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Aan s

Van: B.IXé 4 JAN 1952

Het is niet onwaarschijnlijk, dat gepoogd zal worden de
afdeling Amsterdam van de Vereniging "Volksweerbaarheid"
binnenkort nieuw leven in te blazen. Het contact tussen
de bestuursleden is hersteld.

Gaarne wordt vernomen of op eventuele berichtgeving nog
prijs wordt gesteld.

1 s-G-ravenhage, 22 Januari 1952.
61.
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: B'IX* A\J^: ..... rvxXj .. .

: S(uropa)- * JUUT «50

Betrouwbaar gebleken relsties vesrtia-den
de aandacht op een, op heden actief optredende, organisatie,
die zich o, m. ten doel stelt, door het vormen van 2#n. ïï-kernen
tot effectieve bestrijding van het communisme te komen.

Ten behoeve van bedoelde organisatie bleek de navolgende
persoon werkzaam, te zijn. _ v //*̂  'TMontiU*.. z3-*-^

- * /*4,-P-«
Een zich noemende heer "von der Berp-"( schuilnaam)..
Geschatte leeftijd pi. min. 35 jaar.
Draaft een p-ladde rinp aan de linkerhand.
Beweerd gehuwd te zijn.
Geeft voor tot de Gereformeerde Kerk te behoren.
Zes-t reserve-officier te zijn.
Hij paf als correspondentie-adres op :
p/a H.W.v.d.Veer Jr., Bloemf onteinstraat 55, 's-Gravenha^e.
Ter introductie noemde hij de na.volfl-ende namen :
Ds.Kuyper te 's-Gravenhep-e,
2e Kamerlid J, Schouten»
2e Kamerlid Prof.Romme,
Generaal b. d. Reijnders.
Alvorens over de zpn. S-kernen te spreken, p-af hij ter inleidin
zijn visie op de activiteit van "Volksweerbaerheidl*
Hij liet pr opa p-and erna t eri aal achter, ui t ̂epe ven door het
K.N. J. 7.
Hij vertelde dat hij bedoelde E-kernen voornamelijk wilde
vormen in kringen van de positief christelilke Jeugd, waartoe
hij veelvuldig contact zocht mjit_Ërj9dikanten jvarTÏÏe Geref.
Kerk en van_ de Nee .Herv .Kerk . """ ....... "" ..... " .......... ...... " ..... "

f'v.dZBe"r̂ ** "beweeraë"cTaï~het centrum van hun activiteit
voornamelijk in Hotterdam was geleden, maar dat zij van plan
waren het 'gehele land te âan bewerken. Hij reisde daartoe
meerdere provincies af en zocht aldaar, via de geestelijkheid,
contact met oud-leden van de verzetsorganisatie L. O» en L. K. P.
"v.d.Ber^" werd o. m. gesignaleerd in het Oosten van het land.
Behalve de doelstelling, vermeld in bijgaande bijlage, sprak
hij ook over het vormen van kleine groepjes, bestaande uit
6 a 7 man, die peoefend dienden te worden in hei e-ebruik van
moderne wapens. Deze wapens zouden spoedig ter beschikking
komen. Bedoelde groepjes zouden moeten werken onder cover.
Zij zouden het aanzien moeten hebben van srymnastiekclub jes.
Als een der leidende figuren, in het V/esten van het land,
noemde hij een z ekere B .E .Heulinan , re serva-rHai oor ̂wonende
te ..... » s- ~..... ...

Hij beweerde tevens contact te hebben met een zekere
JaJ-injg te Apeldoorn.
B~oven\e relaties zouden gaarne ingelicht worden omtrent
het karakter van boven bedoelde organisatie, daar zij van
meninra zijn dat vele oud-leden van meergenoemde v.m.verzets-

tot toetreding zouden willen besluiten.
beweerde dat zijn organisatie over ruime kasmid-

delen beschikte.

v 's-Gravenhage, 18 Juli 1949

8.3.
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ledere man of vrouw moet,, ^om in aanmerking te komen om

D—kern te wordenf 'Voldoen aan de,onderstaande voorwaarden:,

I. a), leef tijd boven 21 jaar; '.• "• • : " -:

b) Nederlander; ' . . • • ; _ _ .

c) Blanco strafregister; . • ' •
d) Hoger onderwijs of officier (reserve- of beroeps--) bij

de i'ederlandso Strijdkracht en f Politie--off icier, 'of oud-?

verzetsleider.- , • .
II. Principieel tegenstander van het communisme ,'- hetwelk als- •-.

' volgt mo'et blijkens ' •

1. hij moet dit kunnen toelichten in-e en gesprek met" twéé

andere I]«kernen; • ••

2. hij moet dit reeds hebben bewezen door zijn daden.-'

III. lïi.j moet de eed/belofte van -Trouw, Off ervaardigheid en - • - .

Zwijgzaamheid, afleggen, n.l, s

1. trouw.jaan s - • ' . ' . , .
a) het beginsel om overal en te allen tijde op alle

panieren het communisme te bestrijden met alle ' . '

middelen,•die hem ten dienst staan of worden gesteld; ' •

b) het Koninkrijk der Ij e der landen;

c) het Huis var.. Oranje; ' . • ,;
2. of fervaar d ighei^d; ' • - . ' •

zolang het cóimnuro.istisclie gevaar ons land van'binnenuit ,"

• of van buitenaf bedreigt, met persoonlijke inaet alles '' •:.. •

in het v/e r k' stellen om dit gevaar geestelijk en materieel
te bestrijden; . ' . - • • ' • .

a) door tegenover ieder 5 die g e en.. 3-kern. is te zwijgen.!..;:;:

over' de medewerkers en over de aard, taal:'en T/Tijze_ • '

• - van werken der 2-kernen;' " -

b) door te'zwijgen over alles wat men bij het vérvullen' . \

van zi-jn taak „als E-kern te weten komt over anti- h .v;

communistische acties of organisaties in ons land; r

c) .door in zijn eigen organisatie te zwijgen 'tegenover

andere ïl~kernenf die niet rechtstreeks bij, een bepaal-

de''zaak of 'opdracht betrokken zijn.- . •



Aardv,_;fcaak en wijze^ van_werk6:a der,

Om een taai, elastisch en moeilijk te infiltreren, netwerk
van stri jdf ormaties in Europa op te bouwen tegen het comrunisme ,
is'men op voorbeeld van andere landen vóór en achter het ijzere
gordijn ook in1 E's der land overgegaan tot het vormen der zg.

' 3(ur,opa)-kernen.-•
Deze strijdformaties bestaan uit; .

een zo nauwkeurig mogelijk geselecteerd personeel,.samengesteld
-uit ï bpven_ allê joersoĵ nlijke .en .politieke beweegredenen staande
individuen,' ;

om "
1) ao weinig mogelijk fouten 'of..misstappen te begaan^ -waardoor

de hoogste resultaten geboekt kunhen v/orden en mogelijke in-

filtratie wordt voorkomen; . . ,-'
2) vrijstaand van alle politieke en sec.tarische overwegingen met

alle kleurschakeringen van de bevolking samen te. werken, ten

einde de geschillen, uit die kleurschakeringen--voortvloeiend}
bij te leggen voor de pp het ogenblik z-o^noodzakelijke bunde-

ling 'van alle krachten tegen het communistische gevaar.-

De E-kernen vormen.los van elkaar staande formaties, die

vanuit één punt zijn gegroeid (dus een soort van permanente
kettingreactie door celsplitsing). Hiemand kan zichzelf aanmel-

den, maar iedere persoon, die in aanmerking komt .om E--kern te
x worden, moet na'grondige bestudering en controle worden aange-

zocht 'om toe te .treden tot deze f orvaaties. -
Bit kan-als volgt gebeuren;

A is een 3-kern .(dus als zodanig door B en Ĉ  beideh ook E-kernen,
gecontroleerd en, na betrouwbaar bevonden te zijn, als E-kerh aan-
genomen) . -

: H.3V. ïïvjé:nt%ele nieuv/e candidaten hebben de plicht en .het -r-echt
• ' de E-kern j die hen -"aanzoekt, te vragen naar zijn identiteit

en referenties en een onderzoek te doen naar zijn betrouwbaar-
- heid. ' .
A heeft nu .zijn aandacht bepaald pp een persoon Z5 die op grond

• van zijii Icarakter, streven of werk in aanmerking komt om in de
E-kernen te worden opgenomen. A waarschuwt 3 (ook een S-kern)
en A en 3 gaan, los van elkaar, over tot ante-cedentenonderzoek van

5. Indien deze twee onderzoeken voor Z gunstig uitvallen, wordt
hem het verzoek gedaan om als 3-kern toe te treden. 3ij toe™



stemmend antwoord van J. wao.rsc3i.uvrt A 3» waarna tot aanneming en
eedsaflegging van .1 kan worden overgegaan.-
K.3. .1 wordt voorgesteld aan_iedere E-kern (uitgezonderd aan A ;

en.3,, die noodwendig de'ware antecedenten van 2C moeten weten)
onder een schuilnaam en? zo nodig, contact-adres.

Z verplicht zich op zijn beurt op dezelfde wijze verder te gaan net
de vermenigvuldiging van 3-lcernen.« . '

ledere kern moet zich zoveel mogelijk "beperken tot het in
direct contact'staan met een niet groter aantal 3«kernen dan strikt
noodzakelijk is. Dit moet door de andere ;.]ü-kernen van elkaar 210
nodig worden .gecontroleerd om eventuele infiltratie zoveel mogelijk
t e beperken.- ' . . . . . . . . .

De voornaamste taak van een 12-kern is s .
a) zoveel mogelijk anti-coimnunistische organisaties op te sporen

en deze organisaties met elkaar te coördineren; deze anti-
communistische organisaties te stinuieren 03? te bewegen een zo
eensgezind mogelijk front tegen het communisme op te bouwen5

b) organisaties van andere ;.,ard zoveel mogelijk 'trachten over te
halen de strijd tegen het communisme aan te binden.

3 i JKjonderheden j
a) alle E-kernen zijn gelijk. Men onderscheidt geen rangen, 'Jen/

bestuur-"bestaat uit de aard van deze formaties niet. 7el moet
geregeld onderling overleg gepleegd worden d o 00* de kernen over
opgedane ervaringen, taakverdeling en uitwisseling van inlich.--
tingen; • • • • - ' • ' ' .

b) alleen de persoonlijke activiteit van de E-kernen kan déze
formaties in leven houden;

c) de 3-kernen moeten de zuurdesem zijn in de nog slapende massa
van het Nederlandse volk om het op te wekken, tot actieve strijd
tegen het communisme op alle' gebied j -

d) de'3-kernen iû en'"7i\ëëiihpol5/ü':ièTré''"ac'tie voeren in het E-kernen-•' -•
verband zelf 5

e) zij mogen sich, indien nodig, of indien zij dit wensen, verbis.c'e:.i.
met elke anti-communistische organisatie of actie»

f) zij moeten te allen tijde en bij iedereen propaganda voeren
voor een totale bestrijding van het communisme in welke voiv.i , , ,
het zich ook vertoont;

g) indien het- communisme vernietigd is., is de taak van .de E-kernen'
afgelopen en is een ieder van zijn eed, of belofte ontheven.--



-n-i-i-pic! • ATTIj^_jjJo-- UJJ Y ar<v '' ' " rf- '

• Bij .de. eedsaflegging Lioetcyi twee andere ^-kernen

-aóïnvesig s'ijn. ,D.e nieuw aan te riGia@:o. 11-kern neemt
' . kermis van-hè, t JL S. K B—formulier en het daarbij beho

' • rejb:d eeds.f orrmller,, Ei j -legt -daarna, te ïïijher keurie

weaigheid van de tvree^ andei'e' 3-kernen ter hek

siqra ;l\aTidtekening .onder het eedsf ormulier. Daarna ,
wordt dit .formulier in bijai-jn .van cle 3 E-kernen" ver-

jè.lleenhhet £.'£ K, B -"formulier moet worden behouden
door de nietiw aangenomen 13-kern als r-ichtlij'n voor de

verdere uitbouw van de U-kern actie.-

r - , .

• . • ( . Eedsformule; ' ' •

Ik , .-.. ..................... . .,. : ._. .'•. . - . . .•'. . , , . . . . . . ' . . , .'... .

geboren' ......*'.....••.•..•.•..• aweer/beD-OOf

"rpkv7j .Offervaardigheid en Zwi.jgr-iaamheid als bedoeld en

uiteengezet, in liet 15-formulier van de actie' U;«kernen er.

ik 2 w.e e r/beloof te sullen handelen naar de instructie"g

daarin'Vervat. - , - .'

uo waarlijk tielpe rnij G-od Almachtig/ J'at beloof ik.



MJHI8T1HI! TAK fs-Gravenhagef 19 April 1980
BÏÏSÏIÏïLAHBSE ZAKHf

ïïo.s B 83215 * n.a.v. sohr» van P.G. A'dam 83215 Co788S§

Ond.: S.G.v.d. Steen.
Y B R T R O U W S L
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Hiermede moge Ik ü ter informatie en mede naar aanlei-
ding van Uw brieven r esp. van 10*11,1948 no, 6219-48 en
van 8.1.1949 no» 5258 b-48 berichten, dat Sophilus Carel
v,d. STEEN (4*10*1920}, die in dienst stond van de ver*
eniglng "Vo3Hsweerbaarheid" en latersoor de groep Hacke
werkte, op l Augustus 1949 zijn ontslag heeft genomen en
is teruggekeerd naar het particuliere bedrijfsleven* Hij
verklaarde zioh echter bereid een deel van de distributie
van de or&snen "Let op Uw Saeek" en "Documentatiedienst
voor denkende mensen" te Amsterdam te blijven verzorgen*
Tevens zou hij ook het seoretariaat van de formeel nog
bestaande afdeling Amsterdam van "Volksweerbaarheid" blij*
van beheren*

Naar aanleiding van het vorenstaande moge ik U ver*
zoeken Blij te willen doen inlichten over de werkzaamheden
die v,d* Steen momenteel nog verricht voor "Volksweerbaar-
held", van het orsman "Let op Uw Saeck", dan welvoer enige
andere groepering* tsaar in hij wederom actief kan zijn op
het terrein van het politieke inlichtingenwerk*

HET HOOFD TAÏf Dl
namens deze:

De Beer Soofdcommissaris van Politie
te
AFSTERPAM.



Origineel met de blaadjes in QD
427 (N.J.V.) ^R
Cople in OB .849 (Volkaweerbaar^

2SS? held).

Rapport van B<

lij de npsiners 16 en 17 van Mei en Juni 1949 van "Let op uw Saeok",
uitgave van de Anti GoBemnistlsche actie van het Nationaal Jongeren
Verbond*

Boven de kop van no, 17 staat de rode stempelafdruk:" CLKS7/ÏSRBAARHBÏD",
Dit wijst op een verbondenheid» althans samenwerking van deze organi-
satie met de afgeefster van het blaadje: de A.C.A. en het N.J«V,.

B IJIa
4 April 1950
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*" VA N DE

- P R O C U R E U R - G E N E R A A L . ,,„—,„^4,. OAMSTERDAM, J
FD. DIRECTEUR VAN POLITIE

TE AMSTERDAM Ooi.
No...... P. 239/50.

vD»/LM.
PA** W

e/ *fft]*tiïamwoording, datum en num-
"èe Jirief. nauwkeurig te vermeiden

8 tfOfeQ

PERSOONLIJK,

Onder terugzending der billage van
Uw brief van 16 Februari 3.1. .78825, heb
ik de eer Uedelgestrenge te doen toekomen
een rapport van de Hoofdcommissaris van
Politie alhier, d.d. 29 Maart j.l. no.
P,662-50 waarvan wellicht de inhoud U
intussen is bekend geworden via Commissa-
ris Heijink.

De Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie,

(van Dullemen)

Aan de Heer Jhr .Mr.W. J.Th.Serraris
Javastraat 68
t» 's-GRAVENHAGE.

U.A.L. 2025
44989 - '49
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Pol i t i e te A m s t e r d a m

Bureau Hoofdcommissaris

Dict,Mi.
No.662-50.(ID)

Uw brief: P.239/1950 dd.
2B Febr.1950.
(met bijlage )

VERTROUWELIJK.

ƒ/'
AMSTERDAM, ~ 29 Maart 1950.

Verzoeke bij beantwoording datum, letter en
.-•-.??- nummer van dit schrijven aan te halen.

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de
eer UedelGrootachtbare het volgende te berichten:

Medio 1948 werd op verzoek van enige hoofdbestuurders
der na de afgelopen oorlogsjaren her-opgeriehte vereni-
ging VOLKSWEERBAARHEID een begin gemaakt met de forme-
ring van een afdaling Amsterdam, waartoe een zestal
personen een voorlopig bestuur vormden, dat meerdere
malen vergaderde en waarbij diverse plannen werden be-
sproken. Het streven was in hoofdzaak gericht op het
treffen van af weermaatre gelen tegen te verwachten
links-extremistische activiteit. In het byzonder werd
tot taak gesteld economische ontwrichting te voorkomen
door het functioneren van de elementaire voedselvoor-
ziening en de openbare nutsbedrijven te garanderen.
Steun werd ontvangen van enkele industriëlen en finan-
ciers, hier ter stede.

Het contact met het hoofdbestuur liet evenwel te wensen
over. Geconstateerd werd dat het hoofdbestuur eigenlijk
geen leiding gaf en ook verder gjeen activiteit aan de
dag legde.

Voor Amsterdam was inmiddels een bezoldigd secretaris
in dienst genomen, nl. de in Uw bijlage genoemde Sophi-
lus Parel van der STEEN. geboren te Amsterdam, 4 Oeto-
ber 1920, kantoorbediende, Nederlander, wonende Retief-
straat 11-11, alhier, die intens ijverde voor de verwe-
zenliĵ ing van de ontworpen plannen en daarbij vaak in
contact kwam met werkgevers- en werknemerskringen. Hem
werd tijdelijk een auto ter beschikking^gesteld.

Ook een bestuurslid van de afdeling 's-Gravenhage van
VOLKSWEERBAARHEID bleek minder te spreken over gebrek
aan activiteit bij het hoofdbestuur. Dit bestuurslid,
de Majoor E.E.MEULMAN, wonende Laan van Meerdervoort
26 te 's-Gravenhag©, trad in relatie met Ir.Dr.HAGKE.
leider van de STICHTING OPLEIDING ARBEIDSKRACHTEN NE-
DERLAND, de organisatie, welke de laatste tijd nogal
in opspraak is gekomen.

AAN: de Heer Procureur-Generaal
Pgd. Directeur van Politie

_ te
AMSTERDAM.

Deze

M 17 - 2000-7=49—-" "



Deze heer MEULMAN gaf leiding aan een afdeling in de
groep-HACKE; deze afdeling was gericht op het psychisch
en phy.siek weerbaar maken der leden tegen het communisme
en haar praktijken, waartoe de leden van anti-communis-
tisch studiemateriaal werden voorzien. Ook trachtte men
hen vertrouwd te maken met het politieke debat, en met
zelfverdediging.

