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Aan: HBVD
Van: EB

Betr.j Mevr. R,

Eedwig FSHBÏÏR, geb, 28,7.1892 te Amsterdam. weduwe vaa
O, J* METERS, l» woonachtig te Busaum, Groot ïïertoginnelaaa

Zij is een politiek aeer onevenwichtige figuur met een
zeer gering politiek onderschei dlngaverjaogea t Voor de oorlog
wa» zij lid van de Vrij zin ing Democratische Bond» Ka de
oorlog werd sij lid *an de P, v*d« A*g doch trok zich in
1947 hieruit terug»

ïn Januari 1948 werd de Vooruitstrevende Partij voor
Wereldregering (V*P.W»R«) opgericht* De initiatiefnemers
war@fi all?*B,r sterk pacifistisch met anti-mllltaire inslag,
Een fusie werd aangegaan net de Nederlandse Bellanqr Partij
om (in 1948} gezaaeall jk aaa de verkiezingen deel te nemen*

Het doel van de V«P»W»1U was het vormen van eea wereld»
regering^ steenend op een internationale politie ï waarborg
vaa vrije meningsuiting met uitsluiting vaa elke vorm vaa
dlotfetamr»

Mevr* Keyer«-Kehrer was eea der op de voorgrond
ftgurea bij de oprlohtlag vaa de V»P#W*R», zij was seereta»
resse vaa deze organisatie. Voorzitter was Abraham RODRIQUSa,
geb « s. 6. 1896 te Amsterdaifi, wonende Breelean 112 te Berg©n|riH).
Hij schrijft onder de naam Br ent*

Wadat ia Hovember 1̂ 51 vele leden van de V*P*WJU teveaa
lid warea g3>wordea van de Sooialiatiaahe taai e f waaronder ook
Mevr» Meyera-Eefarer» werd enige tijd daarna de V*P»W»R, ia
haar geheel opgenomen In de Socialistische ïïnle» Voor deze
partij, iwaarln zij een bestuursfunctie bekleedt, wa» Mevr»
Meyers-ïTehrer oandidate voor de Tweede Kamer-verkiezingen
in 1952.

De V«P*w»8, 10 dus sinds ongeveer Maart van dit jaaar
opgehevea.

(VI) HB, 4,7,1952



Verbinding: 19
Sïï

Datum

Üniexaadavergadaring van dt "Socialistische
unie", gehouden op 24--11-51 ia een staal van
Hottl «ïhalia* tt ttrtoht.

al was uitsluitend totgaakelijk voor Unieraadaleden,
l bestuurders «n enkele leden op vertoon van hun lid-
pskaaït.

enda luidde:
verweücoaan van dt afgevaardigden van d« Vooruit-

ndö Partij voor Wereldregering, (V.P.w.)
deling ran het Qrganlaat ia statuut van d* Socialia-

t^soha üeit (zie oofc «ïïiauwe wör«ld" vaa 10-11-51),
behandeling van d* vrag«nlijet dl* aan div«r»e led«n wa>
to«gazonden (zie tijlaga).

Ten ottg«v«ei 15 uur waren $0 è 60 personen aaanezifi waar-
van o n ge ra a r 8 al» vertegenwoordigera van de V.P.w. Onder
daft 3 personen bevonden *ion twea daaunt aan hiervan waa
e«n oude dan» alt BUBBUOI, genaamd Meijer Schering of Swenka
(l/)* Voorts waren alle personan aanwezig, ganoaad in rapport
Taro. 19 0/1-370*51; betreffanda bat oongra» van de S.U.,
in April 1951 te Bot te r da* gehouden. Opvalleaiwa» eahtar,
dat DIRK ALBBHT HOOBBEWIBE (9-2-U) en C, HOUW AARD (Eottarda»)
niat op da vergadering waren an bij navraag blaak dat daaan

/alt dt ïïaie waren gagaan oadat ssij volgan» bat ba a t aar aan
/ arbaideravl^andlga üoudiag hadden «angam>»»v •-§&$ ïöudan

zioh boven da arbaidaraiaaBHa hebben geatald.

Waoment dat d* vergadering «on worden geopend, wordt
van a htar de beatuaratafel medegedeeld, dat enk«la peraoaia
in de zaal aanwezig Bijnf die geen lid zi^n van de 3oe. ïïaia.
Da voorzitter C. PSONK (Bot ter da») o pa n t dan- da vergadering
met te zeggen dat ha* gebleken in dat er per ao na n in d* var-
gadarlng aanwaeig Kijft» dia niat ha t recht hebben daaa te ba--
zoeken en hij verzoekt daze de Baal te verlaten. Hierop volgt
e*ü pijalijfce attltft» Ba voorzittar zegt dant " Ik versoak
Mr. Simona (LBYffi MOZSS S^MOHS, ge b. 21-11^-04) 4e saai te ver-
laten daai bij geen lid is en niat het reent heeft h«t oon-
gres bij te wonen. Siaons beatrijdt da voorzitter, zaggende
dat hij zioh twaa jaar geladen ala lid heeft opgegeven.
Voorzitter: «Het Centraal Beetuur watt aleta van Uw lidmaat-
aohap aft ik verzoek 0 nognaala heen te gaan". Sittoaa blijft
echter geruime tijd matig aittan «n noodzaakt de voorzitter
ta zeggen: • U tart «au vaal aet 60 aanwezigen en houdt ona
op. Ik diBouBsiëer niet hierover, doe «ij een lol en ver-
dwijn!". Simons aagt hierop: "Kan de moeilijkheid niat direct
opgelost worden ala ik aij hier ala lid laat inschrijven ?*
Voorzitter j * U ia gezegd da «aal ta verlaten «a daar waoht
ik op!" Er haarst spanning ia de zaal nu blijkt dat Siaeoa
in sija houding volhardt. Iemand van dt afgevaardigden vetstt
"Man, blijf tooh niat zitten an vertrek eoala je gaiegd ial"
Simons vraagt dan of Mij in overleg »et het beetaur deae aaah
niet even achter in dt «aal kan regelen. Hij vindt ha t aan
ondemocratische houding dat'bij niet kan blijven ala aij
zioh na opgeeft ale lid, dooh na nog enige tijd aet da toot**
zitter te hebben getwiat, verdwijnt öiaons ten slotta.

-ÏN



Be voorssitttJ? spreekt darina Bijn begrottlngewoord tot
dt afgevaardigden van de Tooxuit st re wefldi Partij TÖ®*
Wereldregering. Het doet hea genoegen dat «övttl Ie de u
aanwaaig ai$s» atlf a tta af gevsaidifide uit Zeelaod.
HIJ deelt voorts mede dat d« volgende Unieraadavergaderiag
29! worden gehouden ia T 14 H je on de kameraden ia Friesland
tegemoet te koaen «n hen te rtericen in de atfijd. Be toe-
treding vair'dt T.y.W. la ««n aanmerkelijke verbetering t&
versterking van de fait.

3e a pre lei na Qr^anlsat ieatataat .
De voorzitter aegt dat het noodzalceli^k ia dat de Unie

niet langer .««a losse beweging blijft. Het te bespreken
statuut is een middel o» tot een betere organisatie te
koffie n. Aan het hier besprokene zal het Centraal Bestuur
aijn goedkeuring aoeten «oven ea op het volgende congres
zal het statuut definitief van fcaMftt'' worden.

Hierna wordt het ontwerp beaprofcen (zie ook "H ie uwe
Wtïtld* T*Ü 10*11̂ 51 ).

Aft. Is
(Utreaht) stelt voor het woord Unie-e»nhed*n ft

vervangen dooi unie -af delingen. Dit wordt na enige dis-
cussie goedgekeurd.
4Sft. 5»
Hltï

en solidariteil
jSusstia) bestrijdt dit f «l en B egt
ia uit te teken wat nu feitelijk teje^a d* sooialistiaöhs
•oraal ia.

IX* PIBÏEE SCHIJT, ge b. t« E»«elo 1 0-1 0-91 , (AMEBSy OOST)
en öüHKBMAÏ (ütreoht; willen hierin nog opgetioawo elea
"het reoht eandidaten te stellen" in pïaata vaa te kiemen
of gekozen te worden. • ' '

VBLSUM (V.P.1,?.) attlt voor een oo«ol*aie te benoeaen,
welke alle besluiten dit dit congres ne«»t nader uitwerkt
en dit dt Centraad Jaesttturders voorlegt,

Mevrouw VAI ESSXF (Mepp«lèf vroeger bestmttalid van de
vrouwenbeweging van dt P. v. d. A. te ttt^pel, viaagt of het
feitelijk nodig ia» dat iemand aan eeft vjre4«»be waging deel
attüt, daar ooi dt unie dt vrade voor»taat. Tooral au er
vr e de s be wagingen Rijn ««t een welbekend tintje!

Ir. 30HÖÏ (Anwrafoort), hierop ingaöoée, «sgt dat dit
een voornaam punt ia omdat er verscailleadt Gnialedea
aijn, dit tevens lid zij a van een andere beweging. E^htei
moet het niet mogelijk eijn dat een ïïnielia tevens ie
aangesloten bij «t n andere politieke oï-ganisatie .

TOi'(Sotterdam) aegt d» dt TOi' bbven alle vredes-
bewegingen staat. Wij zijn ook niet tt|5«4 leden dit in
een vakvereniging sija» al a o ook niet teg»a dt STO. Ik
ken «tl BYO-sre dit aog helder kunnen denken en absoluut
niet ongeflofaikte Unieleden zijn, aldus Proak, en besiults
Laten wij eenieder vrij laten o» bij welke beweging ook
zich as n te sluiten. • : ' : ' "



-j.

Over art. 9 houdt de afgevaardigde uit Zeeland (onbekend)
een J>ang betoog en zegt dat het volgens heft ni«t mogelijk
is»/ dat een gekozene, b. v, voor de (Jemeenteraad, moet
stemmen zoals vooruit door de Unie toesloten la* Sr kunnen
aioh op da zitting aelf omstandigheden voordoen die fa««
noodzaken T«Ŝ r te a t «amen, al was tevoren ia onderling
overleg uitgemaakt dat men tegen zo ia stemmen* Aan d*
discussie werd deel genomen door Ir. 8 oh» t, Mevrouw Van
Bsaen, Mevrouw Meijer Swenke «n Swaters (Gorinohea).
Beslot e a wordt, dat een afgevaardigde op »ofn sitting
zelf kam bepalen -op go* n git t log. waaneer siltt houding
anders moat zijn. dan door da Unie ia bepaald. Hij «al
dan vrij zijn, aldus Pronk, on ei ju geweten te volgen.
Art. 15.
Hierbij wordt door S water a dt opmerking genaakt dat

op een ledenvergadering minstens een politieke inleiding
ttott worden gehouden. Dit pont wordt aangenomen.

Hierbij ver se t Mevrouw Meijer (VPW) zioh tttzk tegen het
steeds terugkerende woord "moetea*. Zij wil dit liever
vervangen a ie n door "hebben de plicht*
Mevr. Tan Easen houdt een beschouwing over d« huia-

vrouwen die wel in da beweging moeten en dan maar een
oppas voor de kinderen aaoeten zoeken 5 wseetal lukt dit
wal.
JUt. 25.
Swatera kont nat het voorstel, een oooiaiaai* van dtit

personen te benoemen, ««lic» moet oordelen over artikelen
die door de redaotie van het orgaan geweigerd worden.
Pronk viadt dit een alag in nat gezicht van de redaotie-
ooaaiiasie en na disouasie wordt dit voor» t «l nitt aanga*
aooten.

Besloten werd nog dat da afdalingen 6<# van de ontvangen
gelden afdragen aan het hoofdbestuur. Pronk deelt vervol-
gens mede dat^nti ook in Sroningen een ateanpujit is «n

( vrijwel in bat gehele land aan de verkiezingen kan wordaa
deel genomen. Door do afgevaardigde uit Groningen werd
nog medegedeeld dat da oud- beat uur de r van de P. v. d. A. ,
Berger, thans ia de DUW te Oxoningen werkzaaa is au een
grote steun kan betekenen voor da Unie aldaar. Hierna
werd een pans* van een kwartier gehouden,

Na de pauze kwaaan da punten 2 t/* 10 *an d« orde .
(ais de bijlage)
Punt 2} Datum a, a, oongrea blijft 8 en 9 Maart 1952 en

wel te Utrecht
Punt 3) Swater» vraagt "Nieuwe tfereld" actueler te maken

t n •! ook het laatste nitttws in op te nemen.
Pronk zegt dat hij tot Dinsdagavond gelegenheid
heeft veranderingen aan te brengen in de artikelen.
Ifaditn moeten sa bij de dr akker zijn.

