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Aani

Van: B.IX.

o
atr,

S

L

____
Bijgaande folder, genaamd: De Verdediging Tegen Het Gommu-
nisme, uitgegeven door het Volksverbond voor Veiligheid,
Vrijheid en Vrede, werd mij door C ornel is Wagemak er . ge-
" oren 6 April 1924 te ' s- Gravenha ge , wonendV Frëder ik
'Hendriklaan 51a te 's-Gravenhage, overhandigd, tijdens
een dienstgesprek dat ik, rapporteur, op 8 October 1951
met deze persoon voerde.
Wagemaker, voornoemd, is gehuwd met Alida Johanna Minderman
geboren 9 Augustus 1922 te 's-Gravenhage. Deze was eerder
gehuwd met:
Hermanus Willem Ea l Kropf f t geboren l Februari 1922 te

''s-Ciravenhage^overTeden' op 23 April 194-5 in het kamp
Keuengamme ) .
Zowel Wagemaker als zijn echtgenote hebben verzetswerk . ':'
verricht.
Wagemaker is op J>0 Januari 19̂ 5 door de S. D, gearresteerd
en werd gestraft met arbeidsinzet in Duitsland. Bedoelde
A, J. Miiiderman werd op 30 December 194-3 door de S. D. ge-
arresteerd, waarna zij tot 6 September 194-4- in het kamp
Vught werd gevangen gehouden. Naar aanleiding van haar
sollicitatie bij B.ÏT.V. werd bij de Dienst een dossier
betreffende Minderman aangelegd, hetwelk ter kennisname
wordt bijgevoegd.
Voorts is gebleken, dat er een relatie bestaat tussen het
Volksverband voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede en een
persoon, genaamd:

de Bruin « geboren 21 November 190? te Gouda, wo-
'neïide We e spe r s'tr aa t 25 te 's- Graven ha ge; deze persoon is

gehuwd met Geertruida^ Martina^^^Dulk , geboren 25 October
1915 te Leiden.
De voornoemde personen komen bij de betrokken instanties
niet voor.

's-Gravenhage, 24 October 1951,
62.



. l :
> '

DE

VERDEDIGING

TEGEN HET COMMUNISME

UITGAVE: VOLK.SVERBOND VOOR VEILIGHEID. VRIJHEID EN VREDE
Postbus 2026 — *s-Gravenhage

..•J



verdediging

tegen ket

„Zij die de zegeningen der vrijheid
hopen te verwerven — en te be-
houden —, zullen zich als mannen
de moeite moeten getroosten haar
te steunen."

(Thomas Paine 1737—1809)

HET COMMUNISME IN DE AANVAL

Nimmer heeft een botsing der geesten zulke verschrikkelijke ge-
volgen gehad als die -welke zich in de laatste decennia op alle
terreinen van het menselijk leven heeft ontwikkeld tussen de
beginselen van de vrijheid en het recht en die van dwang en ont-
rechting. Ondanks de bloedige offers, die in de laatste wereldoorlog
werden gebracht ter verdediging en handhaving van de rechten
van de mens en ondanks het wanhopige strijden en lijden van mil-
lioenen idividuen voor hun primaire menselijke rechten en vrijheden
ook in onze dagen, schijnen de massa- en kuddegeest, en schijnt de
neiging om de onafhankelijke individuele verantwoordelijkheid te
ontvluchten, steeds meer terrein te winnen. En de duistere mach-
ten, die er op uit zijn terwille van de machtswellust van enkelingen
hun aanhang bij de volkeren met list en geweld te veroveren,
schromen niet gebruik te maken van de meest immorele middelen
om hun doel te bereiken:
De totale heerschappij over de geesten en de lichamen van de met
list tot massa gesmeede enkelingen.

Van die machten, die ook onze, ook Uw vrijheid bedreigen, is
het Sovjet-communisme wel de gevaarlijkste vertegenwoordigster.
Reeds heeft het dank zij haar macchiavellistische politieke strategie
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het grootste deel van Europa en een belangrijk deel van Azië vol-
ledig overweldigd. Maar bovendien heeft het door haar ideologisch
imperialisme een krachtige vijfde colonne geschapen in de nog
vrije wereld.

Rusland, dat de verfoeilijke communistische theorieën gebruikt
als giftig wapen in zijn strijd tegen die vrije wereld, laat geen «ge-
legenheid ongebruikt voorbijgaan om zelfs het verweer van die vrije
wereld dienstbaar te maken aan zijn strategie bij zijn psychologische
aanvallen. Op het gebied van de totale psychologische oorlogvoe-
ring heeft het een graad van perfectie bereikt, die zijn weerga in
de geschiedenis niet kent en waarbij zelfs de geraffineerde propa-
ganda, die het nazistische Duitsland produceerde, in het niet valt.
De overwinningen die het op dit front nog dagelijks behaalt moet
men niet onderschatten, Honderdduizenden in alle landen ter
wereld hebben dientengevolge geest ea lichaam prijs gegeven aan
de vijand van eigen cultuur, van eigen land en volk, aan de vijan-
den van de eigen persoonlijke vrijheid.

Dat op zichzelf is reeds een ernstig gevaar. Maar het is in ieder
geval een gevaar, waarvan men via de verkiezingsuitslagen de om-
vang ongeveer kan nieten.

HUN TACTIEK

Allerlei gebeurtenissen na de jongste wereldoorlog hebben evenwel
bewezen, dat de Russische overwinningen op het psychologisch
front zich niet beperken tot de uitbreiding van het aantal uitge-
sproken aanhangers.

Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de ontwikkeling in
Tsjecho-Slowakije, waar op het critieke ogenblik een deel der lei-
ders van het volk en een groot aantal niet communistische leden
van dat volk de zijde van de overweldigers kozen of zonder verweer
de overweldiging van het land aanvaardde.

Thans waart ook in dit land een nieuwe geheime politie door de
straten van steden en dorpen en is dit volk beroofd van zijn meest
essentiële rechten. Evenals in alle volksdemocratieën heerst er de
terreur van het opzettelijke onrecht, leven duizenden iii voort-
durende angst om vrienden en verwanten, zijn talrijke concentratie-
kampen hersteld in hun sinistere glorie, worden gehele bevolkings-
groepen als slaven weggevoerd en schreien moeders en kinderen, die

door een wanbestuur beroofd werden van de bescherming van
echtgenoot en vader, om recht en om verlossing.

De oorzaak hiervan is niet alleen de Communistische veroverings-
tactiek. Het gebrek aan psychologische verweermiddelen hebben
bij de voltrekking van deze ramp mede een belangrijke rol
gespeeld.

Het is daarom goed zich te realiseren welk doel de Russen
trachten te bereiken door de psychologische oorlogvoering:

a. het scheppen van tegenstellingen tussen de verbonden vrije
naties;

b. het scheppen en verscherpen van tegenstellingen binnen die
naties zelve;

c. het belemmeren van de sociale en economische vooruitgang
in de vrije landen;

d. het winnen van een vaste aanhang ter vorming van en steun
aan een vijfde colonne (communistisch kiezerscorps J;

e. de verzwakking van de wil tot geestelijk en daadwerkelijk ver-
weer;

f. het kweken van principieel „kleurlozen";
g. verzwakking van de waardering voor de Westerse culturele,

wetenschappelijke, technische, sociale en economische en ideële
prestaties.

De middelen die Rusland daartoe gebruikt zijn vele. Zij variëren
van het kweken van nazi-activiteiten in de Westerse landen tot
het organiseren van wereld-vredespetities. Van de ontkenning van
de eigen politieke doelstelling (de wereldrevolutie en -verovering)
tot aan een ode aan de vriendschap met de „kapitalistische" landen.
Van een lofprijzing voor de religie tot een verontwaardigd protest
tegen rassendiscriminatie. Van een vredesaanbod tot aan het open-
stellen van één der eigen persorganen voor een ontboezeming van
een politicus uit het vijandelijke „kapitalistische" kamp. Maar ook
van het wapen van de angst tot dat van de ontbering.

Het karakter van deze middelen is even bedriegelijk als geraffi-
neerd. Joseph S t alm. die zich als profeet en redder der mensheid



door een nieuw soort „Übermenschen" laat vereren, heeft op
2 December 1927 voor het vijftiende Congres van de Communisti-
sche partij daarvan een duidelijke omschrijving gegeven toen hij zei:

„Wij mogen de waarschuwing van Lenin niet vergeten dat
het welslagen van het socialisme voor een groot deel afhangt
van het feit of wij er in slagen de oorlog met de kapitalis-
tische landen uit te stellen. Die oorlog is weliswaar onvermijde-
lijk, maar zij moet niettemin worden verdaagd tot de prole-
tarische revolutie in West-Europa rijpt, tot de koloniale
revolutie losbarst, of tot de kapitalistische landen met elkander
vechten om de verdeling van de koloniën. Met het oog hierop
is het handhaven van vreedzame betrekkingen met de kapita-
listische landen een noodzakelijke taak. En de basis van onze
betrekkingen met die landen ligt in de erkenning van het
samenleven van twee tegengestelde systemen".

Deze uitspraak, waarvan de laatste zin in het afgelopen jaar in
alle toonaarden door de communistische pers en door de commu-
nistische leiders is herhaald, spreekt boekdelen.
Zij bewijst, dat er voor de Russische politieke macht nooit sprake
kan zijn van een oprechte en duurzame vriendschappelijke samen-
werking met het Westen.

Voorts moet men deze uitspraak, die een samenvatting is van
de talloze dogma's die Marx, Lenin en Stalin over dit thema heb-
ben verkondigd, laten gelden bij elke reactie op de communistische
nationale en internationale acties.

DE VERDEDIGING TEGEN HET COMMUNISME

Hetgeen tot hiertoe in dit geschrift is gesteld schijnt somber en
weinig opwekkend. Wat kan het Westen ter verdediging tegen de
psychologische aanvallen van Sovjet Rusland doen? Gelukkig zijn
er vele afdoende verweermiddelen, mits in voldoende mate en op
de juiste wijze toegepast.

Eensdeels zijn die middelen in handen van de internationale
organen en anderdeels kunnen zij worden opgebracht door de
bedreigde volken zelf.

In dit geschrift willen wij ons bepalen tot de middelen, waar-

over de vrije naties zelf en in het bijzonder ons eigen volk
beschikken.

Een dezer middelen ligt besloten in het feit dat ook bij ons in het
Westen tekortkomingen bestaan, waaruit het Communisme in Oost-
Europa zijn kansen heeft kunnen putten.

Wanneer wij kunnen komen tot een erkenning daarvan, die voort-
komt uit een onwrikbare hoge waardering voor de grondslagen van
onze maatschappij-vorm en leidt tot een sterke verdieping en ruimer
verbreiding van die waardering, dan bezitten wij daarin een der
sterkste positieve afweermiddelen.

Dit afweermiddel zal zich uitdrukken in een toenemend besef van
de plichten, die de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens ons als individuen en als Gemeenschap ten aanzien van onze
medemensen oplegt; dus in een streven naar de hoogst mogelijke
mate van algemene rechtvaardigheid. Niet de rechtvaardigheid, die
geregeld wordt bij wetten en voorschriften, maar meer nog: een
rechtvaardigheid, die de vrucht is van individueel streven. De
verantwoordelijkheid door welke dit streven wordt gedragen kan
steun vinden in een dieper beleven van de eigen politieke, reli-
gieuze of filosofische levensbeschouwing. En in deze morele en
geestelijke herbewapening ligt de grootste kracht bij de verdediging
tegen de ideologische penetratiepogingen van de recht- en vrijheid-
vijandige stelsels.

Nu wordt vaak in de grote verscheidenheid aan inzichten een
ernstige belemmering gezien voor het eensgezinde optreden tegen
het geestelijke en materiële gevaar, dat ons bedreigt. Die stelling
is in zijn algemeenheid beslist onjuist. Deze verscheidenheid aan
opvattingen wortelt immers in de Nederlandse Grondwet en is toch
juist het kenmerk van de maatschappij-vorm, die met de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens wordt beoogd.

De geschiedenis heeft echter geleerd hoe moeilijk het is •— an-
ders dan in tijden van zeer duidelijke nood — alle bevolkingsgroe-
pen tot een gezamelijke principiële daadwerkelijke actie te brengen.
De resultaten van het verzet tijdens de bezettingsjaren konden
alleen bereikt worden omdat de belangrijkste nood van al de groe-
pen tot één stroom was samengevloeid. Omdat tegenover de totale
bedreiging het totale verweer gesteld moest worden. Daarom viel
het kenmerk van de democratische gemeenschap, de erkenning van
de vrijheid van en het recht op een eigen meningsuiting, niet weg.



Ook in die tijd bleef ten aanzien van tal van opvattingen de ver-
scheidenheid bestaan, hoezeer ook het wederzijds begrip voor elkan-
ders overtuiging werd verdiept.