De heer VAM DER STEM leerde door zijn contact met de
heer METJLBAN diens methodiek kennen; in een vergadering
van de afdeling Amsterdam werd besloten om hier soortge-
lijk te werk te gaan. VAN PEE STEEN besprak een en ander
met werkgevers en werknemers, voornamelijk die uit het
havenbedrijf, alhier. Hij kreeg bij verschillende maat-
schappijen contacten en voorzag deze van propaganda-lec-
tuur. Toen men meende, dat er voldoende contacten waren,
werd besloten een vergadering van de gevormde kernen
te beleggen. Deze bijeenkomst vond omstreeks Juni 1949
plaats in "Die Port van Cleve", en werd door caT'̂ 5 per-

/• sonen bijgewoond, merendeels havenarbeiders, doch ook
^ personeel van openbare nutsbedrijven. De vergadering

werd gepresideerd door iemand die destijds deel uitmaak-
te van de groep-HACKE, zeer kort daarna bedankte en
wiens naam en woonplaats dezerzijds nog onbekend zijn.
Deze man zou, naar mij werd verzekerd, geen politieman
zijn, doch veeleer iemand uit de militaire stand. De bo-
vengenoemde heer MEIJLMAN gaf in deze vergadering een
uitvoering overzicht van de Vereniging VOLKSWEEHBAARHEID
en propageerde daarbij de methoden, welke hij in Den
Haag volgde. De stemming der aanwezigen was niet erg
geestdriftig voor zijn plannen; er werden wel vragen ge-
steld, doch tot concrete vormen van organisatie kwam men
niet. Na deze vergadering is er geen activiteit naar bui-
ten geweest.

Het bestuur van de afdeling Amsterdam, dat niet tevreden
was met het resultaat dezer vergadering en evenmin met
zijn contact met MEüLMAH en diens HACKE-verbindingen,

(~~ poogde opnieuw invloed te krijgen op het hoofdbestuur
van VOLKSWEERBAARHEID, echter tot dusver zonder resul-
taat.
VAN DEB
Coll. :

STEEN aanvaardde per 1.8.49 een andere betrekking
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIEj J*f±J LJL \S V/ i •*•' V v*- -*A i JL )J*JfL±+^. U V 4

\s deze
DE COMMISSARIS VAN POLITIE,
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Op een ko~rt*~,̂ eled'en gehouden hoofdbestuursvergadering van& v
ovoneonoomde vereniging', welke slechts door een viertal leden werd

bijgewoond, is besloten de bekende leider van de tjïŝ fs in opspraak

gebrachte "Stichting Opleiding Arbeidskrachten",. ̂ € h«rér Dr.Ir.Hacke,

verzoeken het voorzitterschap van d vereniging op zich te

.nenen. Voorts is een einde gemaakt aan het wel zeer eigenaardige

gedrag van s e c re t ar i sYGr&LML die een bezoldiging genoot en boven-

dien een tweetal auto's tot zijn beschikking had zonder dat van hem

enige activiteit uitging. De op de betreffende vergadering aanwezige

hoofdbestuurders menen momenteel een afwachtende houding «mr te
frajy

moeten <nejnen, nu zij van regeringswege een verklaring verwachten

over de bestaansrechten en -mogelijkheden van dergelijke organisa-

ties.

Men veronderstelt, dat bij de behandeling van de begroting

van het Departement van Binnenlandse Zaken in de Eerste Kamer der

3taten-Generaal zal worden gesproken over "STEUN̂  WETTIG G3ZAG" en

de verhouding tot soortgelijke verenigingen.

De vereniging "VOLKS.yEÏÏRBAARHüID" heeft momenteel «lechts

een zeer beperkte ledenkring en maar een drietal afdelingen, waar-

van die te 's-Gravenhage de belangrijkste is, welke feitelijk meer

werd aangepast bij de meergenoemde M STICHTING OPLEIDING ARBEIDS-

KRACHTEN" dan bij de omschreven doelstellingen van "VOUCSWEEKBAAR-

HEID". Zou men inderdaad tot een eigen voortbestaan besluiten en

daarbij aan Br. HACKS het voorzitterschap toevertrouwen, dan kan



\t worden, dat de plaatselijke groeperingen van bedoelde

"STICHTING" zullen worden opgenomen als afdelingen van "VOLK31CSBR-

BAARHEID" en dat vroeg of laat weer enigerlei inlichtingen-apparaat

zal worden geconstrueerd .-.B-BIIE-



No«t 80151,

etc

OD rapporten aan Regering

Sö*

i .1 H I I M.

Tam 4©
tot'
veroorloof, ik. Mij w» 'Sxetólamtl* bilgMÉft
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MINISTERIE 7AN 's-Cravenhage, 16 Februari 1950,
ZAKI8

Betr. : bericht.
Bijlage : 1.

Uit betrouwbare bron bereikte ons het J
afschrift bi.1gevoe.gfle bericht, naar welks tnboud ik
kortheid she.1 ve wogc verwijzen.

H'<$ ÏÏOOPD VAN Dl DIINST,
KsBiens

JTar Mr W.T.Ïfe. Serraris.

Aan de Kelgrootachtba -e H«er
MP 4*A.L.?. van EÖLL2HM \, fgfl Direetoar van Politie

bij aet Gereéhtaho? t»



«i.
Aan: H.B.
Van: B IX

fa

Betreffende: Volkaweerbaarheid»

In Februari 1949 vervoegde zich bij de persor
Vereaigd Cargadoors Kantoor te Amsterdam een .,_____._.
king van genoemde personeelschef vroeg voor. h'et oprichten Van een
vereniging, die zich ten doel stelde het Communisme te bestrijden.
Genoemde persoon was van plan een sportclub op te richten, bestaan-
de uit anti-communlstisch georiënteerde personeelsleden van het -'\, ]

De ST>ortbeoef e, n l tip, zou bljzéak. gj-jn en _ s.̂ e.Qhjfrg,
cover voor hun actlvl,tMten,̂  Het geheel maakte op dé personeels-
ohef geen overtuigende indruk, waarom hij te kennen gaf, dat hij -
met de hele aangelegenheid niets te doen wilde hebben. Op verzoek
verwees hij zijn bezoeker naar een lid van het personeel, SMIT ge-
naamd, assistenfloodsbaas van de V.C.K.-loods aan de Oostelijke
Handelskade.
Deze SMIT is een principiële Katholiek en bekend anti-communist*
Einde Februari 1949 vervoegde zich bij SMIT een men, die zich voor-
stelde ölsVanJgjĵ gjJjgĴ - en die zeide in de Retiefstraat te wonen
Van der STEEN was ca 34 jaar oud, normaal postuur, donker haar.
Hij reed in een kleine auto met een K-nummer en zeide, daarover ge-
vraagd, dat hij die wagen van een vrTend geleend had. Van der
STEEN propageerde de Volksweerbaarheid, een landelijke organisatie,
die bedoeld is als tegenhanger van de C.P.N, en haar nevenorganisa-
ties. De leden van deze organisatie zouden geoefend worden in
jiu-jitsu en in welsprekendheid, zodat zij eventueel in openbaar
debat met een communist van zich af zouden kunnen praten. Volgens
SMIT zou het kantoor van deze organisatie te Den Haag gevestigd
zijn. Van der STUN wilde graag namen en bijzonderheden hebben van
communisten en sympathiserenden, alsmede van betrouwbare anti-com-
.munisten.
Gedurende het tijdvak Faart-Juni 1949 bezocht van der STEEN SMIT
regelmatig en gaf hem ook wel anti-communistische pamfletten, die
hij op zijn werk verspreiden moest.
Begin Juni 1949 werd een vergadering gehouden in de "Poort van
Kleef". Ongeveer 25 personen waren op deze vergadering aanwezig
en werden toegesproken door een persoon gekleed in de uniform van
Majoor der Landmacht. Voorts zat aan de bestuurstafel een persoon,
die op SMIT de indruk maakte een politieman in burger te zijn. De
vergadering duurde van 8 tot 11 uur en had g«en enkel tastbaar re-
sultaat. Een andere samenkomst werd in het vooruitzicht gesteld,
doch voor zover bekend is deze vergadering niet gehouden. Sedert
Augustus 1949 heeft SMIT niets meer van de Volksweerbaarheid ver-
nomen en heeft hij alle belangstelling voor deze organisatie ver-
loren.

's-Gravenhaga, 23 Januari 1950,

27.

/*-«.
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Volksweerbaarheid

Hierbij heb ik de eer tlwe Excellentie te berichten, dat uit een
bij mijn Dienst binnengekomen rapport is gebleken, dat in kringen
der org&nisatie Volksweerbaarheid een streven is geconstateerd om
te komen tot de opbouw van een ondergrondse organisatie.

\t een onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de inbeslagname

van een tweetal per post verzonden sten-gung. bleek, dat dese war-
pens bestemd waren voor een lid der organisatie Volksweerbaarheid»

Deze persoon liet bij zijn verhoor uitkomen, dat hij aangesloten
was bij een uit leden der Volksweerbaarheid gevormde illegale orga-
nisatie, genaamd "E-kernen8.

De E-kernen vormen een organisatie, opgebouwd volgens faat 0*1-
lensysteera. De leden maken onderling gebruik van schuilnamen en
contactadressen, terwijl de bedoeling is, dat ware naam m adres
van ieder slechts aan 2 andere E-kernen bekend zijn.

Het doel der B-kernen-organisatie is de actieve bestrijding van
het communisme.

De B-kernen krijgen opdracht de communisten te observeren. Zij
nonen deel aan lichaamsoefeningen en schietoefeningen, teneinde in
geval van een revolutie-poging hiertegen daadwerkelfjk weerstand te
kunnen bieden.

Gebleken is, dat de bewapening dezer organisatie o»a* geschiedt
uit voorraden, die bij de liquidatie der B.S. niet zijn ingeleverd*

De Procureur-Generaal en de Officier van Justitie te fs~Graven-
hage zijn beidefljkerzake ingelicht.

(HET HOC H) VAK DE DIENST,4

Mr» L.Binthoven,

AJÖït
Zijne Excellentie de Minister-President
te
's-G R A 7 E N H A G E.



13 October . 49

B.68880
" 4 ' j i "• - •

• " f.."''- J. ' ' '

VII. BD.2 TEREROOTELUK -•.•.-——"

Volksweerbaarheld

Hierbij heb ik do eer ïïwe Excellentie te berichten, dat uit
een bij mijn Dienst binnengekomen rapport is gebleken, dat .in
kringen der organisatie Yolkaweerbaarheid een streven is gecon-
stateerd om te komen tot de opbouw van een ondergrondse organi-
satie*

Uit een onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de inbeslag-
name van een tweetal per post verzonden sten-g-uns, bleek, dat
deze wapsns bestemd «aren voor een lid der organisatie Yolksweer-
baarheid.

Deze persoon liet bij zijn verhoor uitkomen, dat hij aangeslo-
ten «as bij een uit leden der Volksweerbaarheid gevormde illegale
organisatie, genaamd "E-kernen*»

De B-kernen vormen een organisatie, opgebouwd volgens het eel-
lensysteem» Öe leden maken onderling gebruik van schuilnamen en
contactadressen, terwijl de bedoeling Is, dat vare naam en adres

ieder slechts aan 2 andere E-kernen bekend zijn*

Het doel dezer E-kernen-organlsatie is de actieve bestrijding
van het

De B-kernen krijgen opdracht de communisten te observeren» Zij
nemen deel aan lichaamsoefeningen en schietoefeningen, teneinde
in geval van een revolutie-poging hiertegen daadwerkelijk «eer-
stand te kunnen bieden.

Gebleken is, dat de bewapening dezer organisatie o. a* geschiedt
uit voorraden, die bij de liquidatie der B. S. niet zijn ingeleverd.

De i rocureur-Generaal en de Officier van Justitie te 's-Graven-
hage zijn beide*) ter zake ingelicht.

s HET HOOFD VAH DE D3EHST,"

Mr. '
Aant •• ' ;' ' j . 1

Zijne Excellentie de Minister ! .
van Binnenlandse Zaken ^ A ' .

*a-0 R A V B K H A G E . ,/ :̂

• • U 4
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activiteit m ACD|
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al s

Ctotor v«rwl4»iag naai- ai|R Tarief
dd. 26 Au<p)»tw 1949 »»t diw«M
gaae, g»>l«fat «m ê» f»<MBiW

^^^* -̂ F^̂ ^HBr̂ W^̂ ^̂ ^̂ p^WPH^̂ F^R ^^^fjff^H^ff •••p*1 ^^ ĵ MK WB -̂T^^^Pw^MlKW' ̂ BR

?1

öfi

$aat t&tvv&ii

l»»

ü HiUirbiJ bet

wojpdfc iag*at»ia JMR* da

iMH^" TlW^^» 4|MM^KHi ^*^B5Bflfr wî ^ -̂ v̂ WAî wW p̂̂ '̂̂ 0̂̂ V|Hp̂ ĵ ^H| ^T-̂ mH| WPp F!» dtoflBtai^ *£$..

. Indl*ö In d*» «i««*» gegevens to mijner teanis

Door alj wordt da Proeuraur-Oanaraal bij b» t
te *8-GraVBötsage tei^ake ingelicht.

G.S,

AAM;

Hfd 2 9 Oea, Staf



ft*** 2,
turn van bericht:

Van wie Is Het bericht afkomstig:

Betrouwbaarheid bericht;
Betrouwbaarheid berichtgever!
Welke aetJtoi zijn ondernomen1
Het» welke instanties wordt
samengewerkt:

22 September 194.9.

coördinerend lid van Volksweerbaaj-

niet te beoordelen.
als veren.
gene.

gene.

BMICHTI

/,..,. Ui . -9

r' f

Contact deelde mij mede d*t Volksweerbaarheid over een
enorm bedrag aan contanten beschikte, die door een der kopstuk*
ken bij de öroot-Induatriolen werden losgebrand. Dese Groot-
Industriëlen zouden daarbij neggen* we zullen jullie (volks-
weerbaarheid) «aar wat geven, ditan zieji we missehiön resultaten,
Anders pikt Lief tinck het toch aaar in en zien we zeker geen
resultatan.

Volksweerbaarhoid beschikt avar titel rapporteurs, doch de*
se waren hem niet bekend-., zelfs niet de mensen die M j ïegs*
man de rapporten moe» t en indienen. 2sg*nan kon hierdoor aocdfc
de waarde van des e rapporten t. o. v. objectiviteit «UK. b«palen,
terwijl het toch zijn taak waa o»'te coördineren.

Volkaweerbearheid betaalde meerdere naaien f» 200.—
voor berichten die absoluut waarüelooö waren.

Set grootste wantrouwen heerst ia VolKWreerbearheld xelf.
•HHH

MP »^ TAnMM^wtt^ WAT^t

-H

woont
*« t®a»orten wordt ia de mond *ma

weerbaarheid hat ^Knekelhuisje" genoemd. '
Ken nauw contact fan zegsman bleek te zijn de zich noemen-

de lhgi|ft3LB Semnfler ttit , de Johan Orametraat 78. die v«€*r de
oorlog Inspecteur van Politie waa en thans "nleta doet" 7

Het nieuwe geheime Koninklijke Besluit over de organisatie
van a» c^-jk CJajMM- liafl »^«9«ttn reeds, tijdens het ter per-
ie gaan op de tanasdrukkerij. in »i j n bezit. Dit was daar gestunt
(Si J kon mij g»en exempiaar prodmc«r«n oadat Het hem ter
stlnaage was vers trekt ). . ;

Zegmman «egt als jullie geen middelen vinöan on» Peter
Winterink van de K.L.M, te liquideren, sullen wij Het wel doen.

In Aas terdaa waren~ al»chta ?t 2 inlichtingendiensten:
Ie. S&ndera;
2e« C.P*H»

Volgens zegsman deugde er niet veel van de c .V. D. j "te veel
rotte plekken".

Zegsman beschikte ook regelmatig over topografische kaar-
ten van vliegvelden en Vliegvelden die in aanbouw zijn.

Col!,*

Seotenber



AanAOD
^~Van HC

31 AU6J949

ACD/

G-elieve bijgaand stuk, hetwelk ik heden van de Kon.Marechaussee
ontving, te agenderen.

HC, 31.8.49

AR;

tf

<^



COMMANDANT
DER

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Sectie:

It

aetivltalt

GEHEIM
's-GRAVENHAGE,
R aam w eg 4
Telefoon 183885

AAS:

I& O ï̂ teoo «achtbar*
ïw&T*ff'«öft* Uitval» *«tlvit«it «n® «*

at h«t êmam&i# Is

Alle in dit ispport gmo«ad«
t«

««n
bet Iwrtana Iwt . _ . . . .

ai«
ia

' ' .....

KathsU «k«voor ingtnaatte a* «ü

op v*iligh*!id*geW.€*t wan ï»t 11-
««uut«slijk* dut

Form. 481 407

0M*



»trljd. Doordat d«jm inBt7usti«« la een Tri. J
ra«» *MB «*it«ia mr«n, fel«ek niet of «IJ slaohtc
HJk «l Ju m| het optw>è«n van «M» »*e«sll3k« Mt
and of ook fe«BtqBd «tja V T M A eventueel (ai êMibi«k

ïlo»w»l de varftaahtm TWrtOeardas, dat d«
t««tBtt «l«eht* «oer ia*trudtie botend v«ar«n, icon
antoiMn, dit «IJ &* wap«w nl»t vtwr a

ontrlBg«i. In ^wrteafl kt«rv0A« BKM^CB and«w»
hm «srtr««» y»oht»< tes t«ninB » niet totaal

is mui
ml i» pla»**

op S»

ovarvJLocda woröt hlertotJ «2* MJlqfft V «Mi
feto-oopy WK «« artikel «tt d« Kieuwe Bost

op

Chef VIA d« 0 taf



n bun vm teriobt: 9 "ttgttsnus Ï9?.,9

Activiteit van

saede in Tflarfofsnff staand» voorhanden
hebben

Zn de imnlddiici van Dooderdeg il Juli Ife wercl 4oor een
bes beller v*m dft'P.T.T» »«n het «dr» a ïEoedfonteinstriiiifc, no»
55 6e *sM3r?*fiiQhsg0 een pos&p«sJöcet 'xïzorgd, basfcesad voor
IJ» v«n der ?©«r Jr.t "-sonend OF bemens 6 n and adres, Oeftdrcs»

na op h©fc aosaent, d*n het postpRlckefc» ^i^nèe een
doos, bezorgt weï'dt niet tfeuis. ïfet postp^küeet

geopenA door ©on «\otter1 v?!n gefidifsseercte en êe itihowl,
complete sbengunn (pist;ool«®ltr«lll«iurs) fcooncle

» 1 »» n teer broer S» v^n éér "föeer*
3

te »s--ClpMiiienh»g*!t Bloeqfontelntitrnnt 55»
korporaal In adllit«lr<? <licjostif ln®e
lijke I/*ndtecöilit WB« end / je daieni feevoren Ewt heb
povtsohip "Kot» ' Xnt«nM «Ifc Xnslenesle thuiflgewMNm*

ontl ^e inhoud :imn het postpAket iHMir TOce-iad. ïn
aet hefc feltt d» t Gerrit wm d**r Vteer tn ISéiö ooöter de

veornmoen v^n rl^n broer ifendrik ill«i wn der V©er m-w
IndmuBSle v»s mertroïïjfeen» ossadtet hl;J sself nog l» jong was ota
In dte wllital3*e dienst te guan, vond hij hefe tóe t onocge- • •
11 jlc* A^t .B»n heia bet pakk&t w» i; «Ie stenguïtu gesttiürtl hftdt

het oc|c bea^teiadl kon ssijn '/oor 2! ja to-r^r Hendrik»
Dftnf d« IMMM» v^n de &fs!ené*?r vnn hefc ^^Seefc» H. v*? n
of v-n Doin9 ^^onende :.e Kttrto»Av
o®.rrlt imn der Veer» noch et? n van El4« hüdlsg* noten

beleend »«s en M. J eeu ctergelijk pddaefc niet Tmrimolstfce»
jhÉBefS tod. J V«Q de aatikorasti VRÏI bat psèüset n» t
gtins ss^i^f&cs geüam bij red^rcho van fla Q«ia(»<»nbe»Politie
t© Den BR»g. S3e reolw-rcïw luwffc •swrtWïl^Bris tiet po^tpefeacet
,iae& de ti«ee s&®n.gun's nmi bov*niW!ra«eld ndrcts In beslag jpno»
iaën* Het door e«n r*jc*»reï**mr v.m de

vn.n d» tt«»e stetigun^p als»de het postp^.Htoet ne t d®
öberih»gunö werden 0vergiïg«vtm. »w» de Bri|ĵ «le koninklijk» Ma-

fce *s-Orewi<tMgf:t in wrbmd aefc het feit, stefc
f»4re8»eerrt€i vr3n het pukfeet» rf, "^n der "/eer Jr,t

nis diens broer Oerrit ven, der '%er voornoewl, thnns silli»
fcelr en in werkelijke dienst; 'Rijn.

