns to
Inoludö both a monthly and a q.uartorly. . ' •

Oommon Woalth has loarnt that f iï'Bt'foun.datioha'Imua't bo
laid beforc any worthwhilc building oan arisc, and the-past
yoar will surcly go down aa tho ycar in whioh that was the
purposo and, the rcsult of our ohdcavours, ;

GQMMON- WEALTH OFF I GES. - '

Opmmon Wcalth Offices are maintainod as follows;

LONDQN: 12 High Street, Hampstoad, N,W.3. Ph'ono: HAMpstoad
5875 Tday and night;.- Deals with: C.W, Rcviow; '

. Clarion j London, Southern and South-Wost-Rogiorts -
administration , organisation, and politica! aciivitics,
Ovcrsoas mombors and corrcspondonts, ,ïsaue ;of all '
publioations. 'Roaoarch Department. Offiocraj' John
Banks (General. Soorctary); w. J. Taylor'(Pplitioal
Sccrctar'y).; Don Bannistor (industrial öffioor) and

• : othcr ho'norar.y offieors. • • .. •

MANCHESTER; 460 Wilbraham Roadi. Manchester 21. ' 'Phohoi
• i GHOrlton 1801 (to mldnight). Do-als with: organiB-
• • ' ation of party as a wholo;' all Regio'n-s- in' Northern

• .Fedoration; Accounts, etc/ Offieors: LVG, Jbnkins
(Organising Spcrctary); N, Buckloy (Hon; As'siatant

1 Organisoi?), and othcr honorary offieors, ;

••TYNESIDEï 52f. Blackctt Street, Nowoastlc-on-Tyno, 1. (staffcd
• '. • normal working hours and most cvcnings)'. 'Pajt'ty book-

ahop,'Rcgi.on. 1 ,-'óto, Officor:' E.A. Hartioy,-'organ-
.. iacr. ' ' . '•'""'. -'-';'.



PARTY PUBLIGATIONS.

• Q'ommon Woalth produccs two rcgular publications:

G. W, REVIEW; Quartcrly - Summcr , Autumn , W i n t e r , spring.
•Fr io o 1/- postal subscpiption rotcs: l(/6a por year.
Discount for bulk orders! 2%\- Pirst published as a
quartorly, July, '19^9. Dovote-d t o thc 'moro fundamontal
and -sc-rious sido of politio,al thought, • •

1 • • ^

CLARION: Illustratcd nionthly, 1 st of o ach mohth. Pricc Jd.
Postal subscription: l(/- P'cr1 ye.ar; . 2/- foï1 aix months,
.Discount OTJ bulk :ordcrs: 33-̂ , Uoals with the more
toploal aapco.ts in a popular mannor.

• Specimen oopi'Os moy bc obtaino'd froo on rcquost from
Hcad Offiooa, • Oontributions,' whcthcr. articlcs, lottors, or '
in any othcr form, are wolcomc from mombo-rs; and non-mombcrs
•alikö. Gritiqiams and commonts aro. also w.oloomod,

All subscriptions and orders should' bc forwardod. to
London Office, 12 High Streot, Hampatcad, N.W.̂ , '

The f inancing of Common Wcalth is baacd on tho two pri-
noiplc's of individual initiative an:d Tnutual oo-oporation. In
addition to amounts oontr ibutod by individuals, .Branches and
Rcgiona ongago in various mpnoy-raising schomc;Sè

Subaoription; Normal minimum sub s o-r ip t i on 'is J\2/"t but this
öah , in. Special ciroümstanoos, bo waivcö.i and no-one should
rof ra in f rom jo in ing the party simply on grounds of inability
to pay. On tho ether hand, oxpondituro por mcmbor is muoh in
cxcoss of this sum •- abou;b four timos as much in fact, dcspito
'stringent oconomics in organisation on'd administrat ion. Thia
moans t hot considorablo amounta must bc raised in addition to
eübsoriptions. somc details of' how the problom is taoklod foliow:

-Ag.so:8amont ; -Tho principo of- indivldual initiativo is
porhaps bost illustrated by the- Sclf-As'sossmcnt sohomo which
oonsists, in essence, of mombcrs oxamining thoir own positions
and' dotcrmining for thomsolvcs' what thoy con af ford to pay in
addition t.o thoir subscript,ion. Having; mado the dooision,
pr'dmiscs ahould bc made to Branch, Rogional, o.r National Trca-
suror 'as appropriatc» Pajmonts may bo mado monthly, guartcr-
ly, or annually. Por those. with banking accounts, the most
offQGtivo mcthod is to sign a Bankers' order for tho amount of
iho rogular paymo'nt reguired. In óthor cases, Trcaaurors will
issue - rcgular rcmindcrs if dcsirod. •• \ 12 -



Sincc the party conduota lts af f air a on the basis of
an Annual Budget adoptcd b'y - C o n f e r e n c e , tho importanoo of
aourooa of rogular inoomo of thia natura aan bo rcadily soon.
Pull details of how ' t a join in thia achomo may bc obtaincd
from the National T rcaau rc r^ o/o Manchester Offico.

Donat iona; Por thosc who ca-nnot nako-. 'rcgulèr paymonta
thd : Solf-Asaoaamont •Bchcm'c, but who can ncvertholowa givo moro
thstt 'thcir aub&oription , Vthc c'Qursc is open. of making a don at ion,
Again, paymont o~an bc made to 'Brands, 'Rdgiorjal , or Nat ional funds

aotivitiiVs; Ho-ro tho pi*i;noipTo -óf !, mutual oo-
^opcréti-ón ooBioain to play* ' ;tTuijiblc' salos, öocials, oocaaional

<ïrawa, whiat- aj?ivcs-> .o-to. 'ore ;rian '-by 'B^an'ohe^ and Rogions. Pull
information on all aohómoa in • dporation'-at ony givon timo can
bo obtaincd -from 'Branch or Rcgional SocrotaPioa or f rom Hoad
Off ie oa, In parflaular, rcgular' gifta öf; uhwantod, olothing,
orinamonta, 'toys,-domoa.t-io ''ïto'ma-, : anfl tho lik;at to ,Hcad offioo
for UBO in .Saloe is^ an urgent- nood;1 : Tho Na'tio'nalrïroaauror
is alway.a wieling t o- givo -cvcry aaöi:s^ét}00' and- advioo to thoac

wisfa ts 3©la in tho important WÓ!$E of ï<aislttg monoy,

Spooiel •oooaaions: The work of a politica! pa:rty, diotatod by
oiroumatanooa which cannot bo f o r o a o o n , ofton givoa riao to
suddön and' axooptT^al 'financïial roquiromonta. Trsvol to tho
Continon't for important -Conferences , tho ^fighting of an oloction,

-tho 'Penning of aotivitiCH on Bpcólfic isauoSj and many othcr
.*:hi:og.Si .partiGularly in .bühnootion with our cffprta to promoto
lot erna t ional eooial-lst unity-, öftcn- gi^^ riat; 't p -qxpondituro
which cannot bc forcaoon and thus was not in'olüdö'd'"in tho
Annual' Budget* The time to aocuro the fuada -foi? thoso oonting-
onoica.^.ig in-: öavanco, ^nd tho-eq who wisli' to- öbötiJïL-buto for auch
purposGa may oarmark thcir pé^ments .for." afiy purpoap thcy liko.

:|hQ Baokshps; • All mombgrs ahould 'mako a point 'pf ' aas ia t ing
. .tho party by- ordoring thoir roquiremcrits ir> boc?ksv (including

.HMSO , public at lona) through tho- Nowcast lo Boókshpïï , (common
; . • W-oalth, . 5-4. Blaokott Strooi, Ncwcdst-lo-on'-Tyno:',. ';1'%',;

Qonoral; Binco the .f inanc ing of Common Woalth ia the
Y' •--•• ;•. • •f.Qaponaibility of -OYory moTiïbo;r , • cvüryono, -ehoul-a. tealfec a point
V. . - . , , - . - ; , . o f kooping up-tö-dato with dcvolopmon'ta :via thG'ManbhDator

;.;:. ,.;-.,. pffic.Q. Thorc ia always aom'ething .to' do' to Kól.p. •' " • ' ' ' : ' • " " ' ' '" "'" ' ' '
AND '

öommon Wcal th Füopgniaoö' thnt thdugh i t is, tho only
;ion .whioh ia'-Btriving 'foï tho' wholö of- tho; princi-nir

l,a i d down in our; Manifoatov othbr bodi'os ó rö 1 talteinD; part in
,, tiho. aamc atrugglc by: ooncünt3?at ing : on apooif'ip igsüös. With

. . . : , - 1_5 - ' . •
< " -<• • • m \m L mnm t • '



t>. • . ' ' .
all suoh bodics Common ¥oalth is wllling to work in cloac co-
oporation. Informat ion about somo of the boules with which wo
aro now working is appcndod:.

G ongr c sjsjJfJPc opl_e s Aga in s t I mpcr i .a l i s nu Foundcd at tho grcat
Putoaux Gorif e"rcnco~"ïri Jurio 1 948 , "Oommon Wealth affil iated at
the outsct. The party haa since boon onp of, tho most aotivo
óïcmönts in the l,ondon Cantro» .f. J. Taylpi* ie a mombor of tho
apufcf'ii and f orkïng Gommit*oo of tho London Ostatrc, Tfeo valuo
of our ' o on tri but ion was domonstratod by tho prosonoo at Bristol
of ..Jl». iproal Lamptoy, President of the Lpndon Gcntro as an off-

dclögafo f r om the Congr-oss.

8oe.'iaUgt Moyomcnt for u.S/Bj' Common Wcalth is rQprosontod on
its'^Wtornational Cömmittoo (Jcon Smit or f. J. Ta^ïor, as avail-
abl:éf , whilc Joan Smit and W. J. Taylor both si t QH tho Brit is h
Cöïpöl't'too. Through its \assooiation with the mo-ypmont, Gommon
Woauth also partioipatos in^the widor Europoan . lïövomottt,

. for Workcrs ' O on t rol t Thia 'bo;d# onjoys tho uso
of oür offices in London as its hoadquar.tars, whilst W. J. Tayl,r"
who is the Hon. Scorctary of the Lcaguo, and Don Bannistcr sc rV-
otjv .the Exocutivo Cömmittoo, '

North-Woat Leogjqo for Workors' G_gntpplt. Ho r c a ga in, Gommon
Woalth playcd an important part in bringing tho body into
boing. Two Common Woalth mombor s hold: important . offices in
tho Loaguc, L.C. Jenkins bcing Hota*. Soörotary, and «T.S. Hunt
Hon. Trcas-uror. •. ' • :

Common Woalth mombor s are wclcomod as individual
of tho Congross of Piêpic-a, and of the WorkersT Gontrol

Loaguos. Similarly, our London offioo will handlo subsoriptions
to tho publications of th^so bodies - tho "International Bull-
otin1' of tho Congross, 5/- por yoar; and the London Loaguo'a
"Workors1 Oontrol Digost" 2/éd por yoar.

GONGLUSION.

