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ontwerp richtlijnen ter discussie l
v . v . }-;-;ö.^;i::':r-^:^.:^v^:;-''*4; ;•»•%: -;̂

Van de Groningse discussiegroep, otijgjjj$&ij^nef^j^sütande 4pntwjje
richtlijnen voor de Federatie van awJjj$stische discu^legroepen"me.t 7i
verzoek dit op te nemen. Wij:v<ado^^aag'3ctan:^t véfeoek^e^fmdéjjjste
nen het voorstel van Groningen, dafW^zijn^prnjfrkingen ''qjjjjt-'dit. ^dt
werp. aan het Landelijk Secretariaat'Ép»|f toëKamM. - ^Q- «

" .> ï REDACTIE DE VLA
•',\ -'. ,.-"'.'"v' )...'-'-'.'.i'* ' r - " ' " . - "* ' : .*%-u,. ,

De „Derde Weg" is aan d« orde van de dag!
In Frankrijk, Duitsland, Amerika, India, Japan,
ïndeneste, Joegoslavië, overal zijn bewegingen
aan de gsèg die de „Deïdf Weg" stimuleren*
D#: Groningse Discussiegroep is 'daarom Van'
oordeel, dat de tijd is aangebroken om" met o^ze
zienswijze in de openbaarheid te treden. Het
is ongetwijfeld mogelijk thans met een concreet
plan voor de dag te komen, don* zij de princi-
pieel socialistische voorlichting die „De Vlam"
' i ' ! '
De Groningse Discussiegroep wendt zich bij deze
lot de overige groepen en belangstellende Vlam-
lezers met de uitnodiging, de hieronder volgende
punten te overdenken en te bespreken en zo;
spoedig mogelijk hun opmerkingen daarover
kenbaar te maken aan het landelijk secretariaat: '-
Singel 135, Amsterdam. Er moet snel een ge±
meenschappelijk program koment

Ontwerp richtlijnen voor die
•federatie van socialistische
discussiegroepen . ' . , . . , ;

grondstellingen !S ö
1. De kapitalistische structuur van het Ameri-

kaans-Europese blok ht^erigt .bepaalde krach-
ten tot ontw|üïe]inr,lSiie tot de; vlucht in
de vemietigjj|öB|Bduclie leiden en het oor-
logsgevaar

2. De economisiilpafhankeltfkheid van dé
„Atlantische zone' t.o.v. Am'erika wordt door
de bewapeningscampagn,e tot een vorm van
kolonialisme vergroot.
De bewapeningsj
mocratie, de
verijdelt de ab
loosde gebieden.
De Sowjet-tTnie

•\' ..-' ''
is

(loop ónderm5nttde de-
, hét sociale.froiit, eQ

hulp aan verwaar-"

totalitaire

imperialistische staat,-1 met een bureaucri
sehe slayenstructifur. ƒ %

5. Het stalinisme voert de ,̂ oude oorlog"
het ; belang yan de.opboiïw; van zijn. p
ductié-appsraat, de- handhaving van' i
dictatoriaal regime, de beveiliging tegen :
Westen en de afbreuk aan de Weste
economische en militaire kracht.

6. Het stalinisme kan bij de „koude oorl>
profiteren van de fouten, die het Wes

-
zijn koloniale en half -koloniale uitbuit)
zijn rassen-discriminatie^ zijn welwillei
houding jegens-; fascistische, feodale en
dère reactiöimaire machten, zijn aantast
van de levensvoorwaarden der arbeid*
klasse, enz.