Vfirweg^ d«* Konlnlcli^'re iswvehmaiscws te 'a^Cr^v^nlwge
terstond een onderrock ingesteld* ÏM.J eontrole op de

:^kloetpoE;t v** n de P. 7. 7. In de -r«»nstrf»^t te
e bleolc, ttet bovenbedoeld pttkket'op '-oensdag 20

17' [.9 t« ll|,.ï-0 y^ inpwilt Kerk-ftimKunth w*s v»nEonA«n«
waarbij a?. s i^TOndesr wrrt opge®ewfe:n n.' vs,n Duin, --'oerd rao.
75 t© Kerte-.^wïaftath»

Vervolgetis iwrd gffhoord d® g»i»di"«i9e«ird« vnn het
riic ' illeis vmn der feer, gebortn fce «
:"tgpn,' ongehUMd, v«ri tieroep

. ellens fcplich':! g jieldft^fe t1i*nifKS* bij ha t
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mmmm lm «l|n «wto» os» beattfcadiglng van aie m»p*3.s t»
tomen* ïïCHDMJ gal' «elffi ««n atg:i<a«Bent op wa &*«*
•d» persoon, tonevfenn a» USUitü? van te euto» «uivla «kia»
Voor te ïaoeitc van het vaneenden K«d &14 <waa pu*tr aigo

Mfe ÜÖÜX&.G •* op fee hefcfeea gedaan, &*& hij tegenover
«tftti«tMi>ofUcl»Sar te! tvffkXaord* dmfe de iiïhüvttl van te doos

be*tonAt vertel aarte hij» Blcftt al** fc«
nul «l t ®e:zegd te hBbix.-n. H14 ïmmmvéet vo«yt» wt tet
«n ét ifösc»K! mefea uitstAiuite te
te botvtevlj **» "^;ïiOAG «©n onac/
®sn ho»iMMAlwl4 bLnwitouur w&M neafletrofll^in» la seert
a«n *ttn ft«te«lfe» s^n ï»t tcw»t- ^afe o« !>w»ri!ïedi*wBaL^

" Qtslea Isefc ïnspatp wtsn ZCÏKÏ AG
»r» bij w»tk öeiwep «M! a^^nül

glfataften feei» beütrt3«lr-jg ^n iïiflftötiett op.
de fptiifcboïsjien» osi cl«t kartonnen doos» 5«a^rln Ó
Eorelen \smr*-n, v*rcl eon ondrrror'k In^cs^ld te
tstj te ooopsmtiew lAnAtaeuwmMinlging» w«««rwri h» t

dte tePbóïiMKïï A0o0 sfcondl «uraMiId* SOfii^o te^ naaattjte
titj v^n a«2« w»3!Wil|fiiïg Rlww*r giftot «ff «n

a «ml glfBtoÜf^m vj^n teae m*a»ölgir^ tMd b»tn)HkMB«
ifte-rfe€®eaï^xaNï!>g«ï* toonüto »nr»

op jitonA «•zwili!» dut 2f)*-üftO «^ 16 **d 19' 9, vl|f fcn»
aa be^roWcen r n

l^llfeefi® d« aiMK3toi«li^g op
dooa hierin ges«^tu

r £d6)Aö Ï*Ü@»®IB gaïvMVd «n ne
hm op te «rnst vwn b0fe feit fee b»ttben

^Cort n^ te bevifi jcljtog in 1̂
rsn de B.a« t«' Tle! eal;;«e 7mur^5)en*>n o vu r» ui* niet

'ut voor en hoeveel
en niet is^lf*w?<i ffefden iwet ik niet. "vel veste Ik*
kcrfeo fcl|(f Intaor ^te wipens dl«s ovürgetJülBTdri «HUKMI» Op

tarectit .g&koiwMi xl jn. pc aaen id.3 nog t»
t dat 13c «ol.f «nige atisnspais naar

«n d«t d» overige wapeits Wij
In gevnl vun oaiBnrd,»tls«h ®e*msr «a

JUU 15̂ -9 w*F<3 «r nl«t «MST cpwr te;;*
?»9gln JttLl X9fc9 kw»s £k» natet ik op

•*n utmna tbnla kmoit VRra «ij» Vfottw ««n «geslotö
WUB •^x.-^ns nijn VIWM geta^tóili d©*»1 ««n

lic é
«n<l® ik

Ik h«4 l -j S® iXiecffdlttfifc out ft^a stuwn fl»«eflct* IflLJ
t; la TI«I en tm» otó«j* î Jjwsr a«n te

w««r M 3 thftftn nooivtditlg 1«. list; advM l» al
nl»t ?*io*ïid. In de tetef t file ï?-ltBon» voor alj baé

hij sdj» of ik ö® st»ngunii «ic^ ïmtt &t« Ik
la 1 5 in tanwolng te4 gmotiim* Bc hM te öfeey^w
Uc ïlad aen te oproe-lnfi iJ® ws:pe«B> In te -l«i»i«ii gaon
öefr«rven, oadni, ik cje -mpeoo niet ,nly ïaljn el?;f^id<K
<1«, In de enveloppe bev^ad clch een &<&•«&» wEiftrtWMsn ik

Ik lieb-Vï;rvoli;f*na é» fci*f»
in de kartonnen doos, die r ai j getoond vcwtlu

doo» £etoot^d). Btybeb op



«loos ha t «dn* s ëjej&akt» d«fe ftiöh'in da «fwelopjje bevond»
£l*Hten* bad aljj in dan* 'brief versoeht» d» nape-mi
v*m ofssdtoeven fes* wrpffttaen «n fce v*nM»n!lan* Op 20
Jöül 19j;9 ?*ö!> tk de kartonnen tloos set.de' tuft»
op .h» t ^QSttoRntoor fce Keile»Av»»witti toer *t*yftsnding
beéüo» 2k vtea só.3 totf tjftrianiii'wn, d»fc Ik v» n fiieaon» ia
19&5 t»** «tniypwn tstsb onfev ngen ow &»m tw baawm* -
Dit is ia Hel 0raeeViTR.r*|iiar ^£ öföJMS fl^P^H» toen
mijn .onlrig geauwiii iMt'.VDe he«r r lotions iae<?ft toen uitg«lQ- ,
ten* ,1 '̂t de sce;tïöuac i^br,rl>:t, ^mreti UsdK'n 4<» IX^tsera tui dat

la .dé-

Op ^onoaft 82f Jttll IS .̂? t« aafttnM^ce 19«00
er «en, pw rooon aanr aii^n tionliig. De@@ pür,;ooü, voor tsij
cjitwikentie, vörsoclit £iij te spmten* Bij dit gteüprttlc deelde
dteïïfi peyaooa. oi.3 aeöte» dat de impenst die ik in opdrftah
dB héél* Si«»o«9 nner V«B dei» «^fe»r ia «t^vavefllMiic» had
v»W5on«3»o, in harv^n v -n dt» politie mirïm gfitktm^fi» O«E«
soon dealde nslj raeclc, dat Ml '"̂  flt^ngutiH olj Vnti der r/#er
»<m «fh^ltr^- als hij bt richt lereeg dat jje wtmo «aoc«lBQttra*

• SÖ.JI dinilde ai^ tevens oftd», te t ?sn der ?eeï* «JUitB p. ad» ra
mul dut- '««n tnosttapcrsocm. Die m^orsd vci*teldc A»C€ 'p»^'iN»€WV-
<lat én '.m; «ms b^'stc^l ,mrcm voer «^a org niar^.ie ter b»*»

Vr-a b@t coïa'autó.-Jiae, bij e«n «vencuele overheer-
aoisMö <3*ge ag^tniMttie . ̂ /ol3caNft«iiitetiy!Miidwt «JPk

Jk tewa '"?»'-. II»"»
ik oog ro«cr wf^entJ 'ia hruls h-^t randa» 4eew pep»

soon ad 4 aan, deze «npetis bi,1 e««i ander onckïi* te fcrengfen
oadnt hij het nir(; ui fcgf ' rilofco tl achtte, !̂' t «r e«n
tdtjf ai| ingeeteldi &<m «tovdeii* Ik wilde stear eehfeuF niét'
op ingaan, otadlat ik' ©r vprdfi'ï1 ïsleiünd «ian «113» i«e.g<sn»
h©!>l»ri ée nft|mnst di© ik nog in Isiis bnd «»1 op

\j <$» IjOö'JNlisïÜd getetioht» di€»eltêe «vond. UB 'Votcend
l!»)» ik id-le» s»»lf in de hooitsef^ Qp&öbc^tm. S»

ia »MI perveon pöJ* u.titol»is irt de riüh.;,isng
tF<^k-©ii* Bij ^ijn. wrtrek heeft M j ook iiog «on
^ifc hünaeu1 en «en
a««$;e oraww* UtocnnMi pmferomïn dit naven, 'IKMIÏ ik
Ik wi'^lfU'.r uitdnSdceliJk* da& ik devie peirjeon. niet;
He tos» haai niet i»«sr ^ijïï anöia QBWaa&ci ©0 M5 Hoeft
die ook itlet verteld. Het sl^iü4o^@n't vmo dcï:e pe^^oon
laifig onü«v«t'r l.;5 ^Uu\d ongeveer 30 jetfir,
l>lond ha^jp, rond gezicht» donkeH&^mni» korfec ja» of
«a lidbtM Aiataaiebroele. Ik eal dase r^ersoort tedlj
gi«n »t«lli§ Dexküiinen* De wapens, die ik no# is aJJn besi>
heb, I^viïiAisn ülch In mijn hooi borg on ik gctïf deze
Wijwilllg »«,a ÏÏ «f, lfewl.*?r wet 'ik tt tetreffenda
M J ande'jma in geklik *iï owr orgnni«if.tieat «Is
bedoeld

het
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lloht* aitmlllmir (ïw?«m)
F*m piatod witr*ltt*ur (ntfengon) ao. 4021̂ 2» »t «en houd**,
tem «»«**% «odel M 95 (ouft HöUonds) 1*0. £ö % «onSe? mnfeX»
F«n 0*wtt*?t »fl«i M 95 (^teyr) t»» 385 l, GwmdW no.
Fen

T*»» dxtmgbrm&m
«n vi£fci«B ««herpe g«wf>«rpfttrown («ma Holland»

on
Veortlg scherpe pafertw»!*» imiitau* $ BCT, beate^ vtxïr stongan.

dolk, hlfiillen^tfr 12 Co. hl--3br^<Jtf> l cr-u
jslfn vMmittjbi Q&VQ* tm IC»%wt.̂ c awi %tm

«M
3* f Agiytlêag. $tui . E I F M o i? f!f gebowiö fc<* st*»duii {d9?*> ff'

mn lafflËfifefluJsoeeïiMr bli Janfe

Kort m ê#
UMI

BIJ «• li'iilfeti* «*m lle m«c ta l»t Hult
ut nf«t h»l> itig l̂«i«e-ï*a* D»e« •ttmgiutft wsf®

«n sttïrvleij nt>pg«n* «er^glsfciwerd. m IM ê»^
rloch Üc heb 31 1 nl^% gedaftü* Kort» ti ld lut^a* tmb Ik

gegeven. Bt ken ;:offO'va Iwel nood en hij In «en «mr t*tr<xiKbanr
pei^oon. Ik b«n U.lden» a« I7ults« bezetting «nt^« tijd W

g*w*?«st, e» t .nog «nl^« lllftgeXe mxkejra» we
groep tl«I, He heb de st^niimi! nl«t lng*l«wr<t, onOafc Uk

«HI • niet gcpeglsnrftcrd imr«»ii. !a*röoor teantlen
gediend hndden o« ê» matffere te bestrljdwn,

te voorscïtljn tecman. Indien 4tt nodig JBOU fcljn, §1» «r
nog «ui» mm cowamiatlttcl» owrhw>arslni; «mi koroeru

maatree*** MwiPt I^t9 le«f«i ik la oontnct imfe ««a
'dt« *töh ^fta a§ Bartm noca<3«> m k*»» Hit d»^ pftp««on In

an p»» >^*®em t» ?«l|t» Vpn Ds.
B»rgh eon zw>r ïwlrcmrtaaff

sprife o*fc «ij, om ««n ne%i« t<
rsicVlcl v?»n iToUamwrlMirvhsiAft HIJ

at J, oT ik »1 j voor <5«x« »ctl« vnidc inecfeton»

fust cowïsii?i* ni&Km Oüftft& Ik
•«n ir»ï^iH«w* peraoott wis» hirfe ik «t£js
la ê«* |»nop <mn het

teen t»tet0A*j»l<l, <5»^ SJt In
wod «<3f^*1ilefe fe«g

fewtw
Ktortt fel Je l«t«P-lCMiie Mc -mw VRB d® SWP^I hftt

«« tnwi stefin^inB» die ik ter beiioltiftklr
si Ja fldr^H tff ^-.OrwfltjnJmgr ^ «ttil0n tppfler^ oc^iat

om «r tnatrticfiic rxsc te
ïiat ttftyes wn?''Ttaj*n tic öe Qtit^guns QKHisfi MMiSen^ m» H*v*<3*

» ?3,oemforit*}lnfltrftet no» 55 t* *s-ar^v*rnhaö«a« Owiafe ik la
fta bce^tttln^stijd ipecl ïiet Hoocm-Kntfiollekpnt hi»b
i»b tic i»
voldnen,

/



Be ben op 17 ,Tuni 1$$ »pr flat»* -gcNnAag g^gmui» ora
w?n 4« s tervtunts «n t: hm» tp regelen* doch Sk trof ha»

niet tlttds» Xk.teb toen «®n bat® f voor !#w A^tetgela
in tic hou wfftoght o» ife atenguns per p-©8tp**$c»t WIR*

t« muitten» QngBWMir . tt«* dng«n ifitor kw»g Ik
ê« Bergt! «en teie-f tt**tr*tii hU »kte<MNil4l»t flat «r nog r*t»t«
TinX nnts énnfffliconrih* Ik liet» toen ZénOag nogOMAa tuan IwftAf

»ft h«t <3a*fe@en^ vesrEoek d» wmwn» t« w*»&na«>fï en ge-
at An^rmin g««n rls1.oo was V9rtx»citor>* F*den, 27

m«eg Ik vp-n «IJn »»oi»tfti»ga* uit Tütóp *«a brtef»
«l i ®1,1 B»iti<tet AP t «r «fïl^e 24flpechJ»uaiM»» fnm 'tte éima?
«nrcru'jDËWi-ns wr»,s «3* bij ïidjn post een bart*fv ^»a Ven d».
ïn a&K© brt-^f Cteelöè f&n d» Bwgh ^ij aed« 4afe d» utengfuid In

van <Ü« poIJLtle «eren ^wjil^n «a dat ik vtwrloplg aaair
.

voortcmn |{»9efal*don vis <a«» Hww Deze
«Mie irtllob-

«Se Itergh. Umi z»ns dotildfe ai J t»oeii
snede, dat ^m de Bisp^ht Yoftlcoaen fee vevtr0>v«t»A »®B -wn

' ^ '" " w»or -d» go«sêe «mtk^ ; A n «
dB ^tuelied voïücoE»n'i*wrr» Bc hst!)

dat tk door als bovfeaaiBcftim'tfRri t» He.nAtlüiin ml,1« w»cl©i*lttïjia

d*
f*^

zij.n In d»
Bergih
ftertghv niftt d»

ik
f Is

isr RP
Ik nu* t niet». w«.'»r''?«m
lljkv dut «Je naw» ^«5

-tixin SSr hwia
wer<! .mtt "g of gil** Ik isccn toen
ïgoest n*tdi»riM*iit

In
g»vcwS«n v-'ti

.f» a?<wel
die

t*
l

«èwiifc. Het Is

t di* Ik

«i«t
Is, ïk h»b êlt

, of al jn mm
p^eanrkt t» Wbt»n,
fee

vim V&n dis
v* n de brl*?f» Thl*

op d« post«e,
dai d»

bi.| nwdw»

de *a*
nog'

bed
«a

!3« gedntfrt*
1!/li»«rllJ ©n

ü&exc «r
zich feeg«»tKwep

ynii
» «BR. -woor li»t oog

jm?i>lifr Of»y t» -plfilaBiiu t*'
'Wnn d» Bergh namÉhi» üwi

op

«era nqgaRÉls
nog

.fier v*»
fel 5«

3
te

het feit t*
vroeg *> «ij Lucna

wilde
tlsch» bLaad^s* Dewi

.
is Ik lic! vwj
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«13» *»n ds*» «nwmi^ifig «mg&wer.drlf!' Jaar 3.1d» lic i»«
tawns llé ven d* Politiek £tadi»club **m <3u Afttl»fl»voi»feio»
nftire ï%rfcl4, MütfllaPlnft Wtembes.