Nu is er tussen die vreselijke periode en de na-oorlogse tijd een
merkwaardige overeenkomst, die heel begrijpelijk door velen gaarne
wordt weggedacht. Wij doelen hier op de latente bedreiging van de
Veiligheid en de Vrijheid en op het uitblijven van een wezenlijke
Vrede. Zolang die bedreiging bestaat en zich op tal van plaatsen
in de wereld openbaart in moedwillige ontwrichting van de econo-
mische en sociale orde, in propagandistische en gewelddadige
agitatie en zelfs in effectief wapengeweld, mogen wij ons niet in
slaap laten sussen door de schijn-rust en de schijn-vrede, die ons
door de vijandelijke propaganda worden voorgespiegeld.

Zolang heeft ook elke Nederlander de plicht elk op zijn wijze en
naar zijn vermogen deel te nemen aan de verdediging tegen het
psychologisch krijgsbedrijf van Sovjet-Rusland en zijn buitenlandse
en binnenlandse onderhorigen.

Zolang zal hij zijn bijdrage moeten leveren ter bevordering van
de eensgezindheid tussen de vrije naties, ter vergroting van de
waardering voor de Westerse democratie, voor de Westerse cultuur
en voor de prestaties die daardoor op alle gebieden worden ge-
leverd.

DE ORGANISATIE VAN DE VERDEDIGING

Sedert l September 1950 heeft het Volksverbond voor Veiligheid,
Vrijheid en Vrede, dat geboren werd uit verschillende initiatieven
uit verscheiden levenskringen, zich tot taak gesteld de bundeling
en activering van alle nationale krachten tot behoud en verdediging
van de democratische rechten en vrijheden van het Nederlandse
volk in het bijzonder en van de mensheid in het algemeen, als-
mede de bestrijding van de politieke beginselen, organisaties en
stromingen, die de vernietiging of aantasting van die rechten en
vrijheden beogen, waarbij het de werkzaamheden van de wettige
overheid in dezen zin steunt en stimuleert. Dit Verbond gaat daar-
bij uit van de gedachte, dat de democratische rechten en vrijheden,
als vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en in de op grond
daarvan mede door ons volk als richtlijn aanvaarde Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens, slechts gehandhaafd
en verdedigd kunnen worden door onvoorwaardelijke aanvaarding
van de uit deze documenten voortvloeiende individuele en ge-
meenschappelijke plichten en door daadwerkelijke geestelijke en
morele verheffing.

Met deze basis voor de verdediging tegen het propagandagif
van de totalitaire vijanden der democratie organiseert het Neder-
landers, die zich uit individuele of grocps-overtuiging met haar
grondslag en doelstelling kunnen verenigen, in actieve werk- en
studiegroepen en streeft het naar de coördinatie van alle acties op
dit gebied. De leden dezer werk- en studiegroepen — al dan niet
binnen het verband van het Volksverbond — hebben tot taak de
propagandistische strategie en de grondbeginselen van het com-
munisme, alsmede het gebruik der verweermiddelen grondig te
bestuderen. Daarnaast binnen de eigen levensgemeenschap zowel
schriftelijk als mondeling de vijandelijke propaganda te ontmaske-
keren en de waardering voor de eigen democratische beginselen
en voor de westerse cultuur te verdiepen. Daarbij richten zij zich
vooral tot de meest kwetsbare leden van de Nederlandse samen-
leving: leden van en sympathiserende!! met de communistische
partij, alsmede de „kleurlozen" en meelopers.

Ter ondersteuning van deze actie worden door het Volksverbond
voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede op grote schaal incidentele en
periodieke documentaire instructie- en propagandageschriften uit-
gegeven en verspreid, voorlichtings- en propaganda-affiches aan-
geplakt, een uitgebreide literatuurvoorzieningsdienst in stand ge-
houden, lezingen georganiseerd enz.

Voorts zijn plannen in voorbereiding om te komen tot geregelde
radio-uitzendingen, kader-cursussen onder leiding van prominente
deskundigen op dit gebied, een dagelijkse vrijheidsleuze-actie in de
gehele democratische pers, een sluit- en plakzegelactie enzovoort..

Als centraal documentatie- en propaganda-orgaan, dat in grote
oplage maandelijks wordt verspreid, beschikt het Volksverbond
over haar maandblad „4 X V", dat sedert Januari 1951 de
vroegere incidentele documentatie-bulletins vervangt. Zodoende
kan ruimere aandacht geschonken worden aan de samenstelling
van documentaire brochures en propaganda-pamfletten.

Gezien de groeiende toevloed van aanvragen om voorlichtings-



materiaal en het enthousiasme, waarmede reeds duizenden van
allerlei stand, geloof en politieke overtuiging zich voor deze ge-
meenschappelijke taak hebben ingezet, menen de leden van de
Centrale Werkgroep van het Volksverbond een beroep te mogen
doen op alle Nederlanders, ook U geachte lezer, deel te nemen aan
deze ideële strijd, die ons allen aangaat.

Deze vraagt van U een vastberaden en positief stelling kiezen
vóór de gemeenschapsvorm binnen welke gij leeft en tegen het
stelsel, dat U bij het welslagen van de vijandelijke psychologische
aanvallen met list en geweld zal worden opgedrongen.

Het gaat om Uw vrijheid, om die van Uw gezin, om die van Uw
volk, om die van de gehele mensheid!

„ ... na elke herovering van onze
vrijheid denken wfj, dat we er nu
wel bij kunnen gaan zitten zonder
verdere strijd . ..
.. . maar de strrjd voor de vrijheid
is nimmer uitgestreden en op dit
slagveld heerst nimmer rust. .. !"

(H. W. Nevinson)

8
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120837

KA R A
Van: KB

Onder?/.: Voltasverbond voor
Veiligheid, Vrijheid en Vrede,

Haar aanleiding van TTW,rapport ?'o. h 1445, dd„ 17.10.
1951 (00 13CB37) deel ik ir hst volgende mede.

Het VolBrsverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede
- kortweg genoemd V.V.V.V.? dat geen statuten, huishou-
delijk regelement en bestuur heeft, doch wordt geleid
door een groepje personen, stelt zich ten doel alle
nationale torachten tot behoud en verdediging van ds
democratische rechten en vrijheden van het Nederlandse
volk en d@ mensheid in het alg@meenf alsmede de onafhanke-
lijkheid van Hederland - beide als vastgesteld In de
ïlederlandse Grondwet en de Verklaring van de fiechten van
de Hens, als aanvaard door de Verenigde Naties, te
bundelen en tot groter inspanning te brengen;
tevens de bestrijding van de politieke beginselen,
overtuigingen en stromingen, die de vernietiging of
aantasting van dö^e vrijheden en reenten beogen in het
algemeen en van ds ooHEranistisehe en fascistische Begin-
selen en activiteiten in het bijzonder;
voorts het steunen en stimuleren van d« werkzaaiaheden
van de wettige overheid in dê ze zin.

Het verbond tracht dit doel te verwesenlijlfen
langs wettige weg,, o.m. door:
a. de arbeid van groepen en personea die hetzelfde doel

beogent te bundelen en te coördineren;
b» het uitgeven van geschriften,;
o, het houden van bijeenkomsten.

Tot het verbond kunnen als leden toetreden natuurlijke
en rechtspersonen,, die de Nederlandse nationaliteit be-
zitten e» waarvan vaststaat dat zij de doelstellingen
van het ver&ond aanvaarden,

ad b) moge worden gewezen op het "Persoversicht en
Documentatieblad", dat woröt uitgegeven door het
verbond. In Juli 1951 werd dit nog Eöandelijks in
30,000 gedrulrte exemplaren gratis verspreid. Het
laatste dezerzijds bekende nuamer is gedateerd
Juni/Juli,1951, zodat dezerz. thans nïet kan
worden nagegaan hoe het thans net de verspreiding
staat* Zelfs zou betwijfeld kunnen morden of het nog
verschijnt, althans of srlks regelinatig geschiedt.
v"erdere publiciatiache activiteit der stichting is
o.s. gebleken uit in 1950 en 1951 verspreide folders
Biet antt-ooraEnmiistische en a.nti-^ascistisiche pro-
paganda, v



Het verbond streeft er naar belangrijke donaties te
verwerven van kapitaalkrachtigen in den lande, die
rechtstreeks belang hebben bij eenvoudige voorlichting
tegen het eownunisme onder hun werknemers; het is niet
onmogelijk dat o, ia. genoemd Persoverzieht en Doemen t at i e
daaruit wordt of werd gefinancierd,

Het werd gedrukt bij de Drukker! jwde ïïofstaa?
eigenaar -directeur: DELFOS, die zelf ook -een rol zou
spelen in T.T.T.Y.»

Ret zou in de bedoeling van het verbond hebben
gelegen plaatselijke werk- en studiegroepen op te
richten met. a la taak het bestuderen en in de praktijk
ten uitvoer brengen van bet in de doelstelling van
het verbond gestelde; tevens zou sterk gewaakt wô doi
tegen infiltratie van zgn. politiek© delinquenten in
de gelederen van het verbond.

Ir sou verder samenwerking bestaan net het anti-
cosaauni stlftc.be Toorlichtingseentru» "de Zaanstreek" en
het ÏÏederl, Jongeren Verbond, hetwelk eveneens op
anti-coasmunistisch terrein werkzaam is.

Omtrent de vier In UW schrijven $ano«ade personen
kan het volgende worden medegedeeld*

Teunis KE3SEI , ge.b, 26 ,.5.1980 te Utrecht, \on. te
^-Gravenhage en van beroep tijdschriften journalist,
ia ©en vooraanstaend lid van de !T©d@3rl* Vereniging van
ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd*

Ka d© oorlog tereeg hij een functie bij de'Hegerings
voorlichtingsdienst te * a-Graven ha g©¥ Omtrent een aaa-
beveling door de g, V. D» zoals in TTw rapport werd Besteld
ia dezera;» niets gebleken*

Hij ia verbonden aan de Drukkerij en uitgeverij
"De Hof stad* te Den Haag, waar^zoala reeds vermeld ,
"Peraover^töht en Documentatie* werd gedrukt. Hiet uit-
gesloten moet \sorden geacht dat zijn werk voor T.T'.T,T.
een onderdeel vormt van zijn arbeid bij de Hof stad.
(Fafsflr algemeen gesproken vordt wel aangenomen dat de
leider» van het verbond hun ideeeie opset trachten te
verenigen1 net een voor hen materieel aanlokkelijke
uitkomst)»

Omtrent Hesael is nieta bekend, dat aanleiding 2ou
kunnen geven tot een veronderstelling van politiek
extremisme'. Zijn vrouw echter zon een overtuigd cor..nu-
nlste zijn,

C. W&GSKAriR, -wonende Breder ik Eendriklaan 51-a
te *s-GrsvenhRge, vriend en .medewerker van TTessel en
bestui?.rslid van de afdeling Den TTaag vsn de Federl.
Tereniging vsn ex*-politieke gevangenea. Alle corres-
pondentie vsn 7.?*T.y. zon via hem lopen.



te
;§» heeft een pr©dlka,nt benaderd ©n

hm trsto&tea ovsy e..,fealéö mat z.ija orgarsiaatie samen
te lüorKeisi. «sögeail^Ja- daarbij door Modder o»m« een
exeaplöair Yan "Peri^otrarzioht ©u Doou-iöistatioblad"
ovsrhandlgd, beetaët het vermoeden dat met 4o door
Modder aangeduid® <ir.gjani»1iie wordt bedoeld Y»V»V#

3.3.1900 en won*
78 t© *s-OraT0n:hage, ie dezarz. niet» bekend»

.Alleen uit het feit dst bij ook e©c bezoek aan Clipper 's
Ambaaaaêe zou hebben gebraoht» zott kunn«m worden afge-
leid, dat hij Kiek op het terrein van V»V»V.¥, zou

'Tenslotte ssoge oog worden medegedeeld dat
verbond T*T«Y*Y* niets bekend ia dat aanleiding aotr

geven tot ©en verdenking van politiek



RAPPORT
VAN: KA-RA
AAN: HB
No. A. 1445
ONDERWERP: Volksverbond voor Veiligheid,

en yre(ie.

y x- CLIPPER'S Ambassade ontving bezoek van 2 personen, t.w.
ï\» T. HE5SEL (Melis Stokelaan 390, Den Haag) en G. WA&EMAKER Jr.

(Dolderstraat 5» Den Haag), die verklaarden, dat zij werkzaam
waren voor een organisatie, die zich noemt:"Het Volksverbond
voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede" (de 4 "V").

Volgens hun verklaringen zou deze organisatie een anti-
communistische groep omvatten, weliswaar een kleine groep,
maar met vele verbindingjen met verschillende anderë"~lüleine
groepen, d̂ ^̂ ö̂̂ ""het"conp.unisme bestrijden. Het verbond gou_
een maandblad uitgeven. lÏDe Leider van het verbond, HE-SSELfr
zou aanbevolen_gjj£_dojSLr__^_jae^^ringë Voorlichtingsdienst.'.!