Punt 4) Bealoteftwerd, alleen "goede" advertentie! op te
nemen, nitt b. v. die van Yerfcade, waar de arbeids-
toestanden heel aleoht zijn.

Punt 3} Swatera deelt mede dat als ex tassen 1 en 1$ Jan.
a, a. een ledenvergadering wordt belegd; iemand
van het hoofdbestuur da a e esl inleiden.

punt 6) Ieder* afdaling wordt persoonlijk gevraagd of dit
mogelijk is.

-«V



Het blijkt, naar de me n inga n te oordelen, wel mogelijk.
in de afdeling*n: Leeuwarden, Groningen, ürente, Ovajijsel,
Nijmegen, Oorincnem, Utrecht, Ameterdaa, Frieslaad, en
niet ia de afdelingen Limburg (Maastricht), Zeelaad» Den
Haag en Arnhem.
funt 7*
Besloten wordt, dat la prinoipe een rode vlag gevoerd

aal worden. Mevrouw Van Banen wil dez« vlaggen 'wel maken.
Bé* n vlag vindt het congres voldoende en ontwerpen zullen
naar het hoofdbestuur worde a gezonden.
Punt 9-
Mevrouw Meijer vraagt of het niet beter is, een andere

toon aan te slaan dan in het artilcel "Ben vrouw tot de
vrouwen" la "Hieuwe Wereld" van 10 Nov.} aiJ vindt dat dit
tegen alle vrouwen van de P,v.d.A. ia gericht, waar tooh
ook veel goede bij zijn, die wij hierdoor afaobrikken.
Pronk geeft hierover het woord aan Mevr. Vaa Eesen (Meppel),
dit het aïtikel geschreven heeft. Zij verdedigt haar ar-
tilcel door te zeggen dat het in Mappe! vel zeker het geval
ia* Ia het vervolg sou zij er rekening mee houden.
Punt 10.
Yernohillende afgevaardigden ovsrleggan Bchriftelijke

etufcicea, welke door het hoof d beat uur t» studeer d zullen
worden.
A belman (Stalde hierna briefjes rond waarop ieder afge-

vaardigde kon vermelden «elk bedrag hij over had o« de
kosten van 4e krast te betalen. Pronk deelde »ede dimt *t
Unie zonder een o«nt begonnen was en nu reede voor /15000
aan materiaal had uitgegeven. Thans wae er «eet t«n tekort
van / 5000 en al* de drukker geld op tafel aou eiaen, al
waa het maar duiaond gulden, dan moeten wij ophouden de
krant alt te garen. BIJ het einde van de vergadering deelde
Abelman mede dat hij ƒ311 had binnen gekregen. Vele leden
betaalden / 10* een lid van de VPW ƒ20 en enkelen aoudea
hun bijdrage gireren. ten
Hierna werd de vergaderingYplm 19 uur gesloten.

Bijlage i vragenlijst.



a f s c h r i f t

S O O I A L I S T I S C H E U N I B

CSNTSAAL BESTÜÜH Sotterdam» U Hovember 1951
Alg. Secretariaat
Sonmansstraat 128 B
§otterdam

el. 49230

Geachte Kameraad,
Hieronder volgea dt vragen die wij 0 ala

Unleraadslid voorleggen om, na overleg net Uw mede-Unie-
raadsleden tot een advies aan het Centraal Bestuur te
kunnen komen.

Moge deze Unieraadsvergadering het lande-
lijk contact versterken en ieder onzer Het besef bijbren-
gen welke grote verantwoordelijkheid op onsse schouders
rast. Gesamenlijk denkend, strijdend en dienend zullen we
een voorbeeld voor ons volk kannen zijn*

Met kam. groet,
namens het O.B» der 3oo. Unie

w,g. C . P r o n k

1 Wat ia Uw mening ontrent het ontwerp Organisatiestatuu*?
2 Acht U de data 8 en 9 Hit goed gekQBett voor ona a.».

congres?
3 Hoe denkt TT ovar de inhoud van "Nlauwe Wereld" ?
4 Acht ü de opname van advertenties gewenut ?
5 Zijn in Uw omgeving leden te winnen ?
6 Zijn ia Uw afdeling 40 handtakeningan voor oandidaat-

«telling te verssamelea ?
7 Acht U het odéfeewenet dat de 0nie de rede vlag voert

en daarnaast-ala «yaoolaa voor Trede en Eenheid een
witte vlag en een vierkante rode «et een wit, tot de
randen doorgetrokken kruis voert ?

8 Welke mogelijkheden ssiet U om de financiële toestand
der Unie aanmerkelijk te versterken ?

9 Welke uitbreidingsmogelijkheden voor d* krant en de
organisatie ssiet Ü ?

10 Welke punten meent 0 dat in ons program behandeld moeten
worden ? (zo mogelijk schriftelijk overleggen)



ilnding nr. 102

984/51 >W*' DIENST6EHEEM
*Ï*£J

reft:beweging voor-wereldfederatie. - 3 OEC. 1951

O

ACB)

Ten vervolge op mijn aan U
verzonden rapport met bijlagen dd.
15-11-51 ffr. 984/51, bericht ik ü
dat de daarin genoemde A.fi.BRENT
in werkelijkheid ig genaamd
Abraham RODRIQUES,
geboren 2 Juni 1898 te Amsterdam,
auteuj?, wonende te Bergen-Nh, Bree-
laan 112.

De toevoeging "Brent" achter
de familienaam "Rodriq.uea" is een
aanduiding van een naam, waarronde r
hij schrijf t (auteur s naam). Als Bren't
gehiet hij bekendheid.Hij is Portu-
gees Israëliet. Hij is gehuwd met.
G-race, Helena Anna Quaok, geboren te
Kampen op 5-8-1895.Hij heeft veel
schulden.

21-11-51



ATTENTIE!! KOEDIJKERS!! ATTENTIE!!

WERELD-
REGERING

de enige oplossing voor de
NATIONALE en INTER-

NATIONALE PROBLEMEN!!

Over dit onderwerp zullen in een

Openbare Vergadering
om 7.30 uur (precies) in de zaal van Café BUTTER
te KOEDIJK, no. 227, op MAANDAG 5 NOVEMBER
a,s. spreken:
Mevr. H. MEIJERS-KEHRER, Secr. Wereldfederatie:

,Is Wereldregering voor ons noodzaak?'
De hi\. R. BRENT, schrijver van ,Federatie v. d.
Wereld'; Hoe de gedachte Wereldregering zich over
onze aardbol verspreid heeft.
Vragen worden beantwoord. Vrij toegang. KOMT!!



Wereldregering met: wereldpolitie; monopolie
der zware wapens; oppergezag over wereld-
distributie van voedsel en noodzakelijkste
grondstoffen, wereldverkeer, wereldïnunt,
wereldburgerrecht en alle practiscbe organen
van de V.N.

WERELDBURGERSCHAP

Het is noodzaak, daarom kan het.
De organisaties, die ervoor werken en samenwer-
ken, bestaan reeds over de gehele wereld. Wij
worden gesteund door vele millioenen vrouwen en
mannen van alle rassen en standen.
U bent burger in uw gemeente; stel, dat er geen
gemeentebestuur was . . .
U bent staatsburger; stel, dat er geen regering
was ...
U bent van nature wereldburger; maar er ont-
breekt een rechtsorde voor wereldburgers.
Wilt U die zien vastgesteld bij een wereldwet,
gehandhaafd door een wereldregering?
Sluit u dan aan bij de Vereniging voor Wereld-
burgerschap en daarmee bij de World Movement^
for World Federal Government. x|O &

Inschrijving voor lidmaatschap:

Naam -....

Straat '

Plaats -..

Contributie f (ten minste f l,25 per jaar)

Datum 19 -....
Deze opgaaf wordt aangenomen door:

Stel, dat ev

geen vegevirtg

Was . . .



"TjE MEESTE MENSEN verlangen niet anders
dan zichzelf te ontplooien, in vreedzame samen-

leving met andere mensen. Niemand wil zijn
medemens zonder eten laten. Niemand wil oorlog.
Waarom dan toch telkens oorlog?
Waarom dan gebrek in het ene land terwijl in
het andere land voedsel vernietigd wordt?

Hier is de wedervraag: waarom voeren Holland
en Utrecht niet langer oorlog, zoals oudtijds?
Waarom kunnen Groningers voorzien worden met
suiker van Brabantse bieten?

Omdat zij gezamenlijk een landsregering hebben
met landswetten. Feilbare mensen hebben wet en
overheid nodig zowel om samen te spelen, samen
te werken als samen te leven.

De samenleving heeft zich al lang over de gehele
wereld uitgestrekt. De zaken, die niet anders dan
op wereldschaal geregeld kunnen worden, zijn zelfs
de voornaamste in ons dagelijks leven, te weten:
veiligheid - voedsel - voorziening met het nodig-
ste - verkeer. Zo lang die vier scheef lopen,
loopt al het andere vast.

Hoe worden die voornaamste zaken van de wereld
nu geregeld?
Door z.g. internationaal overleg; d.w.z. overleg,
of onenigheid, tussen de staten, waarbij elk land
op .eigen voordeel uit is, afspraken maakt en zich
daar aan houdt of niet houdt naar eigen verkiezing.
Want er is geen wereld-regering.

Het is een toestand alsof zestig gemeenten, die aan
dezelfde rivier liggen, naar eigen inzicht sluizen
bouwden en de waterstand bepaald zou worden bij
intercommunaal overleg of intercommunale ruzie.
De oplossing is geboden:
zaken, die een bepaald land aangaan, moeten
bestuurd worden door de regering van dat land;
zaken, die kennelijk niets te maken hebben met
staatsgrenzen, moeten gebracht worden onder een
bestuur, dat daarover — en niets anders — het
hoogste gezag uitoefent.
De tijd is gekomen om daarvoor een federatie op
wereldschaal te vormen. Kleiner helpt niet. Dan
blijven nieuw-nationale eenheden toch hun macht
tegen elkaar uitspelen. Voor wereldbelangen moeten
de grensmuren vervallen - niet verlegd worden.
Er moet een aan eind komen, dat de sterke de
zwakkere militair en economisch kan overheersen.
Geen volk is werkelijk vrij om zijn eigen zaken te
regelen zo lang veiligheid, voeding, voorziening en
verkeer niet gebracht zijn onder de hoede van een
wettige wereldregering met de macht de wereld-
wetten te handhaven tegenover de wereldburgers
persoonlijk.
Als iemand misdaden tegen de mensheid beraamt
moet hij bereikt, berecht en bestraft kunnen
worden zonder dat het nodig is eerst zijn hele
land te bombarderen.
Dat is wat voorstanders van wereldregering in alle
vijf werelddelen noodzakelijk a&hten. Niemand heeft
de illusie, dat het gemakkelijk bereikbaar zal zijn.
Maar is het mogelijk?