Ongswstti» »»« wpfcitn Dioden brweh L 90SHB tor sprf-te, dat «r
«tengon* feij wij b««»rg<i zouden vcvdsn, ln*tl«n Ut ds*ftB£Sft
geen bezwaar had. BE ss«t wlgews ftosw* ocit brtewn o*ïfcv*ng<m,
m t «Is **fs5«ria«tr K., vm Duinen, OnRiddelliJlr n*» óntud-agst f*»n da*
«* brl«wn swja«t Uc de?** ?!o«fc* on^op**nd ' fee*», hand stelle»* Wat
hl J m» t dsfte brt*"«»n süm* doen *«^fc ik ni»*-.. ^Qt heb

drift w ton g*l«éRB kr«w-g Ik v* n tfcyasr d« weéeêeling» dat **
ü^HJcort Kwrenfi ïwi*jp ad, f g^stümn^ c«nid«?rt wturrter,. Ücsu dl*
ding 8»»cM.«<lto «*1 M.;ï ni#*fc «>n ik wint >wfc niofe. I^-H «m iwwtc

Mc b«*i«^t» ÖPS -s* vmn^'nding vcworloplg

op T)ondl^ra«-«r ?i -Teai 19̂ - % o» straakn rr.fK' intr» «a» Hf ML|
o*-»- én 'ï»M«wsle ""•!p«onfclp*a» toe«i Ik

«dj
of Ufc l»tfl wi»fc befeï^ff*?1^» aan-wA' gesancten atanggmi* H»

r» h»bh^o dat tic niets
islj tfMFgaganften tmî ':1 > «,.fvd.a&t is itij weseofia^-wx. Toen, •!!:

dffg ttnxis kw'ire, hoorde Ik wm sal^n toro«rf est hl 3
dt« pel1 post wwpeti aim ^feoaen M J ée1 poXitis had aan»

imsrna m» in b»elï?^;^rKib«n wwten. Ik daoii:t -Iwpötand -
«tl te «*!>«» aie tó4 toogasondten rx>udter,. word» n. Xk bRtt «v»n

«n vf»i"fe&X«ïft tiesa imt <.r gebeuiKi was»
wl ut nw: leus en 7.ou iKtt onraid<^ellijic door-ii^fen, d««ld«

hij mi,1 TH,.,V. Èamm di^iée Mij ^-ck?, dpfc ik iv;pg«as bf»ng voor ba*
t« P 1,1 n, wanfe Ei 3 iwxJ^eri ovcrnl hun atMtsen. .Ik sao«at ^oÜ*>

hea é '̂̂ xm ^ll^BonfckeniMjn, Pin Ik bleef ont^&tmen^ *RS ar
n5*tu ara te doen, voos' de polibia, Be heb dii«rnii aof

Bomm p»«and» dut het cl^nlijfe on^in w.t OM «Ij ivupufis
M, j «self- 3re-«ht fc^^no-wer a4J| "woont* 'Mw»j« «set

ut nlafe t<? VRrïclüran» 'Tk ken tt« pe.tvBt><«nt di« flöU d» war*» ga*
sftuarrl ï*wft «b3oltiöt mst« ^iRft i« «ilfs nl«t Qi»K^3ellJte# dat
er «»« wlsc n«r»ü gi»bralkt i» bij h**t afüendan v«a de
Ik «set be«Hst .ïil*tt «f« '*i4i> ;;;tosiap de «fcon^i»» naast

hl J R*> . v*n mij oniï«»n.g^n lïw^»*
«ca

In ha t telB'fig imn
lgfit» WPI*Ö gphoorft?

t, | Tgtüiji • • o i y a o s A-ÈJ. r^Ho-^rs t» Lcirt^-nt ? 'Oetobar~ ~

ultsta»nda fee. hahban* Hij blan'f o«te otitkenoen,
nadat V??.n cl»jp ^^wsr tt»{r-«wvf*ïf ITWIS gast* M VJBM en

tH0rnt f«BWlen aan 'tmö dar ^©«r nog tri «B ^rerig^li f^stold
nut isla hij goed ïX'V3?lcnö «RB. Hierbij kwaa (bar

lm, «en «als»r» •Mod&ei*.
Ven «ter Veftï» deftld* zwü®, dn t hij S3fet Modasr over het

iwt aét a« stenguns h^d g« »ï>rokèi» ^toddsr heeft hea toen «ede*
' godeeld» Ö»;t hij niets net d« httlalg** lUsgaXltait 6» ma&B.
"00'^üvrftügö gaf van eer Vteer vnn .iJodéer een 8lgnftl«MMt& op»
dn t over««nScwR» aet t^ït üi^rudw^eiitt dat /:-onöïu;. tmd

«I«* hea s ?.0na®g ; t.t ^Jil 1^9 had
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bezocht «*n Öe volgende deg vertroKken was, sust
•«n afeengxtii «et houder «n mniti«* H» t «na-celfs
Vat* «Ier ^«ep sd^t oaiaagf&ijie, d«t Modder owsp «*#n ris tooi b®«»
•ohilcte.

Rleme imi^i Bos®** nooMfOLs gehoord» Afiav*iieftli$c bleef
hij onttamnea* öaögewfwstf gef hij ««n Armfcel annen of ima
feeaaiseen, die bij heat op het -kantoer ^n de C*C.B. *extaMai
waven* HIJ gaf eohfcei* êe nu w» v**n ^oêflter rtleÊ op» ^fe hem <3te

VRR lölöter te hcbbf.^n geno^i*?, «Is a» pe^aoafif irour wl«
w w*'. ;r§ g^f hij fcoe, dit g«neten t®

*Uc ben wKï%»n?*m «3f> hut l6»f*'Ê€«»
G. C. P. fee *a»CbP>wnhflg<)» c^t flit kwnfcocr is .tttvt^r» ««n

«ij ifcBi-kjSfïmaj ffF*im«ad ^e^êe>** HIJ wnHct «ohtÈp op •«« «öi»
. He heb hem lo^ren tamnen» oasaa^fc hij »w*n«dL» iSc
is. :%f*r lic an«n» was h» t in üwirt fgl^

nl.l ophiïldte on. «<m§ a»?& hè» te konen, iar*iton, hetg«en
-31 J 'a®«ldte iadj bij dit g08prt»% UB enig prafec» OH»F éN»

dut «Je* €*m 'org«ni®stlle b^stontö onder cl« im
<!*»«• Hat ie»!. hi«ünr-'-ti was ^olg^ïia ae&tor de

In soorö én' ee»chr1.ffc* !ÜJ tlt^jlötj «dij ode
dal; ea* In êe îe or^' nisptle &«©

e en éér* lll«gal^* -De legale nfteling hield sleh nllft«n
taet hift versnr^iften v^n nnti-coiaiuntstliroiie leöfc«ur.

lllcg Ie ®e<$€«II« .ging verckr rn wilde o.a. K ie;; g*?r««d
oa bij ««n eif>enfcut;lP taawenr-el ing ten
atïuul te? bi«a< n. lüj vro*:': nlj, of ik rd.,1 voor e tweede
ling ^lêe Ifias«fcfe0'a# Bc hib dlfc ^rt-oek enig* '
g«iioneA «a '«nigf* dsgea luter iwb Uc «l Ju
Tn de. loop eer teljd kwMsg tk vrit
F j» moeirfc^'n eX«t»s geyeösad tn&j^üm» «»«i«ln dm»* Min

noest, 7*oïfl(in op het ^evnnr «w n het coraaawlïjai!* : Be heb ge*
-ngen «n ®»«r^e-r«

01 boe t« tpeéaa tofe ^Hn^unMvmHbMMLyhti^** n» «nnaeKi^ 41© Ik'
hml «ROT» n ^lle bestwursif^ten ^*n

f-»^ri, Het vlofcfee edhtér i&*t«
Bc «mts (um e«n üion l̂ e>fti»«M«i ge-ïweeïüt, ïm-ir wn rtjn »eêe*

aae !ip-r üoaa«F «prnk Ik «én ewna ftf -»ifc
ik aeen ^e laitfcw v?^ éü nf^oling

Srie vnii de dcwp wt j nmnmm^^ mnatui
«et oüst wat, w

en. oma d» Kc®fe gev«n op het bedrijf im«r wij
©a cl»«i* *& eoMunittton In d» goten hottdéa* {a d»
«oufte'n w» llohe«i«H»ftfen^ nfion ferijr'-,n.. In ae' dpré
stekten we schietoefeningen krlj&ti* net ®en î üce, ovdnt dit
het enige -vmpea na09 dafe.legiïaJ, «eteviilct aoobt

«wi «ifttJ.»e©ü^önisfc5,siel» Ir-c.taai* behoorde 6©t
mis legaid en «WK r lllegftle aetie la die tUKHtö niet
Ik heb !!. vnn dei* /«er op de hoogte ^brncJit @n heb

ge«re«gd of hij bo¥>enbedö«lde '



ï&,1 «ing bffetw» aaatMHrtl *sn heeft ook
i<M*töMF f*i?*ïa»tfU Ooit htb Ue ' ««g «MI paar J*ne<dLi&

vonten, &te gem.i«n\' l»v«nbedü«lde> iecfcwir fe»
, n»sm ncnscn «d**en «ohtur nlfóta af «nu hot beataan ;•

fan ««n tll«g«l« «£a*ltag in "/olkBwserbnftr^icl*. lic h*b II*
mn A«r Vte«? gezegd, de t hij over de pcttfe brieven KGH fcrljgan»
raet als «fasnder H* v n ftitn, 3*91*1 brl«Vfen dlmd* hij ongeopend
»*m al j door l» gewn, *wirna Ik *a* -«MHT ont^opödfl nan d*

Jtoddisr
d* Mo^Éteï- ial| H»de, dn t er wapens gestuurd s<iud*m
H. v. cl, Véei», op dezelfde taant r nïa 3» post* ölt pöïsl£*t
Ttui der Ve«?r ook weor mm »1J gevtm, terwijl He het

tn ?Wktor moe «t oveitmnAlgen. nt ^« b»do«lVne wn
mui en imt Modder «r v? r^er »»• du«df I» aA j nl«t

nog, dat V«n :)»r Véw hfie hitö
het f o 5. t, a» t h«t paKtoefc met d« st«i^one In hwwtea n«s

«mumn hij lodder hl«r*~n in ïccnnls

54 £«&.. M O g D W ^ «ebor^n te **QNMNiflhna*$
«•feoMlf mw»n§» «• »»-Or»i^nhftg«t HuwConteeinaiferwtt ' 6»

' roep flwbteTWï' ML J Ai 0&ntr«l« Controle tJlcnot te »»-Oi*»v«ttjiig»,

In
Groningen, doch «chijnt in
ken gelest feu al jn «n net MJ A» B «s. 0«ntrïkl«i ln%lcsbtin;ï«t>.
11«nst. Tïn d» oorlog «»wï hij In F-n^l^rd voer dn ïtofl»
Idmefó&m o- ^l«irt ml ê» iriliohtln^ndlmtat»
ia u» rms V"n aolda^t 3« klasa^. .\ftnge«i«n .M» ««wm

willon t^cBrwia, . nutie tcreeg aefc «on vent zijn superieuren «n
v&i.te /ens »edltJ<^ ong^achlkl; Hlmk te K! J n voor d* v&i.t%tx* dienst

l» hl J in d»js«lf<5* r*»n« In 1̂ ;6 uit h -t lager
g«if toe» dat de >t*««un8f dl« asn V«n der

aoodan «wp«nr voor hen bes&ewrt inuran* HIJ gaf ï»t contaot
."leaona toe, evenals <3» 5» t cte»* ixiraoon
tel*. l»venfl «af hl.1 toe, flet hl.1 tq»

cwac ""
Jttll 19^9bl j ::ondH^ &<* Kerk-^.WBaftfch ima g«w>«i»fc «n wit
persoon gesi>rok«n had* • M J gr f ook to»« dat hij bij asljn »ertr<i ;
op ï*wndï»g ?5 Jtüui e«n stongun, net houder «n «wm

pistool, art hij In Jtijn borit hrfl, *mrcn ln«idd*l» door
imn n^-m onb<*kervl TV r«oon Mft®n®09wip w»^nfloor hij

wist on «la Hij ai t wi9% vmwMAftlifé nii»t fcou BcgK«nt mar*
rwr «nen gpgnnn wrr^ n.

Is lia v°n tMin orgpnl8«ti*s nnneed-aiö. «I
!3» juwfiwitaatie i«.flMMFi«hft «la cellen orgf

t te bedoeling lm% beatrl.ldwn imn het coBWunHöf) in d»
nütstooidft «In wi het ^oca-d* Deite org Jiis^ti» ««a opg«rloht
«Ijn volgens ta prl?ic^ >««? ifp.n h*» t In oost-Europi* e*Yoiw<3»

het c«5«wunlJ5Qe. B» l» t tof F' is «m afkorting imn
«n lderB»*o »ou thnns in f:o»t«nirop« «nrloog an.n
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b» t principe, d&fc &®n d» irijsnö h» t dtesf, w t «tja

Bo6$t het ïaljim oi»»£f»ij!e l» door te dringan In
war» en grootte vr*n dHM»

«m
is

Tut is rd^t Hogelijk gMTtteim d» owwng v».o
lïfé hi»Tw.i*ru

ï» *l|n ftnufcl.* • «dlfi «r
*m$&m
n in de

tetfeétt aoann w^da cwei* test
'

«<iht«r oa«te2» ipen beding d» nuaen ö̂ r l*den iwa A»
atenguuas

, noch &® nana imn d« jxsrsoon oie ««n stcr^gua •*•
is tooi hij ïHJia ha-.l &%@l^niS» Hij KOU «sa wul v* a geheta-

hftd Mj ctlVBrM oiM««inten bij de vnxenlgli
SHE© als

ai«gri»fnt din «loh op ïwt
hielden, konden £«<>? v*w»l ,;el ; ^mtg en il» «na «r in het

ndl«t wit «nmrtni^d d»ifc dlü g^l<ï WJOSP loc^ awn h&fc te»

ÜPT «nwAt «en dahMmtlaah «nnemlöhu owter d»
WR -* nieuwst;! e



n*

ladare aan of won* aoat, «a» in «usnaiiificitig te kaam
te wovvlan wftftaen min

I» a) Leef tijd -bomt 23, Jaar |
fc) MerlAfiOa?!
c) naneo fttefttoegifttepi , ,
d) Rage? öaa»r»lj» of officier <ï*eseri«si* of beroep»*) bij d*

TI* Prinelpleal tegenatunaej? mm htt cc^Eminlsw. hfit «Ik als wolgt
aof^fc bTi.ikani
l* hij «wet <ttfe Imwwn toeli -.titotn in ««n ®Böpi?elc «et tn*e«

®!raepi? F*ter*wiiiu '
2» WLJ fltoet ^Lt 3P®e^« IwUben bananen rtoca» fsljn clRi«n*

III* HIJ ïao^fe êe e«d/!ïeï,of;fce w n T*mr*§ orf«rw«ftrdlgh»M en

1.
«t overal «in te «Hen tl ,1ö* cp «3.1e

te b*'Strl41d«*n tint
ten dl«ntate 8fcita« «f «apr&im geateld;

•b) hè 6
ö^ hefc Hola van

iĝ

Ewir i la t laoha ^eim^r o-rt» l^ïid ma binnenuit
of v n baiccnnf b^cb-eigfe, ymt }>• rnoonll jic« laaet
in hefc

led r, die geen B«4®ern ts
en oifeï* da aiunl* tesie en wi*»

der
«R»» F «lies wat swm M, j hut
sS4iam fca weten kt^ife owföï1

«efelaa of offKCinl«atilaa in ©ns
i» «i$a eig^n ai^nimtla te «nijgen

niet r«elïfc»fepeelt« bij een
da swfe of opAxttotit

en fr

On een tiaii» ela0tiB«h «n naeilljk te
, ' • tmn stpi Jdf orsBStle» in tupopnop te bouwen tegen tpt e<HMMinisaM»v
\ is «»n «»p ^Neraelé w»n «insein landen voor en «ah*a* het «
\ . *en goi^dija e*ïic' ia VadaplanA «?weilge^i«fin tot l» t moOTaen der

'

een «o fis^sÉemirig iwgeli;!^ gnanle^taavd' peraeneel*
«i t: bov-sn «lle persodalij^ ©n polltlotcc; b@w«gpêdenttfi afcaandc

1) «o wvlrdg ao^Iijk ftjut*?n of ad a 3 bnp f ?e n 'te bogt«in,
door de hoo-st« reatatft ten geboekt iownen word«a en
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2) vn jataatKl vmi «Hl* polltsitfloft tra Mtottoviwto»
?aet «11* ttraMMhtimfingtn Tuft é* taffloSldtift swaen fcu
ttttl «Indn d» geschillen, ui'; die k!«mrseh*kQrin^m

, MJ t*> Iftg^n voor ' «Se op h** t ö®&alia43c zo no<*V
vm -nlin tomdhtea ttgen ïwt coadanls-

O» E*ïs**3?ïiiïii WïBMïtï KMI irn «Steift* SMARÜS fevwitt«tt* AU A
punt ii|m t̂ p*@niê (eins &<•- soort v .̂n pertijtrastit» legt
door

dlu In nnnBmrkli3ö k«nt oca H^Rm t*
na gnmtB.̂  tosüiaAfi^fïg en coatrolfö ' ^<s»tlcn fifmi:;€K&oht

cm toti t* treden tot clcsfc rotkan tl *».^.
011; knn nis -/olgt üebeurcür,

ts «oei F«4[«rïi <*is «&$ Ko^milg üoor 8 ea Cf ty Iden o<Sc E»
gecontrolfterrl en, itn b^tiH'urrbc- r ty^ vw.de a te cljn, al»

H» B* !;v^r>txo*ïl« tïlc-u ^ ermdldp^ n l»b^n ètt plloht en het
4ieni, (il<1 lifóti r'pj\zo<vkt, |tt vrt>.fs n mu*r R
en referentidB en et-n onrterzt>el; tü do«n mar

sijtt

h*sef t tw zl^n wmrtncht b- ppt«ld op een p**rf<oon >'» die op groncl
jn kïnr^trrr, öti^^-- n of worlc lm «.ana^itdUig keert EB in

r -kernen te orden op£.-f nor*in. \ ',^>nr-:-<iiuwt B (o(% ««n !V.
«a ' att. 3 gn^o, los v n «llcckiir» cr^if tot ^titccftdentoo-

oiaiersoek ima l* ïwlitïn d«i5e -tfliict onfl^rKO^^)-; voor '' gunstig
uitvallen, wort! t hftra iüt verkorte p»êm>im en» *»l-;T->aEi*n to« te

*nt*0M6 ^w»n y «tHOMNtnwt A. B» «mvm
CBir^ '«n eertfl

H.B»
'«n eedrtfllefislnfc v n -

««t B» 410 rapoÉwiiii!fti,g -a® «w» MtlHMMAmten ^sn T M***n.
en» «o

t»
t ̂  ^jnnmeil|(VUldlginft VÖB B«4«irni*u
tferi; kfirn »K»fi& xltói sovtj*d uo gelijk ^^itoft 'tot m t la
contact s.nnn im-*?; enn m.«*fc grot r aani^-vl r«lt*:ï-nen
rviodERiïtaijk iü. Dit !QOöt door de örd«r*

iteit «jtteixp EO nodig %oü»a»£t gee<mtpolf»«ml oa

l?» v0arïsiüïï»fc® taaie VPB ©ca ^Mietni is t
a.) fcO

sporen en der* oi^?*jil3ntl«jj n» t *?Jm^J* te
nnti-oofiitwniatlnche orgrïnta«^leB tc= atlBUlercn or te