Ook twee andere personen zouden op een of andere wijze
iets met het verbond te maken hebben, n.!"./?,. MODDER, Bloem-
fonteinstraat 6, Den Haag en J . J . BEUMDER / Hun Tune t ie s zijn

ft-A -^Vniet bekend, maar ook zij hebben een bezoek aan CLIPPEHS Am-
J' bassade gebracht.

1 CLIPPER zou het op pri,js stellen iets omtrent het boven-
genoemde Volkiaverbond en de genoemde personen te vernemen»

17-10- '51.

t.;:
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RAPPORT van D.

Enige weken geleden werd ik bezocht door het
bestuurslid van de afdeling 's-Gravenhage van de Neder-
landse Vereniging van ü-politieke gevangenen, de heer
Corn.Wagemaker. In de loop van het gesprek- deelde hij
vertrbuwëïi j k mede dat hij tegen een salaris van f.200.-
per maand werkzaam was voor een "Comité tegen het ne;-

In dit comité zaten lieden van allerlei Te-
Sbëschouwing. Men stelde als doel de"arbeidersmassa

wakker te schudden" o.a. door het geven van populaire
voorlichting over toestanden in Rusland.

Met de N.V.E.P.G. had dit comité, volgens Wage-
maker, gaarne samengewerkt in de anti-concentratiekamp -
kruistocht, ware het niet dat Earel van Staal, de grote
man van de N.Y.ïï.P.G. daarvoor onredelijke voorwaarden
had gesteld.

Wagemaker maakte voorts melding van de activi-
teit van het comité in Zaandam, waar reeds succes zou zijn
waargenomen.
Jammer was het dat men permanent met geldgebrek zat. Hét
behoort mede tot Wagemaker's taak de directies vaa grote
bedrijven te bezoeken met het doel grote gelds-bedragen
los te peuteren. O.a. was W. kort geleden bij de Philips-
directie geweest. Hij liet niet los of hem daar inderdaad
geld was toegezegd.

Wagemaker suggereerde in het gesprek öolf een
bestaande samenwerking tussen het comité en de Regerings-
voorlichtingsdienst .

Wagemaker beweerde sedert kort gehuwd te zijn
en thans inwonend te zijn in een perceel aan de Frederik
Hendriklaan te Den Haag. Hij is telefoon-abonne.

DOY II, 21 September 1951. /



N O T A

Aan KA
Van H.B.

De heren v.d.Pol en Van Doeveren (sectie B VII) hebben
onlangs een onderhoud gehad met de heren van Bureau 2.2.
over de Kerkwacht (Limburgse Garde e,a.). Het gesprek vond
ingevolge een door Mr Breslau overgebracht veraoek van de
Kon. Marechaussee plaats met voorkennis van de leiding van
B. De bedoeling was na te gaan of de gegevens, waarover
de Marechaussee beschikte, voor ons mogelijk waarde bezaten.

Tijdens bedoeld bezoek kwam ook het Volkeverbond ter
sprake. De Marechaussee bleek hierover gegevens te bezitten,
die bij B VII mogelijk partieel onbekend waren. Op een vraag
van de Marechaussee (de Luitenant Wentges) werd daarom, na
ruggespraak met B II, telefonisch medegedeeld de beschik-
bare gegevens aan het Hoofd van de B.V.D. te doen toekomen.

Weloverwogen werd dezerzijds vermeden om enigerlei
"opdracht" aan de Kon. Marechaussee te geven.

Het verzamelen van dergelijke inlichtingen behoort in-
derdaad niet tot haar terrein* Bovendien betreft het hier
een organisatie, die voorshands buiten onze sfeer van be-
moeiingen valt.

Het ware m.i. echter in beginsel onjuist om aan de
/B.V.D. eigener beweging aangeboden inlichtingen af te wij-
zen, ook al betreffen zij stromingen of groepen, die momen-
teel niet onze belangstelling hebben.

De bijlage betreffende de "Richtlijnen voor de Werk-
en Studie groepen", aan de brief van de Kon. Marechaussee
toegevoegd, is zeer waarschijnlijk een afschrift van een
origineel stuk en kan naderhand van waarde blijken. Van
deze "W. en S.-groepen" naar "weer.afdelingen" is slechts
één pas en daarmede zouden deze komen op het gebied van de
niet-erkende afweerorganisaties, die onze aandacht wel heb-
ben.

> (B VII)

H.B.
21 SepteAer 1951.

L-, / ,'J-S/ - ' s " / iSf*^
1 «•i'-.X.-. r-C-y&S. '\, / A IS\&^

r T A-r/ W\fln>.{
'l t>lf * ' •
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Jfo: 401.- DIEHSTGEHEIM.- ^^ 20 Augustus 1951.-

î-
Onderwerp:"Fersoverzicht en Documentatieblad ^'Z&

van het Volksverbond voor Veiligheid, £f&$ j£
Vrijheid en Vrede".- /

/%-̂
Bij lagen : één. - ' '

A A g : Wnd. H.B.-
V A H : W.-

Hierbijgaand heb ik de eer Ü te doen
toekomen, een van bevriende zijde ontvangen exemplaar van
het Juni/Juli 1951- nummer van "Persoverzieht en Documenta-
tieblad", uitgave van het "Volksverbond voor Veiligheid,
Vrijheid en Vrede".-

Alhoewel dit blad en de leidende figu-
ren van het "V.V.V.V." - naar ik veronderstel - bij oms wel-
licht genoegzaam bekend zijn, meen ik toch goed te doen dit
exemplaar aan U door te zenden.-



MINISTKRIE VAN :

BINNSHLMD5E ZAKEN '

Ho. 115152
Betreft* Volksverbond voor
Veiligheid, Vrijheid «n Vrede

1 s-0ravenhage ,
Javastraat 68

VBH£IOUWS&ÏJE

Augustus 1951

UITGEBOEKT

O

O

let verwijzing aaar ffw schrijven van 31 Juli jl.
No. 4226 Afd. Kabinet heb ik de eer Uwer Sxoellentie
mede te delen, dat er naar aiJa oordeel alleen aanlei-
ding zou bestaan os uw ambtgenoot van Justitie op de
hoogte te stellen van het resultaat vaa het ingevolge
Uw daartoe gedaan verzoek gehouden onderzoek, indien
over aanwijzingen werd beschikt, dat mot de geldelijke
bijdragen van particulieren ten behoeve van de activi-
teit van het in hoofde dezes genoemde Völkaverbond op
soortgelijke wijze wordt omgesprongen als bij het
onderzoek van de groep Haeke-llsinga 10 gebleken.
Dergelijke aanwijzingen aljn «enter door het gehouden
onderzoek niet naar voren gekomen en evenmin van el-
dera gebleken, terwijl deze ook niet uit de in uw
brief aangehaalde naaen bekend uit het onderzoek om-
trent de activiteit Haeke-Blsinga zonder meer kunnen
worden afgeleid, zodat geen aanknopingspunten kunnen
worden gegeven voor de justitiële Instanties OM naat-
regelen van repressie of in de vorm van een waarschu-
wing aan het publiek î î t̂lfeglng te kunnen nemen en
deswege voor het betrekken van de Mini at er van Justi-
tie in de bemoeienis met dit z,g. Volksverbond mijns
inziens geen gronden aanwezig kunnen worden geacht*
In dit verband moge nog worden vermeld, dat de be-
moelenia van Justitie met de zaak Hacke-Elsinga zich
destijds heeft bepaald tot een strafonderzoek ten
aanzien van enkele medewerkers voorzover gebleken was
van gepleegde strafbare feiten, welke zich deels had-
den afgespeeld In een tijd toen zij nog niet aan deze
organisatie verbonden waren en dat destijds aan een
dezerzijds gedane suggestie om het publiek te doen
waarschuwen voor geldelijke ondersteuning van deze
organisatie geen gevolg is gegeven*

Iet laatstelijk bij de dienst bekende nummer van het
Peraoverzicht en Documentatieblad van het Volksverbond
is van Juni/Juli 1951 ongenummerd, vermoedelijk Ho. 4
van de 2de jaargang.

Het Hoofd v>
Voor dezet

de Dienst,

Mr. A. van Maan en.

Aan Zijne Excellentie
de Vloe-Minlater-President
Minister «onder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Saken
te



O & l?? 7
Betref t s Jan Fonteljn, geboren 24-2-1921 te Rotterdam, '//

wonende te Rijswijk, Havenstraat 110 f" JTTTTTHHRTr""
en = —'-' « * f c L

Jan Modder, geboren 23-3-1924 te « s-Gravenhage,'-* : ..ED..,lê50.S
wonende te *s-Gravenhage, Bloemfontelnstraat 6^ ° : 1147.8.1

op 1777

Een nader onderzoek naar Jan fOBSSIJB en Jas MOEDER.
vorengenoemd, heeft het volgende resultaat opgeleverd s

Genoemde Fonteijn heeft zich los gemaakt van Jan
loddwr. Fonteijn voert thans geen actie meer en
werkt niet meer met Modder samen. Momenteel werkt
Fonteijn onder toezicht van ds. Van Popta te Hijawijk.
Hij heeft veel bemoeienis met het jeugdwerk in de
gereformeerde gemeente aldaar. Se zijmer tijö «al
hierover nader gerapporteerd worden, daar genoemde
predikant zeer voorzichtig benaderd moet worden*
Bit zal worden gedaan door een gereformeerd predikant
uit * s-Gravenhage.

Het contact van rapporteur -de bron, waaruit ge-
gevens betreffende $»onteijn en Modder afkomstig waren-
ie gereformeerd predikant te *&-Gravenhage. Hij ont-
vangt nog vrij regelmatig bezoek van genoemde Modder.
Deze vertelt dan fantastische verhalen over hum werk-
zaamheden, lodder heeft o.a. verteld, dat zij ook
contact onderhouden met hooggeplaatste ambtenaren.
Be t decorum vereist dan, dat zij duur gekleed in een
prachtige auto ten tonele verschijnen. U4$ ia echter
helemaal geen baew&ar, daar zij de beschikking hebben
over zeer veel geld dat afkomstig ie uit Amerika.

Modder tracht deze predikant nog steeds over te
halen, met zijn organisatie samen te werken. Deze
laatste voelt hier echter niets voor. Hij overhandigde
bedoelde predikant meerdere malen propaganda-mat*ri&al,
hetwelk hij dan later terug kwam halen. Zo heeft hij
de predikant ook een blaadje overhandigd, genaamd*
"Wetenschap en Maatschappij1*» Pit is uitgegeven door
het voorlichtingscentrum in de Zaanstreek, gevestigd
te Koog a/d Zaan, Postbus 33. Het voorlopig bestuur
bestaat uit de volgende personen:
i. E.G* mrrvis 5» G.J. HOHIG
2. J. EMOID 6. J. K0IPERti
3. P. GROSHEVELD ?., Ir. f. VAK DES LAAH.
4. H. HAPPE

Voorts wordt een maandblad uitgegeven, genaamd
"Persoverzicht" en Documentatieblad1*. (éNCn exemplaar
wordt bij dit rapport gevoegd) en veel loa propagan-
da-materïaal. Verder heeft Modder de predikant medege-
deeld, dat een zekere SFJillY belast is met de bewerking
en de leiding van de organisatie in de provincies Gel-
derland en Overijsel. Sprey zou afkomstig zijn uit
Leiden en zich veel bewegen in journalistieke kringen.
Rij zou echter niet aan een of ander nieuwsblad zijn
verbonden. Volgens bedoelde predikant past Modder veel
intriges toe. Bedoelde predikant heeft zijn medewerking
teogezegd om te trachten, meer gegevens over vorenbe-
doelde organisatie en de werkwijze van de medewerkers
daarvan te verkrijgen. Hierover zal te zijner tijd
nader worden gerapporteerd.

1 '• s-Gravenhage, 21 Juli 1951
„36-
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NOTITIE

T-df

AAN:

VAN: B IX

l'f

Betreft: Volksverbond voor Veiligheid,Vrijheid en Vrede.
Bijlage: Brochure:"De Verenigde Staten in Feiten en Cijfers".