BEWEG Nö VOOR
WERELD FEDERATI

l : :— t* 11 h-f/!M/rvlx/ïy.
A p r i l . Adres; Gr. Hertoginnelaan J6a Bussum.-

VERSLAG VAN DE CONFERENTIE .VOOR EEN
VOLKEN WERELDCONVENTIE GEHOUDEN TE GENEVE

-van 30 DECEMBER 1950 - 5 JAN. 1951-

Het Palais Electorale waar de conferentie gehouden werd,
stond op de Place 'Neuve tegenover een bijzonder mooi stand-
beeld voor Calvijn, omringd door bekend tijdgenoten. Wonder-
lijke overeenkomst tussen Calvijn, de pionier van een nieuwe
richting in de Christelijke Godsdienst en onze conferentie,
bestaande uit een paar honderd pioniers voor een nieuwe
wereldorde.
Daar de grondslag van onze organisatie moest 'worden vast-
gelegd, zal de lezer begrijpen, dat er. af en toe hevige
wrijvingen ontstonden over de wijze waarop dit georganiseerd
moest worden. De vaste wil van allen de Wereld een voor-
beeld te geven door tot een alles bevredigend resultaat te
komen en de fijne wijze waarop Prof. Privat deze voor hem
moeilijke vergadering leidde, heeft gemaakt dat wij eendrach-
tig besloten een organiserend comité te verkiezen bestaan-
de uit 15 personen van 15 verschillende nationaliteiten.
Over nagenoeg alle resoluties(en dat waren er zeer velen)
is niet gestemd? zij zijn ter bestudering aan de officieel
gekozen commissie voorgelegd. De resoluties 'waren ook niet
de hoogtepunten van ons samenzijn. Dit lag ook niet in de
bedoeling der organisatoren. Wij wilden deze samenkomst in
hoofdzaak zien als het b^gin van een door de volken geko-
zen commissie die een ontwierp voor een wereldgrondwet zal
maken. Dit ontwesrp zullen wiq tenslotte ter rectificatie
aan alle regeringen en da,U,N.O. zenden.
Voor de opening van .het congres was ons alleen bekend, dat
het volk van de staat Tennessee drie afgevaardigden geko-
zen had; andere landen waren daartoe nog niet gekomen omdat
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elke verkiezing zeer kostbaar is en de verkiezing voor onze
groep daarom tegelijk plaats moet hebben met een nationale
verkiezing. Dit is ook het geval geweest met Tennessee.
De opening van de conferentie geschiedde onder presidium van
het Britse Parlementslid Henri üsborn. Hij verklaarde dat de
papieren van de afgevaardigden van Tennessee goed bevonden
waren, waarna hij met een korte speech deze personen als eer-
ste leden van een v.olkencommissie voor een ï/ereldgrondwet
installeerde. Door een donderend applaus uitten alle aanwe-
zigen hun vreugde over dit begin. De leider der Tennessee
groep, Fyke Farmer, sprak enige, woorden .van dank, waarna
Prof. Ude uit Oostenrijk in dankgebed voor ging. Zonder voor-

•̂ SsE'nnMi'"••"<••*- '•-"•- ••- 'i * 'n*f*r,.,^..r.+.-„ _..1.̂ _,—W;—-.̂ î ,.,,,

bereiding uitte ook .een Fransman zijn, vreugde in een, gebe_d
nu ons de mogelijkheid gegeven werd voor de werkelijke vrede
in de gehele^ wereld te werken. Men voelde hoe intens een
ieder verlangt door een Y/ereldrecht uit de bewapenings waan-|
zin verlost te worden. Spottenderwijs vroeg'de president of
misschien nog iemand anders officieel door zijn volk afge-
vaardigd was. Tot grote verbazing en blijdschap van een ieder
kwam toeri Prof. Dr. Eyo Ita, een Afrikaans neger, met zijn
papieren naar voren. Nadat deze gedelegeerde tussen de Ten-
nessee afgevaardigden plaats genomen had, kon aan het gejoel
en geklap der conferentieleden haast geen einde komen.
Onbewogen, zoals het een Engelsman betaamt, verzocht de pre-
sident de Heer Ita zijn papieren in te leveren,, opdat men
kon constateren of zijn volk hém gekozen had. Prof. Ita ant-
ivoordde hierop dat hij niet door zijn volk gekozen was, daar
déze mensen nog" niet begrijpen hoe men kiezen moet en wat
verkiezen betekent, maar dat het hoofd van zijn stam hem of-
ficieel afgevaardigd heeft. De Heer Usbórn achtte 'dit bewijs
niet voldoende en verzocht Prof. Ita weer zijn oude plaats
onder de conferentie bezoekers in te nemen, zolang zijn be-
noeming niet juridisóh bewezen was. De laatste middag van
onze samenkomst deelde Fyke-Farmer-mede, dat de papieren
<van Prof i Ita door een der beste advocaten van Zwitserland
waren bestudeerd, waarna zijn groep van oordeel was dat
Prof. Dr Eyo Ita wel degelijk door zijn regering officieel is
afgevaardigd. Dit had tot gevolg dat een juichende menigte
deze hoogstaande zoon van een negerstam naar zijn rechtmati-
ge plaats tussen de gedelegeerden van Tennessee trok.
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Zeer terecht, merkte Fyke Farmer, na deze aangrijpende gebeur-
tenis op, dat een enige tijd geleden genomen besluit dat de
gedelegeerden door hun volk gekozen moeten worden, door.de
benoeming van Prof. Ita als officieel afgevaardigde, teniet
gedaan is, daar hierdoor gebleken is, dat ieder land de of-
ficiële afvaardiging moet uitvoeren naar de aan-leg en ge-
aardheid van zijn volk. Zijn voorstel, de tenietgedane reso-
lutie in dien geest te veranderen werd met algemene stemmen
aangenomen. •
Vertegenwoordigers van de groepen uit de V? daar aanwezige
landen hielden een korte toespraak-. De afgevaardigde van Ja-
pan zeide o«a.:-uhet komt er niet op aan of een volk ver-
liest, wanneer het maar niet. zich zelf verliest'1.
Voor 'Nederland ."deelde Prof. C.W. de Vries mede, dat onze Ko-
ningin in principe achter ons staatj 500 doktoren .adheasie
•betuigden en dat bij een parlements verkiezing de Vooruit-
strevende' Partij voor Y/ereldregering 15000 stemmen kreeg.
Bet werken voor Wereldregering in Vietnam bleek nagenoeg
ondoenlijk te zijn, daar de bevolking .geheel vervuld is van
de oorlogstoestand waarin het leeft. Alle leiders der poli-
tieke partijen in India zjjn voor Wereldregering; de grote

• groep onontwikkelden in dat land, maakt de propaganda voor
ons ideaal daar zeer moeilijk. ;

Van historische betekenis was het moment dat Pandit Nehroe, :

die per vliegmachine naar Londen vloog, zijn machine te Ge-
neve verliet om ons toe te spreken. In zijn korte maar krach-*
tige rede zeide hij zeker te zijn, dat een Wereldregering
.komt, daar er geen ander middel te vinden is om de interna-
tionale problemen op tëflossen.
Grote activiteit ging er uit van de vrouwen. Elke dag ver-
gaderden zij tussen de,ochtend en middag samenkomsten. Ten-
slotte wensten zij in een resolutie vast te leggen,, dat'er
procentsgewijze,. evenveel maftnen als vrouwen in de Vlereld-
regering benoemd zullen worden.
Ta afloop der besprekingen werden alle aanwezigen door het
canton Geneve uitgenodigd de thee te gebruiken in het- Pa-
lais .du Theatre.
Prof. Privat sloot tenslptte de conferentie met een dank \
aan Ghandi die de geest van geweldloosheid steeds predikte.
De Voorzitter vertelde dat hij eens op Kerstdag in India was



Ghandi heeft toen de hem bekende Christenen bij zich ont-
vangen en zeide o.m.': "wanneer ik Christen was, zou ik el-
ke dag Kerstmis vieren; dan zou er vrede in ons komen. Men
moet innerlijk de vrede in zich hebben om de vrede te wil-
len." Bezield met het verlangen al onze landgenoten van de
noodzaak van een Wereldregering te overtuigen, zijn we op
5 Januari naar onze ver afgelegen woonsteden teruggekeerd.

Landelijk Comité van actie.

Door degenen die bovenbeschreven conferentie bezochten is
een landelijk comité van actie voor één Wereld volken con-
ventie opgericht. Het secretariaat berust voorlopig bij
Mevr. J. Isbrücker, Riouwstraat 172 den Haag.

Lijstenactie.

Om de verkiezing voor een Wereldvolkenconventie te .bespoe-
digen, wordt in verschillende landen gewerkt met lijsten
waarop zoveel mogelijk handtekeningen verzameld moeten wor-
den teneinde de regering te verzoeken zo spoedig mogelijk
tot een dergelijke verkiezing over te gaan. In Nederland is
hiervoor het centrale punt de medicus H. 'Ten Haaf, Staten-
laan l, Arnhem. Voorstanders voor Wereldregering vraagt
allen lijsten aan om ook in Uw omgeving zoveel mogelijk hand-
tekeningen te kunnen verzamelen. Wij moeten met overtuigend
materiaal bij onze regering aan komen.

Congres World Movement for World Government.

Bovengenoemd congres zal plaats vinden te Rome. van 2 tot
9 April 1951. Deelnemers uit alle werelddelen worden daar
verwacht. Vele burgers te Rome hebben kosteloos logies
aangeboden. De reis bedraagt ƒ 200,— Conferentie kosten
zijn: 5 dollar. Op een spoorkaart voor 10 personen krijgt
men 25% reductie..
Ter verduidelijking zij medegedeeld, dat de :IWorld Movement
:̂ or VJorld Government" zoveel raogelijk alle groeperingen die
voor Wereldregering werken samen wil "vatten en tot' onder-
ling contact brengen. Zij die aan de conferentie wensen deel
te nemen, kunnen zich wenden tot de Heer A.R. Brent,
Breelaan 112, Bergen.



VOLHARDING EN ONVERWOESTBAAR GELOOF.

Hoe scherper zich de internationale -toestand" toespitst -
politiek, so'oiaal, economisch ~, des te duidelijker wordt
het voor de denkende mens, dat alléén een wereldorganisatie,
gebaseerd op wet en rechtsorde, als volgende -etappe in de
ontwikkeling der samenleving van de volken, de enig mogelij-,
ke wordt. - . .
Onze tijd toch demonstreert elke dag- opnieuw, dat het ele-
ment geweld zijn Ttijd gehad, heeft --immers, aan geweld en-
voorbereiding van geweld is de wereld, coj3imu.nisjtisch_z„Qr
wjij.̂ jî jd.̂ ^̂ pjïïffiunî iĝ hĵ  bezig kapot te gaan. Die ont-
wikkeling dwingt tenslotte, uit lijfsbehoud, ora over te
schakelen van de lagere, de wetloze toestand van internatio-
nale willekeur ?n-van 5'macht is recht" naar een hoger ni-
veau, .-"a£,rop een internationale structuur van. Wet en Recht
de wereldorde handhaaft, gesteund door een internationale
politiecorps, handelend- en optredend.volgens het -gezag-van
een democratisch .gekozen overheid.
De lijn van ontplooiing van alles gaajtj zij het met een enke-
le tijdelijke terugval, van het lagere haar .het hogere. De
algemene strekking van de curve wijs-t o.pwaarts.
De beweging voor wereldfederatie met •wereldrechtsorde -en
wereldpolitiemacht'is een onderdeel van de opwaartse ten-
denz. ' • : ' • ;
Het gaat er slechts om, vrijwillig tot universaliteit te ko-
men. Een gewelddadige wereldeenheid toch is bestemd in
bloed onder te gaan. • <
De strijd is niet gemakkelijk e,n eist de gehele mens. Volhar-
ding en een onverwoestbaar geloof in de waarde va1:: het. red-,
midde]. vcor de lijdende mensheid zijn onmisbaar.
Werken wij derhalve voort zonder, kleinmoedigheid»

V/. Hierstrasz»

COLLECTIVISME EN FEDERALISME.

Dit zijn twee geh.ee! verschillende stelsels om samenwerking
tussen mensen te organiseren. Het collectiev.e stelsel leidt
tot he.t bijeenbrengen van een groep of landen onder gecentra-
liseerd bestuur. In een collectiviteit gaat alle macht naar
dat centrale bestuur.
Het federalisme gaat in tegengestelde richting. In plaats
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van alle macjit samen te trekken in één lichaam, wordt macht
verdeeld. De landen, die zich aaneensluiten, geven hun zelf-
standigheid niet op, maar verdelen de bestuurstaken'onderling.

j Elk land blijft zichzelf besturen. Maar tezamen stellen z,e een
j federaal bestuur aan, dat enkele zaken regelt, die buiten hun
| grenzen .gaan en waar allen gelijk belang bij hebben. Dat is dus
i heel iets anders, dan een overkoepelend orgaan of een hoofdbe-
' stuur of iets dergelijks i Het federale bestuur wordt belast
'met de ordening der internationale zaken.

De gedachte, dat Wereldregering een noodzaak is, wint steeds
meer veld. Het is daarom broodnodig openbare vergaderingen te
beleggen, die de mensen sterkt in hun overtuiging ,611 doet
inzien 'dat het uit eigen belang gewenst ie lid van onze be\?e-
ging te worden, Onze finantiele toestand" laat echter een der-
gelijke actie niet toe. Willen zij die reeds hun contributie
voor 1951 gireerden, ons-alsnog verblijden met een gift voor
openbare vergaderingen- ? Aan. hen die nog niet gireerden wordt
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen en er, indien mogelijk
een gift aan toe te voegen. Bij voorbaat onze dank. Het giro-
nummer is nog steeds: V/olfhezen 55 70 30»

Heden ten dage bemerken wij reeds dat vele productie- en 'voe-
dingsmiddelen door bewapening voor ons nagenoeg onbereikbaar
worden. Bewapening brengt armoede, oorlog, verlies voor al-
len l Dit alias kan gekeerd worden wanneer U zich allen per-
soonlijk inzet voor ons ideaal door geldelijk of daadwerkelijke i
st-eun. •

De pers.