' Tho object of this booklot has boon to produco in
opmpaot form a rocord of tho docisions takon by tho Sovcnth
AöRfttal Gonforonoo at Bristol (Êastor, l92j-9)> and also to givo
in 'broad outlino information on the organisation and work of
Oommon Woalth.

Many pointa of dotail both as rcgards polioy and
organisation havo boon omittco for lack of spaoo, Tho offiocrs
of tho party and tho staff are at all timcs ooger tb givo what-
ovor additional information thcy can, and therc should be no
hositation in approaching thom for particulars not inoludod
horcin.

- 14. -
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23 Juni 1949.

C

Op Maandag, 13 Juni 1949, werd door een lid van een
links socialistisch georiënteerde beweging in Engeland
(Common Wealth, 12 Highstreet, Hamstead London N,W.3) een
bespreking gevoerd met enige vooraanstaande leden van de
Vlam. De bespreking vond plaats in het gebouw van de Vlam
aan de Singel te Amsterdam. Het doel van de bespreking was
het aanknopen van internationale contacten, die onderling
over gegevens betreffende nationale bewegingen etc, corres-
ponderen.

Het bovengenoemde lid van de Common Wealth deelde mee
te zijn genaamd:

Jean SMIT, 49 Maresfield Gardens, London H.W.3 Ham.
6951.

Hij was bij de Vlam geintroduceerd door de political
secretary,, of the Common Wealth, W.J.TAYÏJOR.

Hij sprak gebroken de Nederlandse taal en beschikte
over een degelijke kennis van de diverse socialistische
stromingen in verscheidene Europese landen.

Het door hem gezocht contact met de Vlam is tot stand
gebracht en de uitwisseling van gedachten is reeds schrif-
•telijk aangevangen, (einde)



Notiti» KA-E.A. 14-7-49.

Op 11-7-49is aan Sardin» ««n bri«f g«schr«vtn , ntumn«r
OEH/49/83y waarin h«m ia v«rzoeht om inlichtingtn b«tr«*«

1) B«gins«l«n «n do«l vand* "GOMMON

2) J»an SMII. 49 Mar«sfi«ld Gard.ns, LONDQU K.W.3»
3) Mr, W.J



No.64905

Aan: K.A./R.A. (via H.B.)

c: Hierbij moge ik U verzoeken de Engelse Dienst inlichtingen
te vragen omtrent»

1) Beginselen en doel der in C.0.64-905 en d.S.65265 genoemde
Common Wealth, 12 High Street, Hampstead London N.W.3»

2) Jean Smit, 49 Maresfield Gardens, Iiondon N.W.3.

Tevens zal ik gaarne vernemen, tot welke opmerkingen van
de Engelse Dienst het contact tussen "De Vlam" en de "Common
Wealth1' aanleiding geeft.
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De redactie van "De Tribune" deelde
het verkregen resultaat mede:

Ü I T Ï R E K S a
Uit

We hebben goede hoop, flfct
"in de komende 24 dagen het doel, ƒ 1500.- bijeen te brem-
"gen, bereikt wordt."

Het bestuur van de afdeling Amsterdam was, volgens het
WEEKBERICHT van 15 Mei 1949 niet zo optimistisch gestemd.
Het deelt daarin aan de Amsterdamse leden mede:
"Van onze verkiezingsborden voor de bruggen staan reeds
"10 in de grondverf. Zoals bekend, hebben wij evenals het
"vorige jaar 15 toegewezen gekregen. Gezien de stand van
"de financiële actie is het niet mogelijk om de 5 reste-
"rende nog aan te schaffen. Dit zou nl. een bedrag van
"ƒ 75.- kosten.

|Ul-H In verband met het feit, dat op ongeveer de helft van dezt
1 borden de door de Burgemeester verboden leuze: "Indonesië'

los van Holland, nu" was aangebracht, werden deze van de
bruggen verwijderd en na het onleesbaar maken van de leu-
ze, wederom geplaatst.

Het partijbestuur van de R. C. P. beschouwt het verwijderen
van deze borden als een onrechtmatige daad en heeft dien-
tengevolge de Burgemeester in kort geding gedagvaard om
voor de President van de Rechtbank te verschijnen. (Laatst-
genoemde magistraat stelde op 15 Juni 1949 de Burgemees-
ter in het gelijk en veroordeelde de R. C. P. tot depcösten
van het geding).4-'

3TEUNACTIES VOOR
INSTANDHOUDING
VAN:

A. De Vlam.

B. Spartacua.

De elk jaar wederkerende zorgen, waarmede de uitgevers
van de diverse revolutionnaire bladen te kampen hebben,
hebben hen ook dit jaar wederom voor de oplossing van het
financiële vraagstuk geplaatst. Door een beroep te doen
op de lezers van de diverse bladen, trachten zij de fi-
nanciële moeilijkheden, waarmede de uitgifte van die or-
ganen gepaard gaan, op te lossen.

De directie van de Uitgeverij "De Vlam" heeft evenals zij
dit het vorige jaar heeft gedaan, ook dit jaar van haar
lezers een "Mei-offer" gevraagd, teneinde uitvoering te
kunnen geven aan de plannen die zijn opgesteld. Ter onder-
steuning van deze actie schreef de redactie van "De Vlam"
in het nummer van 21 Mei 1949, onder de titel "Wat is het
Socialisme U Waard", o.m.:
"De Vlam vecht met de rug tégen de muur. Zo is het zonder
"omwegen gezegd. Zij heeft JHR enkele duizenden guldens
"nodig om haar arbeid met kracht en onverzwakt te kunnen
"voortzetten. Het is Uw taak dit mogelijk te maken."
Op 28 Mei 1949 was voor het hierboven omschreven doel bij
de administratie een bedrag van ƒ 1706,70 gestort.

De Uitgeverij van het orgaan ?Spartacus" heeft door middel
van het door haar gestichte fonds "Spartacus op de Veauvi-
us" getracht de uitgave van het blad te verzekeren. In eer
aan de lezers gerichte circulaire deelt zij echter o.m.
mede, dat "na 2 jaar werkzaamheid dit fonds niet dat re-
"sultaat heeft opgeleverd wat er van verwacht werd. Maar
"eerlijk gezegd" - zo vervolgt zij- "zijn wij de moeilijk-
"heden nog niet te boven...
"Dag aan dag nemen de moeilijkheden voor ons blad Sparta-
"cus nog toe."

Het
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Antwoor^ op Uw schrijven no.

Onderwerp: Vlamgroep Almelo
31 ' M E I 1949

ACD/

In antwoor/* op Uw bovenvermeld schrijven, heb ik
'"e eer UE^elGestrenge het volgende te berichten.

Het bestuur van ^e Vlamgroep te Almelo is momen-
teel als volgt samengestel**

Doorzit ter; Ernestjus Pieter Reef man, geboren te Almelo,
^4 October 1906, van beroep bedrijfsleider coöperatie/
wonende te Almelo, Nijreesweg 95.

Hij was voor fle oorlog lid van ^e SDAP en is
aangesloten bij de PvflA. Verder is hij li* van_het tfuma-
nistisch Verbond, afdeling Almelo.

Jan van r»er Ham, geboren te Sta*" Almelo,\
, van beroep handelsreiziger, wonende te

Almelo, Schoolstraat 77.
Hij was voor *e oorlog li*" van A e SDAP; niet vast

staat of hij momenteel is aangesloten bij' *e Pvr*A. Hij
is 11* van . ji_et_ Humani s t i s c h Ye r b o n_*.

,\e VeenslTra, "geboren te Wijmbritser-
•' ' aci e ëï, 31 Me i 18 9 5~> van b e r clip verzekeringsagent, wonen-

^e te Almelo, Rietstraat 218.
Hij was voor <*e oorlog l ir» van rie OSP en /"e SDAP

en is nu aangesloten bij de Pv^A.
In het ^oor U ber'oel^e voorlopige bestuur waren

Inog opgenomen: .
Ja.nn'h Ja.ns 'nijkstra. geboren te Almelo, 17 Juli 1890,
van beroep sigarenmaker, wonende te Almelo, Bornerbroek-
sestraat 219-

Hij was voor *e oorlog 11̂  van r»e SDAP; qf hij nu
lid van *e P .v .^ .A is, is niet beken*. Hij is aèngeslotei
bij hè t fflima m' .gf.-t an>] Yerbon^.

|Ger_rit^ina_Jo_hanna, Smit-ter Horst^ geboren te Almelo,
'23"Augustus 19<^2^ echtgenote van 3ernar* Smit, wonende
te Almelo, Rietstraat 256.

Zij is van oorsprong vermoedelijk syn^icaliste.
Haar echtgenoot is agent van "het Vrije Volk"te Almelo.

Laat sljg eno ern* en zi jn wel l i * van ^e Vlamgro_ep te
Almelo, _*och maken geen r»eel meer uit van het bestuur.

20 Mei 1949
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(H.R.) Da Koolenatraat l

fB,Ii«,; varder g»en personalia*
stiahtlngsraad «DB VLAK".
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MINISTERIE VAK OORLOG ' s-Gravenha.ge, 29 Maart «49.
HKGS
Sectie G 3 B
Ho: I-4Ö1/49 GEHEIM

Onderwerp: E.Hijmans A.L.L-IX V3't_r t&JijV!.

3 O MRT1949

Uit geheel oncontrolawriw
reikte mij omtrent

C~ v jfli Hl JMANS, Ernst, geb. te Amsterdam 9 Mei
1090, wonende te Laren (N.H.), De Noolen-
straat 1, van beroep ingenieur, de volgen-
de inlichting:

Hijmans zou een adviserende functie
bekleden bij het Ministerie van Financiën,
in welke functie hij een opvallende inte-
resse aan de dag zou leggen voor aangele-
genheden het Ministerie van Oorlog betref-
fende.

Hijmans zou voorzitter zijn van de
, Stichting "De Vonk" en betrokken zijn bij ;
de uitgave van "De Vlam".

Bij de P.E.A. te 's-Gravenhage zou in
1947 een proces-verbaal tegen Hijmans op-
gemaakt zijn, terzake van collaboratie.

Ik moge U verzoeken mij mede te wil-
len delen, wat terzake in Uwe administratie
voorkomt.

Typ:MvdH Het Hoofd Sectie G 3 B,
Coll:/f- De Lui tenant-Kolonel,

(M.P.Kokje)
AAN:

Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,
's-GRAVMHAGE.
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Verbinding No. 54,
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7/' R A P P O R T .

In het weekblad MDE VLAM", No. 6, van 5 Februari
1949, wordt bekend gemaakt, dat het^ bes tuur van de Vlam-
ĵgroep Groningen opnieuw is samengesteld. De personalia
van de tnans zittende bestuursleden lulden ala volgt:

\: Mr. Sljtze Klaas de WAARD, geboren te Groningen
13-2-91, advocaat en procureur, wonende te Groningen;

}̂ Secretaris: Aaldrik GEERLINGS. geboren te Groningen 22-2-13,
timmerman, wonende te Groningen; .

