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Pamflet, verspreid op 24-3-50 aan de ir..gang vari 
de Machinefabriek Frans SmQlders te Utrecht. 
Op andere plaatsen in de stad is dit pamflet, 
voor zover bekend no g niet verspreid. 

NEDERLANDSE VREDESRAAD 
12-4-50.

Nw. Keizersgracht 61, Amsterdam. Tel. 58151 
Secr.: Haakon Stotijn. 

Volksraadpleging vooi· de vrede 

Ik, inwoner van Nederland, boven de 18 jaar, spreek mij uit: 

• 

VOOR TEGEN 
(een van beide woorden doorhalen) 

het buiten de wet st�llen van atóombommen als wapen 
in een eventuele oorlog.

de vernietiging van de voorraden atoombommen iJ1 alle 
landen. 

internationale vermindering van de bewapening en een 
bi!jvcmle V1·ede tussen de volkeren. 

C> 

... 

(Iedere Nedel'lander wo1·dt geacht niet 

meer dan één stembiljet in te vullen} 
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RAPPORT 

Aan: Holoi'd B 
Vans JrA"RA 
No.: A/267 
ONDERWERP: Nationale stermilsg onr de a�ombom ea bewapwnr;. 
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1. Clipper heeft Ternomen. dat h•t Nederland•• Vred•• Cont7,ea heeft medegedàeld,
dat het te beginnen oP 1 Maart a.a. een nationale •temming wil houden Toor de
atoombom. on b•wapeai:rig. Aan alle Nedt1rle.nder1 boTen de 18 jaar zal nrzooht
worà•n om  ••n formulier in te Tullen. waarin de hieronder Tolgend• Toor1tellen
k\lluuln word•n aangeaomen of verworpen,
a. buiten de w.t atellen TILn. de atoombom ala eea middel tot verai•ti.ging

toekomstige oorl0g;
b. wrlliotiging -n.n all• atoombom TOorrade:n in all• landenJ
o. verminderinr; van bewapening •n •en blijv0nde -n-ede tu11•n alle landen.

2. Clipper Terzooht on• om oommentaa� onzerzijda op deze •temming. op d• organi
aatie en de hoofdper•onen op de achtergrond.

14.2.1950. 



N o t 

Ae.n: 

Van: 

'f,Tn 
•' . 

• 

1 t 1 e 

lfARA 

H.B. 

B 7�944 IIIm/h 3 n.a.v. schr. van rapport van KARA aan H.B.
7g944 z. Co • 

In antwoord op Uw schrijven no. !\..267 dd. 14.2.1950 betref" 
rende "Nationale stemming over de atoombom en bewapening", be• 
.richt ik U dat bij het nneaerlands Orpa.nisatie Comité van het 
·uereldvredes Conp.res te Parijs" inde.rdaad plannen bestaan tot
het houden ven �r:n. "vredesverkiezinr,en".

Deze "vredesverkiezinp;en" zouden met ingang van 1 !:aart 
1950 een aonvan� ne�an. 

Tot op heden is� nog niet �ebleken dat do plan nen in 
uitvooring zijn. 

Zodra de aotie wordt in�ozet en • hierover meerdero 
gegevens ten dienst staan, znllen deze ie Uwer kennts worden 
gebracht. 

( III}. IJ.B. 

14 ráart 1950



r.99-A-'50. 
Betr.Werkzaamheden 

Vredescomit�. 

Op Donderda6,30 Maart 1950 te 20 uur werd ten huize van 
J.BRUGMAN,Gprevelingenstraat 6 hs Amsterdam,een bijeenkomst
gehouden van een van de sub-comit�'s van het Vredescomit� 
Amsterdam-Nieuw-Zuid,waar de te volgen gedragslijnen i.v.m.
de aanstaande Volksraadpleging voor de Vrede door BRUGMAN 
werden uiteengezet • 

. :. ,, À,,,.�!"_ J 
Aanwezig waren, behalve BRUGMAN ,mevrouw c. G. CLERKX-van der

, ,,._.,
v

• VELD:EN en mejuffrouw M.FADBEL. 
De bedoeling was geweest,dat ook A.A.D.ANIELS en Th.Chr.DUYKER 

� aanwezig zouden zijn,dooh deze hadden verstek laten gaan • 
./t./1.4..,,� Later is van D.ANIELS bericht ingekomen,dat hij van enige werk

zaamheid voor het comit� moet afzien,daar hij als handelsreiziger 
's�avonds weinig thuis is. 
J:RUGMJ\N begon met te zeggen,dat het organiseren van de stemming
in zijn omgeving oorspronkelijk aan zijn echtgenote was op
gedragen,doch dat deze,door haar vele werkzaamheden voor de 
N.V.B.,hiervoor geen tijd had.Hij had het toen van haar over
genomen. 
De bedoeling was,dat het hierboven genoemde groepje,waer voor 
D.ANIELS nog een plaatsvervanger moet worden gezocht,het rayon,
dat begrensd wordt door de Scheldestraat,de Amstelkade,de 
Haringvlietstraat en de Wielingenstraat,bewerkt en wel gedu
rende ongeveer 3 maanden 3 avonden per week. 
Ieder lid van het groepje bewerkt per avond 4 huisnummers,wat,
gezien de hoogbouw in deze omgeving,neerkom,ét op 16 gezinnen 
per avond. 
De eerste avond wordt het pamflet waarin de uitspraak van 
EINSTEIN, "Veiligheid door bewqpening is een illusie"voorkomt,
verspreid.De volgende avond wordt getracht een of meer exem
plaren van de "Vredeskrant" te verkopen en de derde avond 
moeten de mensen overreed worden het stembiljet in te vullen.
Elk der "leden" van het stembureau wordt uitgerust met een 
dichtgeplakte kartonnen schoenendoos waarin een gleuf is aan
gebracht en elk der stemmers kan,na een der op het stembiljet 
aangebrachte hokjes te hebben doorgesohrapt,zijn biljet in de 
doos dden,die dan,op de dag van de stemming,(of beter het stem
men tellen) ten huize van BRUGMAN onder toezicht van elk die 
het zien wil,geopend wordt. 
Naar BRUGMAN zeide,wordt deze gang van zaken door geheel Amster
dam gevolgd.De gehele stad is in rayons van enige huizenblokken 
verdeeld en ieder hayon heeft zijn stembureau van 5 man. 
In het argumenteren met de oandidaat-stemmers moeten deze 
vooral gewezen worden op de verschrikkingen van de atoom - en

1 H-bom. 
Bij de besprekingen over een eventuele vervanger voor D.ANIELS 

't\1 werd door mejuffrouw F.AUBEL de naam van de bekende Otto E.G.M •
. , HUISWOUD genoemd.BRUGMAN merkte evenwel op,dat de beide 

Jl.� "HUISWÖOOJlN'�wegens hun Amerikaans burgerschap,niet voor dit
werk in aanmerking kwamen. 

\ 
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GEHEIM . 

Dit wijst erop dat mevrouw HUISWOUD intussen ook in Nederland 
is aangekomen,fwaarvan bevestiging werd verkregen via het 
Bevolkingsregister te .Amsterdam,}en dat,wear BRtGMAN zo direct 
wist wie bedoeld werd,HUISWOUD intussen zijn relaties in 
c.P.N.kringen heeft uitgebreid en mogelijk meer activiteit
áan de dag legt.
Op deze bfüjeenkomst is nog bekend geworden,dat zowel BRUGMAN
als zijn vrouw,beiden lid zijn van de c.P.N.;dat BRUGMAN 
eigenaar is van de "Van WOU-apotheek", van Woustraat 168,
Amsterdam,dat de schoonvader van BRUJtiAN,C.SITSl!N eigenaar
van verschillende apotheken in Amsterdam,wonende taleriusstraat
200,Ams"tiBrdam,eveneens communistisch $eorienteerd is en dat
als voorzitster van het Vredescomit� Amsterdam-Nieuw-Zuid
optreedt mevrouw P.A.GROENEVELD.�

PERSONAL IA !

'Johannes BRUGM.AN,geboren te Sloten,11 Juli 1913. 
•Alexander Abraham DANIELS,geboren te Antwerpen,14 December 190� 
1 Theodorus Oliristiaan DUYKER,geboren te Amsterdam,12 Juli 1890.

i ,IMari FAÛBEL,geboren te Soerabaja,16 Juli 1914. 
, .Adriana Anna KRTJIMmK,geboren te Rotterdam,18 October 1916, 

e.v.P.A.Groeneveld.
;1,otto Eduard G.M.HUISWOOD,geboren te Paramaribo,28 October 1893 

thans wonende Sloestraat 3-II
1

Asd. 
� i Maartje SITSEN,geboren te .Amst�rdam,4 Öctober 1916,

e.v.J.Brugman. 
•J J Cornelia Geertruida van der VELDl!N ,geboren te Schiedam,

2 Januari 1891,e.v.P.Clerkx 

�� 1 �:��:���;����:����;;!��:���������::_:::�:::�::�::�------
J\.\l.\�, 
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"AMSTERDAM VREDES-STAD 
.. 

MEDEDELINGEN-BLAD VAN HET AMSTERDAMSE VREDES COIHTÉ No. 3. 
Secr. Nwe Keizersgracht 61 1e etage - tel. 58151. 

========�==================================-=-=-==---------=-===-

DE VREDESVERKIEZINGEN. 
De eerste resultaten van de Vredesverkiezingen kernen thans binnen. 
In he-.:; Metaalbedrijf "Holland" is deze stemming gehouden in het 
scha ftlolrna 1. 
Aan §:_11� op deze dag aanwezige personeelsledén van het _geh�l� . 
bedrijf werd een stembiljet overhandigd en onmiddellijk we.er t,pge-
haald. · � 

Van de 44 personeelsleden stemden 3� v66r bn 7 blanco. 
In de Mercatorstraat in West werd de eerste buurtstemming geh�uden. 
B7.1 bewoners van deze straat brachten hun stem uit, waarvan 355 

"/ r " 

voor, 5 �en en 11 bian90. 
Deze uitslagen demonstreren· du;Ldel:ijk, h•e groot de vredeswil van 
de Amsterdamse bevolking is! 
De ervaringen bij de VOC'rpere iding leren )ns, dat \rele Cemi té' s 

· deze voorbereiding onderschatten of verkeerd aanpakken.
Met nadruk w]jze·n w:ij er op, het tJ.itgebr.eide nrtikel over de Vredes
verkiezingen in de laatste Vredeskrant (No. 4-) op pagina 3 n�g
eens nsu.wkeu.rig te -lézen.
ER MOET VOORAL GEW�AKT_WORDEN !Eg_E!� !E:{E�L_HQOJ !EQE� QP_D� yogg:.

Zowel in de bedrijven ais in de bu.u.rten �oet worden zerggedragen,
dat alle betrokkenen op de hoog�� zijn.
Van tevoren nauwkeurig met de Vredeskrant werken is b.v. e�n ait
stekende manier van voorbereiden.

, D.AAllifAAST HET WERKEW MET DE STEUlifL1JSTEN !
Îedereen, die wordt aangesproken om ee.ia b:ijdrage, oo_k ul geeft hij 
of _zij nog g�en geld, wordt 0;-p l.J.et vraç1gstuk van de wapentransport er: 
1ewezen. , �

• erder zal zelÏStandig door het bedrijfs- rif bö.urtc�mi t (§ een mani
fest je moeten worden samengesteld én vei·spreid, waarop de dag van 
de ve:rkiezi ng wordt Upnge kop.digd. .. 
Zo mogelijk ook nog een la,atste, oproep.je de dag vóór de stemming 
plaats vindt. - · . 
Als las,ts:te ondersteuning bij het nfgeven van de stembilj eiït e lll. kan 
het z.g: Einstein-rnnnifestje worden gebruikt, wat echter in be
perkt aantal be schikbnar is, 
Zcrgt echter in deze voqrbere id;Ln,, dat een ��tl=-2..�mmissi� tot 
stand komt, die_ het vertrouwen geniet van de. betrokkenen. 
Als de ste.m.men zijn opgehé'.1.ald in bus of cartonnen doos met e·en 
gleuf, zal deze tel-commissie ..:.p het daarvoor beschikbaar gestelde 
t.el-.formuliert je de uitslag vastleggen en ondertekenen. 
Uit vele ")jëdrijven. en buurten bereiken ons bericht6n, dEit er hsird 
aan de voorbereiding wordt gewerkt. 

z.o.z •

., 



. Gû;ft: Eï
°
ç_hi-cr ook ··s.l'l�-. erv2ringen en resultûtei-r, afscfuriftcn van 

menifest jes, onz. zo spoedig mogelijk door aan . •us secrGtariaat�
Nieuwe I�eizersgracht 61. 
Het ui twisselei.'l van fü,ze ervnringcn k�n vBn z�cr veel nut zjjn 
bij 'de verderG trfwikkel:tng. 

WERKT .ALLEN W-u::DE OM DE VOLKSUIT8PRA.AK VOOR DE Vfil::DI; OOK IN -----------·�·-·---··------·---bMSTERD.AMTOT-ËEU-SUCCEST.Ë M.AKEN !
-------· --·---� ... ----------;-----

�'. 
-0-0--0-0-0-

� . 

r .. �����fr:5i:;��i:i;��. ai;�,:�;::;�;;:;��:�::;�;:l 
ing0znmelde gelden nf te rekenen > ra..i Qage1tj�s_v�n_9_t�t_5_��r- ,Ï � 
err b�ven�ien is ons Secretariaat geopend :l 

elke Donderdagavond van 8 - 10. ;l'

1, 
Wacht piet tot 8.lles, compieët-is,-·mn:::r rekun reëds nu- -- -,

l- sllcs af, wat ('lp.dit moment in Uw bt:z.it is. , 
1 • • 

--{l,. '" ,. • • •• ·os • 
' 

J' .. ....... . .. ................ , .. r .. __ 
.. -_

.
_ ..... _._._. __ . -----,-----

.... .

INFORMATIE-J,. vorm V.A N HET Hl. ,ri:;r? VREDbS COMITÉ. � ·------� ,._ �.-., ... -----.. --... ·--· ------------i..-... _____ _ 

i\linnndagavond 20 Maart a.s. om 8 u.ur belegt het Amsterdamse Haven
Vredes Comité &en. grote inf'erlJk.-at·iev:e,· bijeen'lrnnrstl • in eeh der müen
van � ti 

II m� RODÊ L:GEUW 11 , Damrnk 9 3. 
Op dez.e avond zjjn verenigin�en en organisaties vnn allerlei nard
door het Ha�en Vredes Cpmite uitgenodiijd om te worden ingelicht 
over het doel en streven van het Comite. 
Wij roep.en alle Comité 1 s op dit initiati0f' ·van harte te onder
steunèn· en meçle te werken, fü.1t z·oveel m•.geljjk ver entgii;igen, organi-
saties en instellingen op deze 2.ve.nd aanwezig zijn. 

• 
• -0-0-0-0-

ONTSPANNINGS.AVOND VOOR 
HJ.VENbRREIDERS EN HUN. �EZINBLEDEN •

. Eveneens ep Maandagavond 20 Maart znl in ·Bellevue een grote -.nt
spanning.s;::vond worden gehouden voor de havenarbeiders en hu:::., 
vrouwen en huisgenoten, georganiseerd �oor 

de Arbeid ers Bond voer Cul tuu.T. 
Werkt in :üle buurten m.e.de, dë:it de H.kVEJITAI"�i5.c;IDERS EN HUN VROUWEN
op de ze avond ::iánwezig zijn. 
Toegangsprijs 15 c�nt. Kaarten verkrtjgbaar btj 

diverse bedrijfscontacten
in d,e haven. 

-0-0-0-0-0-0-
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,, Veiligheid door bewapening 

is een illusie'' 
zegt professor AJbert EiDIIWlt 

In het machtige koor der voor
standers van de Vrede heeft thans 

Me wereldberoemde Amerikaanse 
•toomgeleerde, prof. ALBERT

EINSTEIN, zijn stem doen horen
en dit op een moment, dat de im
perialistische ·regering van zijn
land met de nieuwste vinding op

aet gebied der wereldvernietiging 
"'llaJ'ongleert, de waterstofatoombom . 

.,De ontwikkeling van de water
stofatoombom maakt de vernieti-. 
ging van alle leven op aarde t6t de 
technische mogelijkheden", 
zo begon Einstein zijn radiorede. ,,Door de radio-actieve ver
giftiging van de �tmosfeer zou dit inderdaad kunnen gy,. 
schieden." 

"De gedachte, dat veiligheid verkregen kan worden door bewapeniDS, 111 
bij de huidige stand van de militaire techniek een geva�lijke illusie. .._ 
de zijde der Verenigde Staten wordt deze illusie in het bijzonder gekoeánl 

z,r het feit, dat dit land-er als eerste in slaagde een atoombom te f,IIÎdu
�· Deze mechanische, technisch-militaire psychologische houding !leeft 

onvermijdelijke gevolgen: · .

,.Iedere houding van de buitenlandse politiek wordt slechts dool' 
één gezichtspunt bepaald. Dit heeft geleid tot het oprichten van 
militaire bases in de gehele wereld en tot de eèonomische "611-

.terking van mogeliJke bondgenoten. In het b�enland heeft 
dit geleid tot de concentratie van een reusachtige financiële 
macht qi de handen van de militairen, de militansatie van de 
jeugd, een nauwlettend toe-zicht op de loyaliteit van de burgen 
ea intimidatie van diegenen die zelfstandig willen denken." 



� 

"De bewapeningswedloop als gevolg hiervan 

heelt een hysterisch karakter gekregen. ,, 
"De middelen voor massa-vernietiging worden nu overal met koortsachtige 
haast ontwikkeld. Iedere stap verschijnt als de onvermijdelijke consequentie 
van de voorgaande. Op de achtergrond verschijnt steeds duidelijker de 
algemene vernietiging." 

"De gedachte, die alle politieke actie moet leiden, moet "daarom 
zijn: Wat kunnen we doen om een vreedzaam samenleven en 
zelfs meer samenwerking tussen de naties mogelijk te maken. 
De machtige beweging van voorstanders van de V.rede, 'die deze vreedzame 
samenwerking propageert, telt thans meer dan 800 millioen vredesstrijders. 
In Nederland is het de NEDERLANDSE VREDESRAAD, die de strijd 
voor de vrede en tegen de oorlogsvoorbereidingen der buiten- en binnen
landse imperialisten beeft aangebonden. 

Tekent de volksuitspraak voor de Vrede, dié in �laart u4I 
begint. Kiest tegen de bewapeningswedloop, tegen de oorlogs
voorbereifilngen, tegen de atoombom. Kiest voor de Vrede. 
Want .... 

Veiligheid door be:wa pening 
0 

IS een illusie 
;, 

• 

• 
Nederlandse Vrede13ràad (Secr. Haalton Stotijn), Nieuwe Keizersgracht 61 I, 
Arnsterdam-C. Telefoon 58151. 
Gerneente-Giro B 10261, t. n. v. Mevr. C. H. Hagen-Van Beek, Frans van 
Mierisstraat 116, Amsterdam�Z. ,
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NEDERLANDSE VREDESRAAD 

Nw. Keizersgracht 61, Amsterdam. Tel. 58151 

Secr.: Haakon Stotijn. 