Enkele bladen nemen tegenwoordig stukken over Wereldregering
'op. Moedig hen aan dit veelvuldig te .doen door adheasie be-
tuiging of nóg beter door U op een dergelijk blad te abonne-:
ren. , . , - . •-.—•- -;—-—-"—-'.

Door een defect aan de machine moesten wij dit maal dit
blad als stencilwerk uitvoeren.
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De Zomer is voorbij met zijn vacantie stemming. We zyn zo ge-
wend i die tijd zo veel mogelijk dagelijkse plichten en moei-
lijkheden op zij te zetten ten einde, door het genieten van
de weelde der natuur, te ontspannen om daardoor kracht voor
een nieuwe Wintercampagne op te doen. En daar staan wij nu
voor die nieuwe campagne, na onze goed geslaagde jaarverga-
dering te Arnhem.
De internationale activiteit voor Wereldregering heeft reeds
in Juli onze aandacht gevraagd, door het plotseling verhuizen
van het secretariaat der Wor ld_jlgvenient van I^qnj.eri._nag,r_4m- __ .
_s t ejjdflJLjarLjy e_I _Q p ^ ft& JCej.ze^s gr :aoht :., Jiëg^. Daar is tevens geves-
tigd het intern, "bureau van de bond van 'studenten voor een
Wereldrechtsorde. Secretaris der World Movement is momenteel
de Amerikaan ,W..McLJI^5. Laten wij hopen dat door dit intern.
centrum in ons land onze volksgenoten zich sterker van de
noodzaak van een Wereldregering bewust zullen worden. Reeds
kregen wij door middel van de World Movement beter contact met
de studenten. We hebben de energieke kracht der jeugd zo no-

'• Door de steeds toenmende armoede die ¥est-Europa beheerst,
, gaan wij vooruit! Het klinkt tegenstrijdig dat door ellende iets

goeds kan ontstaan; maar in werkelijkheid is dat een evolutie.
i De massa mens, .vooral in Nederland, wil liefst het van ouds
i bekende niet loslaten; vreest dan eenzaam en verloren rond
" t e lopen. Bij elke evolutie echter moeten de banden die ons

- binden niet vastgehouden worden maar mee evolueren, ffil men
dat proces tegenhouden, dan zal die massamens gedwongen wor-
den het nieuwe te aanvaarden, of te ondergaan. Wanneer wij

,; krampachtig vasthouden aan onze souvereiniteitsgedachten, dan
zal alleen de bittere pil, volslagen armoede, ons uit die
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kramp kunnen verlossen. Dit "begrijpen onze parlementsleden
nog niet.Wy zyn daarin ten achter by nagenoeg alle landen.
Het Engels Parlementslid Snow is ons dat komen vertellen
nadat hy bemerkte dat geen enkel Nederlands Kamerlid de
uitnodiging tct bywoning van de interparlementaire confe-
rentie te Londen, had aangenomen. De Heer Snow heeft ge-
tracht onze Kamerleden persoonlijk te spreken te krygen;
echter zonder enig resultaat. Baar de pers geen stukken
op zou nemen, nam de Heer Snow zijn toevlucht tot een rede
midden cp de Dam te Amsterdam. Nadat de: spreker enige mi-
nuten over het moeilyk te benaderen der parlementsleden
gesproken had, verscheen een politieagent op het toneel
die hem duidelyk maakte dat het spreken in het openbaar
zonder vergunning in Nederland verboden is. Het Engels
parlementslid moest mee naar het politie bureau. Daar
werd een kleine persconferentie gehouden, die naar het
schynt, niet door alle aanwezige journalisten evengoed
begrepen werd. Sommige bladen berichtten althans,,,' dat
vertegenwoordigers uit Rusland en satelietstaten niet voor
de Londense »önferentie waren uitgenodigd, terwijl het juist :

de bedoeling was te laten uitkomen, dat een wereldfederatie :
evenzeer openstaat voor Rusland als. voor de andere landen. :
Het gebeurde op de Dam heeft belangstelling by de pers ge- •
vonden. Niet minder dan 52 bladen in den lande vermeldden :

het. Jammer genoeg toonden zy meer belangstelling voor het i
.straatincidentje dan voor de. zaak,die I/tr. Snow kwam beplei-
ten. ;
De wereldbond van studenten voor een Wereldrechtsorde hield
in Aug.van dit jaar haar jaarlykse samenkomst te Kopenhagen.''
Op 27 Juli 1.1.sprak onze secretaresse voor het kamp voor ••
wereldeenheid te Doornspyk over o-ns ideaal.Wy mochten daar- i
door enige nieuwe leden boeken, ;
De Bahaai groep(een religieuse secte die wereldregering in -
haar programma heeft, hield eind Aug.een intern.conferentie
te Scheveningen en een openbare vergadering te Amsterdam.
Deae conferentie had.yporal te den Haag,veel succes. De or-'

VÓ -LlCÊÜ.*™ /"""
ganisatie voor een werelaconventie zal haar twe'ede congr^
houden van 9 Nov.- 14 Nov. 1951« Voornamelijk zal daar de na-
druk gelegd worden op een poging om een volksvertegenwoor-
diging toe te v»egen aan de V.N. Zij die deze conferentie '
willen bijwonen of meer over het daar te behandelen onderwerp
willen weten, worden verzocht zich te wenden tot de Heer



^ Brejajj.JfrESfilaan.. 11 2f Bergen/jJNg/ Enige openbare vergade-
** ringen staan nog op ons wérkprogram; hopelyk in Samenwer-

kiftg met andere organisaties. Zijn er onder de leden ook per-
sonen die in hun woonplaats kleine groepen kunnen verzame-
len waarvoor een onzer eens over W.R. kan komen spreken.

OP JtAODAG- 24 SEPTEMBER heeft te Londen de door het Engelse
Parlementslid S n o w op de Dam te Amsterdam aangekondigde
1ste interparlementaire conferentie voor Wereldregering,een
aanvang genomen. De bezoekers, op deze conferentie bestonden
uit afgevaardigden van de meeste Europese landen en uit an-
dere Werelddelen; zy die niet aanwezig konden zyn zonden
adheasie-telegrammen. O.a. seinde het Indonesisch parlement
dat het de doeleinden der conferentie 'van harte ondertekent
en deelname aan een wereldregering voorstaat. In verband
hiermeide maakte ons land wel een zeer slecht figuur; er was
daar geen Kamerlid van ons aanwezig, noch werd een adheasie
telegram door ons gezonden. Wel kreeg de Heer Plesman het | 'X
woord om over zijn eigen intern.plan te spreken "(dit plan is
in brochure vorm te verkrygen).
Lord Royd Orr releveerde dat de Russische T'ègering niets van
zich had laten horen; hij voegde er echt er, me t grote instem-
ming van de vergadering aan toe, dat de zetels der Russen
altijd gereserveerd zullen blijven. Van zeer grote betekenis
was de mis die de Domheer van de St. Pauls Kathedraal in die
Kathedraal voor Wereldregering celebreerde. De re4e die het
hodS. der Londense kerk.hield moest eigenlijk door een ieder
gelezen worden. Plaatsgebrek laat, opname in dit bestek niet
toe. Ook de Lord Mayor van Engelands hoofdstad heeft alle
bezoekers der conferentie op een receptie ontvangen.
Het regele resultaat dezer conferentie zijn de aangenomen re-
soluties die samengevat werden in een handvest, waarin een
voorlopige leidraad voor een Wereldregering is vastgelegd.
Met dit handvest in de zak konden de Wereldfederalistische
Parlementsleden op Donderdag 27 Sept. huiswaarts keren met
krachtig propaganda materiaal voor hun ideaal.

V Voor het aanvaarden dezer resoluties was by het algemeen
debat van Amerikaanse en Nederlandse zijde betoogd, dat alle
actie, waarvan wereldregering het gevolg is, geli-ed moet
worden over de tegenwoordige of over de gewijzigde organi-
satie van de ̂ er» Naties. Ook een voorstel van Fyke Farmer
inzake de ontwapening was gebaseerd op een wijziging van het
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Handvest der Ver.Naties. In de mogelijkheid van een wijzi-
ging op zich zelf wordt voorzien in art» 109 van het'hand-
vest.

' VERtORT VERSLAG .DER JAARVERGADERING.

l Prof.Mr. C.W. de Vries opende klokslag half drie de verga-
dering, waarna de secretaisssa het jaarverslag uitbracht.,
0.a.dankte zy de aftredende leden, Mevr.Zwollo en de Heer
v. Dillen voor het vele dat zy voor ons ideaal, ontwapening
door een wereldregering, deden*
Uit het jaarverslag der penningmeester bleek dat onze kas
op 31 Dec.1950 een batig saldo van f. 49»87 had. Na een klei-
ne opmerking van Djr. ten Haaf f-, werd de scheidende penning-'
meester onder dankzegging gedecharcheerd. Tot leden der kas-
commissie benoemde de voorzitter Mevr.Pietersen en de Heer
te Haaff.
Behalve de aftredende leden, werd het voorlopig bestuur in
zyn geheel gekozen, terwijl Mevr. Ingelsen - v 't Ho f f in de (~
plaats van de Heer v. Dillen zal komen.
De afd. Arnhem stelde nog als candidaat voor het Bestuur voor:
Mevr. Pietersen-v.Stam en Ir.Lindt v. Wijngaarden. Beiden aan-
vaardden de"candidktuur en werden met algemene stemmen geko- -
zen.
Na enige besprekingen over de samenwerking mat andere groepen,
werd de huishoudelijke vergadering tot een openbare vergadering
gemetamorfoseerd, waarin de heer S.P. Noordhoff zijn belangrijk
verslag gaf over het congres te Rome* Het volledige verslag
daarvan ligt bij de secretaresse ter inzage. Vermeldingswaard
in dit jaarverslag is dat de partisaiïen van de vredesraad in
dat congres niet werden toegelaten, terwijl Mevr. Meijers in~
haar etisch verslag ovar het congres te G'ineve mededeelde
dat die partiaanen daar wel degelyk deelgenomen hebben aan
allé samenkomsten. Te Rome is een veelvoud, van onderwerpen
behandeld, terwy'l in Geneve alleen de vraagstukkeji^över een
wereldvolkenconventie ter sprake kwamen. Op dezlf̂ wyze kwam
de verschillende gesteldheid der beide groepen sjterk naar
voren.
Dokter ten Haaff stelt voor Juristen, vakverbonden en huis-
vrouwen om adheasie te verzoeken op dezelfde wy'ze als dat
met de artsen is geschied. .
fDe Heer v.d. Kraan,voorzitter van de Stichting Propaganda
| voor een Federale Wereldregering deelt mede dat hun groep

f-r" '•'-"
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•tracht overal in den lande beelde» te plaatsen die de
'Voorbijgangers direct aan W.B., doen denken.
Alles geschiedt kosteloos.
Ha enkele aanmoedigende woorden van de

Brent sloot de voorzitter deze geanimeerde
"ver gadéf ~

VAN DE AFDELINGEN

ïn het Arnhems Bestuur heeft grote verandering plaats
gehad, het is nu als volgt samengesteld»

v fT .,,- • J.D«rde Lind v. Wijngaarden - Voorzitter

X ItfMevr. yietersen - v.Stam - Vice-Voorzitter

'V J. W. Veen (Brugstraat 8 ) - Secretaris

Af Mevr. M. Dijkhuizen - Veen - Ie Penningm.

|,iA.F. Scholten - 2e Penningm.

Brugman en Mevr. Heijdelbergen.

HELPT MEE BIJ DE SAMEOTEBKIKG .

Oma H.B. is met de Stichting Prop. v. een Federale
¥pj?eldregering en de Persdienst van de Heer Holzhaus,
overeengekomen in verschillende openbare acties zo-
ve;êl mogelijk samen te werken.

• " . ; Onze eerste actie zal een schrijven aan alle kamer-
leden zijn. Enige tijd daarna ligt het in de bedoe-
ling alle ^amerleden persoonlijk te bezoeken.

.i ' THie van onae leden is genegen om een paar van die
jl bezoeken op zich te nemen ?
\ .-•.-; Hij of zij melde zich spoedig aan ons redactie-adres.