7. Het stalinisme is economisch gedwon
een nieuwe wereldoorlog voorlopig te
imjden. . '

8. De nationalistische zelfbevrjjding
Voor kort koloniaal en feodaal
VPÏken betekent winst voor ƒ•

9. Voor .zover de volken in de , -*aex-t»«.
kelde" gebieden afwijzend komen te sfc
tegenover het imperialisme — zowel van
Oostelijk als van het Westelijk machtst
— 'gaan zij 'behoren tot de belangrijl
hulptroepen Van ,J3e Derde Weg",

10. Hulp >an de „onder-ontwUdcelde" ^gfelf
schept een sterke vredesfactor, mits
liulp zuiver gericht is op, de zelf stam
ontplooiing van de bevolking dier gebtei

algemene conclusies ;
a. Een algehele, gezonde, oplossing van de l

dige .problemen heeft de .radicale re<
structie der Samenleving óp wereld-scti
tn socialistische richting, tot voorwaarde

b. Onbntbeej*jk is daartoe ook de economi
- iïiteêratie van. Europa, 'als aanloop tgt
Wereld-f ederatiei ' __ .

c. Opbouw en versterking van hét „sociail
culturele front" is de enig juiste vérdeaS
tegen de Russische Kominform,

d. Aan de nóodzakeiyke hulp voor de „on
ontwikkelde" volken- mag geen andere v-
waarde worden Verbonden, dan dat deze

. wordt aangewend tot de economische, 'so
en culturele verhef f tag van die voltoeii, i
hun eigen Inzicht.

e. Kr moet gestreefd worden naar interoatk
' saüienwerkingï in het hyzonder ̂ tussen .ïi

listische partijen en Derde- Wegbewegingf
Europa, India, Birma, Japan en Indoli

urgentie-program ' t J^
1. Voorlichting omtrent bovengenoemde yr

stellingen en algemene conclusies? Sop zo
mogelijke schaal en met alle r-tiéschil
middelen.

2. Felle critiek op de algemeen gangbare'
lichting, In het bijzonder voor zover die '
lichting is afgestemd op berusting in di
wapenin'gswedloep en op aanwaskering
de Russen-angst. Felle critiek ':;opk, o
Russische s|aat a-ls een totalitair, "ithper
tisch.,en bureauöfatisch slavenregtme,

3. Aanhoudend protest tegen iedere aants
der democratische levenswaarden — CM
het Westen — en tegen het steunen i

: stand houden, van fascistische; -teodal



ontwerp richtlijnen ter discussie~
Van de Groningse discussiegroep, ontv$Rfieiü wij het'onderstaande ^Ontwerp
richtlijnen voor de Federatie van sd&ijüstische discussiegroepen" met het
verzoek dit op te nemen. Wy voldoen graag^aan "Óit verzoek en ondetsteji-
nen het voorstel van Groningen, dat meft ajjn.opmerkingen over dit ^der-
werp aan het Landelijk Secretariaat doft toekomen. *"-' , *" '

' , . ' ,"-" ^ REDACTIE DE VLAXf

te Weg" is aan de orde van de dag!
rp, Duitsland, Amerika, India, Japan,
, Joegoslavië, overal zijn bewegingen
;aèg die de „Derd? Weg" stimuleren.,
Ihgsë Discussiegroep is 'daarom 'viêür
at de tijd is aangebroken om met onze

in de openbaarheid te treden. Het
tjleld mogelijk thans met een concreet
de dag te komen, dank zij de princi-

alistische voorlichting die „De Vlam"
%f &0: of "éi'-$t̂ %ée/t 'giïoaWi'
igse Discussiegroep wendt zich bij deze
alge groepen en belangstellende Vlam-.
11de .uitnodiging, de hieronder volgende,
ï overdenken en te bespreken én zo.'
nogelijk hun opmerkingen daarover
e maken aan het landelijk secretariaat:
5, Amsterdam. Er moet snel een ge-
ppeltfic program komenl .'