&<| 2e SecretBHis: Hindrik JSvertL KONING, geboren te Groningen 24-5-
26, wonende te Groningen;

«l| Penningm.: Froukje DIJKSTRA, geboren te Leek 14-5-23, kantoor-
bediende, wonende te Groningen;

^ | Leden voor extra propaganda!
* Johannea van BUITEN, geboren te Emmen 16-4-09, wonende te

Groningen;
}L| Wiemer Jan EMMELKAMP. geboren te Oldehove 16-6-16, ambte-

i naar Sociale Zaken, wonende te Groningen;
\Atl Perk PLOEGER, geboren te Groningen 17-8-03, wonende te

Groningen.
Het betreft hier allen personen, welke om een of

andere reden reeds bij Uw dienst bekend waren, reden waaroi
geen cartotheekkaarten zijn gemaakt. Einde. - - - - - - -

8 Februari 1949.
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Verbinding; HO.12
DOSS.22/32
Onderwerp: Comité van Actie uit de Vlamgroepen.
Datum ontvangst bericht: 24 December 1948
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam

I.D. Rotterdam
medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

-X_/ ..<- -i.-,.

24 December 1948.

Vol»

2 7 DEC. 1948

Hierbij wordt toegezonden een reproductie van een pam-
flet, uitgave van het Comité van Actie uit de Vlamgroepen,
Secretariaat Marnixstraat 198 te Amsterdam, naar de inhoud
waarvan kortheidshalve wordt verwezen.

Het pamflet werd op 23 December _1948 in de brieven-
bussen van de huizen in de omgeving van de Hoefkade gedepo-
neerd. (Binde)
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KAMERADEN, ARBEIDERS
DE WAPENS SPREKEN IN INDONESIË

Zonder reden en zonder noodzaak zijn de onderhandelingen afge-
broken, die reeds tot een overeenikomst gevoend zouden hebben,
wanneer Ministe Sassen Stikker niet belet had' de hand
te grijpen, die Hatta hen toestak De Republiek heeft concessie iep
concessie gedaan. Een nieuwe brief van Hatta was onderweg.
De Commissie van Goede Diensten was beredd de leiding der bemid-
deling te nemen, zoals de Republiek voorstelde.
De weg tot ARBITRAGE stond open
Op Zaterdagmorgen marcheerden onze troep.en.
Pas Zaterdagavond deelde de regering dit aan ons volk mede.
De bedoeling was kennelijk! iedere beslissing en actie van ons volk!
zelf te voorkomen.
Nu kondigt Generaal Spoor aan, dait bovenal de menselijke eigen-'
schappen, die de soldaat sieren moeten ontplooid worden. Maar
herinnert U Celebes, Bondowoso en Paktsadji.
Deze actie is geen einde, ook al zou Djokja bezet worden en al
verkondigt de regering U straks dat orde en rust hersteld zijrt.
Deze beslissing met de wapens betekent slechts een begin van einde-
loos bloedvergieten en toenemende wanorde in geheel Azië, waarbij
ook Nederland's welvaart vernietigd zal worden.
Reeds thans heeft onze regering door prijsverhoging een ondra-
gelijk» last op Uw gezinnen gelegd. Zij bedreigt U door het Indo-
nesisch avontuur met toenemende ellende en verarming.
Uw woningbouw stagneert. Want het geld en het materiaal wordt
verspild aan het militaire geweld. Uw kleding vergaat tot vodden.
Want de textiel wordt verspild voor het leger.
Vrouwen van Nederland! Uw zonen, Uw echtgenoten Worden in
Indonesië met de dood bedreigd. Zij worden verminkt. Zij worden
aan vreedzame arbeid voor Uw welvaart onttrokken, en van de te-
rugkeer naar Uw gezin afgehouden.
De bedoeling van deze Zaterdagse actie was U van onmidd'ellijjke
reactie af te houden en U zo voor voldongen feiten te stellen.
Wij echter roepen U op, de*borlog met alle door U geëigend' geach-
te middelen te keren. Vergadert nog heden alom en neemt omm«$-
dellijk Uw besluit. Herinnert U de oude leuze:
Heel het raderwerk staat stil, als Uw machtige arm dat wil

Arbitrage in Indonesië!
Staakt het vuren!

ent Onmiddellijke terugtrekking
van de Nederlandse Troepen!
Helpt Vrijheid, Onafhankelijkheid en Democratische
Ontwikkeling voor de Republiek Indonesia waarborgen
Vormt 'n gesloten front voor doorzetting van Uw wili
Weg met de koloniale oorlog \ Weg met de oorlogsdrijvers |
De Wapens neen - Arbitrage i

COMITÉ VAN ACTIE UIT DE VLAMOROEPEN
Secretariaat: Marnixstraat 198 Amsterdam-C. Tel. 37488.
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's-Gravenhage, 19 Koveraber 1948,
Ho. l BX. 49774
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,

l Tlamgroep Almelo. o B H l I M
33.3 ^ ^ ^ P '^ ^

Volgens een mededeling in Mde Vlam" van 23 October 1948 Is te
Almelo een voorlopig nieuw bestuur gekozen voor de Vlamgroep Almelo,
Hierin hebben thans zitting i REK&ÏAK. ^pï. YAH OER UW én DIJKSTRA.

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen met de
personalia» politieke oriëntering en verder van belang «i^nde gege-
vens betreffende de genoende personen,

In deaelfde mededeling wordt kennis gegeven» dat op 22 November
1948 door de VlaBgroep Aliaelo een bijeenkomst zal worden gehouden met
als spreker Torn RO^CThomas Sijbrand Rott geb, 25-12-1909 te Arnsterdam,
wonende aldaar),

ÏET-ïïOOHï VAK DE DIEÜST,
7 voor deaei

Aan de Heer
Commissaris v^i Politie
te~ J.G.Crabbendam,
A l m e l O.



Almelo.
rOp Donderdag^*? October werd in Almelo de
Vlamgrpep njéuiirf leven ingeblazen. Het voor-
lopige njiéuwa bistuur bestaat thans uit de
kameradèn\B«effl«JV^STOtt, Van de» Haiji en
Dijkstrail 'Kodr*3Es November is een openbare

'tWÖüRÖffist geprojecteerd waar Torn Bot zal
spreken. Nadere mededelingen volgen. ^„v f



O
Vlam" gesticht
het Volksgebouw werd Dins-

dagavond één bijeenkomst gehou-
den van Vlara-lezers uit Amers-
foort. Tijdens deze bflëenJsp^nst
Toerde de bekende schrijver e'%'re-
dacteur van het weekblad;'i,De
Vlam" Jef Last het woord. Hi)
wees er op, dat de wereld, die liften
in 1946 wilde opbouwen, zich thans
kenmerkt dóór verwarring, on-
recht, én ellende. Het weekblad
„De Vlam" /wil door het vormen
van lezersgroepen belangstelling
kwekeiv Voor dé internationale so-
cialistische 'gedachte. In verschil-
lende plaatsen zijn deze groepen
reeds gevormd eh z\ houden zléh
bezig niet hét bestuderen vafa'de
practische waarden van;het socia-
lisme. Behalve dit geestelijke con-
tact, vormt de propaganda voor
het- weekblad „De Vlam" een van
de programmapunten. Voorts wil
men de jeugd in dit werk betrek-
ken. Na inleiding van Jef Last,
werd een Amerafoortse Vlamgroep
gevormd. Het plaatselijk comité be-
staat uit de heren ir. B, J,
Amerafoortsest:

"' " "eeq Nonr-
(secreta-

Groen
^penning-

meêster).
De meeste

als lid tóe.
aanwezigen traden
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o
Verslag van een bijeenkomst van les
weekblad "De Vlam",gehouden op 3 O
in êe bovenzaal van café-restauran'
Sembrandtplein,te Amsterdam.-

Volgno.

ers

De bijeenkomst was aangekondigd door middel van een aan de% lezers
en lezeressen van het weekblad "De Vlam" gericht schrijvenïwelk
als bijlage was gevoegd aan "De Vlam",d.d.24 September 1948.-
De bijeenkomst nam om 10 uur v.m. een aanvang.-
De bovenzaal van "De Kroon" had zijn normaal aanzien behouden,
was niet versierd dóór leuzen of dergelijke en had een capaciteit

\n ongeveer 250 bezèekers.-Er waren een 200-tal bezoekers,mannen
l zowel als vrouwen,ouderen en jongeren, aanwezig.-
Bij de ingang van de zaal was een tafel geplaatst,waarop propagan-
da-materiaal was uitgestald*- f /
Achter een lange taf el, tegen een der wanden van de zaal geplaatst,
zat de voltallige redactie,aangevuld met diverse andere personen
die een vooraanstaande functie vervullen in de "Vlam-gemeènschap".
De meest bekenden hiervan waren wel:
[I-Dirk SOHILP.geboren te Haarlem.il October 1393,van beroep Rechts-

kundig adviseur, wonend e' te Amsterdam,Nassaukade no.145 I,
l2-Joaephus Carl Franciscus LAS?,geboren te Den Haag,2 Mei 1898,
1 beroepinouMialiat en acJirl.lver.wonende te Amsterdam. Hiei

Jacobus , geboren te Middelburg, 6 September 1899,

1'

Secretaris van de Academie van Wetenschappen, wonende te Am-
sterdam, Prinsengracht 1101 hs., v

4-garl Eriedrick KIBF* geboren te Hotterdam, 20Mei 1908, leraar in
de electro-techniek,wonende te Amsterdam,Tugelaweg 189 III en

5-fhomaa Si.ibrand BOf,geboren te Amsterdam,25 December 1909,jour-
nalist,wonende tê~Sm3terdam,Marnixstraat 198.-

Als secretaresse van het geheel trad op Liesbeth VAJSF WBB23BL. gebo-
ren te Amsterdam, 20 November 1908, administratrl ce, wonend e te Am-
sterdam,Herculesstraat 128 Hs..'-
Te 10,30 uur werd de bijeenkomst met een kort woord van SCHILT,
die de functie van voorzitter uitoefende,geopend*-
Hij deelde aan de aanwezigen mede,dat deze bijeenkomst ten doel
had meer activiteit onder de "Vlam"lezers te verwekken, om de
Vlam-gedachte uit te dragen.-
Hij stelde vast,dat tot nu toe een klein gedeelte van de werkers
"De Vlam" in het leven hield.-Dese werkers waren wel in het bijzon-
der de redacteuren van "De Vlam",die zo overbelast waren met werk
dat het op deze wijze niet verder zou kunnen gaan.-
Schilp zette verder uiteen,dat,wat het finahtiè'le gedeelte van
"De Vlam" betrof,dit er allerberoerdst voorstond.-
Het was nu zover,dat correspondentie metLJiei;..kuitenJTandfni9t ge-
voerd kon worden, omdat de porti n4te.j;,„j3ĵ aaLLd.]cön<iSi!,Qrdfin.—•
Bovendien was hT3"̂ 3T*ovëlgëgaan tot ontslag van enkele arbeids-
kracht en, werkzaam op het redactie-bureaUfHcfc ontslaan van deze
krachten, die eigenlijk niet gemist konden worden,was eveneens ge-
baseerd,op het gebrek aan kasmiddelen.-
Spreekbeurten konden niet vervuld worden omdat er in de Ie plaats
geen tijd voor was en in de 2e plaats,geen geld voor het betalen
van de reizen.-
Het gehele betoog was dan ook een beroep op .de lezers van "De
yiam" om meer activiteit te ontwikkelen en daardoor te zorgen,
dat er meer geld binnen kwam.-

lp
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Aan het slot van zijn betoog deelde Schilp nog mede, dat Frits
KIEF en Jef LAST een achttien- tal atel:u.ngfiii.Jiflddett jmtaggjcilen»
oTehet 3̂ 1 ̂n̂ ĵbaak̂ vjgâ Jê
jyaarna gaf speScerEetwoo^ aan Jef Last,-
Last begon zijn rede met te memoreren, dat het wel gebleken was
uit de praktijk, dat over het algemeen apathie bestaat onder dé
arbeiders ten opzichte van de strijd om het dagelijks bestaaio