Volksraadpleging voor de vrede 

Ik, inwoner van Nederland., boven de 18 jaar, spreek mij u.it: 

1 VOOR 1 1 TEGEN
(een van beide woorden doorhalen) · , · 

1 

•0, C �· "'' \• •••,•••,·::-, :� ... ,.,.,·.-,,,het buitén•de>Wèt'-Stellen•van atoombommen�als,wapen .:,,.:;••.xJ' •,
· , ... · in een eventuele oorlog. · ,, .· ... ... '" . -, .· . · ,

4�,, ·:'-' '""�"' ... � ï!Plo",;,,,,. , ,;;;,,'s'i'i·.i .1:, .... ;-.riibteruatfün�le,.vennilidering-.:.van . dè··bewapening,en" een« .-4';'., ,.:i
\ .. -.. ,-,.&,,· ··"";,.. , ,: .;· · • <:. blijvende ·Vrede:.t1188en··de vól�reu;,·.:;1�,1""fz,-t,:,.-,,�.,,·: :I''.:' ,, '':::.':-::, ·:,�-

• 

. . ,,,.,,.p,�• .. ,:;,.,, -· .. ,,. . . . : :· .,. ,, ... , , ..... ,.. ,., · ·••'- ·:•:,·, ,, .,y ;. .• .,,._,<!·· (Jedent, N'ederlandeir- w•rdt ceaoht lllet 
;<.,._;,.,,,:,, . ., .. ,.� ,..,, r,•, 0,,,11\;•,' ' I •;, •>,! :•J",li. ._;.,,,. lllliéêt': ... ''6éla '!l�biljet··la-.&9 • Tilllell) 
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VETITROUWELIJK 

Verbindingi 19 
0/1 no 362'50 CPN
Onderwerp: Kadexvergadering van de OPN -Utrecht,

gel1ollden op 13-4-50 in café "Olympia"
alda�r. 

---------------------------------�--�---�--------�-------� 

Berichtgever betrouwbaar 
waard&ring berioht: idem 
..... --..... --------·------------------------------------------·-

De vergadering was bekend gemaakt donr het zenden van 
een 'brief je aan de leden van de volgende 1nhou.d:
"CPN - UTRBOHT liariaplaats 18. 
11 sronn K.An.rm Vh'RGADERU-JG 
" rraarde "Partijgenoot, 
"Bij daze nodiffen we je uit voor een apoed-kaderveJ:gader1f18 
''op llortclerdae" 13 Ap:ril in Café Olympia, Amsterdamsestraat
"wee 348, J"anvang 1:3 uv.r. Toee;eng ilit:::l,!l,itend met partiJ
''boe,kje. 

Namens de �ag. Leiding: R.v.d. Velde • 
.aanwe:6i6 waren: 

111CHAnD VA�: lICR VELDN (17-1-10), vooxzittex, 
2IEîEE GNIRHEP (14-5-18), politiek aecr. CPN, 
MARI1'US �:U2US PL�TEJ. �10UT1C DIEL2S�EN (22-11-13) secr.; 
l:iOVf.t'l� c;a.e.nde :pe:rsoner4 zijn tevens belast met de dagelijkse 
leiding; 
1.HsnAnnm:3 AN�ONIUS FMY (15-5-18),
LEENJ)BR� C!L.:ST (17-7-iJ), 
JHAllW.l''i':� CATI01Il:JA GE:srTJE STCrl(OOPER-Jm RIDlli.:R (2-7-1900), 
co:mm11c 1AG'l'3CAA:L < 15-2-12), 
1MffIHUG VAN mm ;"'îEBN (26-1-21)' 
\'lILL1:liá :aJSJ3BR�US VAl'I DER S1UYS (28-11-21), 
J0Hl;.NN2S JACOBUS VAU DEH STERN (12-5-96), 
JACOMrUA SCH..tt�umms- v.OOSTEN ( 15-3-15), 
mmN.ARllUS JOHAiO!ES SCI-fP.BU:lER:J ( 4-2-19), 
HERM/1.,� SCHEIDT ( 18-11-12), 
OHRIS','IA1'.!1 ULTZEN ( 13-6-1900), 
ARIE COR.NELIS VA1i WI.1,::.IC·EN (12-10-23), 
\','OUTER VAlî mm VORST (�1-8-15), 
Tu\VID �oncou (25-7-99), 
JOHAmlA PAULil'lA COt\N';LJ.A LO:CïBTilJ!NK { ,-11-26), 
J.AU }'!)füD.lUK DE ROOY (18-12-89), 
snm1 D1 ROO (9-10-01), 
JAN HENDRIK PIJPER (10-2-06}, 
HENDRllC VAN E�TER (31-1-82), 
LOURENS BOT�NlJEHG ( 22-2-96) , 
JOHAU FERDINAND CIIR1ST O<�FEL GRllNDELEl� (31-3-19) 
en een zekere Druppe.rs. 

De voorzitter, Van der Veldo, heette alle kaderleden 
van harte welkom en deelde mede dat de bedoeling van de 
s poed..-k:adexvergadexing 111as, alleen informatieve besprekinge
to houden in vexband met de zware strijd die ttwij" tegemoet 
gaan. Hierna gaf hij het woord aan Gnirrep. 

-2-
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GiUTIRBl' eprak: ongeveer als volgt: 
"Kame1·adenl Wij hebben een oproep tet jullie ge1•icht met 
de bedoeling, jtü.lie te gaan inlichten over ,,at wij in deze 
verkiezingsdagen mooten gaan doen. Er staat in de toekomst 
veel war.k te wachten en dit alles moet staan in het teken van 
de Vr e de. Wij zien in het �,exeldgabeu:ren dat de lcxachten 
van de vrede met de dag sterker worden. Wij zagen kort gele
den in Den Haag dat de Generale Staven onder leiding van Omar 
Bradlef met koortsachtige haast werken aan de voorbereiding 
van een oorlog. Wij hebben in d1emdagen gezien dat de vredes-

meetingen in Den Haag met alle miadelen der reactie werden 
gesmoord, maar de vredesvriep.den �ijKl sterker dan de gummi
knuppels en de sten�uns die zij op de stxi,jders van de vrede 
willen los laten. Bedenkt wel, dat de a�m va.ei hen die de 
oorlog willen ontketen.en, verlamd ia door de v:rienden van de 
vrede. 
wat zioh in 13elaië voltrekt - an i�dere partijgenoot weet 't 
is, dat Koning Leopold ,veer naar België 1;e.rug wil. HiJ, die 
direot na de bezettiag van België naar 13c:rohtesgaden ging om 
met Hitler i;e onde.:rhanà.elen en be1::Jprekingen te voeren; Leo
pold, die �en v�n de boezsmvrienden was van Hitler, Pranoo 
en üuasolini. Die heboen de Vlamin�en en -;-alen niet vergeten, 
maar belangzij�e.r is lle t, dat �ij het spel dó6.r llebben met 
deze fascist, die een dienstKneoht ia van het Amerikaanse 
ka.pi taal. D&a:ro.m l1e h ,en zij 6ezame nlij ,{ dtl strijd aange bon
den en zijn zij tegen t,,n�uglce.ei van .tJCopold. In hun �trijd 
wordt e.r niet gekeken of d.e neu�en ooL'lcrunist, katholiek of 
christelijk zijn. 
Kailierndenl Dit moeten wij de o�volkine duidelijk maken. 
Bij v�le 1nensen leeft de gednchto - en dit komt doordat zij 
ve:c ,!,iftied zijn door pn:rs, radio en élnc1ere p.ropaganda - dat 
Rusland een oorlog ontkete11t tegen '1foderla:id. !äe.ar vraag hun 
eens eerlijk, of lederlaad reeds nu al niet bezet is door 
Amerika; zij zullen da.n toe moeten eeven dat het zo is. Al 
wat doo.r de r-..ge:ring tot wet wordt gemokt is op bevel van de 
oorlogsvoorbereidars 
Wij als Dist�ictsbestuur moeten conRtateren dat zelfs bij 
vexscllillende pa:ttijgenoten het 3if "raete voet heeft gekre
gen, 1at fascisten, pCX$ €n rndio ook hen in Utrecht te pak
ke "l heb'ben eekr<:!g'ln. ,.leen" lWJile.racie :i, de ti.id d1.e nu ia aan
gebroken is niet een tijd van uit iJtü tit .. /; der werkende bevol
king. Z1jn we te o�timistisch<? Meen, <1e oorlogsstokers hebben 
deze '.9k9n naax hun laatste middel moeten grijpent namelijk: 
de provocatie. 
Kanerade.o, wij zulle,1 on mouten at..n de slë1g; Elk kaderlid, 
elke ;..�:JV-er, de vrouvn,n van de vroul'lcnbo .1tsging zullen de 
komende weken de vrerlesgedachte aan de Utrechtse bevolking 
bren� en. Wij zullen atxaatverkiezinGen Jarn houden en elke 
straatbevoner gaAu v:ragen of hij oorlog wil of vrede. Het 
materiaal vooz de pxopaganda is aanwezig. Wij z�llen een 
teloo.lilliiissie in elke stxl:lat inatell.ea .,cl� na de stemming 
huis aan huis bekend gemaakt zal word.en. ( Opm. Verb. 19 -
I1:l.dien iie taloora."lissie ttivorun beke ncl 6� 10.akt zou woxden, 
zouu.en de "kiezers" te goed merken dut het een commt.tnistisohe 
actie be"c:ro.f.) 

-:;-



/moeten 

-3-

"Hier ligt de plioht van alle afdelingsbesturen. En ik stel 
voor om niet te gaan�discusseren daar ex nog verschillende 
�eraden zijn, die/gaan werken voor de verkiezingsactie." 

SIMON DE ROO (9-10�01) vrangt hierop om nogmaals een brl
roep te �ogen doen op de kam�raden om bij ds openlucht
meetings met minstens 20 man ai?.nwezig te zijn. 

Van der· Velde eluit dan om 21.1;; uur de ver�e.dering. 



• no. 1740, Dienstgeheim.

Onderwerp: Actie van de Nederlandse Vredesraad, 
afdeling Putten. 

Bij lagen : Twee.

Hierbij moge ik U berichten, dat op Zaterdag 22 April 1960 
ten huis aan huis pam:f'letten met bijbehorende stembiljetten werden 
verspreid. 
Het betreft bier een actie uitgáa.nde van de Nederlandse Vredesraa 

inzake het houden van een volksraadpleging voor de vrede. 
De verspreiding vond o.m. plaats door de U reeds bekende personen, 

t.w. E.WELLERDIECK, geb. 4-12-11; Maartje FREDRIKSEN, geb. 4-11-24;
� � X..1 v,, Nonja HELSDINGEN, geb. 5-S-33; A.BONTEBAL, geb. 31-8-86; F.de FAUW,

• 

� geb. 1ol1-22 en N.SCHUITEN!AKER, geb. 4-11-99 • 
Zeer vermoedelijk hebben nog meer personen aan de verspreiding 

deelgenomen, doch deze zijn niet bekend geworden. 
Het pamf'let draagt het onderschrift: "Afdeling Putten van de Neder 

.landse Vredesraad". Wie in het bestuur dezer afdeling zitting hebb 
is niet bekend. Niet onmogelijk wordt het dezerzijds geacht, dat 
dit bestuur slechts fictief is. 

Het ophalen der stembiljetten geschiedde door te �utten woowacb.ti
ge communisten, waarvan enkele hierboven reeds zijn genoemd, in sa
menwerking met elders wonende personen, nl. uit Amersfoort en Ut
recht. De personalia van deze laatsten zijn niet bekend. 

Met verwijzing naar het op de voorpagina van het communistisch 
bl.ad "De \ITAARHEID" van 25 April 1950, met als opschrift 11PUtten wil 

,. geen tweede ramp" voorkomende bericht, wordt opgemerkt dat de in
houd daarvan op zijn minst schromelijk overdreven geacht moet wor
den. �Vanneer men bedenkt, dat het inwonertal van Putten ruim 10. 300 
bedraagt, moet het verzamelen van 861 stembiljetten wel als een po
ver resultaat worden aangemerkt. Bij onderzoek is nog gebleken dat 
vele inwoners bij de ontvangst van het stembiljet niet wisten waar 
zij aan toe waren, temeer daar velen zich met de inhoud van de bij
gevoegde circulaire konden verenigen. Toen zij echter bemerkten dat 
het van de c.P.N. uitging, hebben zeer velen het stembiljet met oir 
culaire vernietigd. 

De gehele actie verliep vrijwel onopgemerkt. Dat zij op enthousias 
te wijze door de Puttenae bevolking werd ontvangen, zoals in het be 
richt gesuggereerd wordt, is geheel bezijden de waarheid. 

Apeldoorn, l Mei 1950. 



Aan ALLE Putter Mannen en Vrouwen boven 18 jaar. 

Mannen en Vrouwen, 
De verschrikkelijke gevolgen van de laatste oorlog liggen ons 

allen nog vers in het geheugen. 
De ramp die Putten trof, hoe v;ers.chrikkeli jk ook, is slechts nog 

gering vergeleken bij de verschrikkingen die ons bed·reigen wanneer een 
nieuwe oorlog mocht losbarsten. 

EBN OORLOG 
I 

GEVOERD MET ATOOMBOMMEN 
1 ·ZOU EEN GROOT DEEL VAN DE 

WERELD IN EEN PUINHOOP VERANDEREN. 
Vanzelfsprekend hebben wij als Putten.aren niet de macht een 

log te verhinderen .. Maar wat wij wel hebben dat is de kracht van ons 
1n ;i kunnen ons onomwonden ui;tspreken voor de VREDE, 

• 
Voor i1ernietigyig van de ATOOMBOM·! 

Juist wanneer wij, als Putter be�lking, die zozeer van de 
geleden hebben, onze stem v66r de Vrede en tégen een monsterachtige 
OORLOG in de schaal zouden werpen, zou dit een grote indruk maken. 

'\.lat wij daarom vragen is dit: 
Over één of twee dagen komt iemand bij U �an de deur om U te 

vragen bijgaand biljet in te vullen. 
Bespreek met Uw gezin (kinderen boven 18 jaar) of U aan dit biljet 

Uw stem vóór dè vrede en tégen de atoombom zult geven. 
. 

' 

Het biljet zal overdag opgeha8.ld worden, zodat meestal de man niet 
thuis zal zijn. 

Wanneer wij dan komen, dan weet degene die thuis is hoeveel per
sonen aan de stemming willen meedoen en hoe ieder wil stemmen. 

• 

Er hoeven_geen namen ingevuld te worden! 
Alleen Uw Vóór of Tégen iS voldoende! 
Op deze eenvpudigè wijze kunt U reeds helpen bij het werk voor 

de vrede. 

Wij doen een krach�ig beroep op U: 

T O O N T D U I D E L I � K U W V R E D E S W I L ! ! 
-------------------- ·-----------------------------------

Doet a?e e

\/oor" 

a' 017 t:le Volksu1'fSj-1rc101< 
0

1e. \lrede .. �,.19
Afdeling Putten van de 
Nederlandse Vredesraad. 
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Ons kenmerk: 
1620/50 I.D. 

\ 
Datum: .--

-·� ·- - · · 
\

22 ï:11eil 1��E, 1950 \ 
1 ALD/ ,Jf'frj j

Hierbij zend ik U 2 afschrif
ten van twee circulaires, gericht aan de 
plaatselijke comité's van oe Nederlandse 
Vredesraad met 3 foldertjes in fotocopie 
als bijlagen. 

"ei�" 

! 
Bijlagen: 5. 
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NEDERLANSCHE VREDESRAAD 
N.Keizersgracht 61 
Amsterdam c.

tel 58151 
giro 108700 

Waarde Vrienden, 

Amsterdam 17 Mei 1950 

Ingesloten doen wij U hier toekomen enkele stembiljetten, zoals deze zijr. 
aangenomen op den Nationale vergadering van fr Vredesraaa te Amsterdam 
Zondag j .1. 

Zoals dus reeds vastgesteld was, wordt onze voornaamste taak honderd
duizenöen van deze stemmen voor de punten van Stockholm te verzamelen. 

Wij roepen U daa�om a�len op om de vred�sverkiezingen op grote schaal 
te gaan organiseren. 

Bestelt zo snel mogelijk de verkiezingsbiljetten! 

Aan de slag boor honderd duizenden vredesstemmen! 

Met Vredes Groeten, 

Nederlandse Vredesraad 
Secr. N.Keizersgracht 61 
Amsterdair 



• 

N ED!i:RLANDSE VR�D SRA.AD 
Nw.reizersgracbt 61 
!msterdam

Waarde Vrienden, 

te 1. 58151 

Amsterdam 5 Mei 1950 

Hierbij doen wij U toekomen een aantal folders, waarvan het de 
bedoeling is om er mee onder de intellectaelen en kunstenaars 
te werken. 

Vochten de mensen,welke in Uw plaats bezocht worden, niet meteen 
kunnen besluiten hun handtekening te zetten, (jan kunnen ze altijd 
nog een aanvraag voor een bezoek van een vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Vredesraad tekenen. Dan bestaat er alsnog gelegenheid 
de eis van dit foldertje te end ersteune n. 

In tet verband met de dringende noodzakelijkheid, deze eis door 
een zo groot mogelijke m assa te laten ondersteunen, verzoeken wij 
U met klem alle moeite te doen om tal van prominente figuren uit 
Uw plaats te bewegen te tekenen. 

Uw folders met sp anning weer terugziende, tekenen wij, 

Met Vredesgroeten, 

De Nederlanse Vred sraad 



•
Aan de Nederlandse Vredes Raad,

Nw. Keizersgracht 61, Amsterdam 

,· 

Ondergetekende is bereid een vertegenwoordiger van· 

de Nederlandse Vredes Raad te ontvangen om over 

de vermelde eis te spreken, waarna alsnog de mo

gelijkheid bestaal de handtekening in een speciaal

daarvoor ingericht alhum te plaatsen. 

)faam 

Ac!rcs: 

Functie 

• 

(handtekening) 

Ónders·faattde persoden fie66en 
reeds ondfH'Sfeu,ad 

... J'ulfot-Curfe1 

ó. John Rogge 

Èmi·Taiad 
A. Fadejew'
L. Al'ágO'I\

Ötmérá41 il il� 
I)r, ÈndfCfrtt, 

I1Jt Ehrénbutg' 
Pierre 'C°ot '" 

Jean Bo�.ter 

Ada Allessandrinl 
-

M. Anderaen-Nexö 

.. 

atoomg'eieerde, 11obelprtf !AViruiaar, vdor' .. 
zifter vàl. het weretcl-vredescomité, 
vooÎ:màlig dpenl>aár aanklager det""'-,,1' · 

· AJnerlka&Dlle Regering in NeUNnberg;. 
èhfueea ec1ttt1ver. 
Sowjet-R\UIJl.8Cb schrtJV'er. 
Frans scl!iijver, 11ecretarls van het m

Wmationale ll(Jftwtbureau van intellec
tuelen voor de Vl'ede. 
oud-minister in Mexico. 
veómtal1g zendeling In ,puna, voorzit� 
ter van het Canadese vredescomlt6. 
S<swjêt-ltusafséb. &ch$er: 
oua-inlnhltar- van de Fra.naè- Republiek 
(radlcaa1). 
KatJiÓlfèk · priester, Vóórmaitg' profesaol" 
in het Jlaten:i.atioDJ,l� recht aan het. Kf.;. 

0

tholiekê liistltuut té. ' )1',al'ija..; . 
presldènte vàn da. lnterna.tiana,ë Î>emo
cratlscba Vrouwen F,ederatie. 
. . � .. , . r • 

D?\t&l aç,�t,q,r,,.,�·,
�azili�s,��et.·' , . Ame� a<:hTIJyel". ,··, ,,·. 1 } •,,,· 
·�t� � <lé ttäUUMé Sóétru.î 
ltsche Pa.ttij:
secretaresse van. de héWègblg van voo�
uitatrevende Italiaanse Ch?".stene.n. 
Deena IChrt,ver, 

Oproep van de 

te Parijs, 

Wereld Vredesraad 

April 1950 

9 
Wij eisen het onvoorwaardelijk verbod van het

atoomwapen, het middel tot agressie en massale 

uitroeiïng der mensheid, en het instellen van een 

doeltreffende internationale controle over de uit

voering van deze maatregel. 

Wij zullen die regering als oorlogsmisdadiger be

schouwen, die als eerste het atoomwapen gebruikt, 

t�gen welk land dan ook. 

Di Vittor:lo 

.Naam: 

Adres: 

F\mctje: 



VERT.ROUWELIJY.. 
Verbinding no.72.,;, Li t t. G .no ... �Z;�-o 
Betreft :Vei- 0aderinc Limburgs V.tedescomite. 