Ontwerp richtlijnen voor «Je
«federatie van socialistische
discussiegroepen

tellingen < ,,
ritalistiSfChe structuur van het Ameri-
-Europese blok brengt bepaalde krach-
3t ontwikkeling-, .die tot de vlucht in
rnletlgiffigSBj&diictte leiden en het oor-

conomiscn^ afhankelijkheid van de
itische zone5"' t.o.v.; Amerika wordt door
»&peningscam*>agne tot een vorm van
ialisme vergroot. ;

!wapeningsw01oop ondermijnt ..de de-
itie, de QiiKüSp*n het sociale front, en
elt de noodzak£lffifcfc hulp aan verwaar-'
i getreden. . '"
öwjet-Unie 'is ~$ijji@l,fijsfy totalitaire

imperialistische staat," met een bureaUcraÖ-
sche slayenstructuur. ',"/_ '

5. Het stalinisme .voert de „koude oorlog" in
het ^belaag yan de. ópboifwj van zon, pro-
ductie-apparaat, de handhaving van zijn
dictatoriaal regime, de beveiliging tegen het
Westen en de afbreuk aan de Westerse
economische en militaire kracht.

6. Het stalinisme kan bij de „koude oorlog"
profiteren van de fouten, die het Westen

7.

9.

10.

zijn koloniale .én half -koloniale uitbuiting,
zijn rassen-discriminatie; zijn welwillende
houding jegens; fascistische, feodale en an-
dere reactionmaire machten, zijn aantasting
van de levensvoorwaarden der arbeiders-
klasse, enz.
Het stalinisme is economisch gedwongen
een nieuwe wereldoorlog voorlopig te
mijden. '
De nationalistische zelf bevrijding
voor kort koloniaal en feodaal
volken betekent winst voor/>-
Voor zover de volken jn de , .„ic^-uu.. -
kelde" gebieden afwijzend komen te staan
tegenover het imperialisme — zowel van het
Oostelijk als van het Westelijk machtsblok
— gaan zij 'behoren tot de belangrijkste
hulptroepen van „De Derde Weg".
Hulp ,aan de „onder-ontwikkelde" $gbj£d«n
schept een sterke vredesfactor, mits die
hulp zuiver gericht is op, de zelfstandige
ontplooiing van de.'bevolking dier gebieden, j

algemene conclusies ; \. Een algehele, gezonde, oplossing van de hul- l

dtge problemen heeft de radicale recori-/
structie der Samenleving op wereld-schaal,!
in socialistische richting, tot voorwaarde. f

b. OnohyjeepMjk is daartoe ook de economische)
- KitEgratie van- Europa, als aanloop to,t eèri
Wereld-federatie.'- „ £>;

c. Opbouw en versterking van hét „sociale e:
culturele front" is de enig juiste verdedigin
tegen de.Russische Kpminform.

d. Aan de noodzakelijke hulp voor. de „ondoA,
ontwikkelde" yöïken mag geen andere -voor-\e worden: verbonden, dan dat dezeliulp

wordt aangewend tot de economische,Asociale
en culturele verheffing van dié volken, i^wtr
hun eigen mzicht. ' " *;'

e. Er moet gestreefd worden naar internat
' samenwerking; in.Iiet Mjzonder-tussenjo^l!

listische partijen en Derde-Wegbewegir4eJi i|i
Europa, India, Birma; Japan en

urgentie-program _
1. Voorlichting omtrent bovengenoemde proi

stellingen en algemene conclusies op zo rt
mogelijke schaal en met alle-4>eschikb
middelen.

2. Felle ciitiek op de, algemeen gangbare vc
lichting, m het bijzonder voor zover die vc
lichting is afgestemd op berustiié in de
wapeningswedloop en op aanwat^ering
de Russen.-angst! Felle critiek'.^jk, op,
Russische sfaat ajs een totalitair, '&feiis
ttsch .en bureaucratisch slavenregime.

3. Aanhoudend protest tegen iedere aantas
der democratische levenswaarden — ooi
bet Westen ^- en tegen.het steunen ex

: ', stand houden van fascistische; .feodale

. „ .. Pratese ook te-
gen J£dere, vermiijdering (ten gunste van de
bewapening) van de sociale zorg,/het.-onder-
wijs, 4e cultuur, de gezondheidszorg, de wo-
ningbouw enz. Verdediging van de opvatting,
dat deze.̂ elangeii TÓonraagjjpehoren.jté1 heb-
ben'tóve& SK bèwaneninB. l f , »•'

4. Propagatiaa TOOT de opvatting, dat -de voor-
malige en nog bestaande koloniale volken
recht hebben op volledige nationale en sociale
onaïhankeLjkheid en dat op de meer wel-
varende volken de! plicht rust offers te bren-
gen om cQe volken in staat te stellen ïelf-
stsnófêïmn economische, sociale en culturele
verheffing te verwezenlijken.