^V ' ACTIVITEIT '.

Nap«ile»n schreef zijn Generaals als eerste en hoog-
ste richtsnoer bij hun krijgsverrichtingen voor :
a c t i v i t e i t en nog eens activiteit !

Onze Beweging is wel verweten - niet te bewegen !
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^vGeheel zonde» grond lijkt dit verwijt niet - immers,. 5

zij is gehandicapt door geldgebrek, hetgeen haar de i
vleugels verlamt. ' , \J

Des te meer reden om deze drawback in haar gevolgen *ff
door verdubbelde toewij-ding en energieke activiteit ' 2
te breken. Zodat de beweging niet alleen beweegt, §
doch zelfs zich geheel het volk in bezield élan doet !;
voorsnellen naar de overwinning. \t en nog eens activiteit ! v

Dat is het geheim. ?

Niet afwachten wat anderen doen, doch ieder zelf snel >
aangrijpen. \
De indolente massa wakker schudden en blijven schudden ! x—-'1

!
W. Nierstrasz. f

C
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Nieuwe i«r*J4 10-11-1951 - E»a eöntaotcô atesl* öaafing«Bt*ld in
Maart 1951* mll ̂ «rNgftiWQsgpiif̂ r» v&& de 7®ojmi**tr*Tei
d« Partij voor '3 er e Idr eg er ing (?,?.!«} «8 de öooiali»-
tiaoh« Unde heeft bewerkstelligd, dat -tui acht aaawaden
contact het actieve deel van de 7, P. W. tot da Socialis-
tisch» Unie l& üT9rgeg»an, Bit ü«ot voor dt» vociali»*
tlaoü« 'Jiiie, vooral In Noord-Ho llacd, ««M balangrijk* ^

Op d* Unisraaderorgaaerlng, welke op 24 floveaber
a. a. te ütr»cfat zul
leden worden verwelkomd.
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PARTIJ A i s c h r i l t
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HOLUTO

SBCHïïTAHIAAT: Gr..Hertogiruj,el. 3öa He o Dag. Bestuur v.
B U 5 S U M. de Soc.Bew. in

Nederland.
U T T R E K S E j .

Uil

Nadat, wij in een schrijven van b April om een onder-
houd me u U verzochten, x.v.b. mee de toen Bomende vergadering
op lo April, ontving IK van U ha u verzoek om 12 Mei des avond
avonds (.e Kuiaen op Singej. 131? i»e Amscerdaw, opdat, de beide
besturen iuer persoonlijk een onderhoud konden hebben.
Daar ae andere leden van het bestuur, zij uioeaten uit Haar-
lem en Den Haag Komen, die avond oeaet waren en het boven-
doen ce xostbaar zou «orden om over te komen, ging slechts
ondergetekende naar Singfl 13.i>._

&L$ vond daar 0w president, die Kennelijk niet voorbe-
reid waa op bezoek*
Uw president stelde vovr om maar nergens over ue praten,
tenzij IK mee meeidere ceetuursleden xwam. ap mijn vraag of
XK niet. aan mijn mede bestuorderen Kon mededelen, hetgeen
Uw bestuur ue vertellen had, antwoordde Uw president, dat
hè o naar de mening van Uw bestuur beter was om meerdere van
onae besouursiaden te spreken, daar dan Uw inzicht in wijdere
uring verspreid kon woraen.

Ons dagelijks bestuur J.B ecnter van mening, dat bij
voorbereidende en informatieve besprekingen het, geenszins
nouaaaiceliJK xs, da», wij volóaiiig verscni^nen. Daarvoor
hebuen wij &een tijd en geld en bovendien genoeg vertrouwen
xn elkanders weergave van het besprokene.

Wazutaer U dus geen inlichtingen aande s eer staree 3 e in ;
persoon wxlt geven, is het beter da» wij mondeling contaat s
vowriupig uxtstelien.

Wij hopen, dat U ons onicifile uitgaven biijlt
evenais wij U de onzen zullen zenden. Heer lijkt
overbodig. »

Hoügaohtend,
//

w.g. onleesbaar
secretaresse.
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H A P P ' O R E .
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Naar aanleiding van het schrijven HO. 23629 van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage d. d. 4
Februari' 1948 houd&nde een verzoek om inlichtingen aan-
gaande de "Vooruitstrevende. Parti j „voor Ljjejgjsld£9|L&rJB^i&ff
kan worden gerapporteerd, dat van een plaatse'ii'jk be-^
stuur te Groningen geen sprake is. Als ye r t e ge nw o or dig-
ster .taqgat-.tq ftjQflinflari op»
Me.1»Kfohanna largaretha JBwouda Sophia Ie HÜTTE, geboren
te Almelo 23 September 1888, van beroep onderwijzeres
handwerken» wonende te Groningen Prinsesseweg 58/a.»

Me 3 o Ie HgO?[gË heeft na de lagere school te hebben
doorIöpën^SaSFve"rder bekwaamd in het handwerken en is
in het bezit der act e n: Nuttig handwerken» fraai handwer-
ken, tekenen L. O», Methodiek Truttig handwerken, en cur-
sus oostuumnaaien. Zij is vanaf het jaar 1910 verbonden
aan het gemeentelijk onderwijs te Groningen en laatste-
lijk werkzaam aan de 2 Ulo- en Voortzettingssohool te
Groningen.

2ïj was voor den oorlog de beginselen toegedaan van
de S.D.A.P., Haarhouding is tijdens de bezetting goed
geweest. Zij was anti-Duits. Na de bevrijding is zij wel
eens naar voren gekomen als Pennin^meesteresse van het
"Lande li.1k Comité van i^,t3A_..^.^(t^,|d,?"-])OQdst''i'a^ « 2i j
staat te Groningen bekend als paciflate en anli-milltai,
riste. Zij is aangesloten bij de werel3-federalisten* .....
2ij is sterk anti-communistisch en is tegen alle dict'a„
tuur. 2ij treedt als propagandiste op voor het Esperanto;

Me j « Ie HffiPTË is voor zover te Groningen bekend nooii
met Justitie of Politie in aanraking geweest. 2ij komt
niet voor in de administratie der P.R4A. te Groningen.-

ïï, 24 TTovember 1948,,
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VOORUITSTREVENDE PARTIJ VOOR WERELDREGERING (V.P.W.R.)

Deze partij werd Januari 1948 opgericht door een achttal
initiatiefnemers, die allen min of meer links georiënteerd «aren
9et sterke pacifistisch, antl-mllitairistische inslag, ook actief.

Begin 1948 reeds ging de VPWR een fusie aan met de Nederland-
se Bellamy Partij (N.B.F.;, teneinde gezamenlijk aan de verkie-
zingen deel te nemen. De V.P.W.R. had voordien al contact gezocht
met andere politieke partijen, o.a. ook met de C.P.N. Algemeen
werd echter geantwoord, dat geen belangstelling voer de nieuwe
partij bestond.

De instelling der N.B.P. door de fusie toegetreden tot de
V.P.W.R. was pacifistisch anti-dictatoriaal. De politieke richting
harer leden was over het algemeen links, terwijl velen zich geeste-
lijk verwant voelen aan het communisme.

Eet doel der V.P.W.R. is het vormen van een wereldregering,
steunend op een internationale politie. Haar programma vermeldt
verder o.a. internationale regeling van grondstoffen- en voedsel-
verdeling, beslechting op vredelievende wijze van alle internatio-
nale geschillen, reorganisatie van Striem bank- en verzekerings-
wezen, waarborg van vrije meningsuiting op elk gebied met uitslui-
ting van elke vorm van dictatuur.

Voor de verkiezingen op 7 Juli j.l. vormde de V.P.W.R. een
verkiezingsblok tegemen met de Oude S.D.A.P., die zich stelt op
het standpunt van oe klassestrijd tussen kapitalisme en proleta-
riaat en waarvan de leden uiteraard zeer links zijn georiënteerd*

De meest op de voorgrond tredende figuur In de V.P.W.R* Is
wel Hedwlg Heljers-Kehrer, geb. 28-7-1892 te Amsterdam, wonende
te Bussum, Groot Hertoglnnelaan 36a, die bekend staat als een
politiek zeer onevenwichtige figuur met een zeer gering politiek
onderscheidingsvermogen» 21 j is o.a. presidente van de Nederlandse
Vrouwen Beweging, afdeling Bussum*

Op een der propaganda-vergaderingen der Oude S.D.A.P. - VPWR
voor de verkiezingen (Dordrecht 25-6-1948) werd door Mr.Leo Bemard
v.d*Muijzenberg, geb. te Warschau 17-5-1914. wonende te 's-Graven-
hage. Patrijslaan 20. o.a. opgemerkt dat het doel der 0.S.D.A.P.-
V.P.W.R* was een partij te scheppen welke een verbinding kon vormen
tussen de C.P.N, en de P.v.d.A.

19-8-1948

, B.VI.
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Bovengenoemde vergadering werd gehouden door het Socialistisch
Blok van de oude S.D.A»P. en de Vooruitstrevende Party voor
Wereldregering. '' •
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COMMISSSARIAAT VAM POLITIE

B U S S U M.

OHDERWERPl
Inlichtingen betreffende de "Vooruitstrevende
Partij voor Wereldregering" en nopens haar
voorzitster der afdeling Bussum, H. Meijers-
Kehrer, wonende te Bussum, Groot Hertoginnelaan lo.Jöa,

R A P P O R T .

s
V

\\ aanleiding van het schrijven van de

Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage dd. 4 Februari
1948, Ho.20629» houdende het verzoek om inlichtingen betreffende
bovengenoemd onderwerp» rapporteert ondergetekende, Willém
Gerrit Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, het
navolgende i

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van Bus-
sum is betrokkene volledig genaamd :

Hedwig Zehrer, geboren te Amsterdam, 28 Juli 1892,
zonder beroep, weduwe van G.J. Meijers, wonende te
Bussum, Groot Hertoginnelaan No.Jéa,-

Betrokkene is in Buasum woonachtig sedert 15 September
1924, komende van Amsterdam.-

Zij moet worden gezien als een politiek seer oneven-
wiphtig figuur met een zeer gering politiek onderscheidingsver-
mogen.-

Voor de oorlog was zij lid van de Vrijzinnig Democrati-
sche Bond.- Ka de oorlog heeft zij zitting gehad in de nood-ge-
meenteraad van Bussum.- Bij de oprichting van de Partij van de
Arbeid is zij lid van deze partij geworden, doch voor ongeveer
een jaar heeft zij zich weer uit deze partij teruggetrokken,
daar zij zich politiek meer naar links oriënteerde, zonder noch-
tans geheel in communistisch vaarwater te geraken.-

Zij werd o.a. presidente wan fit* Nederlandse Vrouwen
Beweging, afdeling Buasum,- Onder haar leiding hield deze bewe-
glng op üj. januari 1948 te Bussum een openbare vergadering, op
welke vergadering G. Hilkes, lid van de Communistische Partij
Nederland en lid van de provinciale staten voor j^gg^jtaTti^, als
spreker o p t r a d T ) ~
Aanvankelijk zou op deze vergadering een vertegenwoordigster

VAN

DE HEER COMMISSARIS
VAK ffMEEKTEPOLIïlE
TE

5 TJ S S U M.-

.Aangeboden aan de Heer Hoofd van de Centrale Veilig,
heidsdienst te 's G-ravenhage.

Bussum, 26 Mei 1948.
DB MD. COMISSABIS VAKT POLITIE,

visch),



blad flo.2.

van. de Partij van de Arbeid spreken, die echter op advies van
haar partij van deze spreekbeurt afzag.-

Blijkens publicatie in het dagblad "De Gooi- en Eemlan-
der van 22 April 1948 is zij tevens voorlopig voorzitster van de
"Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering?', af deling Bussum, -

P-"*-"Het secretariaat van deze partij wordt in Bussum -waarge-
. l nomen door Johan Gerard BORGERS, geboren te Geldermalsen, 11 De-
»Gember 1915» van beroep bankbediende,wonende te Bussum, Brinklaan
Ho.129.)
Ook deze staat in Bussum als vrij links bekend.-

Voor zover bij het onderzoek is kunnen blijken, is ge-
noemde partij in Bussum van zeer geringe betekenis, hetgeen even-
eens het geval is met de Nederlandse Bellamy Partij,welke beide
partijen een fusie hebben aangegaan.- \e opvallende activiteit van deze partij is tot op

heden in Bussum nog niet waargenomen.- Ook is tot op heden niet
gebleken, dat deze partij enig contact onderhoudt met de G.P.U,,
noch dat op de voorgrond tredende figuren van laatstgenoemde par-
tij in de "Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering" zijn te-
rug te vinden.-

Overigens komt ten aanzien van de in. dit rapport genoem-
de personen in de politie-administratie van Bussum niets ten na-
dele voor.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, gesloten en
getekend te Bussum, 22 Mei 1948.-

.
•politie, ƒ

W.G.E.Koppe) K*
f
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POLITIE TE AMSTERDAM

Bureau HOOFDCOMMISSARIS
INLICHTINGENDIENST

7^22-4?