Van betrouwbare zijde wordt het volgende over het
Volksverbond voor Veiligheid,Vrijheid en Vrede mede-
gedeeld:

T euni 3 He s s el van het Volksverbond voor Veiligheid,
Vrijheid en Vrede legde in de Zaanstreek contact met
de Heer Honig van de Bijenkorf v.h. M.E. Honig Stijf-
selfabriek.
Toen hij voor de eerste maal met Honig contact opnam,
was hij in gezelschap vian Gerrit Jan Dumont van de
uitgeverij en drukkerij "De Hofstad"."
Door de Heer Honig is toen een particulier recherche-
bureau in de arm genomen om de betrouwbaarheid van
Hessel en Dumont na te gaan. Hessel werd door dit bu-
reau betrouwbaar genoemd, terwijl van Dumont werd ver-
teld, dat deze iets te maken zou hebben met de aaak
Schallenberg. Hierop heeft de Heer Honig aan Hessel
medegedeeld, dat hij wel met hem, doch niet met de Heer
Dumont in zee wenste te gaan* Hessel heeft toen van de
Heer Honig f.1000.— geleend voor de aankoop van een
auto. Dit bedrag moet hij dit jaar terug betalen doch
hij is geen rente verschuldigd.
Verder is door het Voorlichtingscentrum "Zaanstreek"
te Koog aan de Zaan aan Hessel een bedrag overhandigd
i.v.m. verrichte werkzaamheden. Deze werkzaamheden be-
treffen het doen verspreiden van de brochure "Mens en
Kapitalisme". Binnenkort zal Hessel wederom mensen leveren
voor de verspreiding van de brochure "De Verenigde 3aten
in Feiten en Oijfers", waarvoor eveneens zal worden
betaald.
Hessel komt thans weinig bij de Heer Honig, doch onder-
houdt nog wel contact met hem, of mei? zijn secretaris.
Hij is dan steeds in gezelschap van Oor Wagemaker, die
als handelsreiziger wordt voorgestelcTT
De berichtgever verzoekt van deze gegevens buiten de
B.V.D. kring in engere zin, geen gebruik te maken.

39. ,'s-Gravenhage, 9 Juni 1951



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
-7 te vullen).

C m A F G E D A A N

r
? r l ï

Afd./Sect: '^ :"f:f;; Dat.:

Interne aanwijzingen A C D. *&&

%?••'--

T"flll.

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

.y^Uï^-^^^rl....̂ ^

.̂ *&tw«*d£A .̂,.,'?^ :̂ t...ÜÈtr...

ï ff*t+~ - ö- Vx^..^' . . ' ,/ > *_. . j^. ". \,~ .-ï . . , . / X. >O



S- JL
IX

^
^
 
^

n i

v '
1

1
ML
 

^
 

Y 
\^

 
C 

t 
r

/*
*
^

k
 

v

F 
^

"

'
-v

r^

p^ >

\
^



C

SPECIALE
(Slechts bij"

AAN ACD,
opberging in te vullen).

OJTAFGEDAAN

Interne aanwijzingen ACD

ACD. Dat.: Par.:

co //) X <-/..C/..C/e^..

n

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):
/

C

1 0 1 9 2 - 51



M I N I S T E R I E VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN'VAN

LI Juli-."-:: 1951, nr. 106577.
BETREFFENDE

folksverbond voor Veiligheid,
/rijheid en Vrede.

N R 4226 AFD. Kabinet.

'S-GRAVENHAGE, 31 Ju!

'^
K»

7ERTROIWE1IJK.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HEI
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDE^

NIET O.K.

PAfr£

- S AÜ8. 1951

O

Met verwijzing naar nevenvermeld schrijven en in *f
verband met het feit. dat in dit "Volksverbond" weer
verschillende namen (Delfos, van Gemerden, E.E. •Meulman)
naar voren komen, welke in de groep Hacke-Elsinga ook
reeds genoemd werden, rijst bij mij de vraag of het wel-
licht wenselijk is de Minister van Justitie ter zake op
de hoogte te stellen.

Het lijkt mij niet geheel uitgesloten, dat de bij-
eengebrachte gelden slechts voor een gering percentage
besteed worden voor de aangegeven doelstelling^ Mocht
hiertoe naar Uw mening geen aanleiding bestaan, dan rijst
niettemin de vraag of het niet wenselijk is een meer
nauwlettend toezicht op dit "Volksverftond" uit te oefenen,
opdat, indien dit nodig mocht blijken, het publiek ter-
zake gewaarschuwd zou kunnen worden.

Gaarne zal ik tevens vernemen of na het eerste ge-
drukte exemplaar meerdere nummers zijn verschenen. Zo dit
het geval mocht zijn, zal ik gaarne daaromtrent nader wor-
den ingelicht.

Overeenkomstig de door Minister
Teulings geparafeerde minuut:

DE PLV. SECRETARIS-GEKERMD VAN HBO?
MIMÏ.STERIE MET BIOTEÏTLAHDSE ZAKEN,

O

AAN:
de Heer Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst.

9 8 8 7 - ' 50



i » U \E VAN BINNENLANDSE ZAKEN
vervolg -.j
SfiKKPtr OP SCHRIJVEN VAN MR. 3 5 M AFD. Kabin e t

2- 5-1 951 ,nr. 3571 I
BETREFFENDE 's Gravenhage , 4 Juni 195 1 .

Volksverbond voor Veiligheid,
IJ l n

Vrede»
MEN GELIEVE BI) HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING ÉN HET
NUMMER VAN DIT SCHMIVEN TE VERMEIDEN

O Ik moge U hierbij mijn terzijde
vermeld schrijven in herinnering brengen,
met het verzoek de beantwoording daarvan
wel te willen bespoedigen»

BE MINI

O
Aan

het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

9994 . .49
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MINISTERIE VAN BINN
Verv olg
SSBISBKOP SCHRIJVEN VAN

2 April 1951, n©. 3571.
BETREFFENDE

Volksverbond voor
Vrijheid en Vrede.

NIET O.K.
ACD/tf/i

DAT;<0Vte'

E N L A N D S E ZAKEEN

NR.3571 AFD. Kabinet.

T3-&ravenhage, 2 Mei i?5 l.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWK EURIG

V»» ma^mr', —»;
Eit i n

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING Eh
.•¥, TE VERM

Ik moge U hierbij mijn t<

HET'

Jtiftt 1951-

Ijdlf Vèil'uiöltl sdbrij-

ven in herinnering brengen, met het verzoek, de be-

antwoording daarvan wel te -willen doen bespoedigen.

de Heer Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst. -
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Vrijheid en Vrede. f*
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fer beantwoording van de vragen, gesteld in Uw brief, d.d.
2 April 1951 no, 3571 afd. Kabinet en in aansluiting op mijn des-
betreffende nota van 15 Maart 1951 heb ik de eer uwer Excellen-
tie het volgende te berichten.

Sub 1. Betrokkene Hendrik Jaeob van de Rest, geboren 20-1-
1915 te Breda, Sederlander dóór geboorte, van beroep ambtenaar
in de rang van Commies A bij het Ministerie van Soeiale

Ouders: JQhannes van 4e Rest, geboren 23-8-1886 te Dordrecht
en Anna Huberdina Catbarina Fei j eter, geboren 7-11-1888 te Breda.

Van de Reii er Is in 1930 reets overleden. De weduwe weent
v.d. Capellestraat 27 te 's-Sravenhage,

Hendrik Jaeob van de Hest, voornoemd, is op 28-4-194-1 te
Breda getrouwd met Petronella Lambreeh'fcs, geboren 1-5-1916 te
ïeteringen. Het echtpaar is op 7-3-1944 te Breda gescheiden. Bit
huwelijk was kinderloos.

Betrokkene is 12-12-1945 te Delft hertrouwd met Jacoba Beren-
dina Sakkers, geboren 14-5-1923 te Delft. *-——-—.

Het echtpaar heeft drie kinderen, genaamd:
Erna, geboren 18-9-1946 te 's-Gravenhage;
Johannes, geboren 11-3-1948 te 's-Sravenhage;
Cisca, geboren 19-5-1950 te ' s-G-ravenhage.

Woonadressen van betrokkene:
Voorburg;
19-7-1937, * s-Q-ravenhage;
2-3-1959, «g-dravenhage, Stuyvesantstraat 205;
7-5-1941, Voorburg, v. Aremberglaan 40j
1_4~l944t «s-aravenhage, Theresia 25;
18-9-1945, 's-Sravenhage, v.d. Wijekstraat 27;
17-6-1946, 's-Sravenhage, Laan van 5.0. Indië 249;
14-12-1949, *s-Sravenhage, Weesperstraat 25;
11-4-1951, 's-Sravenhage, Imijnvis Peithlagn 40.

Tijdens de bezetting was H.J. van de lest werkzaam als ar-
beids-oontractant bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Hij
verspreidde illegale lectuur onder de ambtenaren van genoemd bu-
reau» fe dien opzichte had hij o.a* contact met Antenime Algra,
geboren 11-1-1898 te Amsterdam, pianohandelaar, wonende van i?ea-
berglaan 50 te Voorburg. Het echtpaar van de Eest, zelf woonach-
tig op no. 40 van genoemde laan, luisterde ten huize van Algra
ook wel naar de Engelse zender*

Aan Z.E, de Vice-Minister-President
Minister aonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
« S - & E A V E H H A S E.
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Tussen Algra en mevrouw van de Rest ontstond destijds een

verhouding. Deze leidde tot echtscheiding van het echttvan de
Reet-Lamferechts. Algra la gehuwd, doch zijn vrouw heeft men nia-
mer te Voorburg gezien. Hij ontzegde een andere vrouw, met wie
hij in ooneubinaat leefde de verdere toegang tot zijn woning en
nam de gewezen echtgenote van Van de Best bij zioh in huis.

H.J. van de Rest, die van E.E* huize was, hertrouwde m«t
J.B. Sakkers, die tot de H. H. richting behoorde. Het gezin is
buitea-kerkelijk; de kinderen zijn niet gedoopt.

Betrokkene bezooht tijdene de bezetting vrij geregeld de
paardenrennen op Buindigt. Hij had destijds met geldgebrek te
kampen en leende een bedrag van f. 350.—, naar beweerd werd on-
der valse voorwendsels, wat echter niet meer te controleren is.

Wegens het drukken en verspreiden van illegale lectuur werd
Van de lest op 15-3-1944 gearresteerd. Berst werd hij acht dagen
in de gevangenis te Scheveningen opgesloten en daarna twee wek»n
in het concentratiekamp te Vught. Vervolgens werd hij naar hst
ka»p Or*ni$aburg *B Duitsland overgebracht, alwaar hij t«t 21-4-
1945 verbleef.

Op 3-5-1945 werd hij in Sohwerin door de Amerikanen bevrijd.
H. «f. van de lest voornoemd, ataat op maatschappelijk gebied gun-
stig bekend. Be familieverhouding is normaal. Men noemt hem een
nette vent.

Sedert ongeveer drie maanden is hij secretaris van d« afde-
ling ' a-<ïrav<mhage van de Vereniging van Ex-Politieke devangensn.
Hij neemt op dit gebied actief deel aan het verenigingsleven.

Politiek is hij volgens een tot oordelen bevoegde op de
V.V.B, georiënteerd, Es zijnen huize wordt de Haags* Courant ge-
lezen. Hij ia voorts geabonneerd op de Radio-Bode (AVRO).

Betrokkene Teunia Heasel» geboren 26-5-1920 te Utrecht, Is-
.erlaader door geboorte, van beroep tijdschriften-journalist.

Ouders» Jacobufl Hesael, geboren 9-12-1887 te Amsterdam SB
Alida Horsta»R.J MébWèn te Utrecht 11-5-1690. Bit echtpaar woont
3teynetraat z bis te utrecht. Be man is van beroep timmerman.
Volgens de ene lezing zou hij tot het Nederlands Hervormde, vol-
gens een andere tot het Gereformeerde Kerkgenootschap behoren.
Hij is lid van de A.S.Partij.

ïeunis Hessel voornoemd, behoort tot geen kerkgenootschap;
is op 26-4-1946 te 's-öravenhage getrouwd met Biaa ültaea, gs-
/boren 31-12-1922 te 0roaing*i*. Het echtpaar hoert eea kind, ge-
naamd Boudewijn Qaral Fieter Haas, g«b«r*n 1-10-1949 te *s-0r«f
venhage. De vrouw verwacht haar tweede kind.

Woonadressen van betrokkene*
Utrecht, Baendelstraat 49;
1S-5-1938, ütreoht, Steyastraat 2 bis;
3-12-1941, utrecht, Vleutemseweg 273?
15-4-1942, ütreeht, Lijsterstraat 28;
19-6-1945, ütreeht, Steynstraat 2 bisj
7-3-1946, 's-öravenhage, Jan van Hassaustraat 33»
26-4-1946, 'a-öravenhago, Weiseenbruohstraat 182;
14-1-1947, 's-S-ravenhage, Buinweg 14;
24-4-1950, '8-Gravenhage, Melis 3tokélaan 390.

fijdens de bezetting was femnis Hessel een verdiernstelijk
illegaal werker. Hij maakte deel uit van een greep, onder lei-
ding van Mr J. M. Kieletra, thans wonende Oranjelaan 19 te Am*
sterdam.
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f. Hessel verriehtte koeriersdiensten op een lijn naar Zwit-
serland en maakte minstens driemaal een reis onder gevaarvolle
en moeilijke omstandigheden* Hij werd in Augustus 1944 door de
vijand gevangen genomen, wist zijn werkelijke activiteit tegen-
over deze geheim te houden en werd naar Duitsland gedeporteerd,
vanwaar hij na het einde van de oorlog naar Nederland terugjfeer-
de. Zijn verdiensten sijn beloond met het toekennen van de fron-
zen Leeuw bij het Kon* Besluit van 14-12-1949, no. 24.