««n ïïo efïnflfpp ci^ rao f!ll;!k front t»gen 5- jet

<$e 3trl 1̂  teg«n het



ft) «XI» T-k»rnGB «IJ» gelijk. UB» oiutepsdtwlü t
!«m bestuur bestuit uit $®.tki*M vnn S*8* formaties nlat. .
1*1 moet; 0MNW&& onderling overlap feplftftgil wordua door
fl* kernen owar opgednne *rVRrtns*;nt tneicvür ï«liiië en uit*

*» e
b) alleen 'a« ixïrfiooniijk* actlvltolt v?m K» F^Httmnii Sant Au*

In l«vert homten;

»tri.t;I tcjen h* t cosnaun! 5^ op olie
E5og«n gc«n ptültiek« nctlo irotswn In het
self ;

«ij ®og«n isJUth» IfiA&«n noAlgf of
» t elk» raiti^«>5«un5 nti^ichis org nls«tS« «f

t) eij «c«fe«n b« Rll<-n tj.;5<l« «n bij
i»« voor «en totelö t>f*ta*14fïlrt
mille» torn het «l «Ei ook v»r toont j
lnda,«m la^fe «raHonüMtf n^wiiafelgtl is, l» é» fcmöi vun

mn Is «t-n led^r v n f&Jtt ««d «f1 ïx^lof t»
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CORRESPONDENTIE-ADRES:

LAAN VAN MEERDERVOORT 26

C

•C

fa* ew*stig- w wed- ii
De geweldige gebeurtenissen en veranderingen, welke de wereld ondergaan heeft en
ons goede Vaderland zo nauw betrokken was en nog is, rechtvaardigen niet alleen het
bestaan van Volksweerbaarheid, maar maken dit bestaan meer dan ooit tot grote noodzaak.
Immers onder de weerbaarheid van ons Volk moet niet alleen begrepen worden de letter-
lijke opvatting van dat woord, maar zeer zeker ook de weerbaarheid in morele zin.
Wel nauwelijks heeft iemand kunnen vermoeden, dat het na-oorlogse aspect dusdanig ver-
ward, chaotisch, corrupt en met bedreiging van nieuwe dictatuur en oorlog zou zijn. Na al
de Hitler-ellende staat wederom een andere macht klaar de wereld een niet minder ver-
schrikkelijk regiem op te leggen. De chaos wordt geprezen, aangewakkerd en toegejuicht.
Dt toch reeds zo geplaagde en moede bevolking ziet deze doelbewuste taktiek slechts ten
dele en wat nog erger is, een gedeelte van ons volk staat er volkomen onverschillig tegen-
over. Een kleine1 categorie lieden beoogt de vernietiging van het laatste restje beschaving
en vryheid.
Tegen dit alles moeten wy weerbaar zyn. Wy moeten daartegen*stelling nemen, gezamenlyk
zonder aanzien van geloof of politieke richting. De stry'd tegen de dictatuur verbindt ons
allen. W(j zyn dit verplicht óók tegenover onze mannen in Indië, die daar met hetzelfde
doel hun leven geven.
Gy' ouderen onder ons, welke andere tyden hebt mogen beleven, moet het wel somber té
moede Ky*n by het aanschouwen van zoveel verval en afbraak van datgene, wat gij hebt op-
gebouwd.
Gy' jongeren zult u ongetwyfeld afvragen, wanneer gy tenminste niet geheel onverschillig
•yt geworden: waar moet dit eindigen, wat komt er van onze toekomst terecht? Zal ik een
tweede maal als slaaf naar een vreemd land gesleept worden of evenals mijn oudere broer
êit lot nu ook moeten ondergaan met de wiskundige zekerheid ditmaal nimmer terug te
keren uit de slaverny?
Wat doet gy allen hiertegen? Niet veel, niet waar? ÏT laat u maar gaan, u bent moe, u gelooft
het verder Wel en zorgt alleen voor eigen zaken.
De bevrijding was een grote desillusie ongetwyfeld, maar dat mag geen reden zy'n om
lydelyk toe te zien. U vergeet één ding: wie zwygt, stemt toe en u helpt, zonder dit te
willen, mede aan de qndergang van ons Vaderland. Ziet om u heen. Hitler en zyn trawanten
zyn dood, maar anderen hebben het bedry'f overgenomen onder een nieuw etiquet, maar .
met precies dezelfde middelen en methoden, zonodig nog erger.
Gelukkig zyn wy Nederlanders nog objectief genoeg om daar het onze van te denken. Den-
ken alleen is echter niet voldoende. U herinnert zich nog wel de Meidagen van 19401
Hiertegenover baat slechts één middel: aaneensluiting, weg met iedere verdeeldheid. Dit is
een zaak van zijn of niet zyn. En wy willen zy'n en ons zelf blijven.
Geen nieuwe dictatuur maar een vry'e staat in de ruimste zin des woord», geregeerd door
bekwame, eeriyke personen, welke zich bewust zy'n, dat algemeen belang uitgaat boven
partybelang, een regering steunend op Christelijke grondslag met als middelpunt het Huis
van Oranje.



\\Yerbaar moet ons gehele volk daarom weer worden, weerbaar naar lichaam en weerbaar
naar geest, zowel vrouwen als mannen, waarby de behartiging van het gezinsleven een zeer
voorname rol speelt.
Het stevige fundament voor een bloeiende vereniging Volksweerbaarheid is in dit jaar
gelegd, daarvoor staat het Hoofdbestuur, bestaande (in alphabetische volgorde) uit de
navolgende Heren, u borg.

Luit.Gen. K.N.I.L. b.d. H. A. Cramer.
Jhr. D. de Graeff, Agent Ned. Handel My., Den Haag, Penningmeester.
A. W. Klein, res. Kol. b.d., oud-burgemeester, Voorzitter.
Ir. C. van Loon, Directeur Gouda Kaarsenfabriek. /
Jbr. Mr. P. G. M, van Meeuwen, President Byz. Gerechtshof.
Generaal b.d. I. H. Reynders, oud-Opperbevelhebber Land- en Zeemacht.
Prof. Mr. C. P. M. Romme, oud-Minister, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal.
J. Smallenbroek, Lid Gedeputeerde Staten Drente.
A, Stapelkamp, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal (Chr. Nat. Vakverbond).
H. W. Tilanus, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal.

( l H. van der Voort, Lid Hoofdbestuur Nat. Chr. Onderofficiers Vereniging.
"*" Mr. J. A. de Wilde, oud-Minister, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal.

Nu verschijnt het gebouw voor iedereen zichtbaar. Het moet een gebouw zyn, dat niemand,
die van goeden wille is, kan storen en het mag niet bestaan uit een mooie facade zonder
fels daarachter. Het zal zyn een plaats, waar orde, recht en vryheid gepredikt zullen worden.
Van nu af aan zal Volksweerbaarheid een factor zyn.
Ook dan wanneer de wettige Regering, dat i» de in volle vryheid en door H.M. de Koningin
bekrachtigde Regering, een beroep op ons doet om Orde, Vryheid en Recht mede te helpen
h&;> H h<*Yfp , ui a.w Handhaving van het Wettig Gezag, ook dan zal Volksweerbaarheid klaar
staan en aan zulk een verzoek volgaarne rüMoen.
Wy wensen geen politieke stakingen of terreur door een minderheid, geen intimidatie. Wy
willen voorwaarts op de weg, die voert naar Eenheid en Vrijheid; wij willen zyn en blijven
Vrye Nederlanders, die rustig willen leven ia ons mooie Vaderland, steunend op Christe-
lyke grondslag, geregeerd door ons Koningshuis.
Inmiddels is de toestand in Europa hoogst ernstig geworden. De chaos en ondergang nade-
ren steeds meer onze grenzen. Ouder het mom van democratie heerst in steeds meer lan-
den een afschuwelijke dictatuur. Moet het drama 1939—45 zich herhalen? Hebben wy dan

f werkelijk niets geleerd? vraagt men zich af' /uilen wij en onze kinderen weldra in een
wereld moeten leven, die niet meer waard it om er in te leven.
Aan u het antwoord!
Nederlanders, weest paraat, sluit u aan in oaze gelederen.

P r o P a t r i a .
Het Bestuur van de Afdeling 's-Gravenhage:

E. 'E. MEULMAN, Res.Majoor Infanterie.
Jhr. W. P. DE KOCK, lid Fa. de Koek & Co.
Mr. P. L. PEUTZ, Notaris.
Drs. H. M. v. d. VIJVER, oud-Burgemeester.
Mr. G. H. ESKES.
W. J. DE JONG.
Mr. A. TELDERS, res. Kapitein Reg. Jagers.
J. A. VISSER.
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WIE DENKT ER IN DEN HAAG
AAN EEN STAATSGREEP?

ONGEWONE ACTIVITEIT IN PERIODE

VAN ONZEKERE VACANTIE

vaagen er ernstige rapporten

In bepaalde kringen In den
Haag broeit Iets.

{ Tegelijk met de Ingelse
l conservatieve oppositie,, die ,

ae kop opsteekt, en met Se er- i
kenning van ons Indische flas- :
co. zinnen de uiterst recht» ge- j
oriënteerden in Nederland op '
(-011 middel om de plaats van
de huldigt1 regering in te
ntmen.

De moeilijkheid u, dat n j.
die deze plannen ontwerpen,
zich nog enigszins bevinden in
de positie van den jager, die
de beer nog nwet

Toch rijn «i- «Mdf
tleuse kringen. dU ssjftr

j bezig z$jn om alvast ondecDnf ^
de huid t« verdelen, ïn voor-
malige afdelingen van ÏHJks-
eenheid. Nationaal Réveil e.cl.
zijn vele personen met elkan- j
der In contact fefetfevca, die ;
vroeger en nu nog attfid d*
hoogste plaateen fa den lande
ambiëren.

Bekende Londense figuren
staan vooraan In deze wed-
strijd. Maar ook anderen wor-
den gepolst, aangezocht. Er
wordt ernstig gedebatteerd
over de positie van verschil-
lende toekomstige ministers
In do discussie mengen zich
stemmen, die wij neg kennen
van Radio-Oranje, gezichten
uit de Mei-dagen en namen
i'U de rapporten der Parle-
mentaire Enquête-Commissie.

' Arme Enquête-Commissie!
| Zij /ou geen lang leven
l meer hebben, als deze heren

werkelijk weer aan de macht j
kwamen.
In staat om te regeren?

Men kan tegenwoordig de
vacantie-tijd nauwelijks een
rusttijd noemen, want het Is
nooit meer zeker, dat er niet
een of andere politieke bom
over dit land of enig andei
Idnd kan barsten.

Het zou mij niet verwonde-
ren, wanneer wij uit onze „on-
zekere rusttijd opgeschrikt i
zouden worden door een groep
heren, die zich plotseling ge- '
roepen zouden achten om ons j
land opnieuw te gaan regeren. |

Oud-ministers, dominees en
hoge officieren, — bijna allen
hebben gedefileerd voor de
Parlementaire Enquête Com-
missie en zijn er bekaaid af-
gekomen — willen de tanende
sterren der P.v.d.A. en der
K.V.P. gaan vervangen.

Kr zijn ook Katholieken on-
der hen.

De kleine controverses tus-
sen Wetter, Gerbrandy en an-
dere heren van de voormalig*
stichting „Rükseenheld" z$jn
sedert lang weer bijgelegd. .

In de stille, voorname bul- j
tenwijken van den Haag lopen '
bekende figuren met dikke
acte-taaaen; huls in, huis tdt
Er gaat geen middag, geen
avond voorbty sonfltr. dat er
in Wassenaar ot> faf 4é. omge-
ving van de Scheveningse bos-
sen conferenties plaats hebben. '

Br worden telefoontjes ge-
wisseld «n vsrfclertafin aisje-
legd. Het.is not gaea samsJi-
7wering in optima forma. Maar
het begint UT, sedert de laatste
weken, ernstig op t« lijken.

tte ulterst-rectitsen In den
Unde voelen zich in «Uat om
opnieuw te gaan regeien'

Wie n«««t „FliniiiBn?"
Er zyn sollicitanten voor

alle ministriël* vacatures.
Natuurlijk voor Buitenland-

se Zaken, Binnenlands* £*-
l'£n en Economische Zaken.

Er U minder ambitie voor
Justitie, voor Algemene Za-
ken en voor Overzeese Ge-
biedsdelen.

Er is, vooi zover ik weet,
maai één sollicitant voor „Fi-
nanciën". En geen wonder.
Het zal een kei van een vent
moeten zjjn, die de chaos, die
Plet Lieftinck achter zich zal
laten, zal weten aan te pakken
en voor het hopeloze einde zal
weten te behoeden.

De diplomatieke vertegen-
woordigingen in ons land be-
ginnen zich. zo verneem ik
uit goede bron, voor dit In-
teressante spel te interesseren.

Washington en Londen ont-

over en Moskou is, als altud,
met haar „berlchtcevfnaj zelfs
wat voorbarig geweest

Bet werdt m.i. tjjd, dat hei
Nederlandse volk zelf, er t*ta.'
van beslat te merken.

Het Ugt niet op mijn wef
om verrassingen te ver-')
knoeien. <

Maar voor één ding acht Ik
de tijd wel rüp- Ik *Mi tert .
Nederlandse volk willen toe-
schreeuw»»: „Kijk uitr — In"
t\jds» van eaa~o* zjjn bet zet»
den Je bes|e «leflteaten, die
trtchten In troe*ej water té
vis***.

Van het troebel-water-vis-
sen der Txyadensjr en, aanver-
wante **SMMSir* wM l» cte

S*t U
landse v<

^et Parlaroent
ons huidig Parlement doet i
nooit iets. Maar omdat d« Ka-1 '
mers zitten te slapen, is ~het ;
niet nodig, dat het volk eetf
ook blyft snurken terwijl er
een wezenlijk politiek gevaar
dreigt.

„Kykt uit". Nederlanders!
Noa> lang niet van de zijde ,
van de communisten. met
welkt men 14.afleidt, maar van
de zijde van de oude, doorge-
winterde intriganten dreigt .;
het gevaar.

We nebben waarachtig geen
Gerbrandy's meer nodig aan
het roer.

L.A.R.L.

O t

o
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Aan Hoofd G
Van C 10.

.iHet lid van Volksweerbaarheid, genaamd
'Laan van N.O. Einde 16, Voorburg (Tel.
zaam bij het Min. v. Oorlog.

10 MRT19
is T;T,
, Hij iï

de JONG,
•verk-

Voor zover ik begrepen heb heeft hij iets te maken met het
ontwerpen van uniformen bij het Min.v. Oorlog en doet dit
ook voor Volksweerbaarheid. Hij dringt zich erg op de voorgrond.
Hij is vroeger of lid geweest van de Bijz. Vrijw. Landstorm,
of van het Nat. Jongeren Verbond, en hoopt dat zijn vereniging
in Volksweerbaarheid zal voortleven. Bij de samenstelling van
het Haagse bestuur is er voor zorg gedragen, dat enige leden
van de BVL, van het NJV en van de oude. illegaliteit daarin
evenredig vertegenwoordigd waren. (BVL 2, NJV 2, OD 2, LO 1.)
T.a.v. het afdelingsbestuur kan nog worden medegedeeld, dat

G.P. de STOPPELAAR (Res.Maj. der Art.) enige maanden
geleden (eind vorig jaar) gestorven is. Hij was oud Chef Staf
v.h. Hoofdkwartier B.S.-B.T.

Meulman is afkomstig uit de L.O. (alias GIJS, alias RUPERT,
alias EDDY) en is een zeer slap figuur, die nooit zelf een
besluit neemt. Tot voor kort had hij een goede ruggesteun aan
de STOPPELAAR. Beiden waren werkzaam bij het Nederlandse
Rode Kruis (de Stoppelaar,ohef transportcolènne, Meulman,
contacten leggen voor de Medische dienst in de burger maatschap-
pij. VOor zover bekend is hij daar nog werkzaam).
(Mr, Eskes heeft zitting in bestuursvergaderingen van de
Stichting 40-4-5.



-fThr. W .Pi* de KOOK, lid van het bankierskantoor de EOCK & Co,
Prinsessegracht behartigt het financieel beheer en het ledenregister,

HMr. PEUTZ, woonachtig in de Bazarstraat is rechtskundig adviseur
(R.K., ongehuwd)

"iDrs. H.M.v.d.VIJVER, oad Burgemeester van Rijswijk,
HMr. A. TELDERS werkt of werkte samen in het burgerlijk leven
met de JONG voornoemd,
|̂en J.A. VISSER is voor zover mij bekend, werkzaam bij de
Algemene Landsdrukkerij.

3.3.49
C 10
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Aan de. leden 'en Donateurs, - "

in samenwerking met de Vereniging "enae Luchtmacht" zal-een hoogst interes-
sante lezing gehouden wenen door de Heer M.W.J.M. Broetonel^er, Kapitein Waarne-
mer, op Dinsdag 8 Maart a, s, 20.00 uur lh Pulchri Studio.

Tevens zuilen worden vertoond d«"films: 1. Shootlng Star
2. V l
3. Atoombom

'Er zijn een tw^erifet aantal toegangsbewijzen gratis verftrljgbaar.
Aanvragen ten spoedigste te richten aam—

.' • E. 'Meulinan
Laan van Meerdervoort 26

Het bestuur.
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CORRESPONDENTIE-ADRES:

LAAN VAN MEERDERVOORT 26

wooed!
\e geweldige gebeurtenissen en veranderingen, welke de wereld ondergaan heeft en waarbij

ons* goede Vaderland zo nauw betrokken was en nog is, rechtvaardigen niet alleen het
bestaan van Volksweerbaarheid, maar maken dit bestaan meer dan ooit tot grote noodzaak.
Immers onder de weerbaarheid van «ons Volk moet niet alleen begrepen worden de letter-
lijke opvatting van dat woord, maar zeer zeker ook de weerbaarheid in morele zin.
Wel nauwelijks heeft iemand kunnen vermoeden, dat het na-oorlogse aspect dusdanig ̂ ver-
ward, chaotisch, corrupt en met bedreiging van nieuwe'dictatuur en oorlog zou zijn^Na al
de Hitier-ellende staat wederom een andere macht klaar de wereld een niet minder ver-
schrikkelijk regiem op te leggen. De chaos wordt geprezen, aangewakkerd eji toegejuicht.
De toch reeds zo geplaagde en moede bevolking ziet deze doelbewuste taktiek slechts ten
dele en wat nog erger is, een gedeelte van ons volk staat er volkomen onverschillig tegen-
over. Een kleine categorie lieden beoogt de vernietiging van het laatste restje beschaving
en vrijheid. .
Tegen dit alles moeten wij weerbaar zijn. Wij moeten daartegen stelling nemen, gezamenlijk
zonder aanzien van geloof of, politieke richting. De strijd tegen de dictatuur/verbindt ons
allen. Wij zijn dit verplicht óók tegenover onze mannen in Indië, die daar met hetzelfde
doel hun leven geven. ' « .
Gij ouderen onder ons, welke andere tijdei} hebt mogen beleven, moet het wel somber te
moede zijn bij het aanschouwen van zoveel verval en afbraak van datgene, wat gij hebt op-
gebouwd. , ' . ; . . ' -
Gij jongeren zult u ongetwijfeld afvragen, wanneer gij tenminsfe niet geheel onverschillig
zijt geworden: waar moet dit eindigen, wat komt er van onze toekomst terecht? Zal ik een
tweede maal als slaaf naar een vreemd land gesleept worden of evenals mijn oudere broer
dit lot nu ook moeten ondergaan met de wiskundige zekerheid ditmaal nimmer t^rug te
keren- uit de slavernij ? ,
Wat doet gy allen hiertegen? Niet veel, niet waar? U laat u maar gaan, u bent moe, u'geloof t
het verder wel en zorgt alleen voor eigen zaken.
De bevrijding was een grote desillusie ongetwijfeld, maar dat mag geen reden zyn om
In'delijk toe te zien. U vergeet één ding: wie"zwijgt" stemt toe en u helpt, zonder dit te
willen, mede aan de ondergang van ons Vaderland. Ziet om u heen. Hitler en zijn trawanten
zjjn dood, maar anderen hebben het bedrijf overgenomen onder een nieuw etiquet, maar
met precies dezelfde middelen en methoden, zonodig nog erger.
Gelukkig zijn wij Nederlanders nog objectief genoeg om daar het onze van te denken. Den-
ken alleen is echter niet voldoende. U herinnert zich nog wel de Meidagen van 1940!
Hiertegenover baat slechts één middel: aaneensluiting, weg met iedere verdeeldheid. Dit is
een zaak van zijn of niet zijn. En wij willen zijn en ons zelf blijven. ••
Geen nieuwe dictatuur maar een vrije staat in de ruimste zin des woords, geregeerd door
bekwame, eerlijke personen, welke zich bewust zijn, dat algemeen belang uitgaat boven
partijbelang, een regering steunend op Christelijke grondslag met als middelpunt het Huis
van Oranje.