Xf_ __·f 
J . 1 
\ ' ? 5 :�Et 19§Cl 1

t·
A

c: 1Qf»�J 
Op woensda&, 17 Mei 1950 werd ·i;e Hoensbroek in liet � . · 

gelegen aan ae Kouvenderstraat no.200 een besloten v�rgadering ;ehoudan 
door het Limbur�se vredescomite. 

, Deze vergadering werd 5eleid door Johannes Hubertus HABbTS,geboren 
te Schimmert, 11 AU,Justus 1882 ,gepensionneerd onderwijzer ,\.,onende te Vsl
kenburg-Houthem,Ern..ïBlaan 16,voorzitter van dit comite • .Aanw:;zi6 '!laren 21 
personen,waaronder 7 vrouwen.De a�nwezigen waren in hoofdza9k af:evaar
di6den van h�t .A.l�.J.v.,ae H.V.B. en cle vereniding "Vereni�d verzet 1940 
-1945 .De ver&aderins werd te omstreeks 19. 45 uur geo:pdnd .1\ada t er eni:;e
discussie �tl. !!#latsgevonden over de "resolutie van Stockholm" ,kreeg

�rancisco DLlZ BAUSTE,ge boren te Rotterdam, 17 A_i:>ril 1917 het woord .Hij
deelde mede ,aat in Limburg moet v,orden overgegaan tot de oprichting van
plaatselijke vredescomi tea .De be sta9nde organisaties, zoals het A .I; .J. V.,
de affü" lingen V'3n de :�.V.B. en van 11Vereni .::a Verzet 194u-1945" zullen
met deze 01).L'ichting worden bel.:: ... ,t"Om te be0innen �al op '.'/oensaa6,24 I .• ei
a.s.te Hoensbroek ae stel'IW!.inb, ,;;orden 0e_peild en zullen hanatekenill(,en
worden ingezameld 11voor de vreäe 11 .D"' .;�m€.!nte Eoensbro"Jk. zal da .... rbij .1ls 

• p_·oef en als voo!'beeld mo t,sn èienen.Dcor e�n .;;,:i.'oot aJntal leden van het
.L:i: .• J.V. (o.a. 14 _;>ersonen uit HeArlen) en de "i�.v.B. (een vijft ... l v:i.•ou
wen uit Heerlen) zal -san de actie worden dt:1°lcc:nomen.Huis aan huis zal
de ber:oners v,orden �evraagd of 'jij voor of tegen ae vrede 7ijn.Luiat het
antwoord, dat men voo1· vrede is, agn v:orè t een 11 stel!lbrief je 11, waar op II ja 11 
voor,rnmt,aÎc;:;escheurd en in de LleUÎ van een tot lit "oel mede te ne'11en
k.:1rt onnen a oos c.edeponeerd. ve:cd :::!' ry,ullen Lui '3 a.: n huis handtekeningen
voor de vrede worden verzameld .De perser.'n, be ln st rr.e "- l"'e.:; 7'3:'." !:1'ne 1"' l'l van
hanatekeni!l[en,hebb�n 1e opdrac�t om de mensen,àie hun handtekeni�� pll:lat
sen te notere1:. o.: hun naan" en t"ldres te onthouaen,omda ·-. 0etr3cht zal wor
den èeze _!en.sen ·t;e be-:Jegen zitting te nemen in een plaatselijk vreèesco-

�Ln1.te .Dit laatste or voo:cstel van iï:ien Hu.uS:C.L3KB3RG � .. ::.lhsl....1ina ,Johanna 
van Rossum,ge boren te 1 s-ner togenbosch, 21 Fe b1·uEri 1318, echt6enote van 
Cliristi.-=1cn :10 ....... EL.Cl-iB�RG,wonendB te .Brunssum,Bexëellest.raat 29) .O.u1 1,e :!.:o
men tot een zo g1•oot mogelijk aantal voorstemn1el's,z ---1l tevoren nour het 
vredesconüte in Hoensbroek een brief ',ioraen �er�reid van een Fr"3ns ?...X. 
priester (bedoeld ·wordt vermoi::>delij:h. ëe abbe BOl.:aLIE.i:i.).De 

0
emeenten,1,el

ke vervole;ens 0]0.."l de beurt zijn om te woroen be·.,,�rkt zijn Brnnssu.w. en 
Heerlen.De vergadering was te omstreeks 2L.. _::5 um· ten e ü1de. 
o.a. wareu aan�ezig: 

.J!llf3 be ts voornoe:nd, Johan�es Fr.'.ll'lc:Lacus l'f...;IJ::J\THOF ,ge boren te Elst ( Glà.), 
18 October 1904,secl'etaris van he-:; Limbu.t·6s Vredescomite,�·.onenae te He<=:r 

"'l1en,Dahli2istraat 14, Antoinette van HuvFF,.seboren te i'.iev . .cssen,9 :0-2c1:;mber 
1t11920,scht6e.note van Ch.erles Joseph Mal'ie JAl\S� .... x, .. onenae te :ae6.l.'len,Vor·...., 
i lstenstrae t 4v; :..Iie.n Horse lenberb vocrno<:::ma, ,lD:,"1vl?'�N ( vermoede li�k :ï:Tsm1 rik 
'"KE1�;-E::JK, vrnnende te Brunssum,He idestraa t 37), NA:;.INGS, won::.nc'le te i/faastricht 

;(l•ilMini JAGT ,v.onende te Brunssum;Bernardus Hubfius 13tiAAK,geboren te Heerlen 
17 D<?.ce·mb er 1926,schoenmaker,wonende te He0rleJl,Hetelstraat 49;1F/ieter 

i-lGRI.CKSPOüR ,ge boren te Haar lemermeer, 1 Juni 1919 ,;aijm-,erker ,v, onende te 
'I..IHèensbroelc,Lot.ha.riusstraat 46;DTol BAUSTE voorroemd,il.JAGT,v1onenae te 
,<..}Brunssum,Hazekampstraat 62;Nicolaas HnRDORFF ,2,e boren te 's-Gravenhage, 
,J 1rovember 189v,betonti.,1n.erman,v.onenae te Het:rlen,Anjelierstraat 76;Jo
"iriannes DROOMERS ,ge boren te Oss, 22 Januari 1894 ,mijnwerker ,wonende te 

Brunssum,Brunahildestraat 27. 
Door het bestuur van het district Heerlen van de vereniging "Verenigd 
verzet 1940-1945" waren voor deze vergadering een twintigtal convocaties 
verzonden.Slechts vier leden hadden hieraan gehoor gegeven.van deze con
vocaties gaat een fotocopie hierbij.Einde. 

Heerlen, 22 ïllei 19'10. 



• 
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Aan de Secretaris van het 

�:::�:1?�:� 
Heerlerheide, 11 Mei 19�v 
-----------� -

w.v.

Hierbij sturen wij U een rantal uitnodigin

gen voor con v crgaucril'lt; vnn hot LimburLS Vrudcscomite. 

Wij verzoeken U vriendelijk deze uitnodigin

gen door te sturen na<'.I de secretarissen der afdelingen van Uw 

organ1sBt1e, terwijl wij tevens grote prijs stellen op de a�nwe�: 

zighoid ven een gewe:stelijke bostuurder. 

Groetend, 

secretaris Limburgs Vredescomite 
J. Neijenhof, De.t1liastrnat 14
Ht:?13rlerheide.
-·-- --- --
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hic·rbij nodigen wij U uit tot het :>ijwonen van een 
verg2.dering ui tgcsch.:reven door het Limburgs Vre,lescomi te. 

U weet dut de strijd voor de Vrede door de wapen

zendingen in oen ncuut stadium gekomen is. Wij verwnchten d�t 
��n of me�rdere bestuurders Uwer organisatie de vergadering zul
len bijwonen. 

Wij mogen er U nog even aan herin:1eren dat het doel 
vnn het Limburgs Vrer.lescomite iss Een zo groot t.ogelijk aantal 
Limburgers en Limburgse organis?.ties te betr�kk·�n in de strijd 
voor de Vrede. 

Op dit ogenblik is, 12)9zien het feit van de voorbere1� 
ding voor de Oorlog,de Vrede in groot gevaa:r, !·.et is dar.rom dl\t 
wlj op het standpunt staan dat in iedere organi1;at1e, ongeacht 
het doel waé'Ivoor de organisatie is opgericht, �hans de oorlogs
dreiging b esproken ruoet worden. 

Slechts door de grootst mogelillke :.:reehtsinspanning 
van alle Vredelievende mensen zal de Vrede gerat·_ kunnen worden. 
o.s. Zaterdag en Zondag vergaderen in Amsterdom atgevaardigden
uit geheel Nederlnnd om de mactregelen te besprt:ken terverdedi
ging van de Vrede. Ook uit Limburs zullon oen :weetcl nfgtivacr
digden van het Vredescomite deze bijeenkomst bi�wonén, en daar
van verslag uitbrengen op de vorgrd�ring van a.c. Woensdag 17 Me�

��n�n_;_ l· v�rslug v1::rgadering Amsterdam 
Discussie hierover. 

2 v�rslag organis ... tie solidariteit 
met havenarbeid�rs. 
Discussie hierover. 

\Vij Nkonen du s op Uw lll6mst a.s. Woeff:,dag 1� M�1 om 7 uur J� 1. !
De vergadering wordt gehouden bij � •• �{,x.

,fY 
.. v

• c�mr.\�� ��•.�IJ • • • • r�j.�J.. • • • • • • • • • • •
... . 1\� . . n

f
t�JA .............. ; ..... '. .................... .

_Groetend, 
Secr. Limburgs Vredescomite 
J. i�eijenhof, DahliaBtraat 14
He<.::rlerhcide.
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Hijgeand doe ik U een werkplen toekomen voor .massale 

vrodea-ve�kieZ1Dl!en te fiitSterdema Dit plan is vrl3vrol in doze vorm 

aangenomen. ro seoreterlaten ven elle vredeacomitó•s to ft!!lBterdem 

hebben dit plan ontvengen. 



• 

• 
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• 

I' /_. ' . .,;, 

Ten vervolge op mijn schrijven ddo. 22.5.1950. Litt.G.No.222;5g.moge ik

u berichten dat ondorstaande oproep door het Limourgs Vredeaoomito werd ve.
. 

' 

zonden.Einde. 1 ·/ �d 
_!!e!r!e!h!i�e_2Q _ii!i_ 

01)1
,l,

Aan alle vriend�n van de Vrede. t 3 O ?at!f '950• 
OP de j.l. gehouden vergadering van het L.1..mb '§_5 \Tre.. ··

descomi te werd b eslcten tot het houden van Vretlesverkie fn,ge� in 
de gemeente Hoensbroek op Woensdag 24 Mei a.s. ,____ 

In v erband echter met het feit dat het niet mogelijk 
was voor Woensdag 24 Mei alle vo0rbereidingen g�reed te hebben 
( o.m, drukken v an stambiljetton) zijn wij genoodzaakt de 
Vredesverkiezing.in een week uit te stellen, en thans zullen de 
Vredesverkiezing�n in Hoensbroek op Woensdag 31 Mei gehouden wor-
den. 

Wij doen hierbij een zue� dringend beroep op U om 
voor ·.voensd� 31 Hei enkele ure,;1 · te rE!serveren, e11 vrige� .u om 
mede te war.ken aan· het ophalen v�..n de ste'mbiljet'�en, . · 

Het ophalen van de Vredesstemmen zal geschieden gedu-� 
rende den gehele dag van s'morgens 9 uur tot s•rivonds 9 11ur. Hier
onder vindt U een strook waarop U in kunt vul1.en 1'ftlke U1en U 
bereidt ben t in Hoensbroek mede te helpen aan hev werk voor de 
Vrede. 

Woen sd�g 31 Mei •�1 !e gehele dag een organisat1e
comite zitting hebben op een stJmbureau, daar kunt gij U dus do
gehele dag melden o� mee te werken. De plaats naai U zich dus 
kunt melden op Woensdng 31 Mei wordt U nog neder bekent gemm:kt. 

Ub egrijpt de ge,weldige betekenis" van deze eerste 
Vredesverkiezingen in de Mijnstreek

i 
ieder weldonkend mens is voor 

Vrede, aan ons de taak dit Vredeswi len te organiseren. 
Ook indien U m a�r een uurtje vrij. kunt maken is U van harte wel
komt Vele handen maken licht werk. 

Wij reke11en op Wpe!18dag 31 Mei op Ut 

Voorzitter 
Secretaris 

Groetend, 
L. Habets, Emmalaazi l,� ValkenbUJ:'.g
J. l�eijenhof, Dahliastraat 14 Heerler

heide • 

Naam: ••••• , • , ••••••••• , ••••• , ••• , • • ·,. •,, • • • • • .. • • • • • • • • • • -• • • • • • •• 

Adres: • , • , ................................................ • ••.•• �- ••• 

\''lenst Wo(3nsdag 31 Mei van .................. uur · tot ••••.••••• •. ·"Ul'
mede· te werken aan d,3 Vredesverkiezingen �te Hoensbroek. 

-----------�----�----------------
-



Verbindin� No.72. 

Litt.G.No.231/50. 

VERTROUWELIJK • 

Heerlen• 30 Mei 1950. 

Betr. s Vredesactie Limburgse 
Vredes raad. 
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/ Ten V!'.lrvolge op mijn schrijven van 22 Mei j.l., Litt,G.No. 
222)30, alsmede op het berichtje ddo.27 Mei j.l •• Litt.G.No.229/50 
moge ik U hierbij doen toeKomen een fotocopie van een schrijven van 
de Limburgse Vredesraad betrekkin� hebbend op het voeren van actie 
voor de vrede.Einde. 



Aan alle vredesvrienden, 

1 
diepg��.nde besp�elc1ngen met de ·org�.nieatoren van de vredesactien Nederland en lerende van de g�ote ervaringen der buitenlandse -vooral: Fronse - vredesbewegingen, is de .-.deeraad in Limburg tot da conolusie gekomen bat'.?' werkwijze tot bet inzamelen van adheosiebe

1
tuig1ngen· ·met de .verklaring van Stockholm grondig to moe en her-z •n. . 
. Ten eers�e zullen dè actieve werkers voor _de vrede in Limburg moeten \U tgo.é.'..n van !het principe:� Zoveal mogelijk medewerkers, ongeacht rang, stand, l'ichting of rel1g1•, voor het 1nze.Dl8len van hnndtekit'lgen onder de vertlari� van Stockholm te Winnen! 

D�t betekent dus voor u, dat gij 1n Uw omgeving moet guan orgrul.i.seren! Uw kennissen aan.het "rk zetten! Uw b�ttrtgenoten vragGn om medete WGl'lcen! Op Uw'bedr1jf een ·hàndJ;ekeningactie i.nzetten. In Uw or
garu.sntie wa.,.rvnn U l:l:d 1.a handtekeningen te verzamelen. Organist:.ties 
in haar (eheel zich laten uitspr&ken enz. •nz, 
Dus gact.het er om, dut gij als ncti�f werker voor de vrede niet 
a��een hnndtekeningen inzamelt doch.dat gij tevchs gnct organiseren. 
ilro�e!�r alt4"jd indien ge e .n· 1!Jst hfb1;- als eerste de handtekening 
van een ot meerdere bekende personen te krijgen, - dit zal het ver-

.. re werken ten zeerste vergemaltke�ijken. 
�s bijvoorbeeld: indien gij werkt in e�n bepaalde buurt, d� hnndte-

,· kening van eGn onderwijzer, doktei;, gp ·etelijke e.a •. ;Dt! pratijk leert, 
·dat �e m�1is te �erkarê voor de vrede j,n Limburg· nog al tl jd lijden
aan ondera.chatting vnn de kraeht van het vredoswillen van schier ellc 

. meiasen._ . . . · _. · 
Het worke.n in du bedrijven ondervirtdt in Limburg nog altijd moëilijk
heêien., clozu. kunnen uit de weg · .worden-geruimd, indien ge er in kunt 

, jlogen nls eerste d� handtekening van e�n bedrijfsleider, directie
�d.opz1chter, kernli� vertrouwenslDOll e.a. te krijgen, - •indien gij 
111ar1n slav.gt zullen ongetwijfeld ook de arbei.ders niet achter blij-
ven! . 1 

Werkers voor de vrede! 
Bedenkt dat ècn atoonn,.apen een terreurwapen zonder weerga is, die in
dien hij door de een of andere misdadiger,geworp�n·wordt, vernietigen 
zal zonder ondereeheids des persQo�. Bedenk ook, dat intellectuelen, 
kunaten�ars, ge��tolijken e.a, dit wètên. Indien wij in !4.m�g de 
zaak aanpnkken, dan is het zelfde mogelijk nls d� Fr�nse �t!!Jdcrs 

�or de �edo weten to bereiken,
Vriondon vnn'do vrede!· 

Dus we g�c.n nnn he-t. werk met inachtneming van bovenstannde, 

De vre�esverkiez1pg0p'1n Hoensbro�L op 31 µe1 gnrn dus niet door!

Inplaats ·daarvan ontanngt gij nu dus lijsten wnnrop handtekeningen 
Jr.unnon 'worden verzameld. Dezo lijsten·lrunt ge aanvragen bij het · 

secretariaat vnn de Limburgse Vredesrt:.:--•.d
i 

J .Nijennof, D�hliastra2't
�4 Heerlerheide. Ev:::ntuei1;J. kunt ge zelf ijsten vervaardigen nao.r he� 
.,,oorbeeld, dat gij hierbij ontvangt, Indien gij lijsten hebt met hana

tekeningen, stuur deze den zo snel mogelijk ncar het voornoemde secre-
tarinnt; 

· · 

Aan de sl�.g voor de �rede! 
Voor de Limbur�se vredcsr�àd, 
J.Habets, voorzitter
J.N�je�hof, secr .



ondergeteten de v erklaa:rt zich eem met onderetaan-
� �au, . 

Verbod van de atoombom, het middel tot massauit-
roeing der mensheid... . · 
Doeltreffende 1aternat1onelé · controle hierop. 
D�e regering als. oorlqgsmisdadiger te beschouwen 
die het eerst de ato�bom gebrUikt, tegen welk lc.nd 
dan' ook. 

• N A A M. . 1 • N A A M.
-----�- ------------------
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Verbinding: l!lo .12 31 Mei 19::>0. 
Doss.168/,-13 
Onderwerp: Verkiezingsactie Vredescomité 

Datum ontvangst berichi;:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
i/aardering bericht: betrouwbaar OP KAART 

ACO/ t

-� I 
·�" 1 JUIJ·�· f

� :M1D/d67,'j ·-'.J.levens be1•ic11t gezonden aan:--
I!ledewerkende ins1ïanties:---

DAT:�."•(, 
PAR: , ·..t,t 

-

0ndernomen actie:---

• 

Op Donderdag 2::> 1.ei 1950 werd de v:cedesverkiezings
actie dm het iuiderpark, georganiseerd door het "Haags 
Vredescomii;é 11, voortgezet van uit perceel Heelsurastraat 
147 te 's-Gravenhage. 

Hoofdbewoner van di.t perceel (een benedenhuis) is de
bekende communist: 

1 Albertus Petrus PE�TERS, geboren te 's-Hertogenbosch
10 December 1897, van beroep dru.kKerspatroon. 

In de acilterkamer van d e  suite van bedoeld perceel 
werd de medewerke1.•s aan bedoelde actie te 19. 30 uur een 
gestencild blad uitgereikt met laatste aanwijzingen (zie 
bijlage A) benevens een aantal stembiljetGen (zie voor mo
del bijlage B) ea een bus 01 doos. 

Verder werd daar een koppel gevormd en werd de te be
werken straat opgegeven, waarna men er op uit trok (zie 
laats1;e aanwijzingen). 

Na be�indiging van de opgedragen taak werd de bus o:r
doos ingeleverd op het uitgangspunt, waar de hoekjes (in 
doos oi bus aanwezig) werden geteld. Op een vraag van een
der medewerksters wat ziJ moest antwoonden, wanneer haar 
zou worden gevraagd oi' deze actie van de C.P.H. ui-tging, 
werd haar gezegd, dat zij dan moest antv1oorden: 11 .Als da,; 
zo zou zijn, dan zou ik ex onmiddellijk mee uitscheiden. 
Ik ben voor de vrede 11• Voorts moest zij de aandac�1t vesti
gen op de namen van V.ÄJ>.r ANROOY en STOTIJN, die op het ver
Jd.ezingsbil jet voorkomen. 