Ook zijn vrouw heeft tijdens de bezetting illegaal gewerkt.
2ijj| werd 22-9-1944 teeamen met haar vader gearresteerd wegens
het verspreiden van illegaal drukwerk.

Haar vader, Christjaan ültzen. geboren 15-6-1900 te utrecht,
wagenbestuurder bij de Nederlandse Spoorwegen en woonachtig Alb.
fhijmstraat 5 bis te utrecht, is voor de C.P.H, lid van de ge-
meenteraad aldaar, lij treedt verder op de voorgrond als C.P.B.-
dlstrlctsbestuurder en is lid van verschillende communistische
organisaties.

Zijn dochter Bina (echtgenote van betrokkene Hessel), wordt
nog steeds gezien als een overtuigd communiste. Haar man eou een
fel bestrijder van het communisme sijn. In zijn woning haagt o.a.
een afbeelding van de Stamboom van het luis van Oranje aan de
wand f

Mevrouw Hessel staat op goede voet met haar ouders e& kamt
meermalen bij hen op bezoek. Omgekeerd komen deze ook bij Hessel
thuis, zomede diens eigen familie.

f. Hessel en zijn vrouw hebben een vrije levensopvatting in
die zin van het woord, dat beide op zichzelf leven. Be vreuw gaat
soms enige weken achtereen weg, zonder dat een afspraak van
van terugkomen gemaakt schijnt te worden. Omgekeerd schijnt de
vrouw ook weinig van de reigen van haar man af te weten.

Het huiselijk leven, zo werd van verschillende betrouwbare
zijden vernomen, laat veel te wensen over. Br is dikwijls hoog-
lopende ruzie tussen man en vrouw, waarbij of tot handtastelijk-
heden wordt overgegaan, of//gesmeten. De woning is onordelijk.
Het is meer dan eens voorgekomen, dat b£3 afwezigheid van de echt-
genote, een andere vrouw de nacht in de woning met lessel door-
bracht en des morgens vroeg vertrok.

Hessel onderhoudt geen relatie meer met de medebewoners van
zijn vorig adres. Men leefde met hen op gespannen voet.

Mevrouw Hessel werd ervan beschuldigd wel eens kleinere voor-
werpen te hebben weggenomen van de medebewoners. Zij ontkende dit.
Be voorwerpen werden door de politie in een kast van haar woonge-
deelte aangetroffen, ferzake werd geen strafvervolging ingesteld.

T. Hessel, van beroep Journalist, kreeg na de bevrijding êe&
functie bij de Documentatie-afdeling van de Regeringa Voorlich-
tingsdienst te 's-öravenhage.„ lij was hier tot begin 1950 werk-
zaam. Hij verliet deze dienst, omdat het werk hem niet ao goed
lag» zo werd van betrouwbare zijd* geaegd.

Sedertdien is hij tijdschriften-journalist, lij is nauw ver-
bonden aan de Drukkerij en uitgeverij "De Hofstad", gevestigd
Soheepmakeretraat 1-3 te *s-dravenhage en is voor dese uitgeverij
o.a. belast met het samenstellen van artikelen voor technische
tijdschriften. Hessel maakt voor sijn werk gebruik van een klei-
ne, grijze personenauto met linnen kap.

Hessel bezat, teen hij nog in ambtelijke functie werkte nim-
mer geld om sigaret t es, e.d. te kopen. Be laatste tijd doet hij
zeer royaal en geeft gul rondjes weg* Zn de huishouding werden
,/wordt
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wat nieuwe meubelen aangeschaft.
Heesel en sijn echtgenote nemen actief deel aan het vereni-

ginsleven van de afdeling * 8-<$rsvenhage van de Nederland»* Ver-
eniging van Ex-Politieke gevangenen.

Heseel was tot voor ongeveer drie maanden secretarie van de-
ae afdeling, Hij kreeg echter moeilijkheden, waardoor hij de$e
functie moeat neerleggen. Hij deed dit met tegenzin en zou het
plan hebbes gehad om tegen dit verenigingsbesluit oppositie te
voeren* doch andere leden raadden hem dit af. Een van de kwes-
ties was, dat Heseel op het congres in <?uni 1950 een rui» li&-
maatechap reuar de vereniging voorstond» wat er o. a. op neerkwam,
dat ook zij als lid konden worden toegelaten, die destijds door
de Duiteera voor gedwongen tewerkstelling naar Duitsland waren
gevoerd. Het congree wilde eohter zover niet gaan. De ( communis-
tisch*) organisatie «Verenigd Verset 1940-1945" doet dit wel.
Bessel is nog wel lid van "Expoge". Zijn echtgenote zit ia het
comité* van vrouwen van deselfde vereniging, dat zich verdienste-
lijk maakt met huiabessoek aan zieke en/of invalide leden.

Zowel f* Hesssl als B. J. van de Rest hebben vele relaties.
Ieder heeft in zijn woning dikwijls bij «enkome ten, soms van een
feestelijk karakter. Ook worden vaak vergaderingen buitenshuis
bezocht *

T. Heeael noemde ergens 0. J, Bumont zijn directeur.
IPtimcnt , geboren 6-11-1910 te Arnhem en wonend» Qroot

te * s-Sravenhage , is leider van de Ver-koopafde-
ling van de Uitgeverij & Drukkerij "Be Hofutad".

Eigenaar van dit bedrijf is Abraham Delfoe. geboren 39-fQ-
1896 te Delft en wonende Vliegenvangerlaan n te 's-fravsmhage*

Eet bedrijf omvat uitgeverij en exploitatie van periodieken
en boeken op allerlei gebied en drukkerij in de meest uitgebreide
zin.

Delf os voornoemd, was tot 1-9-1945 vennoot van dat bedrijf
en daarna eigenaar.

In de op 31-3-1948 te Eotterdam gehouden vergadering van aan*
deelhouders van deze commanditaire vennootschap op aandelen, werd
bealeten da vennootschap met ingang van 1-4-1948 te ontbinden.
Liquidateuren verklaarden op 3-1-1948, dat het bedrijf was over-
genomen door de drukkerij "Se Hof stad* te * a-dravenhage*

Sub 2. Het is niet na te gaan, wanneer of waar tot de naam-
geving van het Volkaverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede
is besloten. De verkregen inlichtingen wijzen er op, dat dit ten
huize van Heeael of Van de Best geweest kan gijn.

Sub J . Het Volksverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrees
is geen beweging van hoofdsakelijk ex-politieke gevangenen. Sta-
tlr«ten, huishoudelijk reglement en bestuur ontbreken. Geldmidde-
len worden, ssoals hierna zal blijken, verkregen uit min of meer
omvangrijke bijdragen van particulieren. Strikt genomen is hier
geen sprake van een verbond of federatie van verenigingen of per-
sonen. Be gekosen naam dient Hssssl c. s. blijkbaar om zeker ca-
chet te verlenen aan het "Pereoverzleht en Documentatieblad van
het Volksverbond voer Veiligheid, Vrijheid en Vr*4e". Met dit
propagandablad trachten de samenstellers en uitgevers t
1 * een willig oor te vinden bij hen die een leidende rol hebben
in het bedrijfsleven, in het bijzonder bij groot- industriëlen,
wier bedrijven wel eens stagneren door grotere of kleinere sta-
kingsacties door communisten, e* d.;



2. een stevige commerciële basis te leggen, teneinde zich een in-
komen te verzekeren*

Uit goede bron werd vernomen, dat T. Hessel wel eens een be-
spreking heeft gehad »et G» J. Honig, direoteur van de Stijfsel-
fabriek "De Bijenkorf" te Koog aande Zaan* Br schijnen op dit
niveau wel eens zaken te zijn gedaan, doch de dezerzijds geraad-
pleegde relatie daeht, dat het contact tussen Honig en Hessel
voornoead, later werd verbroken.

Be heer ö, J» Honig maakt met een aantal werkgevers «a werk-
nemers onder de naam "Voorlichtingscentrum Zaanstreek", adres
Postbus 33 te Koog aan de Zaan deel uit van een voorlopig bestuur.
In tegenstelling met het onderhavige V.V.V*V» opereert dit voor-
licht inga centrum meer openlijk, blijkens de aanduiding van hier-
voor verantwoordelijke instanties*

Ben betrouwbare, tot oordelen bevoegde relatie acht het
V.V.V*V. een voort«etting van dt "Stichting Opleiding Arbeids-
krachten in Nederland", de voormalige particuliere inlichtingen-
groep van Haoke/Elzinga.

yrits Adriaan van Gemorden, geboren 17-10-1904 te Setter-
daia en wonende fhorbedkelaan 62 te »s-Sravenhage, wordt als hoofd-
figuur van het Volksverbond gesignaleerd. Hij was na de bevrij-
ding Inspecteur bij 4e P.R.A. te Rotterdam. Momenteel is hij be-
drijfsleider bij de "H,V. unitas" te Rotterdam, uitvoerster van
surveywerkzaaaheden en soheepsleveranties, gevestigd Valkstraat 7
te Rotterdam. Van Nemerden wordt mede genoemd direoteur of voor-
zitter van de "UtloMlng HP* ffilltilftftiil flBiifr??'1" D® oud-üinitrtsr
Prof» Mr P. S» van echter vööreitter. 0®k
Nationaal gtymbool" werkt met het eerder genoemde "Persoverzieht i
en Boöumentatie^ van het V. ¥.7, T.". i

Een insider liet doorschemeren, dat het V. V. V. V. niet ao aeei
prijs stelt op beseheiden contributie van enkelingen (f* 2.50 of
ieta dergelijke per jaar) * Het Volksverbond wordt volgens hem ge-
steund door kapitaalkrachtige personen en instellingen» die reoht-j
atreek@ belang hebben bij eenvoudige voorlichting tegen het oo»- j
auniame onder hun werknemers en anderen.

Bet Volkaverbond ia volgens deze insider geen organisatie, !
waarvan men zonder meer lid kan worden. Bet ie veeleer een gr o e» !
per ing van lieden» die beweren door juiste voorlichting het coa-
muniame te willen bestrijden. Deae voorlichting zou worden be-
kostigd uit de vor onvermelde Inkomsten.

Het "Peraoverzicht en Documentatieblad'1 wordt uit dien heef-
de thans maandelijks in een oplage van 30*000 exemplaren verspreid
in de daarvoor geëigend geacht© centra.

Het juist vermelde "Voorlichtingscentrum Zaanstreek", dat
geheel op zichzelf werkt, noemde insider iets dergelijks. Het is
a. i. met de "Stichting let Nationaal Symbool", * Volksweer baar-
heid" en andere groepen gelieerd aan het Volksverbond voor Vei-
ligheid, Vrijheid en Vrede,

In 1949 werd dezerzijds ineidenteel de indruk verkregen, dat
enige relatie moest bestaan tussen "Volksweerbaarheid" en Se agn.
Anti-Communistische Aotie van het Nationaal Jongeren Verbond,
speciaal bij de verspreiding van anti- communistische paof letten
onder de naam "Documentatiedienst voor denkende mensen".

Sub 4» Het heet de bedoeling van de leidend* figuren van het
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V. T, V. V, te zijn om ook buiten Neder land/propagaada tegen het oem-
ffiunisiae te Toeren, met name In de landen achter het Ijzeren Oor-
dijn.

In dit verband zij vermeld, dat Edward Esil Meulman, geboren
10-8-1895 te ' e-öravenhage , wonend» Laan van MeerderVoart 26 al-
daar, het plan koesterde om medio «Toni 1951 eaige tijd naar Oos-
tenrijk te gaan»

Deze Meulman, gewezen Majoor van het led. leger, heeft een
funetie in het Bestuur van het Seê. Eode Kruis. Hij is ©f 7-11-
1922 te Erfürt (Bid) getrouwd met de beeldhomwsteir Helene Wilhel-
ala|e HflaOiold> geboren 9-9-1893 te BrgOrt* E. Bé Meulman noemt
«£"$£'' vöo^aitter van de afdölijag * «-$rav*3tüiae vaa

Van goed ingelichte ai j de ia vernomen, dat genoemde f« Hea-
ael meermalen bij B. E. Memlaan thuis komt*

Vrijwel vaststaand apelezt de volgende personen rechtstreeks
een rol in het Tolksverboad voor fallljgheld, frisheid en Trede s
1. ïeunie Hesael, wonende Melis Stokelaan 590 j
2. Hendrik Jaeob van de Beat, wonende fihljnvis ?eithlaan 40;
3. Prits Adriaan van Oemerden, wonende ïhorbeofcelaan $2$
4. Edward Emll Meulman» wonende Laan van Meerdervoort 26;
5. Serrit Jan Dumoat, wonende Groot Hertoginnelaan 26}
6. Abraham Delf os, wonende Tliegenvangerlaan 11, allen te ' a-ffra

Als voren, min of meer zijdelings:
Prof. Mr P. 3. $erbrandy, wonende Kanaalweg 113e te 'a-Sravea-
hage, als voorzitter van de "Stichting Het Nationaal Symbool";
P, Brijnen van Houten, wonende Lange Kerkdaa 13 te Waa e ernaar,
uit hoofde van het feit, dat hi| via Meulsian, 0edert geruim»
tijd het drukwerkje of stenoilblaadje "Deoumöntatiedienet voor
denkende menaen" ontving en aan een bespreking deelnam.