Se verschillende organisaties bevredigen hun niet meer, omdat vanet ware socialisme weinig is overgebleven. -Spreker wees hierbij
op de Partij van de Arbeid, waar men het principe huldig*, dat het
socialisme gebracht moet worden door enkele vooraanstaande perso-
nen en niet door de massa*-
Ook stelde spreker vast, dat een Federalistisch Europa alleen kan
ontstaan door een massa-beweging en niet door het werken van en-
kele kopstukken van een politieke -partij. -
Dit federalistisch Europa moet zijn een Federatie op socialis-
tische grondslag gebaseerd .*-
Ir moet dan ook een beweging worden geformeerd , zo ging spreker
verder, die niet onderworpen is aan een partij.-
De opzet van de Vlam-gemeenschap moet dan ook gericht zijn om een
levendig socialisme op te wekken. -Wij hebben hierin dan ook een
grote taak te vervullen. -De arbeiders hunkeren naar een dergelij-
ke gemeenschap om hun socialistische ide£alen in de praktijk te
kunnen omzetten. -
Het Is dan ook noodzakelijk, dat "De Vlam1*, op wel&b wijze dan ook,
•onder de arbeiders wordt gebracht en dat dit blad door zijn in-
houd, de interesse van de massa opwekt. -areker stelt verder vast, dat men niet moet d enken, dat het soci-
isme gebracht wordt door de Monarchie of Koningin. -Als men --

tracht dit de arbeiders wijs te maken, is dit een positieve le*-
gen.-Dit moet door de massa gebeuren.-
Men moet niet tiracht/en de mensen zand in de ogen .te strooien
zoals we kort geleden nog gemerkt hebben met al die "Oranjerommel**
Met het woord "Oranjerommel" wil spreker niets beledigends over
3* het Koniklijk Huis zeggen, doch bedoelt hiermede de "rommel"
zelf door het publiek en de dagbladen gemaakt. -
Spreker behandelde daaaa nog eens uitvoerig de finantiële toe-
stand van "De Vlam" en de overbelasting van de redactie hiervan
en deed een beroep op de aanwezigen de "werkgemeenschap" uit te
breid en. -Om te komen tot een behoorlijke organisatie , zoals Sohilp
reeds in zijn betoog had medegedeeld, waren een achttien-tal sttel-
lingen ontworpen.-Deae stellingen hadden mede ten doel tegemoet
te komen aan de klachten van diverse lezers van "De Vlam", die
meenden dat de doelstellingen van die gemeenschap vaag waren».
De bedoeling is, deze stellingen stuk voor stuk in behandeling
te nemen*—
Hierna leest Schilt) aan de bijeenkomst het doel en de taak van
"De Vlam" voor.veraeell in de reeds genoemde achttien stellingen,-
Intussen zijn deze stellingen in gestencilde braden aan de be-
zoekers uit gereikt .-
De inhoud is als volgt:

SEBELIflS l
Ons doel is het socialisme, maar een socialisme dat opzichzelf
slechts middel is om de mens in, staat te stellen, zijn hoogste
mogelijkheden te verwerkelijken in en met de gemeenschap.
Daarop verwerpen wij elk maatschappelijk stelsel, ook wanneer̂
men het socialisme noemt, dat de mens tot een technisch hulpmid-
del in de productie verlaagt, zélf s als zou dolèmatige organisa-
tie en betere materiele verzorging daarvan de uitkomst zijn.-
Wij voarworpon o Ik maat schappelijk atelael,
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Wij verwerpen elk maatschappelijk stelsel, dat de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de mens tegenover de gemeenschap niet
kent en dat aan de persoonlijke vrijheid van het individu ande-
re grenzen stelt dan de vrijheid van, de medemens. -
Wij willen een socialisme, dat zin geeft aan het leven, door de
wil tot het in gemeenschap te verrichten werk voor de gemeen-
schap; het alle rassen en volkeren omvattende werk van de op-
bouw van een door solidariteit bezielde mensengemeenschap, die
de zuivere liefde voor elkaar, voor de mensheid en het heelal
tot uitdrukking brengt ,-

STBLLCTG 2
Daarom verwerpen wij ieder totalitair regiem, maar ook iedere
maatschappij, die op aiggemene concurrentie, op uitbuiting van d«
ene mens door de ander, of op arbeid ter wille van de winst in-
plaats van op de behoefte voorziening van de

SffBLIJNG 3
Daarom is ons einddoel de associatie van vrije en gelijke pro-
ducenten, waarin de productie-middelen zullen behoren aan de ge-
meenschap, waarin de arbeid de arbeider meer bevrediging zal schen-
ken en waarin hij meester over zijn eigen product is«-

S3?BLLING 4 ' ' '
Daarom verwerpen wij de Staat, die een dwanginstituut is voor de'
handhaving van de bestaande orde, een geweldsysteem tot bescher-
ming van de klasse maatschappij en voortdurende bedreiging van
andere staten en volkeren.-

Uit deze grondslagen vloeit voort, dat wij tegenstanders zijn
zowel van de uitbuiting van mens door mens als van de heerschap-
pij van volk over volk.wat in de praktische politiek meebrengt
het partijkiezen voor de vrijheid en de zelfstandigheid van de
koloniale volkeren.-

STBLLIHG 6

Daarom steunen wij de arbeidersklasse in haar strijd voor een
rechtvaardige verdeling van het maatschappelijk inkomen ten kos-
te van de particuliere winsten, voor de socialisatie van de pro-
ductiemiddelen, voor het zelfbestuur van de bedrijfsgemeenschap-
pen, onmisbare voorwaarden voor het bereiken van de sociale vei-
Ijigheidydie hun geestelijke vrijheid onafhankelijk maakt van ma-
teriële nô den, economische crises en werkeloosheid.-

SO!BLLING 7
Daarom keren wij ons tegen het thans geldende systeem van straf
en rechtspraak, dat met de maatschappelijke omstandigheden geen
rekening houdt en dat,inplaats van een opvoedende kracht te zijn,
het karakter, de wil en de energie bfeekt en de mens verneder*. -

SPELLING 8
Daarom verwerpen wij iedere generalisatie, waarbij de mens niet
individueel maar naar zijn toebehoren tot een groep wordt beoor»
deeld en behandeld, tegen iedere leer van collectieve schuld en
collectieve ver gelding. -Daar om bestrijden wij alles, wat de haat
tussen de volkeren, staten, rassen, partijen aankweekt «-Daaruit
vloeit veest de practisehe politiek voor dit ogenblik voort, dat
wij opkomen voor de jeugd van Duitsland en van Japan en voor een
spoedig democratisch herstel van deze landen als onderdeel van
een verenigde wereld.-
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Wij zijn voorstanders van eeir wereld-federatie, doch menen dat
deze een federatie moet zijn van grote regionale culturele en
economische eenheden. -Vandaar dat wij voorstanders zijn onder
andere van een luropeesche , een Aziatische federatie - en,voor-
wat de praktijk tegenover de Nederlandse koloniën in de West
betreft - van een federatie van de Antillen.-Wij strijden voor
een verenigd socialistisch Europa en wij ondersteunen alle krach-
ten en tendenzen.die deze ontwikkeling kunnen bevorcleren.-

10
Wij zijn tegenstanders van de oorlog, hetgeen niet uitsluit, dat
wij de mogelijkheid oneer de ogen zien, dat wij, evenals in de vo-
rige oorlog in een situatie kermen geraken, waarbij wij genood-
zaakt worden ter verdediging van de elementairste menselijke rech-
ten, parÜjUmoe t en kiezen.-Wij verwerpen echter elke dwang tot mili-
taire actie, zodra dit een gewetens-dwang wordt. -Daarom zijn wij
tegenstanders van de militaire dienstplicht en erkennen wij de
hoge morele waarde van de dienstweigering op grond van het ge-
weten. -Wij streven in de praktijk naar een verandering van de
Dienstweigeringswet en haar toepassing. -

11
Met Marx en Bakoenin blijven wij van mening, dat de staat vervan-
gen moet worden door het zelfbestuur van de werkelijke levens-en
arbeidseènheden in federatief verband. -Wij erkennen heli recht van
volksgemeenschappen, alle zaken van cultuur en volkskarakter zelf-
standig te regel en, in zoverre dit de belangen fran andere volksge-
meenschappen niet schaadt. -̂ i j menen echter, dat de economische gren-
zen niet samenvallen met de nationale en wij ontkennen op die grond
het recht van een nationale economische souvereiniteit.-Wij zijn
daarom tegenstanders van genationaliseerde, doch voorstanders van
gesocialiseerde, gefedereerde zichzelf besturende internationale
bedrijfsgemeenschappen.-

SJEBLTtTWG 12
Terwijl wij de onmogelijkheid erkennen om met de amorele, louter
pp staatskapitalistische en nationaal-Russische doeleinden gerich-
te leiding van de Kominform en van de nationale Communistische par-
tijen samen te werken, erkennen wij tevens de elementaire socialis-
tische gevoelens bij de massab,die deze partijen volgen. -
Daaruit volgt voor ons de noodzaak en de mogelijkheid deze ar-
beidersmassa's voor het socialisme te winnen, door te trachten
elke strijd waaraan zij deelnemen, een onafhankelijk, zelfstandig.
op de verwerkelijking van de principieel socialistische doelstel-
ling gericht karakter te geven. -

SPELLING 13
Alhoewel wij als socialisten de Russische maatschappelijke struc-
tuur als aan het socialisme vijandig bestrijden, zijn wij niettemin
'tegenstaanders van ieder© tegen Rusland gerichte omsiggelingspoli-
tiek, tegen iedere agressie en tegen iedere preventieve oorlog,-
Wij voerom strijd tegen de pogingen van het Amerikaanse hoog-kapi-
talisme om van Europa een kolonie en een tegen Rusland gericht
bruggenhoofd te maken.-Wij zoeken daarvoor steuh bij de zich ont-
wikkelende linkse krachten in ditzelfde Amerika,mgar vooral ook
bij de grote democratiscfeil voILksbewègingen in Azie,Afrika en Zuia~
Amerika, -Omgekeerd keren wij ons tegen elke Russische agressie en
tegen die Russische politiek, die het Russisch© volk van de andere
volkeren der aarde tracht af te sluiten, -Wij keren ons dus zowel
tegen een Westerse als een Russische politiek die de samenwerking
en de verbroedering van het Russische volk met de andere volken ,
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en de verbroedering van het Russische volk met de andere volken
der aarde in de weg staat. -