Het resuLt,aat vau een dergeLijke aclïle is zeer fic�ief.
Immers de medewerker belt op een bepaald adres aan. ,iordt 
de deur geopend dan overhandigt hij de man o:t' vrouw, die 
de deur opent, een si.emoiljet (zie mode.i) en vraag·r; lievens:
11Is U voor 01· tegen de oorlog 11 • De persoon aan wie die 
vraag geste.ia wo:rdt antwoordt, doorgaans onmiddellijk 11 Tagen"
zonder de inhoud van het Sï:iemoiljet te kennenl De medewer
ker verzoekt de be trerïende persoon dai1 het hoe1tje II ja II van 
heli s"tembiljet &e sc�euren en dit in ZiJn bus of doos ve 
deponeren. Bij enig -vreuze.Len doeli de medewerker dit zelI. 
LenseIJ. die wat verder Kij.iten en eersl, de redactie van he 1, 

si;emoiljet lezen, geven dH, dan doorgaans terug en werpen 
de deur dichv • .ve medewer.1rnr beschouw 1. di"t dau al.s een 
blanco geva.1. 

Uitgesproken "neen II s"temmers kom ... men niet veel 1, egen,
daar de mensen door de vraag: '' Is U vóór o:t" tegen de oor
log" overrofupe.id worden • 

.i:Ta terugiro:ms 1., aan het 1!ier·zamelpwrt worden de in de bus
-aanwezige-



/ 
-2-

aan�ezige hoekJes geteld. De medewerKer kan ecn�er ne� zo
veel. bepaalde hoekjes in de bus werpen als hiJ ze1.t wenst. 

Als bijlage C gaat hierbij de oproep om zich op 2, Mei 
1950 te me1.den in de Hee1.sumstraat No.14'/ en al.s bijlage D 
het resultaat van cte op Dinsdag t) füei 19,0 gehouden ver-•t•zingsactie. (einde) 



H A A G S 

Á i s C h r i I t 

VREDBSCOi ITE A 
Secr. A.J .IiIORIJN 
Prinsegracht 60a II 
Tel. 118680. 

L A A T S T E A A N W I J Z I N G E N 

Behandel het materiaal netjes. 
Er wordt gewerlt in ploegjes van twee. 
Een ieder krijgt echter een bus en verder materiaal. 
Ieder krijgt ook op in welke straat en ,,:elke nWilI!lers van die si;raa"t hij 
01 zij moet bewerken. 

D e z e n u m m e r s z u 1 1 e n v o o r 
n e n i n e e n p 1 o e g s t e e d s 
s 1 u i t e n. 

b e i d e p e r s o -
o p e 1 k a a r a a 

�eu v;eklct du.s eerst het iüjKje van de ene vervolgens van de anàere werker 
af. 
Bijv. 

�. de Jansenstraat neemt 1 van beiden no.2, de andere no.4, de eerste weer 
no.6 enü. 

Vraag aan de mensen, terwijl je het stembiljet uitreikt, o:i:' zij zich voor 
de eisen van het stel'lbiljet kunnen uitspreken. 
,raag direc� oÏ er meerdere peBsonen boven de achttien jaar in huis zijn 
en o:f deze ook hun stem uit willt.in brengen. 

Het stemmen gaat als volgt: 
Indien men voor de eise:1 is, die op het stembiljet staan, scheurt hij of 
zij het hoekje � van hE:.t ste .biljet af, indien niet h"'t hoekje � en 
doe dus ,;ien van deze strookjes in de stembus. 
(Indien bliklcen stembus in het ronde {. aatje, indien cartonnen stembus in 
ht: t gleuf je). 
Indien iema.r!d zegt zich niet uit te sprelcen, scheurt D zelf het hoc 1 je 
blanco ai. 
I n a 1 1 e g e v a 1 1 e n m o e t  h e t  st em b i  1 je t 
B I J d e s t e m m e r z e 1 I b 1 ij v e n. 

alla r..i.ens�.,, waarbij U aan huis ko ,li zijn van te voren ingelicht d ·-·v. 
�en rr.anifest. 

Ma a k  d u s  g e e n  la n g e  d i s c  ·u s s i  e s. 
Ne e s k o r t, c o n c r e e t m a a r  z a k e  1 i j  k. 
B e g e e f t U n i e t o p h e t t e r r e i n v a n 
p o 1 i t i e k e d i s c u s s i e s o f r e 1 i g i e u s e
d i S C U S  Si e s. 

1" A A .., m D A T u 0 p E E }! DUS D A fT I G :!: \1 I J zl\. ... ' 

·r E R K r ' dat U uiterlijk 9.30 uur op de posi; ter-ug bent.
ó 

Schrijft 012 het blaadje 12a12ier
2 

dat u krijbtz \,elke nummer niet thuis 
waren. 

V 'E "E L s u r, C E sV V .. I ..; 1 '"'.v ..... N 



WERELDVREDESOOlllTE 
Voorzitter Pl'Of. Jollot-Curie, 
Nobelprijswinnaar. 
Leden o.a: John Rogge (V.S.), 
Dr. J. Endicott (Canada), Ilja 
Ehrenburg (Sowjet-Unie), M. 
Andersen Nexö (Denemarken), 
Nenni (Italië), Picasso (Frank
rijk), Paul Robeson (Ver. St.). 

NEDERLANDSE VNEDES 
secr. Haakon Stot\jn; leden 
Charley Toorop, J. Horsmeler, 
Anna van Gogh-Kaulbach, Peter 
van Anrooy, Theun de Vries. 

• Ik eis verbod van de atoombom, het middel

tot massa-uitroeiing der mensheid.

• Ik eis doeltreffende internationale controle
hierop.

• Ik zal die regering als oorlogsmisdadiger be

schouwen die het eerst de atoombom gebruikt,
tegen welk land dan ook .

• 
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 61, Amsterdam, 

C 



• 

• 

Naarde Vredesvriend, 

A.i s chr ift 

Den Haag, Uei 19:,0. 

Uw aanmelding om mee te werken aan het slagen van de Vredes
verkiezingen in het tuiderpark hebben wij ontvangen. 

Wat moet nu precies gedaan worden, vraag-c U zich af. 

We zulLen het in punten samenvatten: 

1. U dient zich Donderdag 2? Mei om 7.30 uur
te raeLden in de Heelsumstraat No.147.

2. U zult samen met onze vriend •••••••••••••• een
ploeg vormen.

3. D ontvangt op het bovengenoemde adres:

a. 120 stembiljetten
b. 1 stembus
c. opgave van de straat waar U zich inzet, met

de stI·aatnummer 3L huizen).

4. U dient goed op het volgende te letten:

a. lees g6éd het bijgaande manixes,; dat de
mensen in de straat waar U gaat werken
nebben ontvangen;

b. wat in dat man11es1; si;aai; is waarschijnlijk
alles wat zij van het Vredeswerk gehoord
hebben. Houd� daarmee rekening!!

c. vermijdt discussies, die buiten deze Vredes
verkiezingen omgaan. �at kosu ,;ijd en zou
daardoor de organisatie van de verkiezingen
in de war kunnen sturen.

,. �a na af�oop naar het bovengenoemde adres. 
Daar is dan de telcommissie. Geef de stembus en de 
stembiljetten die U even,ueel over hebt, daar af. 

6. Aarzel geen momen (j vrienden mee te .nemen, die v,illen
helpen, doch niet in de gelegenheid waren zich eerder
te melden, Dit komt ons werk te:igoede !! !

STRIJD VOOR DE VREDB! ! ! ! ! ! STRIJD VOORD& VRJDE! !! ! 

'flet vriendschappelijke vredesstrijd
groeten, 
namens het Voor�.Vredescomité 

11RUSTt1'NBURG 11

J. if. Verduin, secretaris.
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A f S C h r i I t 

H A A G S V R E D S S C O M I T 3 

Secr. A.J.Morijn 
Prinsegrach� 60a II 
Tel. 111:3680. 

Vredesvriendlin), 

Den Haag, datum postmerk. 

Ook Uw gaf Uw medewerking aan de Yredesverkiezingen in heu Liuider
park en omgeving. 
Het .haags Vredescomité dankt U hiervoor en verheugo. z1c.1.1 er over, 
dat ook U begrepen heeIL, dat de strijd voor de rede s.Lechis kan 
slagen als dit een actieve s�rijd is. 
Je� gezamenlijk aantal uiygebracnve stemmen over alle pos�en was 
op 23 lei in het totaal 3,10, waarvan er 2607 JA, 103 NEEN en &u8 
b.Lanco stemden.
Aan het hierboven behaa1ae resultaat kunt U dus zien, dat met ver
enigde krach�en veel �e bereiken is.
Laat het 'dus niei; bij deze medewerking, doch wer.l!:L dagelijks weer
voor he� benoud van de V R � DE ! 

Voor heu Haags Vredescomité, 

w.g •. A.J.MorJ..Jn, secr.
-------------------------------------------------------------------

B (duidelijk met b.Lokle�Lers invullen) 

Indien U Uw medewerking voor een OÎ meerdere avonden nog niet toezegde 
kun� U deze strook aJ.snog invullen en opzenden aan: 
HAAGS V R 3 DES CO MI TE, PRINS EG RA C H T 60a 

�îaam: ••..•.••••••.••..••••.•••••••••.•••••••.••••••••••••••.•.••••••.• 

A.d-re s : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tegt haar/zijn medewerking toe aan de vredesverKiezingén op 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1�a on t,;vangst van d€Ze s uruok zu1. t U nog nadere ins truc u1es om,vangen. 



� VERTROU·,l'ELIJK 

Verbinding: Ho.12 27 tiei 19? '�31 M!I 1(15() ·
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Doss.168/5.11 ACD/ · �/.fl t' 
Onderwerp: Verkiezingsactie vredescomité 
Datum ontvangst bericht: 23 •. 1ei 1950 
BetrouV\baarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

OP KAART 

ACD/ 

Tevens bericht gezonden aan:--
bedewerkende instanties:---

DM: 

1PAR: ,.,, .

) 

Ondernomen actie:---

• 

• 

Hierbij word� aangeboden een afschrift van de instruc
tielijst welke de medewerkers aan de vredes verkiezingsactie 
door het vredescomité Den Eaag, secretaris A.J.LORIJN, Prin
segracht 60a II, per pos� werd toegezonden • 

Het perceel illscamplaan 270 te 's-Gravenhage wordt be
woond door: 

Marinus D'E RIJKE, geboren te Rot-cerdam 26 December 
1911, van beroep huisschilder, gehu�d me�: 

Antonia Jacoba BEEKINK, geboren te 's-Gravenhage 15 
kaart 1925, 

Zij komen in de politie-administratie niet voor en 
(�;\trokken to� dusverre op politiek gebied nimmer de aandacht.

�f. \'(:;) Adrianus Jan l..ORIJN, geboren te �chiedam 8 December 
ffeJ 7

�w . _J € l920 en
n � · . � 1 Jan 'Jillem VERDUIN, geboren te I s-Gravenhage 30 Juli 

Jl· .[1-_923, zijn bij U bekend. (einoeJ 

1 
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A f s c h r i f t 

Den Haag I�i 1950 • 

. :aarde Vredesvriend, 

Uw aanmelding om mee te werken aan het slagen van de 
Vredesverkiezingen in het �uiderpark hebben wij ontvangen • 

. �t moe� nu precies gedaan worden vraagt U zich af • 

. :e zullen het in punten samenvatten. 

1. U dient zich Dinsdag 23 Mei om 7.3u uur te melden in
de ffiscamplaan no.270.

2. U zult samen met onze vriend .•.••• een ploeg vormen.

4. 

I 

U ontvangt op hei; bovengenoemde adres
a) 120 stembiljetten;
b) één stembus;
c) opgave van de straat waar U zich inze� me� de

s�raatnummers (30 huizen). 

U dient goed op het volgende te letten: 
a) lees goed het bijgaande manifest dat de mensen in

de straat waar U gaat werken hebben ontvangen;
b) wat in het manifest staat is waarschiJnlijk alles

wat zij van het vredeswerk gehoord hebben.
Houd daarmee rekening!!!

c) Vermijd discussies, die buiten deze Vredesverkiezing
omgaan. Dat kost tijd en zou daardoor de organisatie
van de verkiezingen in de war kunnen sturen.

5. Ga na afloop naar bovengenoemd adres. Daar is de tel
commissie. Geeft de stembus en de stembiljetten, die U
eventueel over hebt, daaT af.

6. Aarzel geen moment vrienden mee te nemen, die willen
helpen, doch niet in de gelegenheid waren zich eerder
te melden. Dit komt ons ten goede •

Strijd voor de Vrede!!!! Strijd voor de Vrede!!!! 

r.fot vriendschappelijke vredesstrijdgroeten 
namens het voorl. Vredescomité Rustenburg, 

w.g. J.W.TIRDUIN, secretaris
(lHeuwediepsl:iraat 101) 

Vredescomit� Den Haag 
sec. A. J .lJOR•IJN 
Prinsegrach·t 60a II 
Tel. 118680. 
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Vernietiging van de mens 
Vernietiging van alles, 
waaraan we dagelijks werken 

J 
en wat ons lief is 

, Buurtgenoten, 

Vernietiging van de cultuur 

Dagelijks hoort U en leest U over de atoombom, en voor U als logisch denkend 
mens staat het ook vast, dat de atoombom alleen maar voor vernietiging is bestemd. 
Bovenal voor vernietiging van onsctmldige kinderen, 

van Uw en onze kinderen • • 

De atoombom dreigt hen - bij hun spel, hun rust en hun leren - uit het leven 
te rukken. Daarom verafschuwen wij de atoombom en daarom verafschuwen wij de 

oorlog. Wij wensen VREDE 

Morgenavond (tussen half acht en tien uur) komen Vredesstrijders bij U. Zij zullen U, 
Uw huisgenoten, en inwonenden boven de 18 jaar een stembiljet overhandigen. 

De inhoud hiervan luidt: 

Ik eis verbod van de atoombom 
Ik eis doeltreffende internationale controle 

hierop 
Ik zal die regering als oorlogsmisdadiger be

schouwen, die het eerste de atoombom doet 
afwerpen. 

Bent U voor deze eisen? Zult U de regering, die als eerste de atoombom doet

wer!}en als oorlogsmisdadiger beschouwen ? 
Ja? Scheur dan het ja-strookje af en werp dit in de stembus! 

Dan verricht U een daad voor de Vrede. Deze daad, tezamen met dezelfde van 

honderden millioenen over de gehele wereld, zal een machtige bijdrage vormen 

voor het behoud van de Vrede. 

Wilt U aan het welslagen 

van ons Vredeswerk 

meehelpen? 

Geeft U dan op als 

strijd dus voor de V R E D E 
met het Vredescomité "Rustenburg" 

secr. Nicuwediepstraat 101 

medewerker bij de vrienden van de Vrede, die U morgenavond komen bezoeken. 
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�atum van ontvan5stbericht 
Waardering bericht :
Betrollwbaarheid berichtgever.
Tevens bericht gezonden aan:
0nd€rnomen actie 
Wede�erkende instantie

1 Juni 195.,. ____ .... , !>f:D/ //h1_J 
zeer 5oed 
ze;çr bE:trouv;baar 
ae cieer �rocureur-Generaal te 's-nosch

Het aistl·iotsbestuur heeft aan "üb. van '.i:urnhout VE-rooden om 
l.n brabant äeel te nemen aan het Vredesv.erk (u.i"tl&ting van I,.evrouw Liuyzen
bErg) • 

..... 
.... - .. ,. ... 

0 f ><t u1�yzenb�rg maa_!{� speciale jacht op Ä�x:isi;enaars en intell�ctu-

01((,· _ elen ( �tockholm-eisen). tl_?.er hebben 5e1i�kend i öiegcrs, Leos�raa.t 3ö, beel<
1 houvier en Mevr. Bergmann-holand, öesche1.den van haar man, die leraar te

• kenen is. Zij drijÎt een winkel aan Leenderv;eg 212 • 

f 
( 

/ 

.t.r wordt aan de bedrijven gecolporteerd met een pamflet: "=an
alle wer·kers met hoofd en hand" ( bij lag,e 2). 

Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op het belang, dat de 
c.�.N. ziet in de D.U.W.-objecten. 

rteeds meerdere malen berichtte ik, dat mijns inziens ten 09zichte 
van dit object nietsteeàs een verstandige en voorzichtige politiek ge
voerd is, waardoor mensen in handen van de C.?.N. gedreven worden. Hier
bij verwijs ik naar een artücel in "De Waarheid" van 30 uei 1950: "Ru
moer in ae Bossche r,aad 11

• 

I 
De Vreàesverkiezing is over het gehele land afgelast; er komt

een soort petitionnement (zie bijlage 1). 

ûe jeugtmars op 23 Juni 1950 naar Ämsterdam gaat door. �e orga
nisatie hiervan is niet opgeoragen aan äe Vredesbe�eging, maar a�n de 
E.V.C. tr zullen steunlijsten worden aangeboden en zogenaamde belofte-

• kaarten ver.Kocht worden (prijs f. 0.03), v,aarop de eisen van Stockholm 
zijn vermeld. 

Er zijn ook reclame-raambiljetten gemaakt voor deze mars. In Eind-
hoven kon men ze nergens kwijt. 

( �qt ''- l ;...r-



• 

• 

A,msterdam, 23 Mei 1950. 

BELANGRIJKE OPROEP. 

Aan de leden van de Vredearaad en alle vredes-comité•s. 

waarde Vrienden, 

Op de zittin� van de Nederlandse Vredesraad en vertegenwoordigers 
van de comite's op 13 en 14 Mei, werd besloten met kracht de on
dersteuning van de oproep van Stockholm ter hand te nemen. Het 
snel doorvoeren van de Vredesverkiezingen werd aanbevolen, terwijl 
tevens nieuwe initiatieven werdeb aangemoedigd. 
Inderdaad heeft de volksraadpleging over de vrede, zoals die tot 
nu toe heeft plaats gevonden, door middel van stembiljetten een 
aantal successen opgelev&rd, die een bewijs vormden voor de wens 
van tallozen om de atoombom verboden te zien. 
Er bleek echter ook op de zitting van de Vredesraad, dat deze vorm 
van volksui tspraak grote 9,�g�ni.;:iatorische moeilijkheden met zich 
meebrengt, die er ongetw.t}feld4e oorzaak van zijn, ·aat de resul ta
ten tot nu toe zeer beperkt blijven. 

----

Inmiddels hebben wij een overzicht kunnen krijgen van de aanvang, 
die de campagne voor de oproep van Stockholm over de gehele wereld 
heeft aangenomen. 
Gedurende een kort bezoek dat hij aan Amaterclam bracht, heeft de 
secretaris van het Wereldvredescomité Jean Laffite, hierover aan 
leden van het werkcomité uitvoerig mededelingen gedaan. 
Er is gebleken, dat de oproep in vele landen, waaronder West-
Dui talend, Engeland, Frankrijk, de Sowjet-Unie, de Verenigde Sta
ten, enorme instemming ontvangt. In deze landen, alleen reeds 
werden millioenen handtekeningen verzameld. 
Tot het plaatsen van zijn handtekening werd iedereen aangemoedigd, 
doordat belangrijke nationale en internationale figuren vooraan 
gingen. 
Wij noemen van de 
Louis Aragon 
Anna Seghera 
Prof.W.E. Dubois 
John Platt-Maills 

ondertekenaars van de laatste dagen o.m. 