Sub
onder

Deze vraag werd voor 20 ver mogelijk reeds beantwoord

HEf HOOFD VAH BE BIBHSt.

fflr H. w. felderhof



M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

NIET O.K.

BETREFFENDE ^R:

Volksverbond voor Veiligheid,
Vrijheid en Vrede.

NR 3571 AFD.

'S-GRAVENHAGE,

Kabinet.

2 April /

Bijlage: 1.

O

o

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP. DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Ten varvolga op de reads verstrekte inlichtingen over

doel en strekking van het nevenvermeld Volksverbond, waaruit

afgeleid kan worden, dat hier van geen extremisme sprake is,

ontving ik toon gaarne alsnog antwoord op de navolgande vragen.

1. Nadere gegevens over de persoon van H.J. v.d. Rest en van

T. Hessel.

2. Door wie en wanneer werd het Verbond opgericht?

3. Is dit een b e-weging hoofdzakelijk van ex-politieke gevangenen,

of is hier sprake van een algemene vereniging met goedgekeur-

de statuten? Is haar ledental bekenid? Hoe is de samenstelling

van het bestuur? Over welke geldmiddelen wordt besohikt?

4. Welke activiteiten zijn van dit Verbond of de daarbij aange-

slotenen bekend?

5. Hoe worden de uitgaven van dit gratis verspreide blad bekos-

tigd?

IR POR2EKSÜILIE

de Heer Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst.
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de heer van Sehendel. /J>",, ĵ '£,<•',< f'7- /
Wilt U eventueel/tri3 de B.V.D. eens

informeren wat d~it voor een blad is '

2 Maart 1951.
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Aan K.A.

Van H.B.

Bijl.: f

/Ua— ^̂ L.

tt.HI
Ter volfle-eBing aan Uw •doobota^fffend" verzoek

ik U mododclgnt d a t e t Volksverbond voor Veiligheid.
Vrijheid en Vrede zijn doel, zoals dit op pagina 1 van

0/)

"ÓfKAART

PAR!

l bijlage dezes is vermeld, tracht te verwezenlijken
J langs wettige weg door:
a. de arbeid van groepen en personen, die hetzelfde

doel beogen, te bundelen en te coördineren;
b. het uitgeven van geschriften;
c. het houden van bijeenkomsten;
d. opleiding en instructie van personen en groepen

van personen zowel schriftelijk als mondeling,
tot uitvoering van het hierbovengesteldej

e. alle andere wettige middelen.

Tot het verbond kunnen als leden toetreden natuur-
lijke en rechtspersonen en groepen van zulke personen,
die de Nederlandse nationaliteit bezitten of welks le-
den de Nederlandse nationaliteit bezitten, waarvan vast-
staat, dat zij de doelstelling van het Volksverbond
principieel en metterdaad aanvaarden en bereid zijn
tot de uiterste inspanning om dat doel te verwezen-
lijken; zulks ter beoordeling van het bestuur.

In het verbond treden op de voorgrond:
l Hendrik Jacob van der REST, geboren te Breda 20

'anuari 1915, commies bij het Ministerie van Sociale
Zaken, wonende Weesperstraat 25 te 's-Gravenhage en
iTeunis HESSEL, geboren te Utrecht 26 Mei 1920, van be-
roep journalist, wonende Melis StokelaanJE90 te 's-Gra-
venhage .

Deze personen zijn eveneens vooraanstaande leden
van de afdeling Den Haag van de Nederlandse Vereniging
van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd.

«ie4;
thans nog7 een onderzoek in-
hem tep-'kennis gekomen an-

voor. Naar T. Hessel word
gesteld in verband met
tecedenten.

Mocht dit onderzoek resultaten opleveren, die in
verband met het btfvenstaand^van belang geacht moeten
worden, dan zal'ik U daaromtrent no.g inlichten.

(B VII) H.R., 13 Maart 1951.

r-
X****- **

/r- v - V/'



NOJA aan i.Drs, J.B. van Schendel,
Üinisterie van Binnenlandse

van (Mr. A. van Maanen.

Est ̂ olkaverbond voor Veili^oid, Vrijheid on Vrude tracht
aijn dool, aoals dit op pagina l van bijlage dezea is vermeld,
to verwezenlijken lan̂ s wettige weg door*

a. de arbeid van groepen en r-ersonou, Jie hetzelfde doel beogen,
te buMelan en te coördineren;

b. 'iiat uitgeven van êaciiriften;
c. liet houden van bijeenkomsten;

x- d. opleiding en instructie van personen en groepen van
;-iersonen üowel schriftelijk als mondeling, tot uitvoering
van hst *ii6rbove:n.i;sst01de;

e. alle andere wettige middelen.

Tot hat verbond kunnen ala leden toetreden natuurlijke
en rechtspersonen en ^roei.-en van zulke personon, die de
liederlandae uational.it-.d t bezitten of we lis leden de Nederlandse
nationaliteit beaittort, waarvan vaststaat, dat ^ij de doelstel-
ling v;.;.a het Volksverbond principieel sn metterdaad aanvaarden
en bereid aljn tot de uiterste inspanning oa dat doel te vorwe-
<ïenlijken; auJ.k.8 ter beoordeling van liet bestuur.

In het verbond treden op de voorgrondi
JIsndrik_ Jacpb_VM-,.üM-a3BT, geboren te Breda 20 Januari

915, connaiea bij het Ministerie van Sociale :-;aken, wonunds
.ïar-ersfcraat 25 te 's-Gravenhage an Touni8_Jiï;33£Lt geboren te

ïïtreciit 26 Mei 1920, van beroep journalist, WoAsJnile Melis Stoke-
laan 290 te 's-Gravsnlia^G• /

Daise :-ersorj.en aijn avaneens vooraanstaï"J|de leden veui de
afdeling Den Ilaag van de Nederlttndse Vereniüinü van Kx-Politieko

uit de

Ctotrsnt beide genoemde personen en net verbond is v :-rdar
niets 'hakend, dat aertleidinü' ̂ ou kunn,-n geven van een varderikin^
van politiek «m extremisme an op die gronden tot een nader onder-
soek van de zijde van da B.V.Ö.

's-Üravenha^e, 1^> 'laart 1951 • & Vl
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' i a !um .

„Documentatie"
~N Den Haag verschijnt sinds kort ee.n

iVPérsoverzicht en Documentatieblad".
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De stilte en de vrede
van de Oosterse nacht rustten nog op het

heuvellandschap daar ergens in een verre uithoek van het geheimzinnige Azië.
De mensen in de huizen dicht bij de schijnbaar denkbeeldige lijn, die het ene
deel van hun land van het andere icheïdde, vonden In een weldadige slaap
krachten voor de nieuwe dag. De vaders droomden van het geluk van hun
gezin, de moeders v*n een gouden «n vredige toekomst voor hun kinderen
en de kinderen zelf van de blijde en zonnige dag, die komen zou
Ja, komen zou I Want nog vóór de opkomende zon de hemel kleurde, nog
vóór het licht van de nieuwe dag het duister van de nacht had verdreven,
werden al die dromen, al dat pure famtliegeluk wreedaardjg vernietigd.
De ochtend van de 25ste Juni 1950, zo vredig begonnen, werd voor die
gelukkige mensen het begin van een versehrfkkmg, die tot op de dag van ~
vandaag voortduurt. ( \g werd de stilte verscheurd door het geratel van oprukkende tankt en

het oorverdovende gebulder van ontefbare dood en verderf spuwende kanonnen.
Aan de 38ste Breedtegraad tn Korea vielen grenswachten, door een verraderlijke
en onverwachte overval dodeMjk getroffen of vreselijk gewond, kermend op de
koele aarde. Kogels en granaten sloegen door de huizen van vredige arbeiders-
gezinnen en zaaiden dood en verderf onder vaders, moeders en kinderen.
Een nieuwe oorlog was begonnen, een nieuwe bedreiging voor de vrede
geschapen. Een bedreiging van de wereldvrede, dus ook van de gezinnen in
Nederland, die op datzelfde moment na een, warme zomerdag aan de wel-
verdiende avondmaaltijd zaten l

l rr M?
l
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had het eerste schot gelost, dat tot deze bloedige aanvalsoorlog leidde
Welke machten zullen in de wereldgeschiedenis voor eeuwig als de
plegers van deze ontzettende misdaad moeten worden gebrandmerkt T

Het was opmerkelijk met hoeveel haast de Sovjet-Unle en haar vazalstaat
N oord-K orea probeerden de schuld >an deze oorlog af te wentelen op de ZuEd-
Koreaanse Republiek en op de Verenigde Naties, die haar te hulp snelden.
Maar de letten spreken voor zJchzeEf. Na een nauwkeurig onderzoek kon
de commissie van de Verenigde Naties, die speciaal met de Koreaanse aan»-,
gelegenheden Is belast, twee maal de onschuld van de Zuld-Koreaanf ^
Republiek aantonen. Op een inspectiereis langs de 38ste Breedtegraad^
die zij kort voor de aanvaf beëindigde, kon worden vastgesteld, dat het
Zuid-Koreaanse leger zuiver op de verdediging was Ingesteld en zeHs niet in
staat was een aanval te lanceren. Dat laatse fs trouwens wel gebleken uit de
snelheid, waarmee hef zich voor de onverhoedse aanval moest terugtrekken
en het belangrijkste deel van zijn gebied moest prijsgeven.
Aan de hand van de feiten kon de Uno-Commissie voor Korea reeds In
September 1950 de Noord-Koreaanse autoriteiten ervan beschuldigen, dat zij
d« bedrijvers w«r«n van deze niet uitgelokte aanval, waartoe zij zonder
voorafgaande waarschuwing waren overgegaan volgens zorgvuldig voorbe-
reid* plannen.
Thans, ruim een Jaar na de aanval, kan de Organisatie van d* Verenigde

C
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Naties de onweerlegbare bewijzen tonen van het bestaan van dit zorgvuldig
voorbereide plan. En een leder kan er zich thans van overtuigen, dat het
Noord-Koreaanse leger met het volledige medeweten en de steun van de
Russische autoriteiten verantwoordelijk Is voor de misdaad, die tegen onschul-
dige mannen, vrouwen en kinderen is begaan.
De bewijzen daarvoor werden gevonden op 4 October 1950, toen de troepen
van de Verenigde Naties na een langdurige en moeizame strijd Seoel hadden
heroverd. Een sectie van de inlichtingendienst van de verbonden troepen vond
in «en gebouw, waar de Russische waarnemers van het Koord-Koreaanse leger
hun hoofdkwartier hadden gehad, een a«ntal Noord-Koreaanse documenten,
dat in de Russische taal was gesteld. Daarbij was een order van de Generale
Staf van het N oord-Koreaanse leger, die was gericht aan d« stafchef van de
4e Divisie. In deze order werden nauwkeurige instructies gegeven voor het
verkennen van de „vijandelijke" posities voor en tijdens de aanval.

Deze order was uitgegaan op 18 Juni 1950,
een week voor het uitbreken van de oorlog

Door de vondst van dtt document werd zekerheid verkregen over de echtheid
van een Noord-Koreaanse legerorder, die op 20 Juli 1950 door een infanterist
van het leger der Verenigde Naties werd gevonden op het lijk van een bij
Taejon gesneuvelde Noord-Koreaanse officier. Deze legerorder droeg het
karakter van de soort, die men gewoonlijk voor het begin van een groot
offensief aan de legeronderdelen uitreikt. Zij omvatte de bevelen en instructies
met betrekking tot de aanval voor verschillende eenheden van de Noord-
Koreaanse 4e Divisie.
Toen deze twee zo bezwarende stukken van weinig militair belang meer waren,
zond de bevelhebber van de troepen van de Verenigde Naties in Korea ze
toe aan een van de gedelegeerden bij de Veiligheidsraad, die ze op zijn beurt
aan de Secretaris-Generaal van dd Organisatie der Verenigde Naties voor-
legde. Tezamen vormden zij het onomstotelijke bewijs van de Noord-Koreaanse
verantwoordelijkheid voor deze aanvalsoorlog, die zoveel leed over zoveel
millioenen bracht Maar ook, dat deze aanvaller een willig werktuig fs In
dienst van de communistische internationale, die naar de verovering van geheel
Azië streeft.

ct

^Onweerlegbare bewyxen
Het eerste van de buitgemaakt* documenten draagt als opschrift „Verkennlngs-
order No. 1". Het is gedateerd 1S Juni 1950, dus een week voor het begin
van d* oorlog in Korea. Dat het bedoeld was voor de Russische militair*
waarnemers, blijkt hieruit, dat het geschreven Is in het Russisch, waarbij zeer
opmerkelijk Is, dat de daarin genoemde plaatsnamen overeenkomen met d*
Japanse plaatsnamen, dte voor dit gebied ook op de Russische stafkaarten
voorkomen. De order Is gericht aan de 4e Divisie van het „Koreaanse Volks-
leger", dat daarin d« opdracht krijgt met het oog op het komende Noord-
Koreaanse offensief de Zuid-Kortaans» verdedigingslinies te verkennen;

j .Zodra de divisie voor de aanval gereed staat, moeten de posities van
de vijandelijke loopgraven nauwkeurig worden vastgesteld en tevens langs
welke toevoerwegen de ravitaillering van de vijand plaats heeft en waar
de vijandelijke gescnutsstellingen zich bevinden."
„Bovendien moet worden nagegaan waar de hoofdmacht van de vijand
zich ophoudt."