B.X. 2o1o1x

Amsterdam, 30 April l

Nr. I.D.

Uw brief:

Onderwerp: "Radicale Vrede s Partij"

Bijlagen:

GEHEIM
Cï*

C

In. antwoord op het bovenvermelde schrijven, d. d. 8 A
tus 19^-7 en het daarop betrekking heooende rapyel d. d.
16 October 19^-? moet worden medegedeeld, dat in deze ge-
meente het bestaan van- de "Hadicale Vredes Partij" niet
is kunnen -worden vastgesteld.

In klingen van soortgelijke bewegingen heeft men inder-
daad wel eens iets v e in om en van een vereniging als boven-
genoemd en men spreekt daarbij van een plaatselijke acti-
viteit te Oosterbeek of Arnhem. Mogelijk kunnen in dit
verband nadere inlichtingen Borden verschaft door de heer
A.. Rodrigues B REN T.
vemioedelijk wonende Breelaan te Bergen, N.-H.,
uitgever van het thans niet meer verschijnende tijdschrift
"De Federalist" en van het soortgelijke orgaan "De Gosmo-
poliet". Waar de politieke oriëntering van laatstbedoelde
persoon niet vaststaat, maar het wel zeker is dat hij ook
pacifist is, zal bij een eventueel contact met hem, enige
voorzichtigheid gewenst zijn.

Door een terzake deskundige werd nog de mogelijkheid ge-
opperd, dat de Radicale Vredes Partij een voorloop ster
zou zijn van. de onlangs geformeerde ^VooruitstrevencLe
Partij voor Wereldregering"* welke laatste voornemens is,
al dam niet tetamen met de "Bellamy-beweging", deel te
nemen aan de binnenkort te houden verkiezingen voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. De oprichting van laatsl
bedoelde partij is mede een gevolg van ontevredenheid in
bepaalde kringen over de fusie tussen de"Beweging voor
Federale Wereldregering" en de "Wereld-Ienheid-Beweging",
Waar details over de "Vooruitstrevende Partij voor Wereld-
regeriag" waarschijnlijk reeds bekend zijn, zal binnen*
het kader van dit, rapport hierop niet nader worden ir&-
gegaan» Desgewenst kunnen dezerzijds enige informaties
over doelstelling en voornaamste figurem worden ver-
strekt.

Aan
Verz. aan Hfd. G. V. D., 's-Hage. S.-2

^ .1000-4-48



.gaarlem : BUuZAU

^ J 9 Aft f t .
H&ARIEM, 9 April

Haar aanleiding van uw brief d«d* 4 F«X_
59. doe ik ü hierbij toekomen een rapport no.: 00221 van'de

I*D.-Haarlem, inzakes "Vooruitstrevende Partij voor Wereldrege-
ring "•

De Hoofd-Commissaris van Politie,

r7 -r^ •
J. Fontijne,

an det
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68,
«s-G r a v e n h a g e .



MARQtJERITE MADEUISE HISSINK, geboren te Zwolle, 3-7-«82
Nederlandse nationaliteit, zonder toeroep, ongehuwd, is de dochter
van : Hendrik Hissink en Petronella Elisabeth Doyer. (telden over-
leden). Betrokkene woont sedert; 12 September 1945 te Haarlem, mo-
menteel: Wilhelmlnastraat 56. Voordien was zij woonachtig in de
gemeenten Heemstede en Bloemendaal.
Blijkens verkregen inlichtingen zijn haar ouders reeds op jeugdige
leeftijd gestorven, tengevolge waarvan zij als enig kind in een
kinderloos en goed gesitueerd gezin werd opgenomen. Na het over-
lijden van haar pleegouders erfde zij het gehele vermogen en werd
hierdoor voor haar verdere leven financieel geheel onafhankelijk.
Zij bewoog zich meestal in kringen van standing en maakte meerdere
buitenlandse vacant Ier elzen. Tot voor kort zou zij zich nimmer met
enige partijpolitiek hebben beziggehouden.
Betrokkene behoort tot het Doopsgezinde Kerkgenootschap en staat
in trede kringen als een eerlijk en betrouwbaar persoon bekend.
Zij is antl-revolutionair en tevens anti-militalrlstlsch georiën-
teerd. Na de bevrijding werd zij lid van de Pacifistische vereni-
gingen "Mllitia Christi" en de "Vooruitstrevende Partij voor We-
reldregering" .
Overigens zij nog vermeld, dat politioneel noch politiek iets te
hare nadele bekend is.
Betreffende de "Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering" kan
slechts worden vermeld, dat deze partij zich nog steeds in een
stadium van oprichting bevindt* Een bestuur en plaatselijke se-
cretariaten zijn nog niet gevormd. Op een Dinsdag, 9 Haart 1948
te Haarlem gehouden vergadering bleek, dat wegens het ontbreken
van een vast omlijnd partij-programma, meerdere vragenstellers
niet volledig beantwoord konden worden. Tot op heden wordt voor-
noemde partij bestuurd door de initiatiefnemers, wier namen in
de Nederlandse pers zijn vermeld.
Voor zover tot op heden is kunnen blijken, bestaat voor deze par-
tij uit verschillende politieke en godsdienstige kringen belang-
stelling, met uitzondering van de communisten.
Indien nadere gegevens omtrent voormelde partij, haar doelstellin-
gen, bestuur en plaatselijke secretariaten bekend mochten worden,
zal dit alsnog worden gerapporteerd.

Haarlem, 23 ̂ aart 1948.



i i YOQRUITSTEEVENIIE PAHTIJTOR
Mededelingenblad No 1; April l
Secr,Gr.Hertoginnel.J6a Bussum

TEN GELEIDE ,:
Nu onze party steeds'groeiende "blijft, is een mededelingenblad, voorlopig, eens per
maand, al is het dan ook maar gestencild on uiterst "beknopt, een absolute noodza-
kelijkheid, aowel voor het onderlinge oontact tussen de leden als voor het versprei-
den van het nieuwe van wat er in onze gelederen gebeurt,
Wij rekenen op Uw aller steun en medewerking om, door inzending van nieuwsberichten,
deze mededelingen zo volledig en interessant mogelijk te doen zijn.

VERKIEZINGEN.
"Wanneer.er tussentijdse verkiezingen worden gehouden, zullen wij, hoe-

wel de voorbereidingstijd kort is, trachten candidaten te stellen in verschillende
kieskringen. Een slagen van deze proefneming is slechts mogelijk door Uw aller mede-
werking, Wij rekenen op U allen bij het maken van propaganda voor onze ideeö'ri en hot
opbouwen van afdelingen in Uw woonplaats. Het Hoofdbestuur wil U gaarne met raad on
daad en- als het mogelijk is- finantieel, bijstaan; tracht in Uw kieskring de nood-
zakelijke garantie ad„ f=250.— te verkrijgen.

AFDELINGEN. ' • '
Een afdeling is reeds opgericht in Haarlem door ons actief Hoofdbestuurs-

lid Mej, Hissink. Een eerste zeer geslaagde en goed bezochte openbare vergadering
heeft reeds plaats gehad met als sprekers onze Hoofdbestuursleden Mevr, H.Meijers-
Kehrer en de Heer Brakxhoofden, die spraken over Wereldregering en waarom geen ver-
eniging maar een partij, en over ons economisch beleid.
In den Haag is de voorbereiding van een afdeling reods in oon ver gevorderd1 stadium
eveneens in Bussum, Groningen en Arnhem.

JTJSIE_JET_ DE BELLAMY PARTIJ.
Met iedere .geestverwante vereniging of groep mensen zoe-

ken wij oontact en samenwerking. In deze geest heeft, "na" vriendschappelijke bespre-
kingen tussen de Hoofdbesturen, een fusie met ds Bellamy partij _plaats gevonden, zo-
dat het voorlopig Hoofdbestuur thans als volgt is samen gesteld :
Mr, B.Vid.Muijzenberg , voorzitter , Den Haag
Mevr. H.Meijers-Kehrer , secretaresse , Bussum
J. Verheul . , 2e secretaris , Rotterdam
Ir. G.C.J, de l'Espinasse, penningmeester, Scheveningen

C.M.Philippus , Don Haag
Mej, C.M,M.Hissink, Haarlem
A,Brakxhoofden , Den Haag
Mej. J, Ie Rütte , Groningen

BUITENLANDSE CONTACTEN.

Mevr. Zwollo-Reuvekamp Gille, Oosterbeak
A,R. Brent , Bergen N,H.
D. Captein , Den Haag..

Onze partij is toegetreden tot de "World Movement for World
Federal Government", waardoor wij met ongeveer 17 landen verbonden zijn. Uit Duits-
land, Frankrijk, Engeland en Amerika ontvingen wij bereids sympathie betuigingen
met de oprichting van'onze partij, In Zuid-Amerika, België en Duitsland is men reeds
voornemens soortgelijke partijen op te richten.
Aan de stadsbesturen van Chicago en Minneapolis zonden wij een schrijven naar aan-
leiding van een "World Government" week, die zij zich voorstellen te houden van 19
tot 28 April' a,s.

Voorwaar een werkzaam begin,
beginnen en daarom verzoeke,1
door Uw vrienden en kennisr
zodoende onze strijd tegen
gedeprimeerdheid der mensf
Goei' de nieuwe leden op b
en stort Uw bijdragen (vo
352747 van onze penningr

zonder Uw aller steun kunnen ook wij niets
v* propaganda, zorgt -er voor dat' overal

,-n om onze ideeën te verspreiden en
g effectief te makon en daardoor do

'iaat, Gr.Hertoginnelaan 36 a Bussum,
agne is véél geld nodig) op giro
'Espinasse, Leuvensestraat 41 a, Sohe-

vQJiingen,



W.M.

Aan ons verzoek het abonnementsgeld voor W.v.A, voor het
jaar 1948 aan onze penningmeester over te maken, zodat wij zeker-
heid hadden de gehele, jaargang '48 te kunnen uitgeven, is dóór
lang niet allen voldaan. Het binnengekomen bedrag was echter te
groot dan dat we zonder méér konden besluitende uitgave te sta-
ken. We wilden nog een laatste poging wagen, rekening houdend
met 'de vergeetachtigheid van yele mensen, de krant toch nog te
kunnen; laten verschijnen. Nu is er echter wat bijgekomen,- In de
A.V, van 3 en 4 April is besloten de' U. B „P. te fuseren met de
Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering.Deze partij heeft ook
reeds verscheidene internationale verbindingen. Ze.er waarschijn-
lijk zijn er velen onder u die over deze nieuwe organisatie ver-
dere inlichtingen wensen, tot het geven waarvan we natuurlijk
gaarne bereid zijn.

De kans op het weer verschijnen van een blad is door deze
fusie ook weer aanzienlijk toegenomen. Natuurlijk handhaven we
onze toezegging het gestorte bedrag bij niet uitkomen van W;v.A.
te retourneren. Echter willen we rekening houden met bovenstaan-
de, ons reeds geopenbaarde verlangens. Daar om troffen wij de vol-
gende regeling. Wie geen prijs stelt op verdere publicaties zendt
ons even een brief kaart j e en krijgt het gestorte bedrag terug ge-
zonden* Van wie wij voor 1 Mei geen bericht hebben nemen we aan
dat zij wel toezending wensen en zij krijgen aan zeker.alle
caties. Met beste groet,

J. VERHEUL
Statenweg 123d

Rotterdam, April 1943* Rotterdam-C.



Politie Haarlem,

Haarlem, 12 Maart 1948. j ACC/oA^/^

BUREAU B
,

Bijgaand doe ik ü toekomen Rapport no.13/3-001 mijner ad-
ministratie,betrekking hebbende op een openbare bijeenkomst
van de "Vooruitstrevende Partij voor Wareldregering",ge-
houden op Dinsdag,9 Maart 1948 in Restaurant Brinkman.
Plein te Haarlem,naar de inhoud van welk rapport ik mij
veroorloof U te verwijzen.