Thomas Mann 
Minister Petsche 
Prof.Dr.J.Champion 

Deken Wal ter J. Muelder 

Frans schrijver. 
Duits schrijfster. 
Amerikaans geschiedkundige • 
Oud-onafhankelijk kamerlid in 

Engeland. 
Schrijver. 
Frans Minister van Financiën. 
Prof.aan het Kinga College te 

Londen. 
Theologische Faculteit Universi-

teit Boston. 
Het Internationale Rode Kruis formuleerde in zijn laatste confe
rentie een resolutie, die de grote mogendheden verzoekt een ver
bintenis af te sluiten over het verbod van de atoombom. Honderden 
Franse katholieke persoonlijkheden, waaronder priesters, hoogle
raren en missionarissen schaarden zich achter de oproep van Stock
holm. 
Ministers in Finland, Zweden en Frankrijk namen stelling in de
zelfde geest. 
De internationale campagne voor het verzamelen van handtekeningen 
heeft daarmee een aspect verkregen, waarmee wij bij onze plannen 
voor de vredesverkiezingen geen rekening hebben kunnen houden: 
ze is een zaak geworden van tientallen millioenen mensen en zal 
er een worden van honderden millioenen. En ze geniet de ondersteu
ning, direct of indirect van vele vooraanstaande persoonlijkheden 
van de meest verschillende maatschappelijk inzichten, van over
heidsinstellingen en algemeen geachte internationale organisaties. 
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Met het oog op deze situatie menen wij, dat de overwegingen die 
wij aanvankelijk hebben laten gelden om een geheime stemming te 
organiseren in plaats van een handtekeningenactie, niet meer kun
nen gelden. 
Integendeel, deze schaart ons in een uitzonderingspositie tussen 
alle landen, van donker Afrika tot Duitland, waar men zonder uit
zondering handtekeningen inzamelt. Overal ia gebleken, dat geen 
eerlijk mens weigert zijn naam te zetten. Wij zijn van mening, 
dat wij verplicht zijn een grote hanàtekeningcampagne te gaan voe
ren voor de eisen van Stockholm, die, zoals men zich zal herinne
ren, luiden: 
WIJ EISEN HET ONVOORWAARDELIJK VERBOD VAN HET ATOOMWAPEN, HET 
MIDDEL TOT AGRESSIE EN MASSALE UITROEIING DER MENSHEID. 

WIJ EISEN HET INSTELLEN VAN EEN IDELTREFFENDE INTERNATIONALE 
CONTROLE OVER DE UITVOERING VAN DEZE MAATREGEL. 

WIJ ZULLEN DIE REGERING ALS OORLOGSMISDADIGER BESCHOUWEN, DIE 
ALS EERSTE HET ATOOMWAPEN GEBRUIKT, TEGEN WELK LAND DAN OOK • 

Daar waar de voorbereidingen voor de vredesverkiezingen in een 
vergevorderd stadium zijn,moeten deze natuurlijk normaal worden 
doorgevoerd. 

Maar daar waar de voorbereidingen nauwelijks zijn begonnen, raden 
wij de comité' s aan: 
Treft voorbereidingen voor een massale handtekeningencampagne,die 
de geschatte resultaten van de voorgenomen verkiezingen in effect 
verre zal overtreffen. Bereikt in deze campagne alle Nederlanders, 
volwassenen, maar ook kinderen. Laat de vaders en moeders voor 
hun kinderen tekenen, wier leven zij moeten beschermen. 
De Vredesraad zal op zeer korte termijn de benodigde lijsten, af
fiches en prpagandafolders in de circulatie brengen. Deze mogen 
geen dag ongebruikt blijven liggen: de wereld wacht op onze resul
taten, die even groots moeten zijn als overal elders. 

Daarom roepen wij U met grote klem op: GAAT MET GROTE SNELHEID 
AAN DE SLAG • 
VERZAMELT HONDERDUIZENDEN HANDTEKENINGEN TEGEN DE ATOOMBOM. 
IEDERE HANDTEKENING IS EEN MENSELIJK GEWETEN, DAT TEGEN DE GEf 
DACHTE AAN EEN NIEUWE MASSAMOORD IN OPSTAND KOMT. 
VERZAMELT DEZE HANDTEKENINGEN OP DUIZENDERLEI WIJZE. 
LAAT IEDER WETEN, DAT OOK ONS VOLK GEEN OORLOG WENST. 

Het werkcomité der Nederlandse Vredesraad, 
Nw. Keizersgracht 61, 
A' dam Centrum. 
Tel. 58151. 



AAN ALLE WERKERS MET HOOFD EN HAND 
In September van het vorige jaar werd de gulden in waarde vernûnderd. 
Regering en bestuurders van Uniebonden beloofclen J>lechtig, dat deze 
,,monetaire opel'atie" geen daling van Uw levenspeil ten gevolge zou 
hebben. Zij voorspelden een periode VaJt economische opleving. De 
devaluatie zou nieuwe werkgelegenheid scheppen en aldus zegenrijke 
vruchten afwerpen voor cle arbeidende mens. 

Wat is de werkelijkheid? 
Sinds de noodJottige devaluatie zijn de kosten van het levensonderhoud 
vool' een gezin van vier personen met meer dan 10 % gestegen. 
In dezelfde periode werden de lonen echter maa,r met 5 % verhoogd, 
tenvi,jl grot.e groepen van werkers zelfs hiervoor niet in aanmerking 
kwamen. 
Bovendien worden de ta.ri,even verscherpt, werktijden verlengd en het 
arbeidstempo opgejaagd. Het aantal werklozen neemt voortdurend toe en 
bij de h1ûdige gang van zaken zal dit aantal einde 1950 zeker 200.000 
bedragen. 

De ondernemers gaat het beter 
De maatregelen van de regering en het optreden van de N.V.V.-, l{.A.B.- en 
C.N.V.-besturen, komen uitsluitend ten goede aan de belangen van de
ondernemers. Daarvan getuigen de buitensporige winsten, die het bedrijfs
leven met de resultaten van de arbeid der werkers maakt, winsten, die,
zoals de laatst bekend geworden cijfers aantonen, nog steeds in stijgende
lijn zijn.
En thans is weer de ondernemingsbelasting op voorstel van minister Lief
tinck afgeschaft, terwijl door de maatregelen van de regering de dividend
stop tot een wassen neus is geworden.

Het levenspeil van de arbeiders gaat omlaag 
Waanzinnige winsten en even waanzinnige uitgaven voor bewapenings- en 
vernietigingstuig, maar de levensbelangen van de werkers worden verwaar
loosd. 
Reeds kondigde de directeur van de Nederla))dse Bank eeu nieuwe deva
luatie en nieuwe prijsstijgingen aan. 
Aan deze brutale aanvallen op Ûw levenspeil ka n een einde worden 
gemaakt, als gij U vexeuigt iu de strijd voor een beter leven op grondslag 
van een concreet en gerechtvaardigd eisenprogram. 
De E.V.C. 1s vaJ1 mening, clat in een zodanig program in ieder bedrijf van 
de werkgever verlangd moet worden: 
1. DAT DE HUIDIGE LONEN MET 5% WORDEN VERHOOGD;

Il. DAT GEEN VERLENGING VAN DE WERKWEEK, VERSCHER
PING VAN TARIEVEN EN OPVOERING VAN HET ARBEIDS
TEMPO PLAATS ZAL VINDEN 

Werkers met lzoold en hand 
Neemt niet langer genoegen met de aanpa.ssings- en veranvingspolitiek 
e11 stelt in ieder bedrijf Uw gerec.htvaardJgde eisen met elkaar op. Bindt 
de strijd aan t-egen verdere afschaffing van de subsidies op de levens
middelen ·en de huurverhoging. De acties, die in de bedrï.jven gevoerd 
worden, bewijzen, dat eeni,gezind en \vastberaden optreden succesvol 
re.sultaat oplevert. 
WERKT DAAROM BROEDERLIJK SAl.\1EN, GEORGANISEERDEN 
EN ONGEORGANISEERDEN. STAAT NIET TOE, DAT DE VER
DEELDHEID IN DE VAKBEWEGING NOG LANGER EEN SLAG
BOOM VORMT OP DE WEG NAAR EEN BBTER LEVEN. 

VERDEDIGT UW GEZIN! VERBONDSBESTUUR 
EENHEIDSVAKCENTRALE 



No .I .D. 38 
1---· ·----

Onderwerp: besloten bespreking georganiseerd door het 
Organisatie Comité voor het Volkreferendum 
tegen de atoombom. 

Datum ontvangstbericht: 1 Juni 1950 
Betrouwbaarheid bericht: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: 

:· 8 Ju«t 1950 · 

ACfl/J77 
Medewerking instanties: gene 
Ondernomen acties: gene 
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31 Mei 1950 

Kort verslag van een besloten bespreking om te komen 
tot "een organisatie-comité"voor de uitvoering en orga
nisatie van een vredesreferendum,georganiseerd door het 
Organisatie-Comité voor het Vol�referendum tegen de a
toombom te Rotterdam en gehouden op Dinsdag,30 Mei 1950 

'lte 20.00 uur,ten huize van van der Mast,Louis,Johan,Ka
rel,Matthieu,geb.23-10-1878 te Gorinchem (bekend),wonen 
de Mathenesserdijk 56 te Rotterdam. 

Aanwezig 6 personen.De bijeenkomst was aangekondigd 
door middel van een persoonlijke convocatie,waarvan een 
afschrift is aangehecht.(In totaal zijn 8 convocaties 
verzonden). 

0

Het Organisatie-comité voor het volksrefe
rendum is een gedeelte van het Vredescomité Rotterdam 
en bestaat uit: 
\van Bentveld,Louis,Johannes,Abram,geb.10-6-22 te Rotter 
dam (bekend). 

IVogelaar,Frederik,geb.12-2-22 te Rotterdam (bekend). 
\Moerkerken,August,Johannes,geb.17-9-22 te Rotterdam (be 

kend). 
van der Mast,L.J.K.M.,voornoemd,opent te ruim 20.00 uur 
ae bijeenkomst met een woord van welkom • 

,vogelaar,F.,voornoemd,zegt op de bekende wijze,dat mil
lioenen mensen in alle Oost-Europese landen en ook in 
Rusland hebben getekend voor het behoud van de vrede 
en tegen het gebruik van de atoombom. 

Ook in West-Europa hebben zich al heel veel 
mensen op gelijke wijze uitgesproken,maar in Nederland 
is er op dit gebied nog een erge achterstand. 

Spreker wijst echter op de behaalde resul
taten in Amsterdam,'s-Gravenhage en Zaandam.De werkwijz 
is evenwel geheel gewijzigd. 

De teksten van de biljetten,welke aanvanke
lijk gebruikt zouden worden waren nogal ingewikkeld.In 
verband met dit alles is 12 Juni a.s. als begindatum· 
voor de verkiezingen bepaald,aldus spreker. 

De te drukken manifesten zullen ondertekend 
worden door de thans hier aanwezigen en de tekst zal 
worden opgemaakt naar richtlijnen van het model "Amers
foorttt ;dg_ch veel korter. 

De verzamelde handtekeningen moeten na af
loop van de verkiezingen in elk rayon"zo mogelijk"door 
enige vooraanstaande personen worden ge,teld en na op
gemaakt proces-verbaal,worden gezonden naar het plaatse

lijk organisatie-
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comité.Via Amsterdam zullen ze worden gezonden aan de 
U.N.O. 

Zo mogelijk moet nog een vredesvergadering worden 
gehouden. 

Natuurlijk is er voor een en ander veel geld nodi 
Wellicht zullen nog maatregelen worden genomen om "vre
des-aandelen" te kunnen kopen. 

De drukkosten voor de manifesten zullen nu be
taald worden door van Bentveld,L.J.A.,voornoemd,maar 
grootste zuinigheid moet worden betracht, zo besluit 
spreker. 

Na enige discussie wordt het volgende bepaald: 
Op Donderdag,8 Juni 1950 zal nog een bijeenkomst 

worden gehouden,versterkt met daartoe aangezochte leden 
der E.V.C. 

In de wijk "Witte Dorp" zal worden begonnen met 
het houden der verkiezingen en daarna,door dezel�de wer 
kers in de wijk 11Spangen 11 • 

Maandag,12 Juni a.s. "Witte Dorp11 ,samenkomst 19.3 
Juur voor de woning van Bogaarts,Johannes,geb.2-8-1892 
te Rotterdam,(bekend),wonende Damlooperstraat 27 te 
Rotterdam. 

Dinsdag,13 Juni a.s. "Spangen" Rhijnvis Feith
straat tot Potgieterstraat,ten Westen van de van Lennep 
straat,samenkomst: 19.30 uur in de Van Lennepstraat te 
Rotterdam. 

Woensdag,14 Juni a.s. idem Potgieterstraat tot 
Roemer Visserstraat,sarnenkomst: 19.30 uur bij de school 

Donderdag,15 Juni a.s. idem Borgerstraat tot 
Spange�sekade,samenkomst: ingang Stadion. 

Vrijdag,16 Juni 1950 a.s. werkersvergadering op 
het adres Mathenesserdijk 56 te Rotterdam om het pro
gramma van de daarop volgende week te bepalen. 

De voorzitter sluit te 22.30 de bijeenkomst.EINDE. 

1 � 
/ 



Organisatie Comité 
voor het 

VOLKSREFERENDUM tegen 
de atoombom 

w.vr.,

27 Mei 1950 

Wij nodigen U hierbij uit voor een bespreking op 

DINSDAGAVOND a.s. 8 uur ten huize van : 

L.v.d. Mast - Mathenesserdijk 56

om te komen tot een organisatie-comité voor de uitvoering 

� en organisatie van het referendum in onze buurt. 

Wij hopen,dat U aanwezig zult kunnen zijn,omdat 

met de start van dit re:ferendum niet langer l<:an wor-

den gewacht nu overal in de wereld reeds handtekeningen wor

den verzameld,maar vooral omdat de actie voor het behoud 

van de vrede dit dringend maakt. 

Doet dus Uw best om Dinsdagavond present te zijn. 

Groetend, 
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D(. _.J1tme� �cli<•ott, CJ.nadees Thcnlol'>g 
l'rrJ', D. ;f, l\luJcaro,vÏll.y, Rer.toi: rnn de Praag1<EJ Un!vers te•, 
JJPI,,:u Walt1ir G. ·Mqelder, '.I'hfiologb«!h,• Fo.,.ulte1t Unlv"r:,J. 
teut ie Bosf;c1i 
:1;1,r. \\' .• J. • \\'�lts;' Bl:;flcltOp �n. de kerk Sion, .14. van hnt 
Jlt ,,_. end oonut� vau. de·, werelèiraaa 'Yau kerkéll f lTliur·e .Ftan.ltlln I!,: Sneedtr, Ad\"!· eur van het Amerikaans

nistmie V4ll Onderwijs 
�mint'e ,J. Il. 'l'O!lolt, Deken van d,• Rocke�e!l,. Cap-,f uni\·l!r 

.<1itelt C'hJ11ago. • • 

Ut .. Eulalhi
. 

Gurman, :Anthropologc te. Mexiro
Franse J11!(tlonale Unlè v11n In.cellec:uelèn, �ó?,9?0 ie<len. 



VERTROUWELIJK. 

No: 5. 
Datum: 2 Juni 1950. 

Onderwerp: Overzicht politieke activiteit over de maand Mei 1950. 

Datum ontvangst berioht:-----
,ljetrouwbaarheid beriohtgever: Betrouwbaar. 
Waardering berioht: Betrouwbaar. 
'l:evens berioht gezonden aan:- Geen. 
Medewerkende instanties: Geen. 
Ondernomen acties: Geen. 

itet uitzondering van de l Mei-dag en een op 10 Mei 19.50 alhier plaats 

gehad hebbende stemming uitgaande van lv:it Wormerveers Vredesoomi té" 

was de activiteit naar buiten ven de C.P.N. gedurende de maand Mei 1950 

in deze gemeente niet bepaald groot.Bijzondere acties 

1 � activiteit. 

11'.engevolge van een weigering van Burgemeester en 1fä:thouders dezer ge

meente om 0.lhier een c.P.n. demonstratiG der O.P.N. te nogen houden, 

wekte het bestuur der c.P.N. hear leden en partijgenoten op om op 1 Mel 

deel te nemen aan de dl3monstratie te Krorru::ienie. Vanuit deze gemeente 

vertrokken,in betrcklrelijk verspreide orde�een 30 tal personen naar 

.l<rommenie.Zij voe!"den verschillende bord.en met zich,waarop in hoof'd

zaak leuzen verband houdende met de WHpenleveranties van Amerika. 

Het vertrek der d�elnemers was eerder een aanfluiting als een demon

stratie ,mene gezien het ongeordend verband waarin zij vertrokken. 

D1reot na overschrijding der grens tussen beide gemeenten warden rode 

�laggen ontplooid en de intArnationale ingezet. Des avonds werd in het 

hotel "de Jonee Prins"een besloten feestavond gehouden waaraan medewer

king werd verleend door ne conmnmistisoho zangvereniging "Zingend ten 

St;rijde",de ton�elgr-oep 11Clll·�u:ra uit Amsterdam en a.e voordrachtskunste

nares Uary Smitshuisen.J\.ls spreker trnd op Guus Kantbere;en. 

De 1 M.ei dag had alhier een rustig verloop. 

VredeJactie. 

Uitgaande van het Wormerveers Vredesoomi té werd op 10 Mei in deze ge

meenve een Vredesactie gehouden bestaande uit een stemming.Ook deze 

actie verliep zonder strubbelingen en werd vanzelfsprekend een 1•groot 

succes 0 voor het vredesoomité"althans volgens de organisatoren • 

.... .... 'I.. • -· 
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VERTROUWELIJK. 

Vervolg overzicht politieke aotiviteit over dè maand Mei 1950. 

Omtrent de wijze waarop de stemming alhier plaats vond kan het volgen

de worden medegedeeld; 

Huis aan huis werd gevraagd of de bewoners "voor" of "tegen° de vrede 

waren,zonder dat daarop enige toeliohting op de actie volgde. 

ierklaarde de bewoner zich "v,oor" de vrede dan werd het aantal inwonen

den gevraagd waarop een gelijk aantal stukjes papier(waarop het woord 

"Ja" was vermeld) als er inwonenden in de bepaalde woning waren,door de 

bezoeker in een bus werQen gedeponeerd. 

Verklaarde de bewoner zich "tegen° de vrede dan werd over het aantal 

woners in het geheel niet gesproken en werd (eohter lang niet in elk 

val) een gelijk stukje papier, waarop het woordje 0neen•• voorkwam, door de 

bezoeker 1n de bus gedeponeerd. 

wezien bovenomschreven wijze van stemmen moet dan ook de uitslag dezer 

stemming op nul of gener waarde worden getaxeerd. 

EINDE. 

60421 

... 
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Bijlage: 1. 

DIENSTGEHEIM. 

• 

10 Juni 1950 
J 

) i'.1
1 

()) 

(/'./ 

Hierbij wordt U toegezonden een fotocopie van een fol
der, dat onder studenten van de Amsterdamse Gemeente
lijke Universiteit werd verspreid . 

Een aantal der ondertekenaars zijn identiek te achten 
aan de U bekende: 

• NIEMEL, ·Paul Leonardus Alphonsus (23 Juni 19250
,1-,J AUSSEN, Benjamin (10 November 1922) 

1 HOEKSTRA, Jacob (19 Februari 1929) 
7\ NIJMAN, Hendrikus Johannes (22 November 1923) 

Van de overige personen zal gepoogd worden de persona
lia te achterhalen, waarna deze U, zoals gebruikelijk, 
d.m.v. informatiekaarten zullen worden toegezonden.
-------------------------------------------------------

No. 13. Î F3 • 



µ' VERTROU'l'ELIJK. 1. 
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V.D. 1.315.50" 15 Juni 1950 .. -

ONDER ::ERP: i 
lVerzamelen handtekeningen --· · �-l 

z.g. oproep van Stockholm. · 19 JUNI 1950 �
--------------- ------ .... .  ---·- -·· � ··

1 Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 1 A(L/ t!J:74 
Tevens bericht gezonden aan: Geen. -;-· 

Medewerkende instanties: Geen. 
Ondernomen acties: Eigen waarneming. 