In dit stuk wordt de commandant van de Noord-Koreaanse 4e Divisie verder
bevolen zich, nadat de aanval eenmaal is ingezet, te houden aan de vofgende
instructies:

„Verzamel bij de opmars naar Seoel zoveel mogetijk Inlichtingen over d*
sterkte van de In deze stad gelegerde troepen en over de wijze waarop
men de stad denkt te verdedigen."
„Ten hoogste een derde van de onder Uw bevel staande verkenningsy-
troepen mag worden geplaatst in observatie post en langs de opmarswegi
De rest moet worden gereed gehouden voor de verkenning van de belang-
rijkste vijandelijke verdedigingslinies."
„Elk regiment moet beschikken over een groep van drie tot vijf man voor
de verzameling van de op het slagveld buitgemaakte vijandelijke
documenten."

Het tweede document Is een legerorder, die no. 1 als volgnummer draagt en
door het hoofdkwartier van de Noord-Koreaanse 4de Infanteriedivisie is uit-
gegeven. Het Is ondertekend door Lee Kwon Mu, commandant van de Noord-
Koreaanse 4e Divisie, en door Ho Bang Hak, stafchef van deze divisie.
Linksboven staat in extra duidelijke letters: STRIKT GEHEIM l Als datum van
uitgifte wordt vermeld: 22 Juni 1950 - 14 uur. Dat is drie volle dagen voor
het uitbreken van de vijandelijkheden. Het geeft over het naderende offensief
de volgende bijzonderheden:

1. De eerste verdedigingslinies van de vijand worden bezet gehouden door
het eerste regiment van de vijandelijke 7e Infanteriedivisie;

2. De belangrijkste taak van onze divisie- Is het doorbreken van de vijandelijke
verdedigingslinie langs de lijn K WAN-DON G - AJANG-DONG. de ver-
overing van MAJ1-RI. heuvel 535.6, P'Yongmaut en NAEHOEAM en ten
slofte op te rukken naar het gebied van OEIONGBOE en SEOEL;

3. De 1ste Infanteriedivisie zal op onze rechtervleugel de aanval ondersteunen;

4. De belangrijkste aanvat zal zijn gericht op de brede weg flnks van on/
stellingen;

5. Het 18e Regiment Infanterie zal met de steun van een bataljon artillerie,
een compagnie met 45 mm geschut, een bataljon gemechaniseerde artille-
rie, een compagnie genietroepen, een tankcompagnte en twee secties antl-
tankg«schut, de vijandelijke verdedigingslinie doorbreken.

Deze legerorder bevat ten slotte het bevel om uiterlijk op 23 Juni, dat Is twee
dagen voor de oorlog begon, alles voor hef komende Noord-ICoreaanse offensief
te regelen.

Die aanval had plaats op 25 Juni

NIEMAND KAN OOIT NOG TWIJFELEN AAN DE VERSCHRIKKELIJKE SCHULD VAN NOORD-KOREA
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In antwoord op Uw schrijven dd. 22.11.1950 no»
4182-50, moge ik U-onder terugzending van de daarbij
behorende bijlag** het volgende berichten.

verlaond »t«lt aieh ̂ IB do«l all« nationa,l«
krachten tot IQ»houd «a verdediging van de democratisch»
rechten en vrijheden van h*t Nederlandse volk in het
byzonder «n de mensheid in het algemeen, alsmede de
onafhankelijkheid van ona land - beide ala vastgesteld
in de Nederlandse Grondwet «n de Verklaring van de Rech-
ten van de Mena, als aanvaard door de Verenigde Haties,
te bundelen en tot groter inspanning te brengen} tevens
de bestrijding van de politieke beginselen, overtuigin-
gen «n stromingen, die de vernietiging of aantasting
van deze vrijheden en rechten beogen in het algemeen
en van de communistische en fascistische beginselen «a
activiteiten in het byzonder; voorts het steunen en
stiiauleren van de werkzaamheden van de wettige overheid
in deze zin.

Het verbond traoht dit doel te verwezelijken lang»
wettige weg door!

l a * de arbeid van groepen en personen, die hetzelfde
doel beogen, te bundelen en te coördineren.j

b* het uitgeven van geschriften;
c* het homden van bijeenkomsten;
d* opleiding en instructie van personen en groepen van

personen zowel schriftelijk als mondeling, tot uit-
voering van het hierbovengestelde.

e. alle andere wettige middelen*
Tot het verbond kunnen als leden toetreden natuur-

lijke en rechtspersonen en groepen van zulke personen,
die de Nederlandse nationaliteit bezitten of welk» le-
den de Nederlandse nationaliteit bezitten, waarvan vast-
staat» dat zij de doelstelling van het Volksverbond
principieel en metterdaad aanvaarden en bereid gijn
tot d* uiterste inspanning om dat doel te verwezelijkenj
zulks ter beoordeling van het bes tour.

In het verbond treden op de voor grond s
Hendrik Jacob van der EEST, geboren 1» Breda 20

Januari 1915» commies bij het Ministerie van Sociale
Zakea, wonende Weesperstraat 25 te fs-Gravenhage en

Aan d» Beer
Hoofdcommissaris van Politie

A M S T E R D A M.
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Taanis HB3SEL» geboren te Utrecht 26 Mei 1920, van beroep
journalist» wonende Heli* Stokelsaa 590 te *a~Gravenhage*

B»a« per»on«n ti^n *T«nöe:ia rooraan»taand« l«d«n van d«
*fd«llng D« a»ag vmn d« 15«d«rlaaid*« ?«r»niglng van Ex-
G»T»ng»n»n uit d»

And«r* door dit verbond verspreid» drukwerken hebben
dezelfde «trekking al a die «elk* ik van U ter inzage mooht
ontvangen.

HET HOOFD VAH DE DIENST
namen* dezet

VT, G.

V-"- ^ '
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Onderwerp: Volksverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede.

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernoraen actie:

OP K ART
ACD/

-7066.1950

ACD/

B.O.S. van l December 1950
No.97697 M.v.B.2.

Haar aanleiding van nevenverraeld schrijven wordt
het volgende medegedeeld:

Het Verbond draagt de naam: Volksverbond voor Vei-
ligheid, Vrijheid en Vrede, is gevestigd te 's-Gravenhage
en wordt nader aangeduid als het Verbond.

Het Verbond stelt zich ten doel alle nationale krach-
ten tot behoud en verdediging van de democratische rech-
ten en vrijheden van het Nederlandse volk in het bijzon-
der en de mensheid in het algemeen, alsmede de onafhanke-
lijkheid van ons land - beide als vastgelegd in de Neder-
landse Grondwet en de Verklaring van de Rechten van de
Eens, als aanvaard door de Verenigde Naties, te bundelen
en tot groter inspanning te brengen'; tevens de bestrij-
ding van de politieke beginselen, overtuigingen en stro-
mingen, die de vernietiging of aantasting van deze vrij-
heden en rechten beogen ig. het algemeen en van de commu-
nistische en fascistische beginselen en activiteiten in
het bijzonder; voorts het steunen en stimuleren van de
werkzaamheden van de wettige overheid in deze zin.

Het verbond tracht dit doel te verwezenlijken langs
wettige weg door:
a. de arbeid van groepen en personen, die hetzelfde doel

beogen, te bundelen en te coördineren;
b. het uitgeven van geschriften;
c. het houden van bijeenkomsten;
d. opleiding en instructie van personen en groepen van

personen zowel schriftelijk als mondeling, tot uit-
voering van het hierbovengestelde.

e. alle andere wettige middelen.
Tot het verbond kunnen als leden toetreden natuur-

lijke en rechtspersonen en groepen van zulke personen, die
de Nederlandse nationaliteit bezitten of welks leden de
Nederlandse nationaliteit bezitten, waarvan-vaststaat,
dat zij de doelstelling van het Volksverbond principieel
en metterdaad aanvaarden en bereid zijn tot de uiterste
inspanning om dat doel te verwezenlijken; zulks ter be-
oordeling van het bestuur.

In het verbond treden op de voorgrond:
Hendrik _J_acob VAN DER REST, geboren te Breda 20 Janua-

ri 19Ï5",commies bij het Ministerie van Sociale kiaken, wo-
nende ?/eesperstraat 25 te 's-Gravenhage en

-2-
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Teunis EBSSEL, geboren te Utrecht 26 Mei 1920, van
beroep journalist, wonende Melis Stokelaan 390 te 's-G-ra-
venhage.

Deze personen zijn eveneens vooraanstaande leden van
de Afd. Den Haag van de Nederlandse Vereniging van ex-
politieke gevangenen uit de bezettingstijd .

Bij dit schrijven worden een aantal drukwerkjes ge-
jdjvóegd, die door het Verbond worden verspreid, (einde)



Bent U voor de Vrede ? ?

Werkers van Nederland!

Er wordt een sinister spel met U gespeeld!
Aan velen Uwer is kortgeleden deze vraag
gesteld. En argeloos hebben zij natuurlijk ja
gezegd en wellicht zelfs hun handtekening
daarvoor gegeven.
Maar zij wisten niet, dat deze vraag hun werd
gesteld om de vredeswil van de massa te mis-
bruiken voor oorlogsdoeleinden. Zij werden
slachtoffers van een geraffineerde propaganda,
die hen ongewild tot werktuigen maakt van
dat verschrikkelijke en bloeddorstige monster,
de oorlog.

Willen de leiders van Sovjet-Rusland,
willen de communistische leiders ook in
andere landen werkelijk VREDE?

De feiten bewijzen het tegendeel!

Want haat en leugen zijn de ergste vijanden
van de VREDE en dat zij die beide tot hun
bondgenoten hebben gekozen wordt U op de
volgende pagina's aangetoond.

LEEST EN OVERDENKT DEZE FEITEN!!

VERZET U
TEGEN DE WERKELIJKE VIJANDEN

VAN DE VREDE!



DIT VRAGEN WIJ

WIJ VRAGEN;

Kan de Sovjet-Unie de bloedige vernietiging
van de medemens veroordelen en dus de
VREDE willen?

WIJ VRAGEN:

Heeft de Sovjet-Unie inderdaad in de strijd
tegen het fascisme en nazi-Duitsland het spit
afgebeten voor de VREDE? .

WIJ VRAGEN:

Wat heeft de Sovjet-Unie gedaan om het
nazi-oorlogsmonster met kracht de pas af te
snijden? l

WIJ VRAGEN:

Waren de communisten in Nederland inder-
daad de eersten, die tegen de Duitse bezetters
in verzet kwamen? .

WIJ VRAGEN:

Is de communistische VREDES-boodschap
nieuw ?



EN DIT IS DE WAARHEID!!

antwoorden:
Neen! Want reeds in 1919 schreef Lenin: „De DICTATUUR van het
proletariaat, is een hardnekkige STRIJD, nu eens BLOEDIG dan on-
bloedig, nu eens GEWELDDADIG dan vreedzaam, zowel op MILITAIR

als op ander terrein"!

Wij antwoorden:
Neen! Want toen in Augustus 1939 de Luftwaffe Warschau bombar-
deerde, sloot Sovjet-Rusland een vriendschapsverdrag met Hitler. Het
overweldigde militair de andere helft van Polen. Het ontnam en pas-
sant de Baltische staten hun onafhankelijkheid en het wierp bommen
op Helsinki, omdat het „machtige" Finland de Karelische landengte
niet aan de Russen cadeau wilde doen!

Wij antwoorden:
Niets! Want na het vriendschapsverdrag sloot Stalin ook een handels-
verdrag met Hitler, zodat de nazi-horden met Sovjet-Russische olie
in de tanks van hun oorlogsmachine o.a. Nederland konden bezetten.
Nadat reeds vele Nederlanders door de nazi's waren gefusilleerd werd
dit verdrag op 10 Januari 1941 uitgebreid, waarover dezelfde dag het
Russisch militaire blad Krachna Swjesda een juichend artikel schreef.