5. Aandrang uitoefenen op overdracht van
Irttftï aan EndOjaésia. '

9, Verdediging Yfof d«- erkenning öe^ princi-
piële dienstweigeraars en van verruiming van
die erkenning.

7. Alle mogelijke medewerking verlenen aan
de beweging „Dienst ontwakende Wereld" en
de Nederlandse beweging „De Derde Weg".

8. Het organiseren van een Europese conferen-
tie ter vaststelling van een Europees plan
van de „Derde Weg".

9 Samenwerking tot stand brengen met socia-
listische partijen en Derde-Wegbewegingen,
o.m. in Joegoslavië, Israël, India, Birma,
Japan, Indonesia, de Verenigde Staten, ter
vaststelling van één internationaal plan voor
de opbouw van de „onder-ontwikkelde" ge-
bieden.

Voor de Soc. Discussiegroep Groningen,
- " JOH. RUGGE
Exemplaren van dit ontwerp verkrijgbaar bij

'"8ge, De Ranitzstraat 6b, Groningen
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k Inlichtingendienst
G B O H I I G E H .

G E H E I M .
t 27 DEC. 194?

R A P P O B g.

.
Haar aanleiding van het schrijven 48528 van het

Ministerie van Algemene Saken te 's-Gravenfaage d. d.
2 november 1948 houdende een verzoek om inlichtingen aan-
gaande j
ELndrik Ever t KONING, geboren te Groningen 24 Mei 1926.,
van beroep kantoorbediende N.S., wonende te Groningen»
kan het volgende worden gerapporteerd:

KONING is geboren uit het huwelijk van Jan KONING i
geboren te Groningen 14 Augustus 1903 en Aalt .1e JANSEN"»
geboren te Haren 8 Februari 1904. Uit dit huwelijkzijB
overigens nog 4 kinderen geboren»

KONING heeft de lagere school doorlopen en heeft
vervolgens gedurende drie jaa&r gestudeerd aan een Uï.0-
sohool te Groningen. Hij heeft voorts nog enige jaren
gestudeerd aan de Handels-avondschool. Hij is nadien
werkzaam geweest bij de Fa. H. J. ED2ES. accountantskan-
toor gevestigd nieuwe weg te Groningen. Hij is na de be-^
vrijding in dienst getreden van" de Nederlandse Spoorwegen

KONING ataat te Groningen bekend als een man met
principes. Het is een flinke jongen, die zeer goed is
voor zijn werk. Zijn houding tijdens de bezetting is
zeer goed geweest. Hij heeft deelgenomen aan het onder-
gronds verzet» Hij woont momenteel ten huize van zijn m

. k. 4? schoonvader genaamd Pokko T.nM|̂ '|». geboren te Groningen
14 Juli 1897. Deze staat te Groningen als_ communist be-
kend. Hij is geabonneerd op het dagblad "De Waarheid"..

\f KONING is gehuwd met Derkr1e Lnifflawp gebn-ra» te
Ot<- Groningen 24 October 1925. Deze was voordat zij met

s* KONING huwde aangesloten_bij het A.N.J.7.. 2ij is uiterst
s & li nks ge or i e nt e er d""e n nam deel aan het Tlam-kamp in het
V jaar 1948* ~

komt uit een gezin dat vóór den oorlog de
beginselen was toegedaan van de S.D.A.P.. —nu van de
Partij van den Arbeid. Hij zelf is uiferst-links georiën-
teerd en is bestuurslid van de Tlam-groep te Groningen*
Hij is zeer waarschijnlijk lid van de Partij van den Ar-
beid. Hij is geabonneerd op het dagblad "Het 7ri.1e Volk».
Hij deed'in het jaar 1946 een beroep op de Dienstweige-
ringSwet 1921. Hij staat te Groningen bekend als een
felle anti- militairist.

is voor zover te Groningen bekend nooit met
Justitie of Politie in aanraking geweest. Hij komt niet
voor in de administratie der P.B.A. te Groningen..o*

G H O N I N G B g. 22 December 1948«*



GEMEENTE-POLITIE
BAARN

Baarn, l6....Uecemb.e.r...
Stationsweg 22b
Tel. K-2954-2444

No. ..G.. .....