Omtrent bovenvermeld onderwerp deel ik U het 
volgende mede. 
In het dagblad "De Vrije Alkmaarder" van 10.6.50, ver
scheen een in afschrift hierbijgaand artikel betreffende 
het inzamelen van handtekeningen voor verbod van de atoom 
bom etc. 
Op Woensdag 7 Juni 1950 heeft een aantal leden van het 
Alkmaarse vredescomité in de Uitenboschstraat ongeveer 
675 handtekeningen voor dit doel verzameld� 
Op Woensdag 17 Juni 1950 te 19.30 uur verzamelde een 
15-tal personen zich in de woning van mevrouw G.WOLF
ROORda, geb. 31.5.02 (bij Uw dienst bekend) om opnieuw
tot het inzamelen van handtekeningen voor de "Oproep van
Stockholm" over te gaan.
Ditmaal werd deze actie gevoerd in het nieuwe z.g. Zee
heldenkwartier. Opmerkelijk was dat bijna huis aan huis
de bewoners op de hun aangeboden lijst tekenden.
Zelfs personen van �olitiek onverdachte huize plaatsten
hun handtekeningen op genoemde lijst. Bij het aanbieden
van de lijst werd naast de gehele "Oproep van Stockholm"
ook een opwekking van het �laatselijk vredescomité alhier
voorgelezen.
men zeide er tevens bij, dat over de gehele wereld hand
tekeningen werden verzameld voor een verbod van de
bom, waarna een aantal namen van prominente personen uit
binnen-en buitenland werd opgesomd die ook de "Oproep
van Stockholm" zouden hebben getekend"
Aan het verzamelen van handtekeningen werkten alhier 



o.m� mede, onderstaande bij Uw dienst bekende personen:
'<. • A.l?OLK, geb. 27.4.26. 
t)(_\ H.KNUISTINGH-NEVEN, geb. 19.10.19. 
'i J.BIJTJ�S, geb� 23.1.75. 
f J.H.SOLLIE, geb. 16.2.01. 

J .J .HEfilt1SKERK, geb. 30.1.21 • 
.A

,-
TORENVLIED, geb. 6. 5. 21. 

G.�IOLF-ROORDA, geb. 31.5.02.
Voorts een viertal leden van de N.V.B. afd. Alkmaar en
een viertal leden van het A.N.J.V. alhier, waarvan de na
men tot heden niet bekend werden. - EINDE.- i, .ro ·

11 



ALKMAARS VREDESOOMITE. 

Naar ons wordt medegedeeld van de zijde van het Alk

maars Vredescomité, is thans in Alkmaar begonnen met 

het inzamelen van handtekeningen voor een petitionne

mentsactie. Deze actie is voor het verbod van de atoom

bom, de instelling van een doeltreffende organisatie, 

die moet waken over de uitvoering hiervan en het be

schouwen als oorlogsmisdadiger van die regering, die 

als eerste het atoomwapen gebruikt. 

Woensdagavond is door de leden van het vredescomité 

het oude gedeelte van de Uitenbosstraat afgewerkt, 

het resultaat wae, dat 675 handtekeningen warden inge

zameld. 

Woensdagavond 14 Juni vertrekken de leden van het Alk

maars Vredescomité opnieuw vanaf mevr. Wolf, 3e ooeter-

, .... ·straat 3 .- .·.·,·.,.·.·,·.·,,.

AFSCHRIFT, van een artikeltje uit de VRIJE ALKMAARDER 

van Zaterdag 10 Juni 1950.-



Verbinding 6. 
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15 Juni i�,o. -----... 

No. 281/1950. 

VERTROU #EL IJK.

,� 
1 !OJU � 

,jJä ?'�
Verbinding 6 heeft de eer U het volgende te berichten: 

In de avonduren van Dinsdag,15 lfuni 1950,werden bij de 
bewoners van het Westerkwartier te Delft pamfletten be
zorgd van het Delftse Vredes-comité ,waarin werd aangekon
digd dat de volgende dag personen aan de deur zouden 
met lijsten,waarop zij konden tekenen of zij voor de vrede 
waren.c Een dergelijk pamflet wordt hierbij gevoegd. 

Op Vioensdag,14 Juni 1950 tussen 19.15 uur en 21.our,lie
pen ongeveer 20 personen de verschillende straten van het 
Westerkwartier te Delft af. Zij liepen allen in groepjes 
van twee. Het waren allen nagenoeg personen die regelmatig 
Pf1" commu.ri!.istische verg�deringen bezoeken. 

Aangezien op Zondag,11 Juni 1950,in de R.K.Kerk in de 
Raamstraat te Delft,zijnde de Parochiekerk in het Wester
kartier te Delft,vanaf de preekstoel was gewaarschuwd 
tegen het zgn.Vredecomité welks herkol!lst zeer duister 
werd gevonden,was voo�àl het Katholieke volksdeel in deze 

wijk pp zijn hoede.De zich noemend@ vredesstrijders onder 

vonden dan ook veel tegenstand.Er waren zelfs bewoners 
die kans zagen de bezoekende personen een half uur en 
langer aan de praat te houden,waardoor dme personen iö 
tijdnood kwamen te verkeren. In enige straten werden zij 
zelfs uitgejouwd en verhinderd behoorlijk hun zaken waar 
te nemen. Om 21.00 uur werd het bezoek verder gestaakt en 
keerde men weer naar het punt van uitgang terug. 

Blijkens een hierbij gevoegd exemplaar van de laatste 
aanwijzingen was dit punt van uitgang gevestigd in pand 
Hoornsestraat 9 te Delft. 

Dit pand wordt bewoond door: 

o . .t.. --> Johannes Jacobus MARTINEAU, 
geboren te Amsterdam,3 September 1885,metaalbewerker,en 

\zijn echtgenote:
� 1 Maria Catharina van den BOOGAART, 

geboren te Delft,24 Februari 1871,uit welk h�welijk geen 
kinderen zijn geboren. 

Martineeu was tijdens de bezetting sociaal voorman van 

het Ned.Arb.Front.
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Martineau was toen en ook nu nog werkzaam bij de N.V. 
Pletterij Enthoven te Delft. 

11De laatste aanwijzingen 11 is ondertekend met de naam J.W. 
Koning en werd door deze verstrekt aan iemand die met de 
lijsten liep. De personalia van Koning luiden� 

\ Johan Wilhelm KONING, 
geboren te Amsterdam,11 Mpart 1917,werktuigkundige,wonen
de Voorstraat 27 te Delft. 

Konli,ng voornoemd,was reeds gedurende de vorige week bez·. 
in het Westerkwartier te Delft personen en vooral winke-:-i,· 
liers te bewerken om aldaar lijsten ter intekening neer 
te leggen. Dit is hem inderdaad op enkele plaatsen ge
lukt,al loopt het met de eigenlijke'intekening niet vlot, 

De winkeliers,meestal kl€ine zaakjes,durven er namelijk 
niet goed mee voor de dag te komen,nu iedereen al weet 
uit welke hoek de wind waait. 
Door de personen die met liósten liepen werd al reeds 

geklaagd,dat vooral Katholieken niet mee wilden werken. 

Verbinding 6. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

• 
• 

's...- Gravenhage 



H .E: T 

(afschrift) 
D ELFTSE' VREDESCOM ITE 

-------------------------------------------------------------------
----------

Secr. PETIONNEMENT VOOR DE VREDE 
Voorstraat 27 Delft ,Datum postmerk; 
Delft. 
---------

• 
• 

Vredesvriend(in). 

Het verheugt ons U mede te kunnen delen,dat het Vredespeti
tionnement in het Westerkwartie gehouden wordt op MORGEMAVOND, 
dat is dus a.s.Woensdag 14 Juni. 
Hier volgen de leatst aanwijzingen. 
le U dient zich te melden in de Hoornsestraat 9 om 

l.!!2_gB!:. Weest op tijd 
2e Behandel het materiaal netjes • 
3e U ontvangt op bovengenoemd adres de onderlegger met lijsten 

en de opgave van de straat en de guisnummers waar U zich
inzet( ongeveer 30 huizen) -

3e Bewerk niet meer huisnummers,ook niet minder. 
4� Er wordt gewerkt in ploegjes van twee. 
5e De nunmers van beide werkers uit een ploeg sluiten op 

elkaar aan. 
6e Werkt met z's tweeën eerst het wijkje �àn de ene,vervolgw.s 

dat van de andere werker af. 
B.v.In de Jansenstraat neemt een van beiden nr 2,de ander 
het volgende huis,hier dus nr 4 enz enz. 

Vraag aan de mensen,terwijl ge de onderlegger met petionnementlijst over
handigt,of zij zich voor de eisen op de pet.lijst willen uitspreken. 
VRAAG DIRECT OF ER MEERDERE PERSONEN BOV EN DE 18 JAAR IN HUIS ZIJN. 
en-of-ook-zij-hun-handtekening-willen-zetten.-----------------------

• 
Alle mensen, waarbij U aan huis komt, ontvangen hedenavond een manifest 

en zijn dus van te voren ingelicht • 
• M A .A K ,:n U S G E E N L A N G E D I S C U S S I E S 

WEES K O RT, CO NCREET, MAAR ZAK ELIJK. 
B E G E E F T U N I E T O P H E T T E R R E I N VAN P 

K E OF RELIGIEU S E D ISCU SSIES. 
MAAK T DAT U OP EEN D USDAN IGE WIJZ E WERK 

DAT U U ITERLIJK O � 9 UUR OP HET TEL-AD RES
�xEDl� TERU G B EN T. 
st�eep de nrs.op het blaadje papier met de huisnummers 12�!,die ge be
werkt hebt,laat 2E��,die niet thuis waren. 

VEEL SUCCES V RIEND 
w.g. J.W.Koning.
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in het \iesterkwartier te Delft 
13 Juni 1950. 

Vernietiging van de mens 

Vernietiging van alles, 

waaraan we dagelijks werken 

en wat ons lief 1s 

Vernietiging van de cultuur 

Buurtgenoten, 

Dagelijks hoort U en leest U over de lltoom bom, en voor U als logisch denkend 
mens staat her ook vast, dat de atoo1nbom alleen maar voor vernietiging is bes'rernd. 
Bo"enal voor vernietiging van onschuldige kinderen, 

van Uw en onze kinderen ... 

De atoombóm dreigt hen - bij buo spel, bun rust en bun leren - uir het leven 
te rukken. Daarom verafschuwen wij de atoomboo1 en daatom verafschuwen wij de 

oorlog. W ij w e ns en 

V R EDE 
Morgenavond (tussen 7 en 9 uur) komen Vredesstrijders bij U. Zij zullen U, 
Uw huisgenoten, en inwonenden boven •de 18 jaar een petitionnementslijst over
handigen. De inhoud hiervan luidt: . 

IR eis verbod van de atoombom 

Ik eis doeltreffende internationale controle hierop 

• 
Ik zal die regermg als oorlogsmisdadiger beschouwen, 

die het eerste de atoombom doet afwerpen. 

Bent U voor deze eisen ? Zult U de regering, die als eerste de atoombom doet 

werpen als oorlogsmisdadiger beschouwen ? 

Ja? Zet dan Uw handtekening op de petitionnementslijsf. 

Dan verricht U een da'<!d voor de Vrl"de. Deze daad, tezamen met dezelfde van 
honderden millioenen over de gehele wereld, zal een machtige bijdrage vormen 
voor het behoud van de Vrede. 

Strijdt dus voor de VREDE 
met het Delfts Vredescomité 

Wilt U aao her welslagen van ons vredeswerk meehelpen ? 

Geeft U dan op als medewerker bij de Vrienden van de Vrede, die U morgen
. avond komen bezoeken. 

•
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Bijlage: één 
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Bij g�and wordt toe _··e zonden een in .Tormerveer verspreid 
manifest, oetre _lcing hebbende op de ter plaatse inmiddels 
gehouden Vol 1csui tspraak. - Einde. 

7 Juni 1950 



HEDERLANDSE i/lIBDESRAAD 
Secretaris Haakon Stotijn. 

,

womr:2RV-.S.1.::rt IS VRZDESCOJtll':i:E 
Secretariaat Sluispad 27. 

• 

1. �> ...... /·

s.t.em±: .. -·····0
·········;

·A

,•' 

V:ród e sv 1�iend en, 

Op 10 n'3i a�s� is het precies 10 jaar gelèden, dat ook 'ons le.nd in de 
vreselijks.te allel!' ooi�logen wercl g�sleurd. Hierbij vonden 280 ,.000 
Neclerlo.nde:r8 de 'dood en we zien nog è.uid.elijl:: de s1)oren v3,n vernioti
ginp en ellende,. DIT HAG NI3'î' ME3R GEBBUREH! ! 
To cl� dreigt G an nieuwe wereldoorlog .Die moet en kun vc1·hiriderd word cm 
o.ls de nasso. van ge\ïone mensen zich niet-ïiiät mcësiep.en door àü 001�

loesp:ro1n1gando., maar zich standv�stig tegen een n.ieur.fo i:wnsenslaotting 
verzetten� ilet zijn slechts enkele die belang hebb0n bij een oorlog, 
het i&. d.o n2,:3sa die dé ellende zal mo0ten dragen. De ::.�ef;eringen -;11 
de U.N.O,,moeten weton·ctat da volkeren geen oorlog vilJcn en zich or 
te�en zullen ver-zetteá" Een d.ti!r middelen do.artoe :Ls. de YTIED�S�:R�;J& 
�If!Q: in allo landen, in alle steden ,en dorpen, in alle buu:rten, 

De Nederland:Je Vredesraad heeft besloten ook hot I!ede.rlandse voH: in 
de g1�J egcnheid te stellen zich uit te sp:cekc-n over het v:rae.gcStuk van 
vredG en oorlog. 

Op deze .historische 10 de tr!ei, als onze gedc.ehten verv:ljlen bij de 
te..lJ.o�e sl�ohtoffe:rs van de laatste oo:rlog komen wij U in Uw buurt 
bezoeken vaar een A�gemene Geheipe Volksuitspraak over hot volge�de: 

Ik eis verbod van de atoombom 
Ik eis a,fdoende internationale controle hiero1) 
Ik bei1 van mening dat de regering die rl.e e.toonborr. het e orst 

•
zou gebruike11,, als oorlogsmisdadiger moet worden beschouwd.

ID.dien ge het eens zijt met deze eisen scheur dan l:.et hoeL:j e :J.!l van 
het stembiljet en �erp het in de dQ?B, Zijt ge het hierneda niet eJns, 
scheur dc..n het hoekje neen van Uw ste:mbilj et en deponeer dit ü:. de 
.doos. Hebt ge t:;een mening over deze ei.sen (wat ondenkbaar is) stemt 
ct�� blar�o ......,.1._ -=-:..!�-'

Alle r.18,nnen_en v:roU\'ien van_ 18 j_aar_en ouder· hebben_stem:-cccht. 
Voor elke straei,t of buurt is een telo0r.unissie van di-ie 1ïersonen ve1_··-·. 
E.1n-b1001�cl.clij k voo:r een juiste · gang van ��aken, Do ui·csle,g van elke 
1murt \lord t op de avond van de· verkiezing bekend gemaakt op de ra8.!':l

affiches 0 St,emt voor de Vrede 11• 

De bevolking van ZaandaE1 de grootste geDe.e:rto vn:1 :ic Zo.c.n.st:i:E.: ck �:;v:rxi)a: 
zich in een overweldigend-o me ercle:rheid uit vco1� cJ.e ·vrede. Toont U\:i 
vredeswil, on volgt dit voorbeeld op 10 Mei! 

HET· PLAATS31IJ�: VRBDESCOîliiîE, 



Moodors, vuctors, ouecra, jougd en nllon die c'.o t?ükor:ist vnn do j1mgd tor h�tc 
Suut;vnn u hc..ngt hot lot vn.n do kinc'.oron n.fl Gij r�uukt u onguruat over èc. 01:1-

sto.ndighc(�cn, wna.rin hvt kind thnhs vcrkocr6 on du tooknr::st, die het togG1:1"oti 
go.o.t. 

Hot laven ve.n nilliooncn kindorvn wordt bedreigd ct0or de vorschr ikkingon vun dC 
o.to,:ll::ibor.1. zij, cliü vo.n dit vruaol ijko vmpon gebruik r.io.kon on door hun vorc-toro bo
wo.pcning· oen rlordo wcroldoorlog vo0rboroiclon trokken zièh vo.n hot lood vun do
kinderen; do.t zulk oon 0orl0g 1:1�0 zo.l br ongon, niots o.cm• Roods v00ruitl0pundu op
hun gruwel ijkc plannen, znaion zij d:nd on vordorf in do vel'schillonrio lan<lon
van Azic,bro.chton zij do vorsohrikking vun è.v· 0orl0g ook in In<lonosic.
Tengevolge vo.n de Q')rlog in Incionosio on de vnl')rboroidi1"'€; tot het c�ovlncoon o.nn 
oen niouwc oorlog ovortroffon <1v la.n�suitgnvon v,v,r O'.:>l'l 0gsd0cl.oindcn vorro, die; 
voor hot boscho:roon on opv')or!cn vun de jvugrl, Do kinrloron worc!on bor00fc\ van de 
hulp, dio zo van c1o gci:wcnachup zr)udcn n0et,m ontvnngon. 

Terwijl do workolrioehoid t0onoar.!t U')oton velo oooè,Jra buitonohuia wcrko n,oodo.t 
hot l00n vun c'.,:i r.ian n·iot voldvûn:�o is• Er zijn to woinig orichos on kl,cu·l;crscho
lon, Wie n0ot h'lar kindurcm vorz')rgc.m? 

)uizondcn kinèoron vallun ton prooi aan <lo govDocodc nrnooziokto,èo tuborouloao. 
Er ie onvolc�oondo oontro lu, er zijn niot g..moog ao.nr.i.torio. 1 s. 2)0 t0 ongo behuizing, 
hot so.ncnwoncn vurh0rgt hot boscottingsgovaar. 
Het ontbreekt de kinc':oron nun aportvol c:cn on spc.HÜ torroinon,01:i zich uit to loven 
in gozondo 1 icharu::abcwcging. 

In plaats van goed(.; r..uziok, boclcon,fili:1s. tonc.ûlstukkon on ont1cro uitiri.gon vo.n 
cultuur, die do gooat vorfrieson on verrijkon, worèqn zij bor'orvon r:ct vr.:rr.orfo-
lijko filns, kitechllilotuur on swing. 

1 

Hot ".>':}twikk c.l ing ia o.fhnnk: 1.:l ijk van <lo portooonnuio vo.n do ouC:ors. Voel t-0 jrmg 
sta.ah zij in d0 fabr iokon, wo.ar zij 00n heel jaar o.chtor olkno.r werken n0t oen 
onc:orbroking vo.n óón h0,-::gstone twuo wokon vo.cantio, 
Io kinderen hobbon in r�c gcno0n0chap hoil igo recht en, want zij vornon �10 k-:>1:!Cnèo 
gonoratiu. 

Hot kind hcoft r,Jchton, no.ur het kun <loze r0chtcn niet zelf vorder, igon. Do r1?odors, 
de vo.dcra,do ou�uro br0ore on zustore on allon,r.i o hot ernstig nonen n0t do t00-
konst vnn h.ot kina, hobbon èo ta0.k z ioh to voronigon or_; de vr cdo o:f to c1wingon on 
het lovone goluk QO.n 0nzo kin�oron to guvon. 
Schaa�t u a.ohtor c1.ozo 0proop, dio no.naiuit Qij hot Appol von het Intürnuti:mo.lc 
OoL,ito tor v00rboroicling van clJ Intornatfonnlo Kin�crtfo.g <>p c�o lsto Juni 01-1 (:'1.t 
onr.ortokonr. worr\ door tnl vun pors0onlijkhcf.cn,0ok no.r-uno vorachillvnc:c) orgo.nisn
tio�:o.a.. Dr, Son� Woltfieh,Howard Fo.at,Lorè. Boyc� Orr, Prof. No.rn W00otor, Dr. 
Joso Giral,Mno Ircno J0liot,..Ourio-, �J:10 Eugóniu Ootton, Guy clo Boysson, Honri Wo.l
lon, La.joe Voto, Giov anni Borlinguor, Ernst Fischor. 
Stuurt uw bewijs vnn inatccr:ing r..1ct è.ozo oproop aan Goes v.rl. Kraan, Logpcor-
atraa.t •6 he• 

Allen, die d0 t0okooet vnn do k�doron tor harte: gaat, naakt vn.n do ouratc Juni 
do dag va.n het kinrl, Stolt ov0rul bij r10 vcrnntvn-,rc:ui ij ko instn.nti0·s (o bdnngcn 
van hot kind unn �c ')rdo. 