Wij antwoorden:
Integendeel! In het JUNl-JULI nummer 1940 van het maandblad
POLITIEK-EN CULTUUR schreven de communistische leiders: „Het
hoogste belang van het Nederlandse volk vordert, dat het noch direct,
noch indirect steun verleent aan de oorlogsvoering van de geallieer-
den .... Dit betekent, dat het Nederlandse Volk tegenover de Duitse
bezetting van ons land een correcte houding moet aannemen," Even
verder schrijven de communistische leiders in hun maandblad over
de verzetslieden, dat dit zijn .... „ . . . verkapte handlangers van de
geallieerden, walgelijke ogendienaars, intriganten ..." enz.

Wij antwoorden:
Neen! Tien- jaar geleden, toen de graven van onze gevallenen nau-
welijks waren gesloten, de eerste verzetslieden reeds waren vermoord
en honderden Nederlanders in concentratiekampen waren opgesloten,
schreven de Nederlandse communisten in „Politiek en Cultuur" de
volgende vredesboodschap: „Het belangrijkste wat hersteld moet wor-
den is de VREDE en de neutraliteit van Nederland". Het blad roept
op tot afwijzing van het bondgenootschap met de geallieerden en tot
medewerking aan „ . . een zo spoedig mogelijk herstel van de VREDE
in het algemeen en van de Vrede tussen het Duitse- en het Neder-
landse Volk in het bijzonder"!!!!! Is het niet of U de na-oorlogse
Waarheid leest?



OPEN

UW OGEN

VOOR

DE WAARHEID

f



U WHK de \ltede, l
Ja! Wij willen VREDE, maar . . . NIET TEGEN ELKE PRIJS!!

Want de enige prijs, die wij voor de vrede willen betalen
;is waakzaamheid. Waakzaamheid tegen de bedreiging van
onze vrijheden en rechten:

Onze Vrijheid van geloof en van politieke overtuiging;

Onze Vrijheid om een regering te kiezen na^r eigen inzicht;

Onze Vrijheid om de drukpers te gebruiken zoals en wan-
neer wij dat nuttig en nodig vinden;

t

Onze Vrijheid om ons te,verenigen en te vergaderen zonder
overheidsbemoeienis;

Onze Vrijheid om te luisteren naar die radiostations, die
.wij verkiezen;

Onze Vrijheid om het stakingswapen te hanteren, indien
onze sociale rechten bedreigd worden . . . .

Wie deze vrijheden verloochent maakt zich schuldig aan
verraad van zijn eigen volk.

Wie voor een VREDE kiest tegen de prijs van deze vrij-
heden, kiest voor de knechting van de geest, zoals vroeger
in nazi-Duitsland waar 88 pCt, van de stemmen bij zoge-
naamde vrije verkiezing op een eenheidslijst werden uitge-
bracht. En zoals onlangs in het na-oorlogse Oost-Duitsland,
waar.dit. percentage tot 95 pCt. is gestegen;

die kiest voor een gelijkgeschakelde""pers;

die kiest tegen het recht van vereniging en vergadering;

die kiest voor een stelsel waarin het, even als destijds in
Nazi-Duitsland' en thans ook in Oost-Europa, verboden-is
naar verkiezing een buitenlands radiostation te beluisteren;

die kiest tegen het recht van de arbeider om zo nodig te staken.

Wie voor zulk een „vrede" kiest, kiest voor de oorlog!

Open Uw ogen voor de waarheid!!!



Tegen de Atoombom??

In het weekblad „VREDE" van de zogenaamde Nederlandse „VREDESRAAD"
verscheen bovenstaande foto van een affiche uit Rome, waarvan de Neder-
landse tekst luidt: ^

Voor Vrede in Italië: uit het Atlantisch Pact!
Voor Vrede in de wereld: Verbod van de Atoombom,!!

Millioenen misleiden hebben in de afgelopen maanden voor deze bedriegelijke
leuzen hun handtekeningen gezet. Zij waren zich niet bewust, dat zij zich
daardoor voor het wagentje lieten spannen van een uiterst geraffineerde
oorlogspropaganda. Want hoe de voormannen van de zogenaamde wereldvredes-
actie, dat zijn de communistische leidslieden, in werkelijkheid over het ge-
bruik van de atoombom denken, blijkt wel het best uit het hiervolgende
artikel, dat op 10 Augustus 1945 verscheen in het dagblad van de Italiaanse
cetonmunistische partij de „UNITA":

I.A BOMBA ATOMICA (»e Atoombom)
„Het bericht, dat de Amerikaanse luchtmacht de atoombom heeft gebruikt,
heeft over de gehele wereld een enorme indruk gemaakt. In sommige kringen
is het ontvangen met een gevoel van ontsteltenis en woorden van afkeuring.
Wij menen, dat hier een merkwaardige geestelijke misvatting in het spel is,
een slaafse gehoorzaamheid aan een onwezenlijke vo'rm van menselijkheid.
Zij, die nu ineens zo'n medelijden hebben met het lot van Japan, vergeten
blijkbaar, dat dit angstwekkende vernietigingswapen een zo snel mogelijk
einde zal maken aan de wrede oorlog, die in het oosten wordt gevoerd.

„Wij delen derhalve geenszins het gevoel van ontsteltenis, dat merkbaar is
tussen de regels van zekere .perscommentaren, omdat wij het gebruik van
dit ontzaglijke verdelgingsmiddel zuiver concreet zien."

ori:\w o«;i:v VOOR



Ruim een millioen mensen
spoorloos verdwenen

in nog geen anderhalf jaar tijds. Dat gebeurde in Oost-Duitsland. En
geen der volksdemocratische leiders durft ons verklaren waar deze
mensenmassa is gebleven.

U gelooft het niet? De volgende cijfers zijn ontleend aan de officiële
Oost-Duitse gegevens:

Bij de verkiezingen voor het volkscongres in de Russische Zone van
Duitsland in Mei 1949 waren in er Oos,t-Duitsland

12.586.000 kiesgerechtigden.
De kiesgerechtigde leeftijd was toen 21 jaar.

Bij de zogenaamde verkiezingen op 15 October jl. waren er
12.332.000 kiesgerechtigden.

Dat is dus reeds een onverklaarde vermindering van
254.000 kiesgerechtigde Oost-Duitsers.

Dit laatste cijfer wordt echter verveelvoudigd als men in aanmerking
neemt, dat bij deze verkiezingen de kiesgerechtigde leeftijd was gesteld
op 18 jaar, waardoor met inbegrip van een redelijke bevolkingsaanwas
het aantal had moeten toenemen met tenminste 750.000.
Er zijn dus minstens 1.004.000, een millioen en vierduizend
mensen, verdwenen!!!!! 'Zoiets is in Nederland onmogelijk.
Welke ramp mag deze volksdemocratische republiek hebben getroffen?
Hongersnood? Ziektc-epidemiën? Een geweldige natuurramp? Een mas-
sale volksverhuizing naar wie weet waarheen? Werd er een administra-
tieve fout gemaakt? Of zouden ???????

Denk daar eens over na en

open Uw ogen voor de Waarheid !!!!!

Publ. : Volksverbond voor Veiligheid, Vrijheid en Vrede - Postbus 2026 - Den Haag
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Antwoord

Onder verwijzing naar b»t telefonisch onderhoud
dd. 50.11-1950 tassen de adjudant Tan der Ploeg van
Uw Korps en «en atljaer ambtenaren» atage ik ÏÏ rerzoeken
ffli^ - f« mogelijk B*t spoed - te willen doen inlichten
over de doelstellingen Tam liet Tolkeverbond roor Teilig-
heid. Tri3hèid en Trede, poetboi no. 2026 te 'e-Grayen-
hage,

Haar inmlddel» reed» bekend werd, staat genoeade
poatbox op naas Tan Hendrik Jaoob Tan der RESff g»b.
20»1«1915 te Breda* wonende Weesperstraat no*25»alhier,

Be inhoud Tan ean aij ter inzage Teretrekt» in op-
draeht Tan het Terbond gedrukt aanplakbiljet* is anti-

d, HE$ HOOFD T.AN DE DIENST
namens Miezei

f]
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Aan de Seer
Hoofdoommieearla Tan Politie
te
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Door een der hier ter stede gevestigde publiciteits-
bureaus werd ter beoordeling voorgelegd een plakmani-
fest, groot 65 2: 100 om, uitgevoerd in zwart-rode
kleuren. Een afschrift van de tekst van dit biljet
gaat hierbij.

Bedoeld bureau heeft opdracht 25 dezer biljetten in
deze gemeente aan te plakken en tevens een aantal in
de Zaanstreek.

Gaarne wordt van U, op korte term^a.» vernomen wat
bij U bekend is over ae" öïderTëTenaarster van dit
biljet, i.c. het VOLKSVERBOND VOOR VEILIGHEID, VRIJ-
HEID en VRBDJS, postbox 2o26, te 's-Gravenhage,

Wellicht is U tevens bekend of dit soort biljetten
al elders in den lande werd aangeplakt. Enige reactie
in De Waarheid evenwel werd dienaangaande niet gemerkt
in de Amsterdamse editie.

Kan dit Volksverbond wellicht een uitvloeisel zijn
van de Nederlandse Beweging tot bevordering van de
Internationale Vrede en Veiligheid, die haar derde
nationale vredescongres op 11 en 12 November 195o
te 's-Gravenhage hield ?
—;—_.-
No.13.V P3.

p.S. Tevens gaat ter inzage hierbij een der onderhavige
biljetten; met Uw antwoord wordt dit exemplaar
gaarne terugverwacht.



1945.

COMMUNISTISCH PLEIDOOI VOOR DE
ATOOMBOM IN DIENST VAN DE VREDE !!!!!!

In navolging van de communistische en Sovjet-Russische propaganda hebben
velen in goed vertrouwen het verbod van de atoombom geëist. Onwetend keer-
den zij zich daarmede tegen het behoud van de vrede. De Westerse vertegen-
woordigers in de UNO vragen namelijk: EERST ONBEPERKTE CONTROLE op de pro-
ductie-centra van atoom-energie en DAARNA VERBOD VAN DE A-BOM. Sovjet-Rus-
land wil EERST EEN VERBOD en DAARNA VOORAF AANGEKONDIGDE CONTROLE, waardooi
het verbod nutteloos wordt. Een land met kwade bedoelingen sal dan immers
tijdig zijn bommenproductie kunnen camoufleren. Dit moet reeds voldoende
zijn om te begrijpen, dat de zg. vredes- en anti-atoombom acties van Rus-
land en zijn satelieten bedoeld zijn om een haat en oorlogsstemming te
/"> r wekken. Als dit hun imperialistische politiek kan dienen zijn noch de
Ssovjet-ünie, noch de communistische leidslieden afkerig van het gebruik
van de atoombom. DAARVAN IS HET VOLGENDE ARTIKEL UIT DE UNITA, HET ITALI-
AANSE COMMUNISTISCHE DAGBLAD VAN lo-8-45.

woordelijke onverkorte vertaling.

AL SERVIZIO DELLA CIVILTa - IN DIENST VAN DE MENSHEID.

"Het bericht, dat de Amerikaanse luchtmacht de atoombom
heeft gebruikt, heeft over de gehele wereld een enorme
indruk gemaakt. In sommige kringen is het ontvangen met
een gevoel van ontsteltenis en woorden van afkeuring. WIJ
MENEN, DAT HIER EEN MERKWAARDIGE GEESTELIJKE MISVATTING IN
HET SPEL IS, EEN SLAAFSE GEHOORZAAMHEID AAN EEN ONWEZEN-
LIJKE VORM VAN MENSELIJKHEID. Zij, die nu ineens zo'n me-
delijden hebben met het lot van Japan, vergeten blijkbaar,
dat dit angstwekkende vernietigingswapen een zo snel moge-
lijk einde zal maken aan de wrede oorlog, die in het oos-
ten wordt gevoerd. De atoombom is, evenals de Sovjet-Rus-
sische interventie, een positieve bijdrage tot de algehele
vernietiging van de fascisitische grootmachten in de werelc
en tot een herstel van de vrede, waarna alle vredelievende
volken snakken. WIJ DELEN DERHALVE GEENZINS HET GEVOEL

~ ~~~ ~~~ VAN ONTSTELTENIS, DAT MERKBAAR IS TUSSEN DE REGELS VAN ZEé
-r WTTTrïre™ ^^^ PERSCOMMENTAREN, OMDAT WIJ HET GEBRUIK VAN DIT ONT-

VRIJHEID en VREDE ZAGLIJKE VERDELGINGSMIDDBL ZUIVER CORRECT ZIENM.
Postbox 2026, " ' '

Den Haag.