De Hoofdcommissaris van Politie

J. Fontijne.
y

in de:
sntrale Veiligheidsdienst,
ivastraat 68.
-Gravenhage.



Weekoverzicht

* * MftïI.D. Ha.rl.rn.
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Op Dinsdag, 9 Maart 1948 hield de "Vooruitstrevende Partij
voor Wereldregering" in Restaurant Brinkman, Pain te Haarlem, een
openbare vergadering.

Sprekers: A, Brakxhoofden uit rs-Gravenhage en Mevrouw H.
,j
A.'

Meyers-Kehrer uit Bussum.
Zaal capaciteit: 70 personen. Aantal aanwezigen: idem.

A. Brakxhoofden besprak hoofdzakelijk punt l van het begin-
aleprogramma nl»i Het Nederlandse volk doordringen van de nood-
zakelijkheid, dat de fegering.eventueel in samenwerking met ande-
re landen,onverwijld het initiatief neemt tot voorbereidende be-
sprekingen tot de vorming van een wereldregering met parlement,
gesteund door een internationale politiek.

Om tot verwezelijking hiervan te geraken is,aldus spreker,
nodigt
Ie: fundamentele verandering van de huidige politieke structuur;
2e: economische samenwerking van alle volken;
3e: dat alle natuurlijke bronnen ten geode moeten komen aan de

gehele gemeenschap»

'\w Meyers zeide:,dat de nieuwe partij samenwerking
zocht met Federalistische partijen o.a. de "Bellamy-partij",
wiens programma zeer veel overeenkomst vertoonde met de "Voor-
uitstrevende Partij voor Wereldregering".

Wij moeten.aldus spreekster.een Wereldregering hebben.willer
wij niet ten onder gaan aan machtspolitiek. Er moet een andere
rechtsorde komen die de menselijke rechten waarborgt.

Zolang er geen wereldregering is,zolang zullen er koloniale-
burger- en wereldoorlogen zijn,die op geen enkele andere manier
kunnen worden voorkomen. om

Tenslotte werd een ernstig beroep gedaan op de vrouwen in
de strijd voor een betere wereld aansluiting te zoeken bij de
nieuwe partij»

De spreektijd van beide sprekers tezamen bedroeg nog geen
30 minuten. Hierna werd gepauzeerd,waarna door beide sprekers
enkele ingekomen vragen werden beantwoord,welke beantwoording
de vragenstellers echter in vele gevallen niet kon bevredigen.
Onder andere werd de vraag gesteld,hoe de nieuwe partij zich

s voorstelt zijn doel te bereiken.waarop de spreker letterlijk ,
» antwoordde: "Nou,dat weten we eigenlijk zelf nog niet,een vast!

omlijnd plan hebben we nog niet,maar daar zal in diverse op tel
richten commissies aan gewerkt worden". '

De vergadering maakte een enigszins stuntelige indruk.
De bijeenkomst had een ordelijk verloop.

Haarlem, 12 Maart 1948.
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12 Februari 1
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BUREAU B

In antwoord op Uw schrijven No. 28629 dd. *+ Februari
heb ik de eer U het volgende te berichten:

~~J Johanna Theodora Reuvenkarap Gille, geboren 16 Maart

1' 1901 te Blitar (N.O.I.), huis- en echtgenote van F.
Zwollo, wonende Cronjéweg 9 te Oosterbeek, woont
reeds vele jaren in deze gemeente.
Zij is lid van de Remonstrantse Broederschap in deze
gemeente en neemt daar een vooraanstaande plaats in.
In 19̂ 6 werd zij door de Partij "Praktisch Beleid"
candidate gesteld voor de gemeenteraad alhier, doch
de Partij bereikte niet het vgreiste stemmenaantal.
Omstreeks 1 9̂ 5- 1 9̂ 6 werd zij/gekozen als presidente
van de Nederlandse Vrouwenbeweging, afdeling Ooster-
beek. Na het bezoek aan enkele vergaderingen te Am-
sterdam bemerkte zij, dat dit een Communistische be-
weging was. Zij deelde dit aan de leden van de Af d.
Oosterbeek mede, waarop zij en de meeste leden van de
afdeling bedankten als lid. Laatstbedoelde afdeling
zou thans geheel opgeheven zijn.
«Haar politieke richting gaat tussen de Partij van de
Urbeld en het communisme.
Zij is ant̂ mlljĵ xiatfi , leest "Vredesactie" en "Vrij
Neder lam".
Inderdaad is zij een van de oprichters van de Vooruit-
strevende Partij voor Wereldregering.
Voor het Bestuur en de doelstelling van deze Partij
moge ik U verwijzen naar bijgaande circulaire^ -

A a n

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst



AFSCHRIFT.

BEGINSELPROGRAMMA DER VOORUITSTREVENDE PARTIJ v. WERELDREGERING
met INI. POLITIE.

1. De mensheid is een gemeenschap van verschillende, doch gelijkwaardige
individuen, zowel mannen als vrouwen, die gelijke rechten en kansen moe-
ten hebben: met name
a. Het recht op een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid5

de partij verwerpt daarom iedere vorm van dictatuur.
b. Het recht op een menswaardig bestaan van de wieg tot aan het graf;
c. Het recht op een gelijke kans tot het tot ontwikkeling brengen
hunner capaciteiten en het innemen ener daarmede in overeenstemming
zijnde plaats in de Maatschappij.

2. Het beginsel van gelijke rechten en kansen vereist een dusdanige re-
geling van de arbeid, dat ieder individu over tijd en middelen beschikt
tot ontwikkeling van zijn persoonlijke gaven.

3. De totale materiële welvaart is afhankelijk van de mate van samenwerking
tussen de leden der gemeenschap. Deze samenwerking moet derhalve zoveel
mogelijk worden opgevoerd, terwijl aan deze samenwerking afbreukdoende
uitingen zo sterk mogelijk moeten worden ingeperkt (beginsel der econo-
mische verbondenheid). Op deze wijze zal ieder burger de arbeids- en
levenslust worden hergeven en zal hij de zekerheid verkrijgen dat het
profijt van zijn werkzaamheden hem ten volle ten goede komt en dat hij
mede verantwoordelijk is voor een blijvende en algemene welvaart, niet
meer onderbroken door economische crisis en oorlog.

!+. De totale materiële welvaart wordt het hoogst opgevoerd bij volle krachts-
inspanning van ieder individu. Derhalve moet de individuele beloning
niet in de eerste plaats van het resultaat, doch van de mate van krachts-
inspanning worden gesteld.

5. De cfilturele welvaart der gemeenschap hangt af van de culturele welvaart
van ieder individu afzonderlijk. Het beginsel der economische verbonden-
heid vereist dus een beperking van de persoonlijke economische vrijheid.
Het persoonlijke karakter van de culturele welvaart vordert d.e.t. een
zo hoog mogelijke opvoering van de geestelijke vrijheid. Hiertoe dient
ook, binnen het kader der economische verbondenheid, het individu door
vorming van verenigingen zoveel mogelijk zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid te worden gegeven (beginsel der culturele en geestelijke
.individualiteit).

6„ 'Aangezien het gezin een der belangrijkste milieu's is, waarin de cul-
turele ontwikkeling bepaald wordt, dient een gezond gezinsleven te
worden bevorderd.

7. Een blijvende doorvoering dezer beginselen en dus een blijvende cultu-
rele en materiele welvaart zullen slechts gewaarborgd zijn bij een al-
gemene Internationale toepassing. Derhalve dient met kracht te worden
gestreefd naar een federatie, waarin alle volkeren der aarde op demo-
cratische basis deelnemen.

8. Deze federatie dient bestuurd te worden door een wereldregeling en
parlement met internationale politiemacht. Het Wereldbestuur moet zich
bezig houden met alle vraagstukken, welke de internationale samenwer-
king kunnen bevorderen, doch onthoude zich van elke inmenging op cul-
tureel gebied.



VOORUITSTREVENDE PARTIJ VOOR WERELDREGERING

Genoodzaakt door de drang der omstandigheden en gezien de steeds toe-
nemende gevaren van een derde Wereldcatastrophe, die de mensheid om-
ringen, hebben ondergetekenden, Nederlandse mannen en vrouwen, voorbe-
reidingen getroffen om met volstrekte afwijzing van elke dictatuur,
over te gaan tot het stichten van de

VOORUITSTREVENDE PARTIJ VOOR WERELDREGERING,
met onder anderen de volgende doelstellingen:
1. HET NEDERLANDSE VOLK DOORDRINGEN VAN DE NOODZAKELIJKHEID DAT DE

REGERING IN DE UNO EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDERE LANDEN, ON-
VERWIJLD HET INITIATIEF NEEMT VOOR VOORBEREIDENDE BESPREKINGEN TOT
DE VORMING VAN EEN WERELDREGERING MET -PARLEMENT, GESTEUND DOOR EEN
INTERNATIONALE POLITIE.

2. Wapenfabricatie uitsluitend ten behoeve van de internationale poli-
tie, in opdracht en onder toezicht van de Wereldregering.

|3Jhtsrnationale regeling van grondstoffen- en voedsel verdeling.
\ /H-. Internationale rechtsorde, waarbij onder anderen ieder land de

plicht heeft een geschil op vredelievende wijze te beslechten en
het recht om bij een dergelijk ge/schil een voor beide partijen
bindende regeling te verkrijgen.

5. Bevordering van het internationaal verkeer tussen de volken, o.a.
door wettelijke invoering op de scholen van het onderwijs in een
wereldhulptaal.

6» De drang naar levensruimte te doen verdwijnen door arbeidsmogelijk-
heid voor ieder mens in elk land.

7. Democratische opbouw, ook van het economische leven.
8. Medewerking tot ontwikkeling -van het culturele leven.
9. Waarborgen voor vrije meningsuiting op ieder gebied.
10 De vrouw neme in de Maatschappij een zoveel mogelijk volwaardige

plaats in.
Ondergetekenden zijn er zich zeer wel van bewust dat oprichting de- .
zer nieuwe partij versnippering van krachten kan betekenen, doch gezien
de volkomen negatieve reactie bij de besturen der politieke partijen
om in hun programma de eerste doelstelling (Wereldregering) op te ne-
men, bleef geen andere uitweg over, daar huns inziens ook de algehele

\s niet op te lossen is zonder Wereldregering.

X l A» Brakxhoofden Den Haag
/ • Ir. C.C.J» de l'Espinasse Scheveningen-
— l Me j. C.C.M. Hissink Haarlem
X i W.N. v.d. Hout Den Haag -
X̂ * Mevr. H. Meijers-Kehrer Bussum
J( t Mr. v.d. Muijzenberg Den Haag
-* Mej. J. Ie Rütte Groningen
vl Mevr.Th.Zwollo-Reuvekamp-

Gille Oosterbeek •
Het voorlopig secretariaat ^rordt waargenomen door Mevr. H.Meijers-
•Kehrer, Groot Hertoginnelaan 3&a. Bussum.
Zij die met het bovenstaande instemmen, worden verzocht dit aan voor-
noemd adres mede te delen; zij zullen dan spoedig nadere berichten
ontvangen.
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Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering.

In Tredesactie1', orgaan der Algemene Nederlandse Vredesactie,
2e jaargang No.l, komt een bericht voor, waarin de oprichting wordt
aangekondigd van de "Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering'».

Het initiatief voor de oprichting van deze partij werd o.a. ge"
nessen door Me j «J» Ie RUtte te Groningen.

Ik moge II verzoeken mij 20 uitvoerig mogelijk te willen doen in-
lichten omtrent deae partij, haar doelstellingen, bestuur etc., waar-
bij ik tevens gaarne de volledige personalia en verder van belang zijn-
de gegevens omtrent Me j. 3". Ie Rtttte zal ontvangen.