Do ')Uf,Orcn V()"r do kinrloron: 

Voor het rocht op lovvn, 
het rucht op goz!'lnclhoid, 
hot recht ,1p vorzorging, ontepo.nning on 
het recht op :ipvoor!ing on r'ur.,'?oro.ti8 ch on1crvlija 

V0'}r allo kinrlorcn vo.n Ncclorlnnd. 

Movr. Anna v .Gogh--Ka.ulbn.oh i 
do roron J. du Boia • 

Guido vnn Suchtolen 
, -Ooua v .,:i, Krncn 

Potor Soulf.ors 
a. Buvolot
R • Ho.Is •
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19 Juni 1950. 
.u .. f. rr,

een schrijven toekomen van de Landelijke 

Vredesraad, waarin richtlijnen worden gegeven aan de voorzitter 

van een vredescomité, die een vergadering .moest leiden in het 

Gebouw Maroant:ie te .Amsterdam. 

�;, 
Op pag, l van dit schrijven wordt gemeld: 

).1 "De actie .met stembiljetten is in overleg met het Wereld-

t,Y' comité veranderd in een handtekening-actie". 

Het is gebleken, dat dit is bevolen door de Fransman 

� _\iv l la FAYETTE, die na het congres te Stockholm, naar Nederland kwam 

)f. om bepaalde richtlijnen te geven voor het vredeswerk, 

� Volgens uitlatingen van de la BELLA wordt de financiële 

11.iJf w controle op de vredesactie verzorgd door de E, V,C, 

0 .v · y;-�\ Ook zou de E, v. c. f 10. 000 ,- hebben gestort in de kas 

• van het vredescomité •

---------,-.--

Beperkt voor actie vrijgegeven. 
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Verbinding: 143. 
No: 1069.

VERTROUWELIJK . 
Datum: 26-6-1950. 

Onderwerp: Actie tot verkoop van Vredesaandelen te Wormer-veer georgani
seerd door het Wormerveers Vredes Comi te op Dinsdag 20 Juni 
1950. 

Datum ontvangst bericht: I9 Juni 1950. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
tietrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Medewerkende instanties: Geen. 
Tevens bericht gezonden aan: Geen. 
Ondernomen actie: Zie rapport. 

,_ 
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'·2 8 JUNI 1950· 

, ACD/ c!�///

Op Maandag 19 Juni 1950 werd van betrouwbare zijde vernomen dat door het 
Wormerveers Vredes Comité pogingen in het werk werden gesteld om te komen 
tot "EEtf Iv!A.SSALE INZAMELING DOOR GEHEEL WORMERVEER", teneinde op dez� wij
ze gehoor te geven aan wat genoemd wordt " de Oproep van Stockholm" • .lxlet dit 
doel ,ivas r,eeds een stencil verspreid waarin het doel werd bekend gemaakt, 
n.l.het verzamelen van geld om de Strijd van de havenarbeiders tegen de
oorlogsvoorbereidingen te steunen,terwijl tevens daarin werd medegedeeld
dat bereids een "Mobilisatie-vergadering" was gehouden in het E.V.C.gebouw
waaraan waarschijnlijk was deelgenomen door vertegenwoordigers van E. V .c;
N.V.B. en A.N • .r.v. alsmededaen medewerkers aan het Vredesreferendum op 10
Mei 1950 gehouden te Wormerveer.
Bij onderzoek bleken bovenstaande gegevens juist te zijn in verband waarme
de op gr-ond van Artikel 46 der A.,P. V. der gemeente Wormerveer, tegen de voor
genomen actie werd gewaarschuwd.�enoemd artikel betreft het verbod om an
dere dan wettelijk geoorloofde inzamelingen te houden aan de huizen van in
gezetenen en kon derhalve worden gehanteerd teneinde de aotie,die door haar
massale omvang een demonstratie dreigde te worden,tegen te gaan or te be
perken.Al spoedig bleek dat de waarschuwing ni,et werd aanvaard, daar in de
namiddag van Maandag 19 Juni 1950,vrijwel huis aan huis in de gemeente Wor
merveer een strooibiljet werd verspreid,welk biljet in arschrift als bij
lage gemerkt rood I hierbij wordt gevoegd.
Teneinde op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn is het gehele Politie
oorps op Dinsdag 20 Juni in dienst geroepen waarbij extra surveillance werd
gehouden.Hierdoor werd bereikt dat de deelnemers zeer voorzichtig te werk
gingen en hun activiteit niet tot ontplooiing konden brengen,waardoor het
demonstratieve karakter der actie totaal verloren ging.
In één geval kon verbaliserend opgetreden worden tar-zake overtreding van
bovenvermeld artikel der A.P.V. Het betrof hier een jeugdig lid der A.N. J.
V. Hierbij viel tevens een lijst van een achttal donateurs van deze orga
nisatie in handen der politie terwijl een intekenaar bekend werd.
uet optreden had een rustig verloop en leidde niet tot ongeregeldheden.
De namen van de donateurs,de inschrijver en de eerderbedoelde B.N.J.V.er
zullen t.z.t per berichtkaart worden doorgegeven.Tevens werd het dagelijks
bestuur van het Wormerveers Vredes Comité bekend,waarvan gelijke opgaaf
zal volgen"

EINDE. 

60421 



DE ZAANSE BEVOLKING. 

Onderstaand Comité van aanbeveling, doet in navolging van het Landelijk Onder 
steuningscomité een hartstochtelijk beroep op de Zaanse bevolking,om een 

krachtige ondersteuning te geven aan hen die schade lijden tegen de Amerikaan 
se wapenleveranties. 

DK VREDESWIL DER 2'AANSE BEVOLKING IS BEKEltD.

Dat bewezen de Zaandamse boo:twerkers(anngesloten bij het N.V.V.)die besloten 
geen wapens te lossen • 
.Dat bewezen de Vredesverkiezingen in de Zaanstreek en de Zaanse bedrijven. 

W-AR ALLEEN STEMMEN VOOR DE VREDE IS NIET GENOEG. 

De havenarbeiders in Nederland hebben met de proe�zending van de wapens 
zendat zij bereid zijn om voor de vrede te willen strijden,en zij hebben 
toond wat deze strijdbare eenheid vermag. 

MhA.R HIEHBIJ BLIJFT HET NIEr. 

De toestand is nu zo dat men al niet meer kan spreken van OORLOGSPROµAGANDA 
maar van directe OORLOGHVOORBEREIDING. 

�Dat betekent dat het niet alleen de havenarbeiders betreft,mAar het gehele 
Nederlandse volk. 

Overal in Nederland,beginnen de bedrijven nl met toebereidselen 
productie over te schakelen. 

Ondersteunt dus allen hen,die in de komende strijd hun bestaansmogelijkheid 
op,het spel zetten,van welke gezindte zij ook zijn, 

�et landelijk OnderstelÎlllingscomité heeft daarom gemeend,zo snel mogelijk een 
reserve te vormen van Fl 500.000. 

Deze Fl 500.000 zullen bijeen gebracht worden door aandelen. 

VREDES-h.WIDELEN. Deze Vredes-Aandelen zijn verkrijgbaar in de prijs van 
Fl 2,50, Fl 5- en Fl 10-

DE WINSTUITKERING OP DEZE AANDELEN IS: DE VRl!."'DE 

�De VREDE ,die ieder weldenkend mens hartstochtelijk lief hee�t. 
De VREDE,die nodig is om onze kinderen te kunnen opvoeden. 
De VREDE,die wij nodig hebben om te kunnen leven. 
De VREDE,die één en ondeelbaar is. 

Deze Vredesaandelen zull.en U een dezer dagen worden aangeboden 
BRPAAL NU REEDS WJ.T GI.J KUNT MISSEN.

Geef dus,geef zelfs meer dan gij kunt missen.Want,het zal alleen deze houding 
zijn die de vooEbereiding der oorlogsstokers te niet zal doen,die het gevaar 
zal doen wijken,en tijden van Vrede en Voorspoed zal doen inluiden. 

uet Zaans Aanbevelings�omité: · 1' Jb. Stellaart y Rie lfulst 
xl A.Homna X 1 Uut en Her Hulsing. 

,.)(f N"Vens. f...1 J • .T.van Wijngaarden. 
'
><

f Jan Sohone .. 
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Oproep van het Wereldvredescomifé 

te Stockholm 
(15 -19 Maart 1950) 

• Wij eisen het onvoorwaardelijk verbod van het
atoomwapen, het middel tot agressie en massale
ultroera·ng der mensheid .

• 

Wij eisen het Instellen van een doeltreffende inter-
&ationale contr61e over de uitvoering van de.ze 

maatregel 

• 

Wij sullen die regering als oorlogsmlsdadlger be
schouwen, die als eerste het atoomwapen gebruikt 
tegen welk land dan oolc • 

•• 

• 
Nederlandse Vredesread, Secr :, Nieuwe Keizersgracht 61, Amsterdam. 

Telefoon: 581 51, Giro 108700 



Deze oproep werd o.a. reeds onderteekend door 

Fr. J oliot-Cul"ie 

0. John Rogge 

Emi Tsiao 
A. Fadejew 
L. Aragon 

Generaal H. Jara 
Dr. Endicott 

Ilja Ehrenburg 
Pierre Cot 
Jean Boullier 

�ew. Cotton 

Anna Seghers 
Jorge Amado 
Albert Kahn 
Pietro Nenni 
Ada Alessandrini 

M. Andersen-Nexö 
Jose Giral 
Prof. W. E. B.

Dubois 
Pablo Picasso 
Vercors 
Dr. Hewlett 

Johnson 
J. Platt-Mills
J. Mukarowski 
Mgr. Nicolas 
Di Vittorio 
Prof. Dr. J.

Chumpion 
Urho Kekkonen 
Paul Robeson 
Generaal Lazaro 

Cardanas 
Oswaldo Aranha 

Le Corbusier 
Thomas Mann 
Minister Petsche 
Prof. H. P. 

Fairchild 
Prof. L. H. Taylor 
Prof. o. S. Loud 
Prof. P. R. White 
Marc Chagall 
Prof. Dr. J. 

Brouers 
Deken Walter J. 

Muelder 

atoomgeleerde, nobelprijswinna� voorzitter van het 
wereld-vredes-comité. 
voormalig openbaar aanklager der Amerikaanse Re
gering in Neurenberg. 
Chinees schrijver. 
Sowj'et-Russisch schrijver. 
Frans schrijver, secretaris van het internationale 
contactbureau van intellecteuelen voor de vrede. 
ou_d-minister in Mexico. 
voormalig zendeling in China, voorzitter van het 
Canadese vredescomité. 
Sowjet-Russisch schrijver. 
oud-minister van de Franse Republiek (radicaal). 
Katholiek priester, voormalig professor in het inter
nationale recht aan het Katholieke instituut te 
Parijs. 
presidente van de Internationale Democratische. 
Vrouwen Federatie. 
Duitse schrijfster. 
Braziliaans schrijver. 
Amerikaans schrijver. 
voorzitter van de Italiaanse Socialistische Partij. 
secretaresse van de beweging van vooruitstrevende 
Italiaanse Christenen. 
Deens schrijver. 
oud-minister-president van Spanje. 
Amerikaans geschiedkundige. 

Frans schilder. 
Frans schrijver. 

Deken van Canterburry. 
oud-onafhankelijk kamerlid in Engeland. 
1·ector van de Praagse Universiteit. 

• 

�etropoliet der Gi;ieks-Klj.tholieke kerk te �oskou. 
Voorzitter van het Wereldvakverbond. 

King's College, Lon.dèn 
M.inistei:-presid!lll� .van Finland. 
Zanger. 

Oud-president van Mexico. 
Oud-president Alg. Verg. U.N.O., oud-minister vare 
Buitenlandse Zaken, Brazilië. 
Architect. 
Schrijver. 
Frans minister van Financiën. 

New York, U.S.A. 
Cornell U.S.A. 
Morgantown U.S.A. 
Philadelphia U.S.A. 
Schilder. 

Universiteit van Brussel. • 

Theologische faculteit universiteit v. Boston U.S.A. 

• 

IN ,NEDERLAND DOOR O.A. 

Haakon Stotijn 
Dr. C. H. Lenshoel< 
Siegfried v. Praag 
Charley Toorop 
Hildo Krop 
Dr. M. Rooseboom 
Jan Wiegers 
Nico Schuyt 
J. W. Havermans 
A. v. Goch-

Kaulbach 
K. van Bruggen
Wim Schumacher 
Sam Goudsmit 
John Rädecker 
M. Nijhoff

le Hoboïst van het Concertgebouworkest. 
Neuro chirurg. 
Schrijver. 
Schilderes. 
Beeldhouwer. 
Biologie. 
Schilder. 
Componist. 
Beeldhouwer. 

Schrijfster. 
Schrijver. 
Schilder. 
Schrijver. 
Beeldhouwer. 
Dichter. 

RESOLUTIE VAN HET INTERNATIONALE RODE KRUIS 

De 7e Conferentie van liet Internationale Rode Kruis, die kort geleden 
gehouden is, beeft de volgende "Resolutie aangenomen: 
"De 7e Internationale Conferentie van het Rode Kruis, in aanmerldng 
nemende dat de oo:rlogyoerenden gedurende de 2e Wereldoorlog het verbod 

• om hun toevlucht te> nemen tot gif- en verstikkingsgassen e.d., en tot 
ba.cteriologiscl1e wapens, hebben in acht ·genomen, een verbod dat formeel 
door het protocol van Geneve van 17 J"uni 1925 î$ gesanctionneerd; 
vaststellende dat het gebruik van z.g. blinde wapens, d.w.z. die wapens 
welke men met precies kan richten of die hun verwoestingen zonder on. 
derscheid over uitgebreide ge}>ieden aanrichten, de vernietiging van 
mensen en menselijke waarden zou betekenen, die het R-0de Kruis tot 
taal, lteeft te verdedigen en van de toekomst der gehele beschaving; 

verzoekt de mogendheden met de meeste nadruk zich plechtig 
te verbinden om het gebruik van zulke wapens volstrekt te 

• 
verbieden evenals het gebruik voor oorlogsdoeleinden van 
atoomenergie en van ieder ander dergelijke kracht." 

NAMENS 16.000 B"RITSE GELEERDÊN VERBOD VAN ATOOl\'l-
WAPENS GEëlST 

Ket Brits Verbond van Wetenschappelijke Werkers heeft op zijn jaarltjks 
congres energiek geprotesteerd bij de Amerikaanse regering tegen het 
vervaardigen van de waterstofbom. Het Verbond doet in dit protest een 
beroep op de Britse regering om haar invloed aan te wenden, dat de 

• Verenigde Staten en de Sowjet-Unie ZUllen samenwerken op het gebied . 
van de atoomenergie en de bestaande voorraden aan atoomwapens zullen 
vernietigen. 



Christenen roepen U op te tekenen 
Zijne Eerwaarde L. S. Derret, predikant van St. Nich. Whitehaven, 
Cumberla.nd. 
Wij verklaren dat de H.bom beledigend is voor de waardigheid der 
mensheid. Wij weigeren deel te nemen aan de productie ervan en zullen 
nooit aanvaarden, dat hij gebruikt wordt. We doen een beroep op de 
volkeren van de gehele wereld om zich na.ast ons te scharen en het 
uitbannen van deze misdadige uitvinding te eisen. 

Zijn Eerwaarde Clarence Duffy, New York. 
Van harte ondersteun ik de verklaring die aangenomen is door het 
Permanente Wereldvredescomité te Stockholm. 
Nog in het naaste verleden heb ik, toen ik een vredestournee maakte 
onder auspiciën van het Canadese Vredes Congres, als moord gebrand· 
merkt de plannen tot gestroomlijnde afslachting van vrouwen en kinderen, 
die overwogen worden en zelfs regelrecht voorbereid, door de voorstanders 
van het gebruik van A. en H. bommen. 
Ik brandmerkte als krankzinnigen, die onder toezicht moeten worden •gesteld in het belang van het menselijk welzijn, de toekomstige moorde
naars, die het gebruik ervan bepleiten voor de moord op niet-strijders. 
Dat deed ik, en dan doe ik, en dat zal ik blijven doen in naam van de 
Christelijke moraal. 
Ja, ik zal voortgaan te spreken en te werken voor de vrede, wat ook de 
oorlogsdrijvers en hun knechten van me zullen zeggen. Ik gedenk, en 
zal altijd gedenken, die woorden van Christus die sprak in zijn Bergrede: 
.,Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen Gods Kinderen genaamd worden!" 

Socialisten roepen U op te tekenen 
• Pletro Nennl, alg. soor. van de Italiaanse Soclallstische Partij, -vice· 

president van het Wereldvredescomlté. 
Ik doe een beroep op alle socialisten om de oproep van de Voorstanders 
van de Vrede te tekenen. Vroegere socialisten zouden als één man de 
banier van de vrede hebben opgeheven tegen het imperialisme. Onder 
van hen die de lessen van Jaurès en Bebel hebben afgezworen of ver
geten, heeft de sociaal-democratie de verantwoordelijkheid op zich ge
nomen voor ooflogspacten zoals het Pact van Brussel of het Atlantisch 
Pact. 
Om dit te doen is ze vei:plicht te zeggen en bekend te maken dat dit 
verdedigingspacten zijn. Was dit echter het geval, dan zouden deze 
mensen zeer goed de oproep van Stockholm kunnen tekenen. In ieder 
geval moet deze getekend worden door alle eerlijke socialisten die noch 
de hoop noch de wil hebben: verloren om de weg naar de oorlog te bar- •. 
ricaderen. 
Als socialistische kameraden mij vragen: ,,Wat schuilt er achter de 
vredesbeweging, wat achter de resolutie van Stockholm?" dan antwoord 
ik dit: 
"Achter onze beweging en achter de resolutie van Stockholm staat de 
vrede, onze wil tot vrede, de wil van millioenen mannen en vrouwen, 
die weten dat vrede noodzakelijk is om democratie en socialisme op 
te bouwen." 

HANS ZIEGLER, soolaal-demooratlsche burgemeester van Neurenberg 
• (Amerikaanse zone van Duitsland) 

De machtige dezer aarde, die regeren willen door atoombommen en 
H. bommen, door gifgas en bacteriologische wapens, zijn de gevaarlijk
ste en schadelijkste leiders der mensheid. Ze zijn gevaarlijker dan 
möordenaars, rovers of vogelvrijverklaarden. 
Iedere adhaesie met de oproep van Stockholm Is een daad tegen de
oorlog, tegen nieuwe militarisering, tegen de aanmaak van A. en H. 
bommen, tegen alle productie van oorlogsmateriaal. 
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Onderwerp: Besl. samenkomst Organisatie

comité West voor het vredes
re:ferendum. À-:ö

ï

],Jf' 
Datum ontvangstbericht; 17 Juni 1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: / 
Medewerking instanties:gene 

Ondernomen acties:gene 

• 

• 

19 Juni 1950 

Kort verslag van de samenkomst van het Organi
satie-comité West te Rotterdam, in verband met het werk 
voor het vredesreferendu.m,op Zaterdag,17 Juni 1950,te 
20.00 uur gehouden ten huize van Vogelaar,Frederik,geb. 
12-2-22 te Rotterdam (bekend).