Bijlagen:

Geheim,
2 O DEC. 1948

l>' In antwoord op Uw schrijven dd, 2 November 1948
No» 48528, "betreffende, Ir.A,E,Bosman, heb ik de eer U het
Tolgende te berichten,

Albert Ernst Bosman, geboren te Djember, Indo-
nesië, 9 Juli 1891, wonende te Baarn, Heemstralaan 45, vestig-
de zich op 6 Juni 1929 in deze gemeente, komende ran .wieuwer*.
Amstel, l'ijdens de bezetting was hij werkzaam als adjunct-ina-
pectenr bij de Distributiedienst, Momenteel bekleedt hij geen
enkele betrekking, doch houdt pension en heeft een gedeelte
van zijn woning onderverhuurd»

Uit het onderzoek is gebleken dat hij vóór en
tijdens de oorlog geen politieke activiteit heeft bedreven»
terwijl hij waarschijnlijk ook bJfe^Ageen enkele politieke par-
tij was aangesloten. Wel heeft hij zich voor de oorlog een
tijdlang geinteresaerd voor de bekende Oxford Beweging, Hij
wordt beschreven als ©en idealistisch persoon. Behalve dat hij
zitting heeft in de commissie die tot taak heeft de oprichting
van "de Vereniging van VIamgrGepen" voor te bereiden, zijn
geen verdere bijzonderheden op politiek gebied ten opzichte
van Bosman naar voren gekomen.

Hij komt niet voor in de Politieadministratie,
v,S.

De Hoofdinspecteur van Politie,

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.

te
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Naar aanleiding van een schrijven v
van Algemene Zaken, No ,48528, d. d. 2 November 1948, werd •
een onderzoek ingesteld naar:

J o hannes .Wil l e ra TAMBOER» geboren te Amsterdam, 22 Septem
ber 1913, geen kerkgenootschap, wonende Doedi jnstraat 20 te
•s-Gravenhage.

Tamboer is gehuwd met:
Helena johanna Pieternella KOEKBBAKKER, geboren te Rot-

terdam, 28 Juni 1920.
Tamboer is werkzaam bij "Het Vrije Volk" te Utrecht.
Hij aou lid zijn van, of sympathiseren met de Partij

van dé Arbeid. Hij heeft inderdaad zitting in de oommissie,
die tot taak heeft om de oprichting van "De Vereniging van
Vlamgroepen" voor te bereiden.

Voor zover bekend heeft hij overigens geen bepaalde
functie in de "Vlamgroepen».

in de administratie van de Politie te 's-Gravenhage is,
ook op politiek gebied, niets ten nadele van betrokkene en
zijn echtgenote bekend.

Een broer van betrokkene, genaamd:
Andries TAMBOER, geboren te Rotterdam, 5 Maart 1902,

wonende Noordstraat 18 te 's-Gravenhage, is lid van de zang-
vereniging "Libertas" van de "Vrije Soeialistèn:Yereniging"C"ï^

Verzonden op 23 November 1948
aan: '^Ministerie van Algemene Zaken.



Vo!gno.

No. 390/115 - 1948 - Geheim Persoonlijk.

Antwoord op: Ho. 48588 d.d. 2 Nov. 1948.

C/

22NOV.I948

ACD/

Met betrekking tot het in margine genoemde
schrijven worden hierbij ingezonden kartotheekstaten, waarop
zijn vermeld de gegevens,. welke omtrent de bevraagde personen
konden worden verkregen.

Amsterdam, 18 Uov. 1948.
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.
Betreft Ds Boele te Varsseveld. .