STBUJMG l»
Wij zijn op het gebied van de economische organisatie van de
arbeidersklasse voorstanders van een eenhei ds-organisatie op
de grondslag van de bedrijven, van zelfbestuur inplaats van bu-
rocratie en van een activiteit, die zich niet alleen richt op di-
recte economische verbeteringen maar tevens op de overname van de
bedrijven door de arbeiders zelf «-Wij kennen geen Nederlandse
vakbeweging, d ie aan dit streven beantwoord̂  maar wij steunen alle
krachten binnen de vakbeweging, die zich in deze richting ontwilsmL-
Hen.-

15
Wij zijn van oordeel, dat de oprichting van een nieuwe socialis-
tischfc parfij igt Nederland op dit ogenblik inopportuun is en
onmogelijk, -Wij zullen daarom,voorwat de verkiezingen betreft,
telkens opnieuw op grond van de momentele situatie onze gedrags-
lijn vaststellen. -Wij zien echter in ,dat de coalitie-politiek
van de Partij van de Arbeid en haar voortdurende opportunistische
verloochening van het principiële socialisme, de arbeidersmassa1 s
niet alleen van deze partij, maar ook van het socialisme dreigt
te vervreemden en dat dit een gevaar betekent voor Bie militante
revolutionaaire geest, die eens de beste strijders en werkers voor
het socialisme bezielde. -Wij zien de politieke apathie vooral
bij de jeugd toenemen in verhouding dezê halfslachtige politiek
en daardoor het leger van de politiek daklozen groeien. -
Wij stellen ons daarom tot taak een socialistische beweging te
wekken, die niet slechts in de politieke partijen,maar óók in de
jeugd»beweging,de coöperaties, vakbeweging en culturele bewegingen
het principiële socialisme met kracht en met vuur verdedigt. -

16
Wij menen dat "De Vlam" in deze en in nog vele andere opzichten
en beĵ grijke positieve en zeer concrete taak heeft te vervul-
len, «̂ PWb dusver *oor geen ander blad en geen andere groep ver-
vuld word t. -Wij menen, dat "Be Vlam", de "Vlam. kamp en" en de "Vlam-
groepen" de discussiebasis kunnen leveren voor niéuwe problemen
van het socüLaisme of voor herziening van verouderde standpun-
ten op basis van een volstrekte openheid en eerlijkheid van het
socialisme. -Wij menen dat "De Vlam" zodoend e, in goede kameraad-
schap strijders van verschillende groeperingen nader tot elkan-
der kan brengen om op belangrijke ogenblikken hun krachten voor
een gemeenschappelijk doel te verenigen en wij zijn er van over-
tuigt,dat,wil "De Vlam" deze taak vervullen, haar leaers tot ac-
tieve werkers en propagandisten voor onze idealen zullen moeten
worden.-

Wij menen dat de geschetste socialistische idealen in geen en-
kel opzicht in tegenstelling staan tot een waarachtige religi-
euse of christelijke gezindheid en wij wensen ook met de gelo-
vige kameraden een samenwerking op grondslag van onderlinge eer-
bied voor elkanders overtuiging, maar wij zullen ons met kracht
verzetten tegen ieder clericalisme,dat de gemeenschap aan de
dictatuur van een bepaalde kerk tracht te onderwerpen, dan wel
die verdraagzaamheid met voeten treedt, die het uitgangspunt
zijn moet voor de menselijke vrijheid. -Wij achten allen, die op
grond van hun religie partij kiezen voor een socialistische ge-
meenschap, maar Bestrijden met kracht ieder clericaal streven,
dat onder christelijke leuzen de reactie op de kapitalistische
uitbuiting verdedigt.-
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uitbuiting verdedigt. ~

Br was een tijd, waarin iedere socialist wist, dat het socialisme
nergens op aarde, in geen enkele staat ter wereld te vinden was,
maar in de toekomst door de arbeidersklasse gebouwd moest worden*
Het noodlot van onze tijd is, d at een moe geworden proletariaat
met alle krachten van de. wensdroom het socialisme vereenzelvigt
met Rusland, dan wel zijn eerstgeboorterecht voor ê n schotel lin-
zen verkopende, zich tevreden stelt met de burgerlijke democratie
en partij kiest vpor de verenigde staten van Noord-Amerika.-
Zo kiest het tussen de duivel en de diepe zee, omdat het niöt me«r
in eigen kracht en eigen idealen durft te geloven. -H et is de
taak van "De Vlam" om nier in Nederland het volle verschil tussen
de twee walmende toortsen en het klare licht van een waarachtig
socialisme weer bewust te maken en de strijders te kweken, die
voor dit socialisme berè$d# zijn offers te brengen, omdat de strijd
voor het softialisme reeds al het geluk inhoudt, dat het socialisme
ooit zal kunnen brengen.-

Na voorlezing van deze stellingen onstond een eindeloze discussie
over kleine onderdelen zoals de interpretatie van bepaalde woor-
den.-Deae discussie nam zoveel tijd inbeslag,dat besloten werd
alle stellingen te publiceren in "De Vlam11 zodat de lezers voldoen-
de tijd hadden deze te bestuderen. -Ha bestudering bestond de moge-
lijkheid om op-of aanmerkingen ter kennis te brengen van de redac-
tie van "De Vlam7~Deze opmerkingen zullen dan worden bestudeerd
door een commissie bestaande uit1Schilp,LasttKi6f en De WolfL-
Deze zullen de eventuele wijzigingen ter kennis brengen van de
lezers van "De Vlam" door middel van publicatie in dit blad.-
Hierna werd nog in grote haast uit de bijeenkomst een commissie
benoemd om landelijk te bekijken, hee men de activiteit van de
"Vlam-groepenl*kan verhogen, eventueel nieuwe groepen kan vestigen
en het organiseren van spreekbeurten te vervullei* op te beleggen '
bijeenkomsten,-
Deze commissie bestaat uit de volgende personen:
1- Adolf lANGEOBMTBH. geboren te Amsterdam,! JuM 1885,van beroep-jö

zeeman, wonend e te Velsen,
2- #red WlHOÜR komende uit Beverwi jk(nadere gegevens onbekend)
3- gamboer(. nadere gegevens onbekend)
4- ir. BgSMAN (nadere gegevens onbekend)
5- ÖCfiMAF1 komend e van Aalsmeer (nadere gegevens onbekend).
6* Lucaa Bernardua SPAN JBRT geboren te Franeker,28 April 1891, van

beroep ; rechtskundig adviseur, wonende te Amsterdam,
7- Dominee BOBIg (nadere gegevens onbekend)
8- iSaiomon jm W0l̂ ggt geboren te Sneek,13 Augustus 1878, accountant,

wonende te Amsterdam en __ x
9~ Dirk SGHILP (reeds vermeld)

In verband met het feit, dat verschillende aanwezigen nog met de
trein mee moesten en de zaal tot vijf uur was gehuurd, werd met
een zeer kort woord van SCHIIiP de bijeenkomst gesloten.
Bij het verlatê  van de zaal werd aan de bezoekers een bijdrage
iu de kosten van de gehouden dag gevraagd en wwrden tevens raam-
af fiches van "De Vlam" uitgereikt. De vergadering had een rustig
verloop, :
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Internationaal

Met verwijzing naar Uw geheim schrijven van 14 september 4*1»,
NQ.4949/GB*» handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp.
heb ik de eer UHoogodelgestrenge hiernevens aan te bieden een over cle
Vlembeweging handelend geheim rapport, naar de inhoud waarvan ter be-
korting verwegen moge worden.

HST HOOH> VAH DE OEMTRAD5
f

naiaens

Aan de Heer Procureur Generaal
bij het Hooggerechtshof, J.G.Crabbendam,
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VAN DE

PROCUREUR - GENERAAL

DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE

Onderwerp: Internationaal
Vlamkamp.

BATAVIA, September

G E H E I M

Voh-'
20 SER 1948

r-* 'i

Naar aanleiding van een dzz. ontvangen

programma betreffende het van 17 Juli tot 7

Augustus j.l. te Leersum gehouden "internatio-
naal Vlamkamp", heb ik de eer UHoogEdelGestren-
ge te verzoeken mij terzake van deze "Vlam"-
beweging wel enige inlichtingen te willen ver-

strekken o.m. of z i j communistisch georiën-

teerd is.

De Procureur-Generaal
bij het Hooggerechtshof van Ned.Indie

Voor deze:
Het dd. Onderhoofd van de Dienst der

Algemene Recherche,

A A N

het Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
« s - G R A V E N H A G E .

S, T O L.
Hoofdcommissaris van Politie.



B IX

Albédon » Hooistraat 4 - *e-Gravenhage»

(*»* liet pand Hooistraat 4 ®n Weissenbruchstraat 229 is in de tijd
' van 2 tot 12 Juli 1948 regelmatig geobserveerd» Geen beweging

of avondbezoeken geconstateerd.

Albédon * Papiergroothandel en drukkerij onderneming annex
engroshandel in kantoorbenodigdheden, Hooistraat 4 te 's-Gra-
venhage, is op 26 Maart 1934 gevestigd door

_JPel * Karel Dirk Hendrik, geboren 4 Januari 1904, sedert 28
/Augustus 1947 woonachtig Den Haag, Meloenstraat 66»Pel is
Ajgehuwd met Adriana C,H*M»Ledeboer, geboren 19*8*99 te Rotter*
*̂ daffi| te tfkkel (België) op 31 Mei 1929» Ledeboer was Neder-
landse en van beroep lerares zang*
Pel was voor de oprichting van "Albédon" administrateur van

de toenmalige Nederlandse Opera» 'Hij woonde achtereenvolgens
in 4e Obreohtstraat. de Columbuastraat en vestigde zich bij de
oprichting van Albédon in de Hooistraat 4*
Op 14 Juli 1941 werd Albédon omgezet in een vennootschap

onder firma» Als vennoten treden opt voornoemde Pel, toen
wonende Pomonaplein 20 en K «G» van der A, Weissenbruchstraat
229.
De vennootschap wordt met eigen middelen gedreven»
Gedurende de bezetting is het bedrijf geruime tijd door

de bezetter gesloten geweest, terwijl een gedeelte van het ma-
chinepark gevorderd werd»
Ha de bevrijding werd aan het bedrijf een oopieerinrioh-

ting verbonden, onder de naam "Correct*.
<,j De vennoot Kicolaas Gerardus van der A, geboren 18 Decem-
7*ber 1908» wonende Weissenbruchstraat 229, heeft zich in Sept*
,' 1939 gevestigd in Den Haag* komende van Amsterdam» Hij was
achtereenvolgens kantoorbediende, bedrijfsleider«-drukkerij

• en thans drukkê patroon, medefirmant Albédon» Hij was te
Amsterdam o»a* woonachtig in het gebouw Adva, Marnixstraat
290 en heeft te •s-Gravenhage onder anderen gewoondtAmazone-
straat 88, Togelkersstraat l, $horb«ckelaan 251 en sedert
29 Maart 1946 in de Weissenbruchstraat 229*

- -"JHij is op 23 Juli 1942 gehuwd met Cornelia Werson, geboren op
4 Mei 1917, eveneens afkomstig uit Amsterdam,waar zij laatste-
lijk woonde Gura9aastraat 105 II*

^•\n het perceel Weissenbruchstraat 229 woont eveneens Anton
Cozijnsen» geboren 31 Mei 1917, beeldend kunstenaar, en

^1 diens echtgenote Wilhelmina G«Sangers» geboren 17 October
1910,

Zowel Pel als van der A staan zeer gunstig bekend» Harde
werkers, die veel voor hun bedrijf over hebben en dan ook
geschikte leidende figuren zijn* Van politieke activiteit
is bij het onderzoek niet gebleken* Geen van beiden had bij
de ta laatste verkiezingen een propagandabiljet aan zijn wo-
ning.