Weerbaar moet ons gehele volk daarom weer worden, weerbaar naar lichaam en weerbaar
naar geest, zowel vrouwen als mannen, waarbij de behartiging van het gezinsleven een zeer
voorname rol speelt. • .
Het stevige fundament voor een bloeiende vereniging Volksweerbaarheid is in dit jaar
gelegd, daarvoor staat het Hoofdbestuur, bestaande (in alphabetische volgorde) uit de
navolgende Heren, u borg.

Luit.Gen. K.N.I.L. b.d. H. A. Cramer.
Jhr. D. de Graeff, Agent Ned. Handel Mij., Den Haag, Penningmeester.
A. W. Klein, res. Kol. b.d., oud-burgemeester, Voorzitter.
Ir. C. van Loon, Directeur Gouda Kaarsenfabriek.
Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen, President Bijz. Gerechtshof.
Generaal b.d. I. H. Reynders, oud-Opperbevelhebber Land-en Zeemacht.
Prof. Mr. C. P. M, Romme, oud-Minister, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal.
J.. Smallenbroek, Lid Gedeputeerde Staten Drente. .
A. Stapelkamp, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal (Chr. Nat. Vakverbond).
H. W. Tilanus, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal. *
H. van der Voort, Lid Hoofdbestuur Nat. Chr. Onderofficiers Vereniging.
Mr. J. A. de Wilde, oud-Minister, Lid Tweede Kamer Staten-Generaal. (

Nu verschijnt het gebouw vQor iedereen zichtbaar. Het moet een gebouw zijn, dat niemand,
die van goeden wille is, kan storen en het mag niet bestaan uit een mooie facade zonder
iets daarachter. Het zal zijn een plaats, waar orde, recht en vrijheid gepredikt zullen worden.
Van nu af aan zal Volksweerbaarheid een f actor~zyn.
Ook dan \yanneer de wettige Regering, dat is de in volle vrijheid en door H.M. de Koningin
bekrachtigde Regering, een beroep op ons doet om Orde, Vrijheid en Recht mede te helpen
handhaven, Yn.a.w. Handhaving van het W^eftig Gezag, ook dan zal Volksweerbaarheid klaar
staan en aan zulk een verzoek volgd^irne voldoen.
Wij wensen geen politieke stakingen of terreur door een minderheid, geen intimidatie. Wij
willen voorwaarts op de weg, die voert naar Eenheid en Vrijheid; wij willen zijn en blijven
Vrije Nederlanders, die rustig willen leven in ons mooie Vaderland, steunend op Christe-
lijke grondslag, geregeerd door ons Koningshuis.
Inmiddels is de tóestand in Europa hoogst ernstig geworden. De chaos en ondergang nade-
ren steeds meer onze grenzen. Onder het mom van democratie heerst in steeds meer lan-
den een afschuwelijke dictatuur. Moet het drama 1939—45 zich herhalen? Hebben wij dan
werkelijk niets geleerd? vraagt men zich af! Zullen wij en onze kinderen weldra in een
wereld-moeten leven, die niet meer waard is om er in te leven. ',
Aan u het antwoord!
Nederlanders, weest paraat, sluit u aan in onze gelederen.

P r o P a t r i a .
Het Bestuur van de Afdeling 's-Gravenhage:

E. >E. MEULMAN, Res.Majoor Infanterie.
Jhr. W. P. DE KOCK, lid Fa. de Koek & Co.
Mr. P. L. PEUTZ, Notaris.
Drs. H. M. v. d. VIJVER, oud-Burgemeester.
Mr. G. H. ESKES.
W. J. DE JONG.
Mr. A. TELDERS, res. Kapitein Reg. Jagers.
J. A. VISSER.
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Ondergetekende

Woonplaats

- Straat

Referentie -
of introductie

X werkend lief '
ƒ

wenst zich op te geven als: niet-werkend Jid
- -. , • • • donateur ' . ' , • • : ,

, voor een bedrag van ƒ ....L: per jaar. Bedrag ineens ƒ , "....

•j S.v.p. dit bedrag over te maken op Giro .no. 34261 ten name van de: Koek & Co.,

7 . Koninginnegracht 6, Den Haag, ten gunste van Völksweerbaarheid. :

• Dit formulier Jngevuld en getekend in te zenden.

Werkende leden ontvangen daarna een nieuw formulier B.

Minimum-contributie f. 2.50 per jaar, " :

. Handtekening



Notitie Volsno.

_ '2fVJUtM948
Uit betrouwbare bron ontving ik de volgende gegevens over HVQLK6W
BAARHEID": i Affil Z Q/ 4

j MV.LSJ -s'ye?0l~l

>< De inlichtingendienst van Volksweerbaarheid wofiflt georganiseerd' döbr
'majoor MEULMA.N0.In elke stad wordt een groep van eenige personen" ge-
vormd die volgens zijn richtlijnen moet werken en die aan hem moet
rapporteeren. Over de groep LEIDEN ontving ik de volgende gegevens

**lKapt M.DE JONG, werkzaam op het kabinet van de minister van oorlog
werkt samen met de volgende personen

=?|l A. van der NEUT, hoofdonderwijzer Groenhovenstraat 24 .LEIDEN
_-12 J.BARENDSEN chef techn dienst PTT Rotterdam Jan van Hoütkade 39

LEIDEN
3 LUBBERS Inspecteur van Bel Spaargarenstraat te'OEGSTGEEST
4 ? Inspecteur van politie te LEIDEN
Het hoofd van deze plaatselijke goep is van der NEUT.

DE JONG kwam inlichtingen inwinnen over MEUL1AN omdat hij het werk • *
van hem te amateuristisch vond. Verder deelde de JONG mede dat ze nu
achter "groot wild" gingen jagen. Alvorens zij dit echter konden doen
moesten zij verzekerd zijn van steun van de overheid voor het geVal
er iets mis ging. Het lag namelijk in het voornemen om de post van
een ̂ paar lieden te lichten t.w.

11 KNUTTEL
2 ? , heeft de LENIN school bezocht en staat in contact met

Aan mijn zegsman het advies gegeven dat hij aan de JONG moest vragen
om nadere byzonderheden, omdat het onmogelijk was steun te verlenen,
indien niet bekend was waar het om ging*

Reeds was gebleken êat de inspecteur van belastingen uit zijn dienst
stukken had gelielrt voor deze "operatie".

29-6-48 R 87 LP



1 Jx%< \t voor dossier.
?irĈ  WV <W

Nr. 39504.\ NOTITIE voor G VI
van G I.

, L
laar aanleiding van tjw notitie betreffende de actie

van ̂ Volksweerbaarheid'kunnen de volgende aantekeningen
geplaatst worden:

l..De majoor Meuluaan Is bekend als voorzitter van
de plaatselijke afdeling van "Tolksweerbaarheid" .Hadere
gegevens omtrent Meulaan aljn echter niet bekend.

2. Kapt. H. de Jong is mogelijk Identiek met de offi-
cier M. de Jong, Bureau Kwartienaeeater-Generaal-aangelegen-
heden van het Kabinet van de Minister van Oorlog.

3.«r.Bareiid8en,ohef technische dienst Ptf Botterdam,
wonende te Leidan was tijdens de oorlog de oontactman van
de C. I. D. (Sanders) te leiden. Sa de oorlog heeft hij op het
Bureau Hationale Veiligheid gewerkt bij de fechnisehe Dienct
van Posthuaa.Barendae is een rustige figuur,dle eohter goed
bekend is m«t het aftappen van telefoons eto,

4.ïevens wordt nog als lid van de ieidse club vermeld
een Inspecteur van Politie te I*elden*AangeBl«n Volksweerbaar-
heid het plan heeft de post van enkele personen te lichten,
o. a. van J.A.H.KnuttelJPïï 2534) en er een dergelijke suggestie
ook reeds gedaan werd in een schrijven van de Politie Leiden
dd 7 Febr.Ï947Uie PD 2554) bestaat de mogelijkheid deze
politie-raan te identificeren.

7 Juli 1948.



Af d, *s~«lravenh*gs GOSÖEtf

J| e na o r n s t i. g i:.yr._o,..0 „r.M

Be geweldige p»beurtenisaen en veranderingen, welke de wereld onder»
gaan hoeft en waarbij ons goede Vaderland zo nauw betrokken was en
nog ie» rechtvaardigen niet alleen het bestaan van Yolksweerbaarheid,
naar maken dit bestaan meer dan ooit tot grote noodaa&lc,

Immers onder de weerbaarheid van ons Tolk moet niet alleen begrepen
worden de letterlijke opvattin*? van dat woord» snaar seer aeker ooit'
de weerbaarheid in morele a in*

Wel nauwelijks heeft iemand kunnen vermoeden» dat het na-oorlô ae
aspect dusdanig verward, chaotisch, corrupt en met bedreiging van
nieuwe dictatuur en oorlog zon gijn* Ha al de Hltler-ellende staat
wederom «en andere macht klaar de wereld een niet minder versohrilB*»

( kelijk regiem op te leggen* De chaos rordt gsyroaea* aangewakkerd
v en toegejuicht* Be toch reeds so geplaagd 9 «n moede bevolking aiet

deae doelbewuste taktiek slechts ten dele en wat nog erg r ie, eea
gedeelte ram ons volk staat er volkomen onverschillig tegenover*
Ben kleine categorie lieden beoogt ds vernietiging van het laatste
restje beschaving en vrijheid*

dit alles moeten wij weerbaar aijn* f i j moeten daartegen
ling neaen, ge aamenlij k a onder aanaien van geloof of politieke riefe-
t ing* De e tri J d tegen do dictatuur verbindt ons allen* Wij aijn
verplicht Ook te ̂nover - ontf' ' mannen in Inftië , ' d'ië daar met hetB
doel hun leven geven.

ouderen ondöt ons t welke andere tijden hebt mogen baleven, aoet
het wel somber te moede gijn bij het aanschouwen van goyeel vervsj,_^ _ m A ' ' Y •-»--̂ w'4k̂ ..-n**î i-'̂ »**̂ *wJ'Vto..v'tt + ̂ i,-*1'. JÏP— *.--!.•"••— •»•• -*-.—• .~̂ «̂ «(WWffi»js,̂ -«rT. -~- ..•" .r,.'".«*B.en afbraak van dat genei wat gij hebt opgebouwd.

jongeren asult ü ongetwijfeld afvragen, wanneer gij tenminsto
niet geheel onverschillig 3 ij t geworden, waar moet dit eindigea« wat

< komt er van o na e toekomst terecht? Zal ik een tweede maal «Is slaaf
naar een vreemd land ga sleept worden of evenals mijn ouders broe*
dit lot nu ook Boeten onderdaan met de wiskundige aekerheid
nimmer terug te keren uit ds slavsrnijt

fat dost gij allen hiertegen? Niet veel, niet waar! U laat ïï maar gaai
TT bent raoe, ü gelooft het verder wel en zorgt alleen voor eigen vtn*
ken*

De bevrijding was een grote desillusie ongetwijfeld, maar dat mag
geen reden zijn om lijdelijk toe te alen. U vergeet een dingt *i*
awijfft, stemt toe en U helpt, a onder dit te willen, raed > aan de on-
dergang van ons Vaderland. 3iot om ÏÏ heen, Hitler en zijn trawanten
xijn dood, maar anderen hebben hst bedrijf overgenomen onder een
nieuw etiquet, maar met precies dezelfde middelen en methodenf
zonodig nog erger*

Gelukkig zijn «rij He der lande r a nog objectief genoeg om daar hot
onze van te doken. Denken alloen is echter niet voldoende» ÏÏ her-
innert alch nog wel de Meidagen van 19401

t

** 2 *» 'i
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Hiertegenover baat slechte é̂n middelt aaneensluiting, weg met iedere
verdeeldheid* Dit ia een «aak van «ijn of niet gijn* Bn wij willen
aijn en ons a elf blijven,

(Je en nieuwe dictatuur maar een vrije staat in de ruimste zin des
woordBf geregeerd door bekwame eerlijke personen, welke iioh be-
wust zijn, dat algemeen belang uitgaat boven pmrtijbelang» een
regering steunend op Christelijke grondslag met als middelpunt
het Huls van O r a n Je.

Weerbaar moet ons gehele Tolk daarom weer worden» weerbaar naar
lichaam en weerbaar naar geest» «owel trouwen als mannen» waarbij
de behartiging van bet gezinsleven een «eer voorname rol speelt*

Bet stevige fundament voor een bloeiende vereniging Vô ksweerbaarheid
is in dit Jaar gelegd* daarvoor staat het Hoofdbestuur» bestaand*
(in alphabetische volgorde) uit de navolgende Heren, U bergt

( Iwit.ieïU K.N.I.L. b.d. H.A. Cramer
Jhr, S* de Sraeff» Direoteur Hed* iandel Hij» den Haag, penning»*
A.W* Hein, ras* Kol. b.d., oud-burgemeester» vooraitter
Ir, 0* vaa Xoon» Directeur Gouda Kaarsenfabriek
Jhr* Hr* P.fl.M. van Meeuwen» President Bi Ja* Gerechtshof
Oeneraal b»d* I*H* Seynders» oud-Opperbevelhebber Land-e;i geemacht
Prof* Kr. C.P.M, Romae, oud-«inister, Lid 2e Kamer Staton-öeneraal
J* Sraallenbrosk, Lid (Je d. Sta t en Dreïita
A» Stapelkamp, Lid 2e Warner Staten-Oeneraal (Chr.Nat.Vakverbond)
H.W. Tilanua, lid 2e Kamer Staten-ffeneraal
H* van der Voort, Lid Hoofdbestuur lat* Chr»0nderofficiers VerenifTing
Mr. J»A* de tilde» oud-Hinister, Lid 2e Kamer Staten-Generaal

Hm verschijnt net gebouw voor iedereen aiohtbaar. Bet moet een ge*
bouw aijn» dat niemand» die van goeden wille is, kan storen en het'
mag niet eestaan uit een mooie fa$ade zonder iete daarachter, iet
«al aijn «en plaats, waar orde» recht en vrijheid gepredikt zullen
worden»

C Tan nu af aan «al Tolksweerbaarheid een faotor aijn*

OÖfc dan wanneer de wettige Regering, dat is de in veile vrijheid
en door H.M* de Koningin bekrachtigde legering» een beroep op ons
doet om Orde, Wijheid en Reoht mede te helpen handhaven m.a,w,
Handhaving van het Wettig fteaag, ook dan «al Volko<veerbaarheid
klaar staan en aan aulk een verzoek vol gaarne voldoen*

Wij wensen geen politieke stakingen of terreur door een minderheid»
geen intimidatie. Wij willen voorwaarts op de weg, die voert naar
Benheid en frijheldf wij willen aijn en blijven Tri Je Nederlanders,
die rustig willen leven in ons mooie Vaderland, steunend op Ohris»
teliJka grondalag, geregeerd door ons Koningshuis.

- 3 -



* 3 *
Nederlanders» weent paraat, sluit ïï aan in onae gelederen*

, f r o F a t r i a

' Bet bestuur van de Afdeling 'e-(h*avenhas;e

c

B,E. MQulman, Hos.Majoor
Jhr. W,F. de Kocfc, lid fa* de Kook ft Oo
Kr* P» L. Peut2, HÏtarie
Mr, (J»H. Eekes
f* Hartsuiker
W.J. de Jong
B.J*H* van Roosmalen, rea«Majoor b»d«
Mr. d*Ft de Stoppelaar
Mr* A* Telders, ree. Kapitein Reg.Jagera
J.A, Visser



Afschrift voor dos si er •

NOTITlïï voor D IIÏ
van C/l»

Van de zijde YanKVolksweerl>aarheldM werd
via een relatie de volgende Informatie ontvangen*
"BIJ da PalllpsfP brieken is werkzaam op de
"medische afdeling(polikliniek) een Kstlandse
"Trouw (Displacad parson) «genaamd TIKN,voornaamï
"Aj.ida*Haer werkelijke naam ie Teel langer»waar
"weten wij nog niet «Deze Trouw zou in Rusland
"opgeleid aljn Toor agente*

In verband met de waarde)bepaling aan deze
berlchten»moge ik U verzoeken bet een en ander te
doen onderzoeken*

30 Juni 1948,
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Uoss.13/329/2. . G B H E I M.

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op 27 Januari l'948,̂ be-
legd door "Volksweerbaarheid", Afdeling Den Haag, yopĵ jysd.eji
engenodia;den in de Haagse Kunstkring aan de Lange ttout-^
ötraat 7 alhier.

Aanwezig waren + 100 personen.
Te omstreeks 20"uur opende de voorzitter van de Afde-

ling Den Haag, Majoor MBÜLMAljf (personalia onbekend) de bij-
eenkomst en heett'e de aanwezigen welkom.

Volgens spreker was het de bedoeling om een begin te
maken met de cursussen Jiu Jitsu en ZQU er die avond een de-

, i imonstratie worden gegeven door de cursusleider, Maurice VAN
5\ j HIBUWBNEPIZEff.

f Ha uit Korte openingswoord werd het doek van het podium
opgetrokken en stond er op het toneel een 9-tal tamboers en
hoornblazers opgesteld, die enige nummers uitvoerden.

Vervolgens werd een documentaire oorlogsfilm vertoond,
welke voor dit doel door de Legervporlichtins^dlenst ter be-
schikking was gesteld. T"" """""" ——.-•—-'

Hierna volgde een demonstratie Jiu Jitsu, uitgevoerd
door Maurice van JJieuwenhuizen en zijn assistent.