-Bericht oprBrief , d. d. 2-11-48, no. 48 528%

PIETER ERÏÏ9T BOELE,geboren te 's-&ravenhage,23 Januari 1908,
op 4 Maart 1938 te Gorinohem gehuwd met Uhristine Petronella
Elize van Veer en, geboren te Hasselt,20 Juni 1908,vestigde
zich op 8 April 1937 te Varsseveld,gemeente Wi schromend e
toen van Amsterdam.

Boele heeft als zijn kerkelijke gezindte Vrije &emeente opge-
geven;^ Varsseveld is hij voorganger van de Ned.Pro t es t anten
.Bond.Deze gemeenschap is aldaar van vrij tesoheiden omgang,
Boele is een wat eigenaardig"bedienaar van de godsdienst"
want hij heeft zich zelf al eens uitgelaten niets te geloven.
De groep van de bevolking, die zijn samenkomsten bezoekt,la de
laatste Jaren eerder af-dan toegenomen hetgeen mede belnvloei
werd door het feit dat er in de ^rcbe Kerk (F.H.Kerk) te Varsse-
veld meer normale verhoudingen zijn do orgewerfct. Eer der was
daar nog al wat gekrakeel.jsen bepaalde categorie mensen,die
in die tijd bij Ds Boele kerkte,keerde nu weer naar de Grote j
Kerk terug.
Alhoewel voorganger bij de Protestantenbond is hij zelf geen
lid van dat kerkgenootschap.
Betr^okkene is een zeer vlot spreker en in het algemeen een
humoristische, vlotte, persoonlijkhei d»
Door rustige, degelijk e mensen wordt eigenaardig over hem ge-
sproken.De een zegt "er kon wel een streep door lopen",een
ander "hij hoort beter op het toneel dan op een kansel" enz.
Bij de laatst gehouden verkiezingen heeft Boele veel propagan-
da voor de Pai-tiJ van de Arbeid gemaakt.
Ir is niet komen vast te staan dat betrokkene een functie in
een nVlam-groep"zou hebben.
b. XPV Doetinchem,5 fovember 1948.



Onderwerp ï Vereniging van

VI* KD.2

Q E H E I U . ' '

t .* ,

Op een conferentie van lezers Tam het weekblad

"do Vlam», welke op ? Octob«r 19*8 te Insterdam werd

gahoud*n, «erd een commlgsle benoemd, die tot taak

«al h«bben de oprichting van *»da Yarwiiging Van Tlam-

groepan" TOOI* te bereiden» In dcsc vereniging lullen

alle thans reeds bestaande groepen worden aamenge-

bundeld.

Kaar In *d« Tlam* T«n 9 betofcar 3*1% «trd b«-

rlcht hoeft In doi« oonraissle o. a. jrlttingl p»KONIMQ.

wonende Hoorneeftlep 35̂  te Groningen,

Ik heb do eer ü te versoefcen ml J te «Uien doen

Inlichten omtrent «zl̂ n volledige pöraonalia, zî n

politieke antecedenten en d* eventuele toot hem In de

MVlaia-groepenf' beklede functie»

HOOJD VAN DE DIENST,
l voor deae»
W

j,G.Crabbend«Ei,
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie

Q r o n i n g e



ïtW .L _,... —r—
«s-Gravenhage, 2 November

Onderwerpt Vereniging van

VI, RD.2
„._=*••••"••"̂ V̂vF' l/"r l ~ J r

Q E H E l II """ " . . . - . *

i ! -

Op een conferentie van lei er B Tan het weekblad

«de Vlam% welke op 3 Octob*r 1948 te Amsterdam werd

gehouden, werd een eocaaissie benoemd, die tot ta&k

«al hebben de oprichting van Hde veresiging van Vla»-

groepen1» voor te bereiden* In deze vereniging sullen

alle thans reeds bestaande groepen worden §aaen«e-

bundeld.

Raar in "de Vlam" van 9 October J.l. werd bericht

heeft in deze eominisBie o.**. zitting i. Ir»A*F.BQBMAH.

wonende Heewstralaan A? te Baarn.