Geen der bovengenoemde personen komt voor bij de ACD* de
Rijksidentificatieditnst of bij de politie ID's en PRA's in
hun woonplaats of vroegere woonplaatsen*
Op mijn verzoek ie in het bedrijf Albédon een Arbeidsin-

spectie gehouden ter verkrijging van een overzicht van het
personeel»
Ben personeelsopgave wordt als bijlage bij dit rapport ge-

voegd» Het personeel is gesoheckt bij de R.I.D., waarvan aan*
» 2 «-



* 2 *

tekening op de lij at, dooh is verder nog niet aan een nader
onderzoek onderworpen*

Terder is getracht Cozijnsen, de medebewoner van het per»
eeel Weisaenbruchstraat 229 te benaderen» daar hij inge-
schreven staat als lid van de G-eref*Kerk, Bij nader onderzoek
bleek hij op kerkelijk gebied eohter zeer onverschillig te
zijn en kon men niets omtrent hem vertelleny zodat deze poging
dus niet is voortgezet*

Noch het gezin Pel, nooh dat van van der A is kerkelijk
georiënteerd en het is vrij moeilijk hen te benaderen*

Zijdelings moge ik in dit verband nog mededelen dat door
mij is geconstateerd dat met de-Tatra Cd 335 op 9*7*48 te
omstreeks 15 uur een heer werd afgehaald aan het flatgebouw
Josef Israilsplein 9-34.

Daar ik per rijwiel wasf kon ik de wagen niet volgen»maar
hij is m*i* niet naar de Hooistraat 4 gereden, daar ik mij
direot naar dit perceel heb begeven»

Te 'a-öravenhage, 2 Augustus 1948t

26*



BIJMAHS

EERLAND

FABER

FEBNSTRA

FLABERIJN

DE HEIJ

KEIJZTR
KOSTER van

EY8DE1Ï

KOSTER

KRUK v. d.

MAH de

GAROLUS ADB.W3JÜS

JM

HEHK

HARM LILKEL

OORHELIA

JOHAÏÏHES

WILHELMUS JACOBÜS

LEENTJE CORIELIA

CORNELIA

HICOLAAS

GEBRTRUIDA JAOOBA

CORNELIS IEENDBRT

RECHT BEHE3EN DINGMA WILHELMINA
de

SLAPPSKDEL

SLAPPEKDEL

VELDE V»d,

ZÜIDERWIJK

HOOHHOUT

OUDSHOOBU

ARIE MAARTEN ARNOLDÜS

AWÏJA MARIA HELEKA

ADRIAHÏÏS CORNELIS

AKTOR PIETER

JOHAHNES GERARDUS

ALPRED OORNELIS

geb. 17.11.19

12.12,21

26. 7.23

27. 7*28

30. 5.29

16.12.30

13. 7,32

20, 8,26

11. 4.22

29.11.24

11, 3.28

25» 8.13

29. 5.98

Ned,

n

n

H

20. 9.24

7. 7.23

16, 4.23

14. 9.30

3.10,22 "

10.10,13 Staatloos

H

N

H

In de administratie van de R,I,D, komt voor»
FABER, Harm Liekel» 27-7-28 te Den Haag,
Betrokkene werd dd, 7-11-47 ontslagen uit Korte GeerfDelft
en vertrok naar Jeugdhuis "Offen" N,B,
OUDSHOORN, Alfred Oornelie, 10»10-1913 te Gouda
Betrokkene heeft een doesier bij P,R,A» Delft (thans Den
Haag), tav. dienstneming 0*T,

Stempelt KIJKSIDENTIPICATIEDIENST
* a-GRAVEÏJHAGE. 3 Aug,1948,
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VLAMK^MP

„OVER HET VLAMKAMT KUN JE NtET
PRATEN — DAT MOKT JE BELEVEN".

Zo sprak Hulsebos voor de VARA-microfoon in
de uitzending van 6 Augustus. En nu van mij
gevraagd wordt nog iets samenvattends over
onze kampen te schrijven voel ik mij voor de-
zelfde moeilijkheid geplaatst. En toch is het
nodig om een balans vaij ons "cJrieweken-samen-
zijn op te maken, zowel voor de deelnemers als
voor de lezers van ons blad. die neg niet tot
de Vlamkampfarnilie behoorden
Want de belevenis van een Vlamkamp raakt
de kern van ons socialist-zijn, niet in de eerste
plaats omdat onze verdraagzaamrifid beproefd
wordt, maar omdat -in de sfeer van buiten-
alledaagsheid kennis en ontspanning wordt ver-
kregen. Kennis, door het aanhoren, bediscusi-
eren en verwerken van inleidingen, die ons stel-
len voor onze persoonlijke en maatschappelijke
moeilijkheden en fouten — ontspanning door
de rust en de schoonheid van een wereld waar-
mede velen onzer, eerst dit jaar in de onvol-
prezen omgeving van Ommen mochten kennis-
maken.

• Toch is het noodzakelijk een balans te trekken
uit het voorbije, om in de toekomst beter voor
de dag te komen, om uit het Vlamkamp 1948
nog meer geestelijke winst te halen dan zulks
dit jaar het geval was.

Het Jongerenkamp A

R ichten wij eerst onze belangstelling op het
Jongerenkamp, dan constateren wij met

vreugde, dat dit kamp met zijn 300 deelnemers
(gemiddelde leeftijd 19 jaar) een eclatant suc-
ces is geworden. Alle deelnemers of gasten, die
wij naar hun mening vroegen, waren, met alle
bemerkingen, die er tegen overbleven, het daar-
over eens, dat de geest van saamhorigheid, de
drang naar weten en dóór-dringen voorbeeldig
was. De aanwezigheid van vrienden uit vele
landen, binnen en buiten Europa, heeft de geest
van internationalisme, zonder welke het socia-
lisme levenloos is, in hoge mate versterkt. Dat
in het jongerenmilieu de vraagstukken rondom
het militairisme in het brandpunt van de be-
langstelling staan, is niet anders dan verheu-
gend te noemen. De strijd vóór de vrede is niet
de zaak van diplomaten en wapenfabrikanten,
doch een zaak van elk onzqr, een mensheids-
aaak, die in eerste instantie gevoerd moet wor-
den door de jeugd.
Dat juist op de 2e dag van het Jongerenkamp
<?£ 1'iU) werd overgegaan tot de z.g. „politio-
nele actie" in 'ipdonesië, die in de nabije toe-
komst zal blijken le zün de inleiding tot een
ïoloniale oorlog in oplima ï°rm» bracht teleur.

stelling en droefheid, doch tevens moed tot
voortzetting van de strijd tegen het koloniale
systeem, waarbij één onzei Egyptische vrienden
namens de nog in onzelfstandigheid levende
Arabische volken, bemoedigende woorden spraJi.
'Het ligt niet in de bedoeling een resumé te
geven van alle voordrachten of er verslag van
te brengen. Het in uitzicht gestelde Vlamkamp-
verslag zal in deze behoefte rijkelijk voorzien.
Van wat blijkens informatie richtinggevend is
geweest voor de geestelijke verrijking, worde
slechts het muzikale optreden van Jaap Stotijn
en Janny van Wering, naast de toneelkunst van
Nel Oosthout met erkentelijkheid gememo-
reerd De vuur- en fakkeldansen op de slui-
tingsavond, onder leiding van Henk Hartog
opgevoerd, waren een prachtig, stemmingsvol
besluit van een week, die in week-ends om her-
haling vraagt.

De wensen om in 1948 een
2e Jongeremveek in aanslui-
ting; op een eerste te organi-
seren, zullen zeker vervuld
worden als wij er in slagen

x op dit punt een vruchtbare
samenwerking met jeugd-
organisalies te verkrijgen.

Het Kaderkamp B

E en kaderkamp van „De Vlam" vooronder-
stelt de aanwezigheid van kader. Gebrek

aan kader vertoont de gehele socialistische be-
weging en de Vlam-beweging vormt hierop geen
uitzondering. Dit is in, mag ik zeggen ontstel-
lende mate tot uitdrukking gekomen. Slechts
een kleine kern van de 300 deelnemers was in
de vergadertent regelmatig bij de voordrachten
aanwezig. Al is er een verontschuldiging te vin-
den in het uitzonderlijk mooie zomerweer —
dat we overigens tijdens alle kampen mochten
genieten — hét doet niets af aan het feit, dat
meerdere malen de opwekking moest worden ge-
daan in grotere mate van de belangstelling blijk
te geven.
Indien wij in 1948 opnieuw een kaderkamp
hebben, dan zal de kampeomniissie er voor moe-
ten zorgen de mogelijkheid te scheppen, dat er,
door selectie van onderwerpen en deelnemers
meer tijd beschikbaar komt voor een dieper '
gaande behandeling.