Na de pauze werd het woord gevoerd door Pastoor
die belast is met de bouw van de Kruisparochie

KN\ l
Te sotteraam.

Pastoor Apeldoorn, onder de aanwezigen beter bekend als
Victor, leider van de L. O. in de bezettingstijd, sprak er
zijn voldoening over uit, dat te 's-Gravenhage, de Volks -
weerbaarheid was opgericht. Hij hoopte evenwel, dat deze be-
weging niet alleen maandelijks haar vergaderingen zou beleg-
gen, maar zich ook daajlwjrkjsll̂

waarSv 'er -""KT J z i ch zeer pessimistisch ™
hem onherroepelijk zou komen.

Spreker wees vervolgens jjpjle .:.:
me en noemde daarbij een uitspraak van LENTN, die gezegd
Heeft, dat op de puinhopen van Europa een nieuwe wereld zal
worden opgebouwd.

Dit behoefden, aldus spreker, niet eens de materiële
puinhopen te zijn, maar daar konden evengoed de geestelijke
puinhopen mee bedoeld worden.

Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk, dat wij ons
g^eesteli j k gaan̂  bewapenen.

Sprefc'ér ...... besTo'o't11 zijn' rede met een opwekkend woord tot
de aanwezigen om niet alleen betalend lid, maar tevens ijve-
rig propagandist voor Volksweerbaarheid te zijn.

Haast het podium was een borstbeeld van H. M. de Koningin
opgesteld.

Te omstreeks 22.30 uur sloot de voorzitter van de Afde-
ling Den Haag de bijeenkomst.

T.z.t. zullen dezerzijds de personalia van de bestuurs-
leden van genoemde Volksweerbaarheid worden medegedeeld.

Verzonden op 2 Februari 1948
aan: C. V. D.



>• 60. V. D.
•52•21/48-Geheim.

Onderwerp:"Volksweerbaarheid en
D.v.(d^Meer te Enschede".

Uw schr.Ho.26739.d.d.!2-l-»48.

Vriezenveen,

BUREAU B F^ 4.FEB.1948

In antwoord op Uw in heffe dezes vermeld schrij-
ven heb ik de eer U HoogEdelGestrenge het volgende te be-
richten.

Het verzoek aan mijn contact om wapenen aan te
kopen werd hem gedaan door de bij Uw dienst bekende D,v.d.
Meer. Voornoemde v.d.Meer was in Twente één der voornaam-
ste medewerkers van Kaptvan Burke. ik heb niet kunnen vast-
stellen dat v.d. Meer door Kaptv.Burke daarvoor betaald
werd, doch wel - zoals ik U.H.E.G-. reeds eerder berichtte •
heeft Sapt.van Birrke aan v.d.Meer geld geleend, overtuigd
dat dit niet terugbetaald zal worden.

Het is niet uitgesloten dat de I.D.Enschede
eveneens in contact met v.d.Meer staat.

Ten aanzien van de "Tolksweerbaarheid" kan ik
U.H.B.G. nog berichten, dat de activiteit niet groot meer
is, aangezien in de toekomst een andere organisatie ver-
wacht wordt. Men spreekt van de B.V.L.

A a n
de Heer HOOFD van de

J.

's-GRATEïTHAGE.



G. V. D.
Br.Mo.2/-48-Qeheim,

Onderwerp;"TSoIksweerb aarhe i d".

Bijlagen :"Twee" .

Vriezenveen, 10 Januari 1^48.

1 3 mm

s*
BUR-•'.] B

Hiermede heb ik de eer U EoogEdelgestrenge beleefd het
volgende te berichten.

Van betrouwbare zijde werden mij de statuten van de
Volksweerbaarheid ter inzage verstrekt, terwijl mij voorts een
invulformulier werd overhandigd, waarop alle bijzonderheden van
net lid van de Volksweerbaarheid worden vermeld.

Van voorbedoelde statuten is door mij een afschrift .
vervaardigd, dat evenals voormeld invulformulier bij dit scnrij-
ven wordt overgelegd.

V

X'

Aan

de Heer HOOFD van de
G.V.JD.

's-GHAVEMHAGB.



Afschrift. ^fe*.
S T A T U T E N v a n d e Vereeniging

Goedgekeurd "bij Kon.Besluit van 12 Febr.1900 Ho.45, gewijzigd bij Kon.
Besluit van 24 Oct.1910 No.51 en bij dat van 8 Nov.1921 No.4o en bij dat van
31 Deo. 1928 No.7ü.

Artikel 1.
De Vereeniging "Volksweerbaarheid" stelt zich ten doel, de volkskracnt van
het Nederlandsche volk in nationalen en vaderlandschen zin te versterken.

Artikel 2.
Naar dat doel wordt gestreefd door langs wettigen weg en wel door:
a.het bevorderen van de ontwikkeling van de i\ederlandsche bevolking in den
zin van artikel 1;

b.het bestudeeren van vraagstukken, de samenleving betreffende;
chet zich ter beschikking stellen van het Wettig Gezag, zoo dit een beroep
op leden van de "volksweerbaarheid" doet;
d. het uitgeven van een orgaan en geschriften en het houden van openbare

bijeenkomsten;
e. alle andere wettige en doeltreffende middelen.

Artikel 3.
Be Vereeniging is gevestigd te ' s-Gravenjgage.

Artikel 4
Ieder Nederlander of Nederlandsen onderdaan, zoowel man als vrouw, die tot het
doel der vereeniging wil medewerken, het wettig Staatsgezag wenscht te steunen
en minstens 16 jaar oud is, kan zich voor het lidmaatschap aanmelden bij het
plaatselijk Afdeelingsbestuur of bij het Hoofdbestuur. Men verbindt zich daar-
door tot betaling eener jaarlijksche bijdrage, die men zelf bepaalt, doei»
waarvan het minimum bedrag worat vastgesteld bij Huishoudelijk Heglement.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, minstens 'ê'ên maand vóór het einde
van het loopende jaar, bij het Hoofd- of Afdeelingsbestuur, door het niet be-
talen der jaarlijksche bijdrgae, door het verlies van het Nederlanderschap of
het Nederlandsen onderdaanschap, alsmede door royement door de Algemeene Ver-
gadering of door het betrokken Afdeelingsbestuur met recht op beroep op de
Algemeene Vergadering.

Artikel 5.
Er is een Hoofdbestuur, bestaande uit ten minste zeven leaen, waaronder een
Voorzitter, een Onder-voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.

Artikel 6.
De leden van het Hoofdbestuur worden gekozen door de plaatselijke Afdeelingen.
Telkend na drie jaar treden zes dier leden af; zij zijn herkiesbaar.
Bij deze verkiezing brengt elke Afdeeling een aantal stemmen uit, verkregen
doornhet aantal leden te deelen door 100. Gedeelten van 100 geven recht op
één s tem. Echter kan geen Afdeeling meer dan vijf stemmen uitbrengen. Bij
staking der stemmen beslist het lot.

Artikel ?.
Teaminate 20 leden kunnen zich tot een Afdeeling vereenigen. Op plaatsen
waar geen Afdeeling is, kunnen door het Hoofdbestuur correspondentschappen
worden gevestigd.

Artikel 8.
De Afdeelingen kiezen een eigen Bestuur; zij stellen een plaatselijk regle-
ment vast, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten en dat ten blijke daa
van door net Hoofdbestuur moet worden goedgekeurd.



Artikel 9,
De Afdeelingen kunnen voor plaatselijke doeleinden hulp krij&en uit de alge-
meene kas.

Artikel 10.
Be Afdeelingen worden ter algemeene vergadering vertegenwoordigd door afge-
vaardigden, die voor elke Afdeeling een aantal stemmen uitbrengen als in .art.
6 is bepaald.

Artikel 11,
De Afdeelingsbesturen zenden telken^ j are in de maand M&art het in Artikel lü>
"bedoelde vierde deel der contributiën over het afgelopen jaar, "benevens een
kort verslag van hetgeen in dat jaar door de Afdeeling is verricht, aan het
Hoofdbestuur.

Artikel 12,
In de algemeene vergadering worden alle "besluiten, ook tot wijziging der
Statuten, genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen wordt
een voorstel geacht te zijn verworpen.
Besluiten van algemeen belang kunnen, op initiatief van het Hoofdbestuur door
een referendum in het Vereenigingsorgaan tot stand worden gebracnt.

Artikel 13. . .
Het Hoofdbestuur roept ten minste eens in de twee jaar en verder wanneer dit
noodig acht of wanneer tien of meer Afdeelingen er schriftelijk om vragen, eei
algemeene vergadering bijeen. Blijft het Hoofdbestuur in gebreke dinnen drie
maanden aan het verzoek van de hiervoor bedoelde .afdeelingen gevolg te geven,
dan zijn de Bestuurders dier Afdeelingen zelve bevoegd, tot oproeping der be-
tfekkelijke vergadering over te gaan,

Artikel 14.
Het Hoofdbestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast ter regeling zijner
werkzaamheden. Dit reglement mag geen bepalingen inhouden, strijdig mex de
Statuten. De leden van het Hoofdbestuur genieten reis- en verblijfkosten.
Het Hoofdbestuur doet op de algemeene vergadering, in artikel 1JJ genoemd, ver-
antwoording van zijn geldelijk beheer over het afgeloopen één- of tweejarig
tijdvak.

Artikel 15.
De algemeene kas trekt haar inkomsten uit het één vierde deel der plaatselij-
ke jaarlijksche bijdragen en uit aan de Vereeniging in haar geheel geschonken
gelden.

Artikel 16.
Het Vereenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

r Artikel l?.
De Vereeniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, te rekenen van
den l^den Januari 1900.
Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de Vereeniging opnieuw aangegaai
voor den tijd van 29 jaren, alzoo eindigende op 31 December 1957*

Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering, gehouden te ' s-Gravenhage,
den 18den April 194?.

i\!amens het Hoofdbestuur:
de Secretaris: de Voorzitter:
D,P,Gielen, j. W. klein.
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No. 3880/47.
Bijlage: geen.
Onderwerp: Volksweerbaarheid.

' s-Gravenhage , 29 1947.

y x , O
./. ~ Cr .

Naar aanleiding van Uw schrijven d. d. 11 Decem-
ber 1947, no. 22629 Geheim, betreffende de hierbovengenoemde or-
ganisatie, moge ik U het volgende berichten:

De organisatie "Volksweerbaarheid", bestaande
sedert 1900, vestigde na de bevrijding de aandacht op zich door
het bekend worden van een "Zeer Vertrouwelijke" circulaire, waar-
in kennis -werd gegeven van een plan voor het ontplooien van nieuwe
activiteit. Deze circulaire werd gepubliceerd in "Het Parool" van
11 Februari 1947.

Deze herleving van "Volksweerbaarheid" heeft voor-
al in links-politieke kringen de aandacht getrokken. Uit de samen-
stelling van het nieuwe Hoofdbestuur, waarin vooraanstaande leden
van de kerkelijke en liberale groepen zitting hebben, en uit het
feit, dat in het Bestuur van de Haagse afdeling vertegenwoordigers
van de B.V.L. en de burgerwacht zijn opgenomen, werd algemeen afge-
leid, dat door Volksweerbaarheid werd beoogd een organisatie te
scheppen in de trant van de vroegere B.V.L., althans van een soort
"Hulpkorps".

Op een vergadering, welke op 29 October 1947 te
Den Haag werd gehouden en waarin o. a. Generaal Reijndera als spre-
ker optrad, werd de bedoeling van Volksweerbaarheid nader uiteenge-
zet. Door Generaal Reijnders werd in het licht gesteld, dat het mo-
menteel aanwezige machtsapparaat der Regering ten eneraale onvoldoen-
de moest worden geacht om in deze tijd van hoge spanningen het hoofd
te bieden aaa binnenland se moeilijkheden. Spreker zag als de taak
van Volksweerbaarheid het scheppen van een "vrijwillige reserve-po-
litie", blijkbaar mede bedoeld als een middel om vitale bedrijven te
kunnen instandhouden.

De Regering maakte, bij monde van de M.v.O. (M.v.O.
op de oorlogsbegroting, zitting 1946-47) evenwel kenbaar, dat zij van
mening was, dat in een geordend staatsbestel buiten de gewapende
macht, gevormd door de strijdkrachten van de Staat, i. c. het leger
en de vloot en door de Politie, geen gewapende formaties behoren te
bestaan, zelfs niet wanneer deze verklaren zich onvoorwaardelijk
achter de regering te stellen l! Kennelijk stemt de Regering met het
streven van "Volksweerbaarheid " dus niet in.

Het is mij onbekend in hoeverre dit standpunt der
Regering van invloed is geweest op de plannen van "Volksweerbaarheid".
De indruk bij mij bestaat, dat men met de organisatie voorbereidingen
door gaat. Ook is men blijkbaar bezig om in verschillende delen van

Hoofd C. V. D.,
Javastraat 68 ,
' s-Gravenhage.
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het land daartoe gelden te verzamelen en steun bij vooraanstaande
personen te zoeken. Uiteraard onttrekt zich een en ander aan mijn
waarneming, temeer daar het inwinnen van meer gegevens niet on-
middellijk op mijn terrein ligt. Uw vraag of "Folks-reerbaarheid"
een soortgelijke organisatie als de voormalige B.V.L. zou zijn,
kan ik dus niet zonder meer bevestigend beantwoorden. Officieel is
dit echter stellig niet het geval.

Typ. GK.
Coll...

/ ' * HET HOOFD SECTIE G. 3 B.
De Kolonel van de G-enerale staf,

P.M.H. Tielens.
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„Volksweerbaarheid"

Naam :

Voornamen :

Rp- ̂ Wapen/Dienst vak :
1 ij^./def. bevorderd :

Datum bevordering :

Datum van inlijving :
Onderdeel :
Lichting :

Keuringsklasse :
,, datum :

Datum terugkeer : )
Werkelijken dienst: )

Vrijw. verb, tot :

Verbandacte getekend ja/neen
L»., .m en no. oproep :

Bijz. funtie waartoe opgeleid :
P.A.G, ; Mort.; Mivr.; Verb. Afd. ; Adm.

Geboorteplaats :
„ datum :

Gehuwd/ongehuwd

Naam en voorn. Echtgenote :

Voornamen en geboortedata kinderen :
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12

Kerk. gezindte :

Beroep :
Genoten onderwijs ;

Huisadres :

Adres naaste fam.betrekking :
Graad van betrekking :



Rijbewijs A/B vóór/na 1940:

Mil. rijbewijs ?

Overgekomen van :

Overgeplaatst naar:

Gezuiverd door:

Diensten, waarvoor men zich beschikbaar

stelt, te nummeren in volgorde van voorkeur

Genegen tot oefenen? Ja/Neen.

Bijzondere aantekeningen:

datum :

datum :

Gewapende dienst

Verplegingsdienst

Administratieve dienst

Technische dienst

Koeriersdienst



_ _ _
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£• V. D. Vriezenveen, 23

Br.ïïo.l94/-47-Geheim. «9 DEC W

Onderwerp: "Volksweerbaarheid". ^^^ BUR'~ AU B

Onder verwijzing naar mijn schrijven No.l85/-47-G-eh.,
dato 20 November 1947, betrekking hebbende op het in heffe
dezes vermelde onderwerp, heb ik de eer U HoogEdel&estrenge
beleefd het volgende te berichten.

Blijkens uitlatingen van de in voormeld schrijven
genoemde B.v.d.Meer schijnt de organisatie van de

Enschede tot stand te zijn gekomen. Het ligt in de
bedoeling dat deze organisatie zich ook van wapenen voorziet.

Mijn contact werd dan ook verzochtyom alle geschikte
wapenen, die hij kon kopen, op te kopen. De Commissaris van

over het bezit Politie te Enschede zou .../ deze wapenen onkundig gelaten wor-
van ^ den, maar wel zou worden getracht de wapenen te doen rVgTslïre-

ren bij de politie en tevens getracht worden een Inspecteur te
vind*én,"dïe" bereid is les te geven in de wapenhandel.

Zodra mij meerdere gegevens over de organisatie te
Enschede bekend zijn zullen deze aan U.H.B.G. worden doorge-
geven.

Ten aanzien van D.v.d.Meer bericht ik TT.H.E.G. dat
deze geldelijke yerplichtingen heeft aan„hfjfe„,,sxojimjöni.s_tische

v. ^raadslid W.Q̂ affl̂ tê osser. Game heeft zich ij die zin uitge-
laten. Dit behoeft geen verwondering te baren, aangezien mij

i ƒ bekend is, dat_Kapti_3Ls_ Burke meerdere honderdenGuJ-densaan, i ' ~'-T " "~" "~ : " 7-—--—*—---*-—•—--«-.

7
,̂,Vri! j v.d,Meer heeft geleend/ wel wetende dat hij dit geld niet

l/"' ƒ K 'ƒ ̂  / meer terugbetaald krijgt.
*. f .•• $v- I

J.

A a n

de Heer HOOH) van de

C. V. B.

• s-GRAVEÏÏÏÏAGE.



g B H S I K

11 lïeoember

xxxxx
xxxxx

Volk«weerbaarheid.

Ik heb da eer ïï te Yerzoeken mi} te doen inlichten oa-
tremt de organi satie

Waar ik veraan, zou deae organisatie een aoort gelijke
instelling zijn als a e Toormalige Bijzondere Vrijwillige
Landstorm*

BET HOOFD 7AÜT BE
CENTRALE TK1LIOHEID3D1EF3T
namens deze

Van de Hoogedelgeat enge Heer

Hoofd Afdeling III B
Tan de $en*valft 3taf
Jaliana-Kaserne -
Olingeadaal te

L.PO T.



0. V. 3). Vriezenveen, 20 November 1947»

Onderwerp:"Volksweerbaarheid.

Bijlagen :"Eén».

Vo'gno.

BUREAU B

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd

het volgende te berichten.

Ben contact van mij te losser ontving deze week be-
zoek van d e bekende

i Dirk van der MEEH, geboren te Bmmen, 16-1-06, wonende Kottendij!
l 106 te Enschede, die hem een vertrouwelijke circulaire van de
vereniging Tolksweerbaarheid ter feandstelde, met het verzoek
zijn medewerking te willen verlenen, opdat te losser eveneens
een afdeling van Volksweerbaarheid kon worden opgericht.

Over genoemde v.d.Meér zijn door mij reeds meerdere
rapporten bij Uw dienst ingezonden.

Van bovenbedoelde circulaire is door mij een afschrif'
vervaardigd en wordt door mij bij dit schrijven gevoegd.

ƒ Bedoeld contact heeft zich nu tot mij gewend met het
t verzoek hem wel te willen adviseren of hij zijn medewerking
/ moet verlenen bij het formeren van een afdeling.
/- ' Alvorens hem mijn advies te doen toekomen, zou ik

v l gaarne zo spoedig mogelijk van U.H.B.G. willen vernemen of het
naar Uw oordeel dienstig is dat over deze organisatie inlich-
tingen worden ingewonnen, zo dit niet nodig mocht zijn, ligt
het in mijn voornemen dit contact te adviseren om geen mede-
werking te verlenen, opdat hij zijn werkzaamheden voor mij
veiliger zal kunnen voortzetten.