Bi heb de eer 9 ie verzoeken mij %e willen doen

inlichten omtrent aiJn volledige personalia, ii|n poli*

tieke antecedenten en de eventuele door hem in de «Tlam-

groepen» beklede functie.
HET H005Ü TAN lp DIENST,
Voer deaet

J.a.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofdinspecteur van Politie
t*
| A a r a.
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Onderwerpt Vereniging van Vlamgroepen,

VI. HD.3

Q B HE I M

Op ««n conferentie v*i leaers Va» het weekblad

»D« Vlam», nellca op > October 1948 te Amaterdmai *«rd

gehouden, werd een eomrdasie benoemd, die tot taak

«al hebben de oprichting van "de vereniging Van Vlam-

groepen» voor te bereiden. In deze veresnigijag «uilen

thana reeds bestaande groepen worden •amengebun-

Naar in wde Vlam11 van 9 October j. 1. -werd bericht

heeft in deze eosnuigsie e. a. «ittingi t|a|tJM|tt

wonende te Taraseveld» • ' ' •

BE heb Ae eer U te rerxoekea «ij te willen doen

inlichten omtrent »i|n Tolledige personalia, zijn

politieke antecedenten «n de eventuele door hem in de
' ' , f

**Tlaa-groepen" beklede functie*

HET HOOBD TAIT BE DIENSÏ,
voor deset

. J.0,CrabbendaE.

Aan de Heer
Piftriettconanandant der
Rijkspolitie

D ..... o e t i n e h e m«
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i, 2 Novetiber 1948.

Onderwerp» Vereniging van Tlaingroepen.

VI. HD.3

G E H E I M

Op een conferentie vanlezers Vtn het weekblad "D»

?lam", welke op 3 Ootober 1946 t« Jciffterdaffc werd gehonden,

werd «en commlssl» beno«md, die tot t«ak zal h«bb«n de

oprichting van «e vereniging van yiara-gro«pentt voor te. , . . . . • . . . ' -^ •, .
ber«id«n. In d*»e vore&igiag zullen »lle thana reeds

begtaande groepen worden samengebundeld»

Naar ia "Da 71«n" v«n 9 October 3,1» werd- bericht

hebben in deze öonnniflsie o. a* zitting t .

wonende Bus«tBamert»«* 4* te BlariöTEi «n .

wonend» Spoorlaan te Aalsmeer. •

Ik heb de eer W te verzoeken »t| te willen doen in*
i _ . • ., '

liehten oiutrent htm volledig» personalia, bun politieke

antecedenten en de eventuele door hen ia de "Vlam-groepen*

beklede funetiei*
HOOKD fit m DIERST,

voor de«ei

5"*a
Aan de

Rijkapolitie
**
A a a t e r d a m



MZHISTBBIE "' VAK .
's-Gravenhage. 2 November 19*8.

Onderwerp l Vereniging van Vlamgroepen.

S E H E I M

Op een conferentie van lezer» van het weekblad

«D« Vlam", welk» op 3 October 1948 te AEisterd«ti word

gehouden, werd een commlfsie beno«nidf die tot taak

Bal hebban de oprichting van "&* vereniging van Tlaio

g roepon " TOOT t* bweidwi. In 4«8*. v*r«niging xullen

all» thans r «ed a bestaande groepen wordan

Naar ia "De Vlam" van 9 Ootob«r j,l, w»rd bericht
\t in deze oosaalssie o.a. ******** f ilMfllHiT WQo«&-<

d« Doedijngtraat 20 te 'tr-Qravenhage,

Ik lul) de «er tl te venoeken m!3 te willen doen

inlichten omtrent zijn volledige personalia, «i Ju

politieke antecedenten «n de eventuele door hem in de

"Ylam-groepen11 beklede functie,

HET HOOFD VAJï DE DIENST,
• l voor deze» '

J.O.Crabbendaci.

. Aan dé Hé**" • '- • .
Höofdconaaisaarls ram Politie