Het Familiekamp C

pvuizend mannen, vrouwen en kinderen kwa-
L/ rnen" rh drommen, gepakt en bezakt, per
autobus, extra-trein, per auto of fiets dan wel
liftend, uit alle oorden van ons land op Zater-
dag 2 Augustus naar Ommen. !
Vol verwachting werden lange rijen voor de ;
cantine geformeerd, waai Henk Hollander en
Herman van der Klei zich met een staf vrij- j
•willigers hadden geïnstalleerd om de aanmel- !
dingen te verifiëren en de distributiebescheiden
in ontvangst te nemen. Daar is tussen 2 uur
's middags en 8 uur 's avonds een knap stukje
administratie- en organisatietalent weggegeven!
Daarna kreeg tante Cor volop gelegenheid naar



hartelust haar pollepel te zwaaien om kürne-
melkse pap in de hongerige magen te gieten.
Reeds op de eerste avond, tijdens de openins.
had ik het gevoel, dat steeds meer tot zekerheid
aangroeide,' dat dit familiekamp een buitenge-
woon goed kamp zou worden. De strijdliederin
waren niet van de lucht, de bereidwilligheid om
bij te springen waar zulks nodig was, was groot,
en de belangstelling voor de lezingen was iti-
tens. ' A

Het familiekamp 1947 deed het meest denken
aari het eerste Vlamkamp in '45. De ouwe ge-
trouwen vonden er dezelfde geest, dezelfde
vrienden en maakten er dezelfde aantallen
nieuwe kennismalsingeii.
De. propaganda voor dit stut daadwerkelijk
socialisme wordt door de mogelijkheid dit in
gezinsverband te beleven aantrekkelijk, zowel
voor het platteland — getuige de deelname uit
Groningen — als voor de grote steden. Dat ook
de VARA twee malen haar organen ter be-
schikking stelde, stemt vreugdevol.
De capaciteit van de Vlamkampen is scbier
onbeperkt.
Daarom ons familiekamp in 1948 met 2000 deel-
nemers? Allright, dan onmiddellijk aan de slag
en propaganda gemaakt in uw kring, in uw
werkplaats, in uw vereniging of partij.

De band, in de Vlamkampen gelegd, mag in de
wintermaanden niet verbroken worden. De
socialistische ontspanning en culturele waareen,
opgeaaan tijdens ons zomerverblijf, moeten in
de winter bestendigd worden.
De sportprestaties gedemonstreerd op de harde
oevers van de Vecht zullen moeten worden op-
gevoerd. Dus in elk volgend kamp ec- V!am-
kamp-sporttournooi. En daarom anin. % n wij
van deze plaats de oprichting van plaatselijke
Vlamgroepen, waarmede geweek-end, gedanst,
gesport en gezongen kan worden, maar dij er
in de eerste plaats moeten zijn om van de Vfam-
kampers, die natuurlijk allemaal Vlam-ltizers
zijn, strijdbereide e* ontwikkelde socialisten te
maken.
Velen vroegen mij na afloop van hun kump-
week, waarmede zij hun dankbaarheid voor het
genotene zouden kunnen tonen.
Vrienden, daarop heb ik maar één antwoord:
Neemt deel aan het werk van ons blad; dat
geberen in het donkerst van het eerste r'szet-
tingsjaar, de vonk van het socialisme bra/tylend
hield. Steekt plaatselijk de hoofden bijeen en
vormt Vlamgroepen. Geeft kennis van uw win-
terplanhen, aan de uitwerking waarvan redac-
tie zowel als medewerkersstaf hun volle krach-
ten zullen ^even. En laat daardoor de ylam
van het socialisme de kille harten van hen, die
nóg terzijde staan, verwarmen, opdat zij konte,
die ,,grote dag"!

TOM BOT.

De Poüepe!
„Zuiniger aan jongens, er is nog genoeg".

. (Tante Cor)
DE PRINCIPIËLEN:
„Voor de vegetariërs nog een balletje
gehakt".

ENGELS OORDEEL:
„That is no porridge, that is dam pap".

DE ONTEVREDENEN BIJ DE WASBAK:
„Het eten is veel te vet, ik kan mijn bord
niet schoon krijgen",

JONGE HONGERLIJDERS:
„Heb je al gehakt gehad?, Nee, pas één
keer".
„Zeven platte bordjes pap": „Mijnheer, ik
barst!"

De Hondjes
„Zoekt u Uw hondje maar niet, hij is er
met mijn nieren van door".

OP HET BORD:
\ loslopende honden, anders morgen

weer gehakt".

Internationalisme
„Spreken jullie in Tsjechoslowakije alleen
maar Duits?"

3P EEN EGYPTENAAR:
„Jó, er is een Pharao aangekomen".

KAMPROUTINE:
„Hoe heb je geslapen?", „Slecht, zo'n stro-
blokkie is zo hard".
„Wat is dat nu voor een organisatie, ik kan
mijnfelectrisch scheerapparaat niet eens
aansluiten".

De Kampvader weet alles
„Torn, waarom regent het vandaag?"

O

Muziekbewondering
„En nu zal Reeskamp voor U een solo op
z'n sigaar ten beste geven".

(Gerrit Beiniers)

„Nu zegt de muziek Stik". (Jaap Stotijn).

Toekomstwensen
„We zullen niet eerder rusten, voordat alle
arbeiders nier aanwezig zijn".

O



DEBAT:
„Hou je mond! Ik zal het zeggen".

„Ik kan deze hele redevoering in de af-
grond laten vallen".

OCHTENDGYMNASTIEK:
„Hé, ben ik al weer te laat?"

DE K AM PFI LM:
„Nou voor de veertiende keer jongens, en
een beetje spontaan hoor".

(Cameraman)
„Als je verdrinkt jö, moet je niet zoveel
kapsies maken".

(Regisseur)

George P!ume j °''*
„Ik kon Ommen niet meer halen, maar IMT.J.

De Stem des Volks
Het sexuele probleem

'ier worden "banden voor het leven ge-
'.eed". ' (Evert Vermeer voor de VARA)

'ADVERTENTIE:

| „Oud Vlamkamper zoekt langs deze weg
l Kampvlam, om gezamenlijk "

HET IJZEREN GORDIJN:
„Van het ijzeren gordijn tussen Vossenhol

' en Vrouwenleen heb ik niets gemerkt".

l Uit de Boekentent
i: Moos: „Moet je nog een boek kopen?" En
t ze kochten voor f 1200.—.
l „Hé verkoopt U hier ook kranten? „De
\ Wat is dat nou weer voor een
l Uad?"

,
deze zuster nam me mee en liet me in het
krankzinnigengesticht logeren".
De zuster: „Ja, en h* is helemaal niet op-
gevallen!"

Vlamolympiade
Verspringen: (zonder plank): 5.84 m. 5.72 m,
5.53 m.
Hoogspringen: (zonder plank): 1.70 m,
1.67 m.
Hardlopen: Geen chronometer, maar heel
vlug.

De juiste Propaganda
„Als ik met De Vlam sta, dan brandt de
hele hoek!" (H, Hulsebos)

SOC. LEVENSGEMEENSCHAP:
„Wie heeft er nog een boodschap
voor Ommen, ik kom er net van-
daan."

DE MEDISCHE HULP:
151 patiënten, maar
meest klimbim.

„En ik hoop zuster, dat
U er het volgend Vlam-
kamp weer zijn zult en
dat we er dan allemaal
van mogen profiteren."

(Torn Rot)

DATUM:

TOEPASSELIJKE LIEDEREN:
(Kampvuur twaalfuur 's nachts: „Morgen-
<rood Uw heilig gloeien".

O
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UIT DE "FJiRSOIIALAKTW*
IIMDRIK DBA.YER. Gi^ANG

HST "ZUCETHAU3 3IHJBURG» VAN DE "Z.-GEFANG-SNEH" :
-NR. 1306/43, dossierno. 2906.

PERSONALIA: D R A Y £ E , Hendrik fiisse,
• geb. 24.3.1921 te Groningen,

ongehuwd,
kantoorbediende,
won, Groningen, Molukkenstraat 3a.

Drsyer, H. L. is blijkens het eerste stuk in Untersuchvuu;shaft sedert 18.12.42
en veroordeeld tot 2 Jaar tuchthuisstra*, ingaande 16.10.1943, onder aftrek
van de preventieve hechtenis, zodat de straftijd afloopt op 18. IS. 1944.

Het Yonnis noemt eerst d« -verdachten:

1. HUIGEN, Marten, . '
12.12.1898 Apeldoorn, gehuwd, gemeenteambtenaar, won. Apeldoorn,Ritbroekwegl6.
In Untersuehungshaft a«±fcxiSxii vom 19.11.1942 bis 12.6.1945,
veroordeeld tot een jaar en zes manden tuchthuisstraf .

Na c h dein Vblksschulbesuch lernte er das Ziramermanns handwerk. Sp«ter tech-
nischer Beamter der Gsmeindè Apeldoorn. Verdient etwa fl. 240.-
Vier Einder. Politisch war eï von 1920 bis 1933 l'ütglied und
sekretSr der 3DAT und tra t in 38 nochmals derselben Partei bei.

O

, Dirk Jacobus,
17.1.1906 Arnhem,, gehuwd, "Burovorsteher",xvon. Hengelo, Krabbenboschplein 2.
In Untersuehungshaft vom 21.11.1942 bis 15,6.1943.

Hat Volksschule und Mittelschule besucht, eine kaufmMnnische Lehre durchge-'
nacht, ist jetzet Buraororsteher ralt etwa fl. 450.- Monatseinko^men,
Lebt kinderlos rerheiiratet in Hengelo.

3. IJLST, Lijlke,
10.9.1895 Leeuwarden, gehuwd, koopman, won. Leeuwarden, Eabrieksteeg 13.
In UntersuchungshadTt TOTD 26.11.1942 bis 12.6.1943.
Vrijgesproken.

Verdienst: etwa fl. 25.- wöchentlich. Zwei Einder. Sr war Mitglied der
"Revolutionaren Sozialistischen Arbeiterpartei" in Ifïeuv^arden und deren
Ortsgru^psnsekretar bis sur Auflösung der Partei kurz TOBJ Kriegsbeginn.

4. DE JCNG> HarTnen Berend,
20.12.1903 in "Slooten", gehuwd, schilder,, won. Leeuwarden,Marsuirynerstr.48.
In Untersucliungahaft ter 26.11,1942 bis 12.6.1943.
Veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.

Unselbstftndiger Anstreicher mit 25.- fl. Wochenverdienst. Folitisch hat er Au
der SDAT1 bis zu deren Auflösung angehört.

5. HUMÜKS^, 3>siko,
31.5.1915 Groningen, gehuwd, Taroakhouder, won. Groningen N. K. in 't Jat 2 D.
In. Untersuehungshaft seit dem 27.11.1942.
Veroordeeld tot drie jaar tuchthuiastraf .



-2-

( Vervolg F.Munniksma):
Nach den Besuch der Volksschule und aeitxuèlse der Handelsschule war er seit
seinem 15. lebensjahr Buroangeatelter, zuletzt Buchhalter in Groningen.
Kinderlos vsrheiratet; Yerdient etwa fl. 33,- wöchentlich. Einer polit lachen
Part ei ha t er. nicht angehört.

X f c 6 . DE JONG? ïtaUHsta Theunis,
13.3.1903 in Zuidscharwoude, gehuwd, bedrijfsleider, won. Assen, Kanaalstr.38/
In Unt ersuc hungshaf t seit dem 24.11.1942. /40,
Veroordeeld tot twee jaar tuchthxr sstraf.

.Seit 19S9 Betriebsleifcer in Assen mi t einen Einkoiranen Ton 3000.- fl. jShrlich.
Verheiratet, zwei Kinder. Folitisch hat er der internationalen antimilita"-
rischen Vereinigung (bis 1936) angehört.