J.

A a n

de Heer HOOFD van de

C. V. !>•

•s-SRAVBMAGE.
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5 November - • & 7

TZ.3. B H fi-I M.

"Yolks?*0erbaarheid»,

Hierbij heb ik de eer uwer Excellentie afschrift aan te biedea
van een rapport inhoudende verslag van een besloten vergadering van cl©

, organisatie "VolKsw©erbaarheid", gehouden te de Steeg, gem. Rheden, op
17 Oetober 1947, naar de inhoud waarvan het mi,} vergund zij te mogen
vervd. jzen *

Hoewel genoeud verslag U' wellicht reeds van andere sijcie heeft
bereikt, meen ik U d© toezending daarvan niet te mogen onthouden»

iS;T HOOID V/OÏ Dl GEHOBALE
VEILIGHEIDSDIENST
Keaaens'

Excellentie de Minister
., i inlandse Zaleen,

de Heer Hoofd Af d. 0.0,en ¥.,

E K H A G E.

T .G. Cr abbendam *

/f .Ü



Velp(ö),23 Ootober 1947.

/LICHT lUGEIfDIEKST

te YELP.

D088ISB

6BBC».

'' f'-/
f

fMJRHAU B
J e> - -e> - V/7

Voigno.

Kort verslag van een |b eslo teajYergadering, belegd
door de organisatie "TOLgggESEA/UKHSIU'^en gehouden op 17 0e-
tober 1947 te 20 uur in het hotel "Nederhagen" te de Steeg,
gezfesate iheden«,
Aanwezig t 10 personen»
Zaaloapiclteit t >0 personen,
Spreker t F«Jalink, voorheen propagandist van de B.V„Ir

wonende te Apeldoora,Apollolaan no.1J.

Jslink opent te omstreeks 20 uur de vergadering en
heet In een kort openingswoord de aanwezigen hartelijk welkom,
Spr. memoreert voor zijn gehoor, da t hoofdeakelijk bestaat uit
oud-laden van de va. B»7.Ë. ,het doel van de bij eenkomst. Al e
propagandist van de door de bezetter opgeheven £»?.£«, aldua
apr.,bea ik voor de provincies Gelderland en Overijsel aange-
wezen bijeenkomsten te beleggen voor de leden van de va* B,?, l
Het doel is de vn« B«V»£« nieuw leven in te bla»en« Seai en de
hjiidigfl. Mini et er van Oorifig„,jil«dt. AMrdrojDigeja_
zakelijkheid tot wëSeropriohting van de B» V. L*, weigert

^ • ' " ' ' " " '
«eirs ̂I3n,ln siril* «»T"airfel7een illegale vereniging te
stichten, is door vooraanstaanden van de B«?.L.*een oud paard*-
je" van stal gehaald, nl. de vereniging. "Yoikswe erbaaritteAdJ»
die in feite nimmer heeft ""opgeSoiaaeii ; ' TO^b^as^alBn^S'^^iinklijk
goedgekeurd is* In het kort ging spr. na» het onstaan van ge -
noemde vereniging voor de oobilisatiejaren 1914 - 1918, ffa de
vorige mobilisatie, al dus spr., had genoeade vereniging in zeke-
re zin haar bestaansrecht verloren, door het destijds oprioh -
ten van de B. T. L., een organisatie, waarvan preventieve werking
uitging» laar» zoals reeds gezegd, niet het voornemen bestaat
een Illegale vereniging te stichten, BO vervolgde spr. , is ven
zekere zijde het plan geopperd, de vereniging "Yolksweerbaar*- '
held* nieiw leven in te blazen, He t is de bedoeling een organi-
satie te hebben, die, in tijden van ernstige ongeregeldheden,
waaneer de wettige overheid een beroep op "Tolkeweerbaarheid"
zou doen» een betrouwbaar apparaat voratt.In dit verband, i aldus
spr., werd contact gezocht en verkregen met de

oestej*a in principe bereid Is daar -
aan zijn medewerking te verlenen, Spr. zegt, dat de vereniging
«Tolkaweerbaarheld* zich hoofdaalt»! i j k ten doel stelt, deor op
een gegeven mouten t, wanne er de wettige regering dit verlangt,
op haar leden een beroep te doen oa de Rijkspolitie op het
platte laad in de noraale politiedienst te assisteren, bijvoor-
beeld waaneer bij stakingen en onlusten een «root gedeelte
van die politie wordt saaenge t rokken en het platte leJid van
het normale polltietoesleht verstoken blijft» In dit verband
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verband sijn door mi j, ao gaat apr. voort »^eeds besprekingen
TanT^n^JlcBpoa±ti^--t

eveneens ""gene gin ~"1 s" "Ifjir • •^
werking "Te verlenen en die, na bekomen
^ , d e opleiding v a n n e t
ge*n~enzo wil zorgdragen* Spr. verklaart met nadruk» dat bedoel-
de besprekingen nog in een beginstadium verkeren en dat er
nog geen vast omlijnd plan bestaat. Sr gijn nog vele moeilijk-
heden te overwinnen. In dit verband zegt epr»tdat een onlangs
te Suurlo uitgeschreven vergadering van "VolkBweerba^rheid"

\op last van de ProourjLV|tr̂ fiiï.exî ...-1̂ ...4tó̂ *.» wa« verboden.
v ZaSkr-wïiBBr̂ 'flrsï : to en W te " Huurir wW''ilIrrïvr om
voor bedoelde vergadering net woord te voeren. Hiettegenstaan-
do ik die avond de nodige steppen bij de Burgemeester en de
Ooamandant van de Rijkspolitie aldaar neb ondernomen, om de re-
den vaa het verbad te vernemen, hoorde ik eerst in de IQÖ|> van
de avond» van d© Buergera@®Bter,dat een én ander was geschied
op last van de Procureur-Generaal te Arnhem, sonder mij verder«
mededeling te doen betreffende de oorzaak* Kort daarop heb ik
ai j met hetzelfde doel tot de Procureur-Generaal te Amhea ge-
wend. Aldaar vernam ik, dat het verbod een gevolg ma ram het
feit, dat convocaties de naam "Hederlandse Vereniging Volks -
we&rbaarheid* in plaats van nVolkeweerbaarheidn vermeldde.

Hst een uitvoerig betoog over de artikelen 1 en 2
van de Statuten van de vereniging MYolk8weerba9rHeid*,waarvan
aan een ieder der aanwezigen af schrift, benevens een exemplaar
van een registratiekaart worden vers t rekt, beslui t spr* f

ïot het oprichten van een afdeling werd niet beslo-
ten. Zij die lid wen se n H» worden kunnen zich ten hui a e van de

i Vries, oud plaatselijk leider van de B«V.Ii. te de Steeg,gemeen-
||.e Bheden, opgeven. Onder de aanwezigen bevond zioh 1 politiek •
delinquent»

f e omstreeks 22.30 uur wordt de vergadering, die een
rustig verloop had, gesloten.

lUrzonden aan t



Kort verslag van een toesloten vergadering, belegd door de
organisatie *Yp|̂ Ĵ|i|BAA3̂ HEp[* en gehouden op 17 Ootober 1947
te ï£» uur laTEé?' hotel "iredirhagen* te Be Steeg, geneente Rheden,
Aanweisigi 10 personen*
Saalcapaoiteiti 30 personen*
Spreken P.Jallrik, voorheen propagandlet van de B.7.L.,

wonende te Apeldoorn, Apollolaan no»13*

Janlink opende te omstreeks 20 uur de vergadering en riep
in een kort openingswoord de aanwessigen» hoofdieakelljk befttaan-
de uit oud-led*n van de B.7.L,, ean hartelijk welkom toe*
H adat Mi| bet doel van d«r«e Bijeenkomst had uiteengezet*geide
Jalink dat hij ala propagandiat van de door de bezetter opgete-
ven B.V.L», voor de provincies Gelderland en Overijssel was aan-
gewezen bijeenkomsten te beleggen voor de leden van deze voor**
mal i ge organisatie» Hot dool 10 de vroegere B «V,L. nieuw leven
in te blazen. Aongozien de huriigö Sinister van Oorlog niet door*
drfcngen ie van de noodeakalljkheid tot wedoroprichting van de
B.V.L,, weigert hij daaraan »ljn medewerking te verlenen. Baar
wij niet voornemens eljn» in atrijd met de Wet* een illegale
vereniging te stichten, vervolgde spreker, ia door vooraanstaan-
de oud-led «n van de B .V .L* "een oud paar dj a" van «tal gehaald,
nl» de vereniging *Volkawéerbaarheid% die in feite nimmer heeft
opgehouden te bestaan en Koninklijk la goedgekeurd* In het kort

fing aproker het ontstaan HA van genoemde vereniging voor de ato-11isatlejaren 1914 * 1918* Ha de vorige mobilisatie, aldue spre-
ker, had genoemde vereniging l» zekere Kin haar beötaansrcoht
verloran, door het deetljde opriohtan van de B,V.L., in welke
organisatie een preventieve werking uitging* Thans is het * ging
spraker voort * de bedoeling ««m betrouwbare organiaatiw tft heb»
bon, waarop in tijden van ematige ongeregeldheden door de wet-
tige overheid een beroep kan warden gedaan* In dit verband,al-
dus spreker, werd contact gaeocht «n verkregen met de Minister
van Blnnonlandse Sakon, Wittetnanf die voor "Volkaweerbaarheid"
veel empathie koestert en In principe bereid werd gevondon,daar-
aan zijn medewerking te verlenen. Spreker selde, dat de vareni-
nlglng "Volkaweerböarheid" sich hoofdzakelijk ten doel stelt,op
een gegeven moment, wanneer de wettige regering alt verlangt»
een beroep op haar leden te doea om de Rijkapolitie op het plat-
te land te assiateren» bijvoorbeeld wanneer bij stakingen en on-
lusten een groot gedeelte van de politie wordt samengetrokken en
het platte land van het normale politietoezicht verstoken zou
blijven* In dit verband siJn door mij, 20 ging spreker voort,
reeds besprekingen gevoerd met de Gewestelijk Commandant van de
Rijkspolitie te Arnhem, Overste den Hartog, die eveneens genegen
wa» zijn medewerking te verlenen en dlet na bekomen richtlijnen
van * den Haag*, voor de opleiding ven het personeel wil aorg-
dragen» Spreker verklaarde met nadrukt dat bedoelde besprekin-
gen nog in esn beginstadium verkeerdenf dat er nog geen vaet om-
lijnd plan bestond» en er nog vele moeilijkheden te overwinnen
waren» Voortgaande se! Jalink» dat een onlang» te Ruurlo uit-
geschreven vergadering van "folkswöêrbaarheld" op laat van de
frooureur-Öeneraal te Arnhem was verboden* H2ulks vernam Ik eerst
toen ik te luurlo was gearriveerd om voor bedoelde vergadering
het woord te voeren*SlettegenBtaande ik die avond de nodige
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Stappen 1&J da Burgaraeaater «a d» Commandant mm dt Rijfctpolitia
aldaar hab ondernotaan, o» de radan van hot varbod t* Ttrnamtö»
boordt ile t«rtt in d« loop van dt avond Tan dt Burgamaaatarwdat
aan en ander wat gasohiad op last t»a ét Prooureur-öaneraal ta
Arahaia, Verder* awdadalingan batraffanda dt ooreaak van nat var-
bod werden mij niet gadaan* Kort daarop hab IK mij mat ha t «a l f da
doel tot dt Proourour-öaneraal «t Arnhaa gavrand. Aldaar varnam
ik» dat ha t varbod aan gevolg «m» van nat feit, dat oonvoaatiaa
dt naam "Haderlandea Taraniging Volkawaarbaarhaid" ia plaat* van

dtvarmalddtn*
3pnsker besloot met aan xiitvoarig betoog ovar dt artikelan l an
2 van dt Statutan van dt varaniging "Tollc8Waarbaarhaid'l.waarvan
aan «en iadar dar aanwaaigan aan afeahrift wtrd varttrait.
T e vans ontving iadar tam rtgittratiakaart*

f of net opriohten van tam afdaling ward niet ba aio t an,
Man kon aioh alt lid opgavtn tan Huist Van dt TidttfOitd plnatta»
lijk laldar van dt B.Y.L, ta dt Staag» gamaenta R ha dan.

Ondar da aa&wtftigtn bavand eioh l politiak dalinquant.
ft omatraako 22.30 uxir ward dt vtrgadaring» dit aan ruatig var-
loop had» gaalttan.



"VOLKSWEERBAASHEID".

Goedgekeurd bij Kon.Besluit van 12 Febr.1900 N.45.Gewij-
zigd bij Kon.Besluit van 24 Oct.1910 N.51 en bij dat van
8 Nov.1921 N.46 en 31 Dec.1928 N.70-

's-GRAVENHAGE,
Daendelstraat 39, tel.771310.

Vertrouweli^k.

TOELICHTING op de STATUTEN, ENZ.

Volksweerbaarheid werd in 1900 opgericht(naar aanleiding
van den aanval op de Boerenrepublieken waaruit bleek, dat
weinig rekening werd gehouden met de rechten en vrijheden
van kleine volken) met doelstelling, de weerbaarheid van het
Nederlandsche volk in nationale en vaderlandsche zin te ont-
wikkelen en wel zoodanig, dat zij zich met alle krachten zou
verzetten tegen vreemde overheersching.

C Daarvoor werden diverse doeltreffende middelen aange-
wezen o.a. algemeene deelname aan vrijwillige oefeningen in
den wapenhandel, het bevorderen van schietoefeningen enz. enz.

Het is te begrijpen, dat een vereeniging als VW" geen
genade kon vinden in de oogen van de bezetters van ons land.
In 1941 werd dan ook VW geliquideerd en alle bezittingen ge-
roofd.

Ben prachtig eigen gebouw op de heide te Harderwijk,
waar jaarlijks een groot sportkamp werd gehouden, afgebroken.
Ben servies, dekens enz, voor honderden personen gestolen,

. het archief verbrand.
Direct na de bevrijding bleek, dat vele leden de bezet-

tingstijd niet hadden mogen overleven, daaronder vrijwel het
geheele Hoofdbestuur.

Gelukkig heeft het Ned. Beheerschinstituut ons spoedig
in onze oude rechten erkend, maar van het gestolene» hebben
wij tot heden geen enkele schadeloosstelling ontvangen.

Maar gedachtig het gezegde van Prins Willem van Oranj»»
"Het is niet noodig te hopen om toch te beginnen, noch te

A slagen om toch vol te houden," heeft het nieuwe Hoofdbestuur
~ "Volksweerbaarheid" nieuw leven ingeblazen.

Het nieuwe Hoofdbestuur is als volgt samengesteld: vermeld
in alphabetiache volgorde.
Lui t.Generaal K.N.I.L. b.d. H.A«Rramer.
Jhr. D. de Graaff, Directeur Ned. Handelmaatschappij,den Haag
Penningmeester.
J.W.Klein, Res. Kolonel, oud Burgemeester.voorzitter.
Ir. 0. van Loon, Directeur Kaarsenfabriek Gouda,
Jhr. Mr. P.G.M, van Meeuwen, pres.Bijzonder Gerechtshof te
Den Haag.
Gen. b.d. I.H.Reijnders, Oud Opperbevelhebber Land- en zee-
macht .
Prof. Mr. C.P»M.Romme, Oud-Minister, lid 2e Kamer Staten Gene
raal.
J.Smallenbroek. Lid Ged.Staten Drenthe.
A.Stapelkamp. Lid 2e Kamer der Staten Generaal, namens het
Chr. Nationaal Vakverbond.

NK H.W.Tüanus, lid 2e Kamer der Staten Generaal.
H.v.d. Voort. Lid Hoofdbestuur van de Nat. Chr. Onderoff. ver
Mr. J.A« de Wilde. Oud Minister van Binnenlandsche zaken en
Financiën, lid 2e Kamer der Staten Generaal.
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Volksweerbaarheid is weer begonnen te werken en met zeer
veel succes.

Omdat VW een organisatie is waar Ned. vrouwen, maan en
jeugd elkaar kunnen vinden om te overleggen, wat ons in deze
tijd te doen ataat, elkaar te steunen, iezemenlijk te trachten
groote moeilijkheden te overwinnen, emtstige vraagstukken tot
een oplossing te "brengen.

Maar onze tijd vraagt meer van ons. Niemand zal durven
beweren, dat aanranding van het gezag uitgesloten is. Wij heb-
ben voor alles rust en orde noodig. zeker er moeten maatre-
gelen genomen worden, maar dit moet gebeuren alleen langs wet-
tigen weg en daarvoor zullen wij alle krachten inspannen.

Er is dan ook uitsluitend plaats in onze vereeniging voor
die Nederlanders, die het wettig gezag willen steunen, vandaar
een strenge ballotage.

En wat hebben de leden van VW te doen?
Laat ik eenige voorbeelden noemen. Medehelpen het vervoer

in a tand te houden, steun te verleenen bij het laten function-
neeren van gewichtige bedrijven, als telefoon, telegraaf, gas,
water, electrisibfteit.

—Assistentie verleenen aan de politie.
Dit alles vereischt - waar het in iedere plaats moet

worden geregeld - zeer veel werk, daar de personen moeten wor-
den geselectxeerd.

En dit alles kost geld. zeer veel geld.
Wij mogen niet, en U zult het beamen, van arme drommels,

die zich vrijwillig inzetten om het gezag te handhaven, contri-
butie geld eischen. Vandaar dat wij op TJw steun een dringend
beroep doen.

Dat vele geld hebben wij noodig, omdat onze administratie-
ve en organisatorische dienst dringend moet worden uitgebreid.

Wij kunnen beslag leggen op uitstekende krachten, maar
waar deze momenteel een functie bekleeden, zijn wij verplicht
garanties op ons te nemen.

Dit kunnen wij alleen doen wanneeer wij beschikken over
eenstamkapitaal of liever gezegd fonds, dat achter de organi-
satie van 300.000 Nederlanders, die het wettig gezag willen
steunen,staat.

Hiervoor is benoodigd een bedrag begroot op Ü̂ AÊQilJlIi»
En nu momt onze vraag: Wilt U ons in ons streven, waar

zulke groote nationale belangen meèe gemoeid zijn, steunen? zoo
ja. Wilt IJ dan storten op rekening 30.000 (Ned.Handelsmaatschap
pij) den Haag, maar zonder toelichting (Volksweerbaarheid),
30.000 is voldoende.

Van d e ontvangen gelden zal U fekening en verantwoording
worden gedaan.

Schenkingsrechten zijn er niet aan verbonden, daar U lid
wordt van VW. en alleen minimum contributies in de statuten
zijn vastgesteld.

TT bij voorbaat ten zeerste dankend,

Namens het Hoofdbestuur V.W.
J.W.Klein, Voorzitter,
D.W.P.G-ielen, Secretaris.
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Over de "VolksweBrbaarheid" bevinden zich ook

nog gegegens in Marech.rapporten m.b.t.

"Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland"

Dossier bi KA