HET HOOM) VUT DE GEMTRAIE
V£ lUGHEIDSDUKST

;.),. Namens deze:

de Heer Hoofdcommissaris
Politie, [

J.G.Crabbendam.
O H I H G E N.
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Partij

Ia "Vrede s act Ie", orgaan der Algemene Nederlandse Yredesactie»
Icomt *©a torloht voor» miwda1 4* ^pricliting wordt

te **fiaov)Bltc«jrvf«ote Partij
Set initiatief voor é» oprichting v«n deze pirfcij werd o,a*

lichtön QHttrfcnt daae partij, haar üoelst»llingöa, bestuur et e.,
Ik tvinms gearae de TOlledi«« ^«rsonalia «m verdor TOE belang
gegoTene oatrect M»rr«ïfe,awllo-ReuvekaHip öille SMUL

de Heer Gosimissaris" '

HET EOOH) YAH DS GEOTEAl»

ctesei

f
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.
2© jaaxg6iiig Ho,I, kees t een berioht v oor ? waarin 40 oprieiiting wordt aa»-' '

Bet liitftftèief1 war & $pj?I«>&tlii§ TB» 6*3* p«*tij '<*MT& ®*«»
öoor He.dwl̂  Ilsiiers-Kelircr. geb. gS Juni 130£ te Aaisterda», «pÉEül»

ör*aertoginïieiaaii >6a t« Bussttm, die tevens het secretttri&at op sieh ' : •
heeft ^nooiöii» ' ; ; , ' ' . ' • • • " - . • • . ' " -

Ik moge U Tersawfeen mi j -zo mogelijk - uitroerig omturnt deae , .

' HET H<KJPD TM M GEHTEUEE : - " '
partij te willea 4o«B

Hamens
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YoorultstreveMe Partij v cx>r

4 yebruarl S,.

'nttftü'iirTiil''

In "Tredesactie"» orgaan 4*r Algowwi* H&derlandse
2« Jaargang Ho *1, kcaafe »«n bericht voor, waarin &« opriehting wordt

i^Ü van de TooruitstrerwKie Partij voor Wweidregcr in^*» ,
Hot iaiti«tief Toor de opriohting ran d«a» partij werd o*a*

t* ÈBO^fiSa&'m-
Ik m*ge r ë e a mi j 20 uitvoerig mogelijk t* willen do*a

partij, haar doelBtölliageo» bestuur »to.f waarbij
Ik t<rr«ns e«u»a* A* Yölladlge persoaaiia «A ver««r rac
gegevens aaatr*nt Me,J*e.C.H.Hissinï: aal

01 de

TAfi
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Partij yoor Wereldregering.

"Tr^desactie" , orgaan d«r
2è jaargang No.l, Iccait een berleht TOOI-, waarin t* oprichting
gekondlgd van de wyooruitstr«T»ade Partij voor W*r*ldr«g«r ija^" .

Set initiatief voor i» ml^MJtog van &•£# partij w»rd o.a. gpao-
door A>Brfttorhgof<leB te

Ju , . r a a — . T I J L . n i i J . i J i ^ r j j ^

zal ontrang«B*

ia0g* H 'Wï'zCMik»» mtj JEO
wülen do*n luliêhteR oaatrent dez* partij, baar

bestuur eto., iwarbij ik töveas gaarn»
«a iarder Tan belaa« Kijoèe geg«v*ns catr«at

HOOJD YA» 0S C3EÏITRAIE

,

/•
v
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3 H E I M.
BUREAU B l 26NOV,
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Betreft; Haar aanleiding van de brieven van de
Radicale Vredes Augustus 1947 en van 16 October 1947, beide
Partij. betreffende de oprichting van de Radicale Vredes PartTJ

wordt dezerzijds het volgende medegedeeld:
Hoewel in het maandblad "lle Federalist" van Juli

1947 een bericht werd opgenomen, waarin de oprichting
werd vermeld van de "Radicale Vredes Partij, moet dit be-
richt als voorbarig worden beschouwd, aangezien deze par-
tij thans nog in oprichting i s . . • '

De naam "Radicale Vredes Partij" is gewijzigd in
"Partij voor wer_e_ld r e g e rj. ng en'w e r e l d pari e me nt". He t voor-

ƒ {/'.-} t tuyigw 'bes L uurr""z"öTT"s"aniênges':t"eT~d"~ "zi j n uit:
• ^ ' - « 1 . I-.a-.leo Bernard VAN DEN MUIJZBITBBRG. geboren te \Yar-

schau, 19 Mei 1914, Patrijslaan 20 te 's-Gravenhage, Bel-
é j lamy [voorzitter).
.'{••*• § 2. He vrouw METERS te Bussum. Verdere gegevens voorals-

nog onbekend.Zij zou zich bezighouden met de reclassering
van politieke delinquenten (secretaresse).

{ . f"'j "/ ', t 3. Ir. Parel Go'enraad Johannes DE L'ESPIITASSB, geboren
» te Haarlemmermeer,30 September 1892, Leu^ensestraat 41

te 's-G-ravenhage, A.ÏT.V.A. en vermoedelijk P.v.d.A. (pen-
•ningmeester).

Uit het ingestelde onderzoek bleek, dat door voormel-
de partij in oprichting contact is en wordt gezocht met
de politieke partijen, hetgeen tot resultaat had, dat de
G.P.H, mededeelde, niet geïnteresseerd te zijn.

De andere partijen zouden nog geen beslissing hebben
genomen.

De mening heeft postgevat, dat de Partij voor
regering en wereld parlement geen, "j pvanRvathaarhpl _rj_

De aandacht blijft dezerzijds op een en ander
tigd en wanneer nadere gegevens ten dienste staan,
deze bij vervolgschrijven worden medegedeeld.

Verzanden op 25 ITover-iber 1947
aan: het Hoofd van de C. V. D.

V/er e ld-
heeft,
geves-
zullen



In._liohiingendien.3t.
G R O TT I ïï G- B H.

W°' - v ~

"*"'* k-0 X

R A P P O H g. Düiv^MÜ H
'*T

|
f

ïïaar aanleiding van het schrijven B.X. 20101
van de Gentrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage
d. d. 8 Augustus 1947 en 16 October 1947, houdende een
verzoek om inlichtingen aangaande de "Radicale Vr e d e s -
Partij", kan na ingesteld ondorzoek me^zekerheid wor-
den gerapporteerd, dat er van genoemde nartij, tot op
heden, geen afdeling te Groningen is opgericht., ter-
wijl ook geen nropaganda er voor is gemaakt. In dit
verband kon v/orden vastgesteld, dat zekere:
Jaoob KLOOSTBHMAN, geboren te Achtkarsnelen (Pr . ) io
10 Maart 1876, wonende te Groningen, Gorechtkade 8a,
momenteel te Groningen orrtreedt als nropagandist voor
het "Radicale Pacifisme" . Hij trad op als spreker on
een ver gg d. e r Ing, die door genoemde organisatie in het
begin van het jaar 1947 in het Café BIEEKES te Gronin-
gen werd gehouden.

Van het "Radicale Pacifisme," gaat te Groningen
zeer weinig actie" uit. 2ij bèTegde~~in samenwerking
met enige andere anti-militairistische organisaties
op Donderdag 11 September 1947 in het Goncerthuis te
Groningen een vergadering, waarvan een uitvoerig ver-
slag werd ingestuurd.

De oprichting van een afdeling van de "fiadioale
7jc g_d l esp ar t i j " zal te Groningen schert) in de gaïen
worden gehouden. Indien nadere bijzonderheden bekend
zouden worden, dan zullen deze onmiddellijk worden
0 P* T1 A. "H T\ "hpPT1*^ M .«. *•*•*•*»*• •— —^——— -i, — •- — «--•.•...«>— P-. — •-«- — ** — -._ — — _ — _ _ _ — ̂ __^ \j J, 1̂  V I IJ \JJ, W V> V J* l̂ • •*"••"" — -̂  — — ^— r~m-r*m m~i~ n- ̂  «• î  — ̂  •« î  «^ >.• -̂  •_ «.HIK w. »• «• •« •• ••

R O W I ïï G E F, 31 October, 1947..
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Happel.

Hiermede moge ik Ü mi^n scnrijTeQ no. B.X.20101 d, d. 8
Augustus 1947 in herinnering brengen, waarbij ik ü verzocht mij
te willen doen inlichten omtrent de oprichting van een "Hadioale
Vredes partij", hetwelk bericht wordt in het maandblad wde Fede-
ralist" van Juli 1947.

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

HET nooyj) YAK DE CSHTHALE
V1ILICSSID3DIMST ,
namens deze :

De Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te «3-GRAVSNHAGE.

J.G.Crabbendam,
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Rappe l .

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. BZ. 20101 d*d. 8
Augustus 1947 in herinnering brengen, waarbij ik TJ verzocht mij
te willen doen inlichten omtrent de oprichting van een "Badieale
Vrede» lartij*, hetwelk berieht wordt in het maandblad *de ïede-
raliat» Tan Juli 1947.

Met spoedige beantwoording zult ü mij zeer verplichten*

HET HOO?D DS

namens deze:

De Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te AK3TERDAM.

l/
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182730.
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Radicale Vredes Partij.

In het maandblad "de Federalist" van Juli 1947, komt ©en bericht
voor, vermeldende de oprichting van een "Radicale Vreaes Partij"» sou-
der enige nadere gegevens*

Ik moge U verdoeken te willen doen nagaan of wellicht in Uwe
gemeente van de oprichting dezer partij iets bekend is.

Gaarne zou ik zo uitvoerig mogelijk worden ingelicht omtrent
deze partij en de personalia en politiekfj oriëntering van haar oprich-
ters en bestuursleden.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
te \ -"EERDAM. M

HET HOOH3 VAN DE CENTRAIE
VEILIGHEIDSDIENST
Haraens deze:

«T .G .Gr abbendam*

Coll»:
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Hadicale ?redes Partij.

In het maandblad wde Federalist" van Juli 1947, komt ©en berleht
voor, vermeldende de oprichting van een rfRadioale Vredes Partij", sou-
der enige nadere gegevens.

Ik moge ü verzoeken te willen doen nagaan of wellicht in uwe.
gemeente van de oprichting dezer partij iets bekend is.

Gaarne zou ik zo uitvoerig mogelijk worden ingelicht omtrent
deze partij en de personalia en politieke oriëntering van haar oprich-
ters en bestuursleden.

,an de Heer Hoofdcommissaris
Politie,\T HOOFD .YA5Ï DE CEOTRAtE

VÉILIGHEIBSDIMST
Namens deze:

J »G .Gr abbendam.
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Radicale Vredes Partij»

In het naand'blad Mde Federalist" van Juli 1947, komt ©en bericht
voor, vermeldende de • oprichting van een "Radicale TTredes Partij", zon-
der enige nadere gegevens.

Ik moge U verzoeken te willen doen nagaan of tvellioht in uwe
gemeente van de oprichting dezer partij iets beksnd is»

Gaarne zou ite so uitvoerig mogelijk worden ingelicht omtrent
déze partij en de personalia en politieke oriëntering van haar oprich-

•ters en bestuursleden.

lan de Heer Wnd «Hoof dcomraissaris /
ran Politie, J&r v . v
11 ,FJ i VP.WTT. AfTE - \

ÏÏET HOOH) V/Jï Dl CEKTEAIE
¥11UGHEIDSDIEHST

deao;

,̂

3oèl.ï

.G .Cratibendaia.
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Radicale Vredes Partij

In het maandblad "de Federalist" van Juli 1947, komt een bericht
voor» vermeldende de oprichting van ©en "Radicale Yredes Partij", zon-
der enige nadere gegevens.

Ik moge U verzoeken te, willen doen nagaan of wellicht in uwe
gemeente ven de oprichting dezer partij iets bekend is.

Gaarne zou ik 20 uitvoerig mogelijk worden ingelicht omtrent
deze partij en de personalia en politieke oriëntering van haar oprich-
ters en bestuursleden.

HET HOOFD VAN DE CENTRAID
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

tan de Heer Hoofdcommissaris
Politie,

K̂ONINGEN.'

oll,:tfï
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Rotterdam, 19 Augu;

Volgno.

1 AUQ

L

d.d. 8 Augus-
dicale Vredes

In antwoord op Uw schrijven
tus 1947, betreffende de oprichting van een
Partij " , wordt bericht, dat van een dergelijke oprichting
hier ter plaatse niets bekend is.

Vernomen werd, dat het maandblad " de_J?ederails t "
" een Amerikaanse uitgave zou zi jn , waarvan de vertegenwoordi-

ging voor Nederland bij A.Rodrigue3T_Br;en,t, nadele personalia
onbekend, wonende te Bergen N.H», B.reelaan 112 ^ou z i jn geves-
tigd, doch dat de vereiste papier toewij zing en/verwerking s v er-
gunning voor het blad geweigerd zijn, z0dat de' verschijning
niet geoorloofd is en hier omtrent de heer Batenburg van de
Centrale Dienat voor Economische Controle (Cf 'Ë.D.B.G.) te
Amsterdam eventueel zou moeten worden ingelicht.

fe
t

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst» Javastraat
68 te 's-Gravenhage.