X.|7. VAïï VOKDEL, Sietse,
12.9.1904 in ?5A.ppelschar", gehuwd, koopman, won. Hengelo, Amaliastr. 10.
In Unt ersuc hungshaf t vom 27.11.1942 bis 12.6.1943.
Veroordeeld tot een jaar en zes maanden tuehthuisstraf .

Warde Fléischer und spater landwirtschaftlicher Arbeiter, is t jetzt Faufmann
in Hengelo. Ein Kind. Politisch war er bisher nicht organisiert,

8. POIERII-IGA, Johannes Geerd,
31.5.1898 Oude Pekela, gehimd, metaalarbeider, Won. Winschoten, 3t, Vitusstr.36
In Untersuchungshaft gewesen TOIT 18.18.1942 bis IS. 6. 1943.
Veroordeeld tot 10 maanden geTsngenis straf .

Wochenlohn ron .etwa 24.- fl. Hat zwei Kinder. Folitisch ha t er Ton etwa 1924
bis 1940 der SD^LP (als Ortsgru^penrorstand ) angehdrt. •

9. DHAYiü^ Hendrik Eisse,
24.3.1921 G-roningen, ongehuwd, kantoorbediende, Groningen, Molukkenstr. 3a.
In Uhtersuchungshaft seit 18.12.1942.
Veroordeeld tot 2 jaar tuohthuisstraf .

Besuchte Volksschule und 3 Jahre lang die Realschule, Wmrde dann Burogehilfe.
Als solcher verdient er z.2t. etwa 70.- fl. monatlich, Parteipolitiach hat er '
sich nicht bet«tigt. , j

I, Tieba,
30,9.1917 Finsterwolde, ongehuwd, mangelmeisje ("PIMtterin"), won. Gr on i "gen,
In üntersuchungshaft Tom 18.12.1942 bis 10.6.1943. (Helperbrink 40b.
Veroordeeld tot l jaar gevangenisstraf.

Verdient 38.- fl. wonatlich. Sie hat gleiuhfalls "der Friedensbewegung (Jugend-
grunpe) angehört.

>| 11. WIJJJOBEL, Simon ^endrik,
' 31.8.1919 Leiden, ongehuwd, radio-technicus, won. Leiden, Rod«nburgerstr.3.

In Untersuchungshaft seit dem 12.2.1943.
Veroordeeld tot l laar en 8 maanden tuehthuisstraf.

Nach dem Volksschul- und Realschulbesuch. wurdeK er nit 18 Jahren Radiotechni-
ker und ubt diesen Be rug heute in leiden aus. Parteipolitisch hftfc er sich
nicht beta*tigt, wohl hat er der Jugendgruppe der pazifisstisch und altimili-
taristisch eingestellten "Eriedensbewegung" angehört.

12.
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x|l2. VAN D.Lli NOORBAA, Wi
17.1.1909 Den Haag, gehuwd, sportleraar, won. Den Haag, de Ruyterstraat 55.
In Untersuchungshaft seit dem P.12.1942,
Veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf.

2r ha t nach dem Volks- und Oberrealschule die Reifeprüfung abgelegt und sich
zum Srsortlehter und Masseur ausgebilcfet und tfbt diesen Beruf in Den Haag «us.
ICin Kind, Einkommen: 200.- fl. monatlich. Einer politischen Partei hat er
nicht angehört,

-|l3. V>ilï D.SR NOOÜIWi., Anna Jozina, geb. VAN DJiE MKER,
14.6.1909 Ilpendam, gehuwd, huisvrouw, won. Den Hsag, de Ruyterstraat 55.
Festeenommen am 8.12.1943.
Veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf.

Hat G-ymnastik- und Sportstudien betrjeben und sich bis zuletzt als Gymnaatik-
und ST>ortlehr«rin betStigt. Bie v,ar aktires Mitglied der Jugendgruppe der
Eriedensbewegiing bis zu deren Auflösung.

Allen v.«rden beschu1öigd van "Herstellung, Verbreitung oder Eesitzes deütsch-
feindlicher Schriften".

Het vonnis vergeldt sub B.:
i

DSR 3ACHVERRALT:

lm Erühi>-hr 1941 «runde t e der Hedskteur Thoïïias ROT aus Amsterdam., ge gen den in
3 3G- 11/43 des erkennenden G-erichts ein Verfahren geschwebt hat, zusammftn rcit
eiïie™ Schriftsteller IA3T eine neue politische Organisation unter den Namen
I3E (Internationale Socialistische Beweging). G-leichzeitig gab er zusa^men
mit last als Orgnn dieser Bewegung eine deutschfeindliche Zeitschr,ift "DS VCMT"
heraus (ïïicht identisch mi t einer zeitweise von der SSH illegalen CPN heraus-
gegebenen gleichnamigen üeitschrif t) . Der Untertitel der Zeitschrift lautete
zunaehst "Orgaan voor de Werkers in Nederland", seit Anfang 1942: "Orgaan der
Intern. 3oc. Beweging".

Er atellte die Zeitschrift sun^chst selbst im Abzupsverfahren her, spater liess
er s ie von andern Iilitarbeitern irn Abzugs- oder Druckverfahren in ivachsender
Auflage herstellen. Zur weiceren Verbreitung der Zeitschrift benutzte er von
ibis selbst geworbene Mitglieder der Bewegung. Die Angeklagten h£ben sich samt-
lich bei der Herstellung oder Verbreitung der Schriften beteiligt oder haben
diese nindeatena im Besitz pehabt.

Te beginnen bij het earste nu^ner van ds tweede jaargang (van EO.1.1942) geeft
het vonnis dan een overzicht van de inhoud, in het bijzonder van het duiibsvijan
dige karakter van het blad "De VONK". Talrijke citaten zijn in het vonnis op-
genomen, waaruit een felle anti-duitse agitatie spreekt. Ket blad wekt op tot
siri de actieve verzetssfcrijd.

Daarna wordt in het vonnis ijeisrs van ieder.de strafbare handelingen en de mate
van schuld beschreven.

frTJMNlKSKA (Ko. 5) wordt een "besonders achwerer ïall" genoemd. Hij kreeg in de
zomer van 1941 voor de eerste maal bezoek van HOT, die z i c f r VAN DONGKtT noemde.



Munniksma begon met' verspreiding van -een kl«in aantal nummers van "De
®±todt±ï|!XB3> en deed dit eerst alleen, door ze in brievenbussen te stoppen.
Later namen daaraan ook anderen dee] eü was het aantal, dat hij ontving opge-
lopen tot 450/500 per maand, (November 1942), Hij verdeelde ze onder DRAYER,
HEERSN, FOLKRÏNGA en «en zekere ^ELSgAKg , (die de Duitsers blijkbaar niet
te pakken hebben gekregen). MunnïSrs'ma Wr'zorgd e ook het incasseren van geld
en de afgifte daarvan aan ROT.

DRAYER (no.9) Irwam door Emmclskamp met De Vonk in aanraking. Hij ontving een
aantal exemplaren van Munniksma, verspreidde die gedeeltelijk zelf en gaf een
deel door aan FOLKRINGA en HEEREN.

Theünis, DE JONG kwam met ROT in contact, en hielp deze met de vermenigvuldiging.
Steunde ook geldelijk. Hij vervaardigde vier maal telkens 550 tot 400 exemnlarei

WIJNOBEL (no. 11) kreeg eveneens bezoek van ROT (in October 1942). Ontving ook
regelmatig een aantal exemplaren en verspreidde die zelf, en in één geval door
"Weièergabe" aan de echtelieden van der NOORDAA. Hij had in Rotterdam ontmoetin-
gen met de "Mitverfasser der Zeitschrift" LAST. Hij vervalste zijn persoonsbe-
wijs en hielp ook mee aan de verschaffing van levensmiddelen aan Joden.

HUIGEN (no. 1) ontving eveneens de afleveringen van ROT, hetzij thuis, hetzij
na een afspraak aan het station. Verspreidde zelf en gaf ook aantallen door,
Huigen werd op 19.ll.194g gearresteerd bij een gesprek met ROT op het station
in Apeldoorn, waarhfiefc Rot hem telegrafisch had ontboden. (Er blijkt evenwel
•uit het dossier ndet, dat bij die gelegenheid ook ROT werd gearresteerd).

VAN VONDEL (no.7) ontving eveneens afleveringen van ROT. Verspreidde «n gaf dooi
Bracht ze ook naar aödere plaatsen.

Ti eba EiSüHliM («o. 10).- Kwam met Munniksma en Emmelskamp in aanraking. Verspreid-
de, nam deel aan de samenkomsten met Rot, Qnmelskamp en Drayer ten huize van
Munniksra.

Harmen__ D£ JONG (no. 4). Leerde in de harfst van 1940 b i j zeilsport ROT kennen.
Verspreiding van grotere hoeveelheden niet bewezen; slechts dat hij een nui^mer
aan anderen heeft laten lezen.

/
FOLjCRINGA (no. 8). Verspreiding niet bewezen. ¥el het verboden bezit.

Echtp.aar_VAN DER NOORDAA (nos. 12 en 13). Verspreiding niet bewezen. Ontvingen
ze wel; verboden bezit,

WLSSIM (no. 2). Eveneens bewerkt door ROT, met' wie hij het over doel en karak-
ter van df Vonk niet eens zou zijn geweest. Daarna ook nog eens door LAST be-
zocht. Ook door deze echter niet overtuigd. Slechts verboden bezit, echter
tegen zijn verklaarde wil. ,

IJL5T (no. 3). Twee- maal door ROT bezocht. Deze gaf hem telkens 25 ei. Ijlst
las ze, maar verbrandde ze daarop.

VERDACHTE M VEROORDEELDE DRAYER IS BLIJKENS HZT DOSSIER OF 18.12.1944 UIT HET
TüöHTHUIS TE SIBSBURG ONTSLAGEN.

DE VERDACHTS; THEDNIS DE JOHG s ? / , DIS -ZIJN VONNIS EVENEENS IN TUCHTHUIS TE
SIEGBURG HEEFT UITGEZETEN EN WIENS STRFTIJD EINDIGDE OP 24.11.1944, IS NA VER-
ZOEKEN DAARTOE "BEGEHADIGD"? d.w.z. : Op 24.8.1944 ZIJN IAATSTE DRIE FAMDEN
VOORWAARDELIJK KinJTGSSCHffiLDM MET "BEffiAHRUNGSFRIST" TOT 31.8.1947. WAARNA

zoz



WAARNA - op een rerzoek ran de adTpcaten in Holland - DER VOORSTAND D33 ZUCET
HAU33S II\ SIMBURG- OF 3.11.1944 HET VOIGMDE BERICHT STUURT:

"Der Obengenannte (Theunis de Jong) wurde am 18.9.1944
"entlassen und dem Arbeitsamt in üiegburg als freier Arbeiter
"zur Verfügung gesteilt. Die Sntlassung in die Heimat
"am 24.8.44 über die Eaftanstalt in Klere- war infolge
"TransTiortsperre nicht möglich,"

\t dossier yan Th. de Jong besluit hiemiede.