Aanwezig: 
1- � Vogelaar,Frederik,geb.12-2-22 te Rotterdam (bekend)

� 1 Nas,Anna,geb.19-4-27 te Rotterdam (bekend)

'r � Nooter,Hendrikus Jacobus,geb.20-11-20 te Amsterdam(bekend 

Y. ! Ros,Marijtje,geb.29-6-22 te Katwijk (bekend)

'f � de Kraauw,Adriaan,geb.18-12-14 te Rotterdam (bekend)

}-..� van der Mast,Louis Johan Karel Matthieu,geb.23-10-78 te
Gorinchem (bekend) 

Mevr.Mulder,nadere personalia niet bekend • 

) 1van Trommel,Betje,geb.21-3-08 te Rotterdam (bekend) 

Vogelaar,voornoemd,opent te ruim 20.00 uur de 
bijeenkomst en deelt het �esultaat mede van de in de a:fge 
lopen week in 11 West" gevoerde actie. 

Spr. zegt, dat door 45 werkers in totaal 2048 
handtekeningen voor de vrede zijn verzameld. 

Elke avond wordt er van 19.30 tot 21.00 uur ge 
wert:t.In 11 Noord11 werden door 60 werkers + 2200 en in 11 

Zuid" door 50 werkers+ 2300 handtekeningen bijeenge-
v bracht.

-

,,._1 Het groot si; aantal werd bereikt door Kramers, 
Arie,geb.23-2-1900 te Drongelen n.l. 121. 

Spr. spoort aan nog intensiever te werken, 
want hoewel de eerste uitkomst boven verwachting mag wor
den genoemd,he� beoogde aantal voor Rotterdam,n.l. 
100.000 handtekeningen,is nog lang niet bereikt. 

- spr -
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Spr. geeft voorts nog aanw1Jz1ngen hoe door de 
werkers moet worden gehandeld en kondigt het programma 
voor de volgende week aan. 

Spr. sluit te 21.15 uur de bijeenkomst. 

N.B. 

de Vries,Jacoba Josina,geb.14-4-05 te Delft (bekend) leid
ster van het Organisatie-Comité 11Centrum11 heeft zich zeer 
deprimerend uitgelat.efl. over de tot nu toe gevoerde actie. 

Zij zegt slechts over 8 werkers te kunneNbeschikken 
en vooral van de haar toegewezen E.V.C.-leden weinig steun 
te genieten. E.iNoe. 

Aan B.V.D. 
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WERKPLAN VOOH MASSALE VREDES-VERKIEZINGEN IN AïvîSTl!:RDAM 
------------------------------------------------------

� 
� 

'-- - -

De actie om de bevolking zich te laten uitspreken vó6r het verbod en de 
vernietiging van de Atoombom is in .Amsterdam. beperkt gebleven tot het 
afwerken in elk stadsdeel van slechts enkele straten. Weliswaar is in 
een vrij groot aantal bedrijven deze volksuitspraak doorgevoerd, doch 
van een werkelijke actie op grote schaal is nog geen sprake. 
De resolutie van het laatste Werk-congres van de Wereld Vredesraad, ge
houden te Stockholm, heeft echter de noodzaak en betekenis van een .mas
sale Volksbeweging nog aan.merkeliJk doen toenemen, in het bijzonder door 
het voorstel om de regering van dat land, wat het eerst de Atoombom zal 
gebruiken, aan te klagen als Oorlogs-misdadiger. 
Op grondslag van dit nieuwe voorstel zal ook de Amsterdamse bevolking 
in de gelegenheid moeten worden gesteld zich uit te spreken tegen de 
Atoombom. 
De zeer-verstrekkende principiële betekenis van de Stockholm-resolutie 
zal in e�n grote propaganda-campagne aan de bev0lking worden duidelijk 
gemaakt, maar vó6r alles moet de Amsterdamse Vredesraad, speciaal voor 
deze volksuitspraak een zorgvuldige organisatie van het werk opbouwen, 
om inderdaad in massa tot in alle lagen van de bevolking door te dringen. 

In Amsterdam zijn ruim 2100 straten, pleinen of grachten, met in totaal 
217.000 woningen. 

/zullen In de practijk r door het afvallen van zaken-t,yijken, bedrijven en 
anderszins 1600 straten, pleinen of grachten intensief bewerkt moeten 
worden. 
Het fundament em deze enorme taak binnen een redelijk tijdsbestek (5 à
6 weken) uit te voeren, is een groot aantal Buurt-Vredes-Co.mité-"s, 
zoveel, dat de gehele stad wordt bestreken. 
Hiervoor wordt de volgende indeling als .mini.mum voorgesteld: 
de stad wordt verdeeld in 5 gedeelten, te weten Noord, Oost, Zuid, West 
en Centrum. In elk stadsdeel wordt een hierbij aangegeven .minimum aan
tal buurtco.mité'.'.s tot stand gebracht (zie bijlage voor elk stadsdeel). 
De gehele stemming staat onder de centrale leiding van de .Amsterdamse 
Vredesraad. Elk stadsdeel echter zal worden geleid door een overkoepe
lend werk-comité per stadsdeel, wat gevormd is uit personen van de in 

e het betreffende stadsdeel bestaande buurt- en straat-comité' s. 

VOLGORDE DER WERKZAAMHEDEN 

Vanaf heden wordt zorggedragen, dat in de voorgestelde buurten .minstens 
1 comité tot stand wordt gebracht. 
De bestaande comité's hebben dus als eerste taak te zorgen, dat in hun 
stadsgedeelte de voorgestelde co.mité's worden gevormd. 
Hiervoor zullen voor: 
Noord .minstens 6, plus een zo groot mogelijk aantal z.g. onder-com.'s, 
Zuid minstens 8, enz., Oost .minstens 11, enz., West .minstens 9, enz., 
Centrum .minstens 17 moeten worden gevor.nn. 
Met deze comité's worden uitgebreide voorbereidende .maatregelen ge
troffen om te komen dat op Woensdagavond-7 Juni in eJ.k stadsdeel tege
lijk in een bepaalde buurt tot de eigenlijke stemming wordt overgegaan 
en geheel afgewerkt. 
voorgesteld wordt om op 7 Juni te beginnen met: 

Noord, geheel Tuindorp Oostzaan 
West gedeelteli.jk de Kinkerbuurt, begrensd door de 

Jac. v. Lennepkade, Bilderdijkkade, Kinkerstraat, 
Kostverlorenkade. 

Zuid 

Oost 

de Pijp, be�renzing volgens het op het Plan aange
geven 00.mit Zuid 1 
Dapperbuurt, begrensd idem Oost Comité 1 



e 

• 

2. 

Centrum Spaarndammerbuurt, begrensd idem Centrum 1 
Centrum Eilanden begrensd idem Centrum 15 

Op deze avond Z1.Ülen alle vrienden van de Vrede in geheel Noord deel
nemen aan het werk in Tuindorp o-ostzaan en dit dorp op één avond geheel 
afwerken. 
Evenzo in Zuid met de Pijp, resp. West,-Kinkerbuurt, enz., enz. Op 
deze avond wordt, vanuit een centraal gelegen gebouw of zaal in zo 
groot mogelijke getale de betreffende buurt bewerkt. 
In de zaal blijft een controle-post aanwezig, terwijl na afloop van 
de stemming de tel-commissie in het openbaar aldaar direct tot de 
telling overgaat. 
De uitslag wordt zo spoedig mogelijk op zo groot mogelijke schaal be
kend gemaakt in de dagblad-pers en per lv'"..anifestje aan de buurtbewoners. 
Vervolgens in de daarop volgende week 2 buurten in elk stadsdeel af te 
werken en zodoende in de voorgestelde tijd van 6 weken geheel .Amsterdam 
te bewerken. 
Gekoerst wordt om een 250.000 stemmen binnen te krijgen. 
Vanaf heden zullen echter de uitgebreide voorbereidende maatregelen 
door alle Buurt-Comité's zelf genomen moeten worden. 
Dit houdt in, dat in de buurt vóór alles alle vrienden van de Vrede 
worden gemobiliseerd. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit: 
1. elk Buurt-comité belegt in haar buurt een bijeenkomst, waarop alle

vrienden van de vrede, woonachtig in dat gedeelte, wat onder hun
verantwoording valt, worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst in een
centraal gelegen zaal laten plaatsvinden.

2. In deze buurt-bijeenkomst wordt nauwkeurig besproken op welke wijze
de verkiezing moet worden uitgevoerd, door:
a. Met alle op deze bijeenkomst aanwezige personen wordt nadruk

kelijk afgesproken, om alle in hun buurt woonachtige kennissen
en vrienden, alle leden van medewerkende organisaties en ver
enigingen op te zoeken om mee te laten werken, vooral door hen
op de vastgestelde dag van de stè.mming op te halen en mee te
nemen naar de zaal vanwaar op deze avond gewerkt zal worden.

b. Z.g. onder-comité's vormen, elk verantwoordelijk voor een straat
of blok.

c. al het beschikbare propaganda-materiaal, zoals affiches, borden,
spandoeken en de voorgestelde propaganda-wagens worden beplakt,
opgehangen of rondgereden.

d. Het centrale :Manifest van de Amsterdamse Vredesraad, waarin
staat vermeld, dat binnen enkele dagen de Vredesverkiezingen in
deze straten zullen worden gehouden, wordt zeer nauwkeurig�
huis-aan-huis verspreid.

e. het vormen van een tel-commissie, bestaande uit bekende per
sonen uit de buurt.

f. het maken van voldoende dozen of bussen om de stembiljetten
in ontvangst te nemen.

3. Gedurende deze voorbereidende werkzaamhedèn wordt in elk stadsge
deelte een wijk-bijeenkomst georganiseerd, waar alle comité's in
dit stadsgedeelte aanwezig moeten zijn. Op deze bijeenkomsten wordt
uit de daar aanwezige leden van de buurt-co.mité:'s een werk-comité
gevormd, wat verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden in dat
betreffende stadsgedeelte.
Dit werk-comité .moet controleren en bijspringen waar nodig is,
opdat elke buurt zijn taak aanpaltt en volledig uitvoert.
Deze per staàsdeel te houden wijk-bijeenkomsten worden uitgeschreven
door de Amsterdamse Vredesraad en zullen v6ór Pinksteren gehouden
moeten worden.

4. Alle .Amsterdamse organisaties, instellingen, verenigingen op elk
gebied worden van dit plan door de Amsterdamse Vredesraad op de
hoogte gesteld, en met klem opgeroepen en om medewerking verzocht
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op elk gebied. 

---------------

Als slot van alle voorbereidingen en als startschot voor de eigen
lijke stemming zal op 

MAANDAGAVOND 5 of DINSDAGAVOND ö Juni 

dus 2 dagen vóór de eerste ste.mmingsdag, een .massaal VREDES-APPÈL 
plaats vinden in de Apollohal. 
Op deze avond ,j7 .. een of meer internationale figuren van de 'l.'fereld
Vredesraad het woord voeren. Besprekingen hierover zijn gaande voor 
de Deken van Canterbury, de Franse priester abbé Boullier, Joliot Curie 

---------------

PROPAGANDA-MATERIAAL 

Naast het gebruikelijke .materiaal, zoals vredeskranten, sluitzegels, 
speldjes, zal voor deze campagne speciaal materiaal komen. 

Manifesten 
1. een Centraal Manifest van de .Amsterdamse Vredesraad, met voor

elke buurt een andere datum en plaatsvermelding, wanneer en waar
de stemming wordt gehouden.
Op dit Manifest zal de uitspraak van een aantal bekende Amsterdamse
figuren uit alle delen van de bevolking worden vermeld.

2. Buurt-manifesten. Door de Buurt- of Wijkcomité's uit te geven voor
het bijeenroepen van Buurt- en Wijk-bijeenkomsten en vooral om
het resultaat van de verkiezingen in de buurt bekend te maken.

Affiches 

Ontwerp wordt gemaakt door een kunstenaar, het motief zal als centraal 
motief overal voor gebruikt worden. Deze affiches worden geplakt, op
gehangen in benedenfiuizen, winkels, uitgehangen op kleine borden, 
evenals bij andere verkiezingen. 

Borden 

Naast de kleine borden, grote borden op strategische punten. 
Opschrift het centraal motief. 

Propaganda wagens 

In elk stadsdeel een eenvoudige, doch suggestief opgemaakte wagen 
.maken (centraal motief). 
Vergunning aanvragen voor sprekers op deze wagens en in ieder geval 
voor passende muziek met geluidsversterker. 

Spandoeken. 

Op de dag vóór en tijdens de stemming spandoeken zo mogelijk in 
smalle straten over de straat spannen. De bekende leuzen. 

Foto-briefkaarten 

Van het centraal motief zal een goede ansichtkaart gemaakt worden, 



ter verkoop om de kosten te bestrijden. 

Commentaar 

Verder wordt vanzelfsprekend een beroep gedaan op het initiatief van 
de buurt-com.ité's op elk gebied. 



Van�� 

5 bijlagen. 

--
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Bijgaand doe ik U een werkplan toekomen voor mass ale 

vredes-verkiezingen te Amsterdam. Dit plan is vrijwel in deze vorm 

a angenomen. De secretariaten van alle vredescomité's te Amsterdam 

hebben dit plan ontvangen. 



ROTTERDA1JîSE HAVENARBEIDERS V.EIGEREN WAPENS TE LOSSEN ! ! 
-----·---------------------------------·· ________ ...... ____ ._ 

HAV:TI}N:A.PJ3�'1DERS STAKEN .1.-,M:ANNEN EN VROUWEN DEMON'S'l'RERER_JJ_ 
- .  · �  - �----------------------------------- .------------

Terwijl vandaag ons volk haar doden herdenkt, die vielen 
in de strijd tegen oorlog en fascisme, hebben de oorlo[;SVoorbe
reiders het ��apentransEortschip de haven van Rotterd�ffi 
binnen lat�n lopen l

Zoals te verwachten was, weigeren de havenarbeiders dit 
moordtuig te lossen en niet é�n arbeider liet zich voor dit 

� smerige werk besteken. Honderden mannen en vrouwen demonstre
ren voor het havengebied, vormen spreekkoren en geven hierdoor 
uiting a.an hun afschuw tegen deze doden.transporten. 

Werkers van .Amsterdam. Weet, dat de Rotterdamse haven
arbeiders (\oor hun weigering om de wapens te lossen., in de 
voorste gelederen zijn komen "t-e staan in de strijd voor. de 
Vrede. Zij gedragen zich in deze strijd moedig en sterk, omdat 
zij weten, dat het gaat om het leven van hun gezinnen en ons 
volk. Het is dan ook de taak van iedere vredesstrijder, van 
iedere arbeider, om de havenarbeiders van Rotterdam in hun 
strijd voor de Vrede te ond·ersteunen. 

Werkers van Amsterdam, laat vandaag no:� tot uitdrukking 
komen, dat gij allen begrijpt waar het om gaat, en schaart U 
eensgezind achter de strijd van d.e Rotterdamse havenarbeip,ers 
Stuurt Uw adhaesie-betuigingen naar het Rotterdamse Haven.,... 
Vredes-Comité, Secretariaat: Marnustraat 27 B, Rotterdam. 

Laat hen weten, dat ge U volledig zult inzetten._om hun 
strijd voor de Vrede met alle middelen te ondersteunen 1 

HO.O.G, D.E SO.LIBARITEIT ! VERDEDIGT DE VREDE .! 
� . . .  ----------------------------------------

AivïSTERDAMSE VREDESRAAD; . 
Nieuwe Keizersgracht 61. 



WERELDVREDESOOMITE 
Voorzitter Prof. Joliot-Curie, 
Nobelprijswinnaar. 
Leden o.a. John Rogge (V.S.), 
Dr. J. Endicott {Canada), Ilja 
Ehrenburg {Sowjet-Unle), M. 
Ander.sen Nexö (Denemarken), 
Nenni (Italië), Picasso (Fra.nk
rtjk), Paul Rol:)eson (Ver. St.). 

,& 

NEDERLANDSE VREDESR:A 

secr. Haakon Stotijn; leden 
Charley Toorop, J. Horsmei.er, 
Anna van Gogh-Kaulbach, Peter 
van Anrooy, Theun de Vries. 

• Ik eis verbod van de atoombom, het middel 

tot mrusa-uitroeiing der mensheid. 

• Ik eis doeltreffende internationale controle 
hierop. 

.,, . 

• Ik zal die regering als oorlogsmisdadiger be-

schou.wen die liet eerst de atoombom· gebruikt, 
tegen welk land dan ook. 

r' • 

_J� ·� ..... ,, _m ...... ""'-"""'· ... .............. 
, 



Wereld V redesraad 

te Parijs, April 1950 

Wij eisen het onvoorwaardelijk verbod van het 

atoomwapen, het middel tot agressie en massa·le 

uitroeiïng der mensheid, en het instellen van een 

doeltreffende internationale contröle over de uit

voering van deze maatregel. 

Wij Ztlllen die regering a1s oorlogsmisdadig�r be• 

ecbouwen, die als eerste het atoomwapen gebruikt,
tegen welk land dan ook. 



Onderstaande personen hebben deze 

reeds ondersteund 

Fr. Juliot-Curie 

·o. John Rogge 

Eml Tsiao 
A. Fadejew
L. Aragon 

Generaal H. Jara 
Dr. Endicott 

Ilja Ehrenburg 
Pierl'e Cot 

Jean Boullie1· 

Mevr. Cotton 

Anna Seghers 
Jorge Amado 
Albert Kahn 
Pietro Nenni 

Ada Allessandrini 

M. Andersen-Nexö 

atoomgeleerde, nobelprijswinnaar, voor
zitter van het we1·eld-vredescomité. 
voormalig openbaar aanklager der 
Amerikaanse Regering in Neurenberg. 
Chinees schrijver. 
Sowjet-Ruásisch schrijver. 
Ft·ans schrijver, secretaris van het in
ternationale contactbureau van intellec
tuelen voor de vrede. 
oud-minister in Mexico. 
voormalig zendeling in China, voorzit
ter van het Canadese vredescomité. 
Sowjet-Russisch schrijver. 
oud-minister van de Franse Republiek 
(radicaal). 
Katholiek priestet, voo1·malig professor 
in het internationale recht aan bet Ka
tholieke instituut te Parijs. 
presidente van de Internationale Demo- 1.....' 
cratische Vrouwen Federatie. 
Duitse schrijfster. 
Braziliaans schrijver. e Amerikaans schrijver. 
voorzitter van de Italiaanse Socialis
tisc})e Partij. 
secretaresse van de beweging van voor
uitstrevende Italiaanse Christenen. 
Deens schrijver. 

Giral 
f. W. E. B.

Dubois
Pablo Picasso 
Vercors 
Dr. Hewlett 

Johnson 
J. Platt-M:ills 
.J. Mukarowski
Mgr. Nicolas

Di Vittorio 

oud-minister-president van Spanje. 

Amerikaans geschiedkundige.' 
Frans schilder. 
Frans schrijver. 

Deken van Cantetburry. 
oud-onafhan1'elijk kamerlid in Engeland. 
rector van de Praagse Universiteit. 
Meh·opoliet van de Grieks-Katholieke 
kerk te Moscou. 
Voon:il.Lel· van liet \Vcreldvahve-1bond. 

Aan de Nederlandse Vredes Raad, 

Nw. Keizersgracht 61, Amsterdam 

Ondergetekende verklaart zich accoord met de door 

de Wereld Vredes Raad te Parijs gestelde en aan de 

voorzijde van deze folder vermelde eis. 

e (handtekening) 

Naam: 

Adres: 

Functie: 



Aan de Nederlandse Vredes Raad, 

Nw. Keizersgracht 61, Amsterdam 

Ondergetekende is bereid een vertegenwoordiger van 

de Nederlandse Vredes Raad te ontvangen om over 

de vermeltje eis te spreken, waarna alsnog de mo� 

gelijkheid bestaat de handtekening in een speciaal 

daarvoor ingericht album te plaatsen . 

Naam: 

Adres: 

Functie: 

. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(handtekening) 

• • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  f 

. . 



Secretariaten Vredesco.m.itél' s Amsterdam 

Barends von Zesenstraat 78 

I.E. Prins Willekes Mac Donald Sohalkburgerstraat 32 III

G. Peterse Pythagorasstraat 39 bv.

H. Bos.man Middenweg 288

Meurs Makassarstraat 24 III

Tefsen v.d. Leek Nieuwendammerdijk 260

sub. co.m.. H. Vastenhoud Kwadijkerstraat 

Uiterwijk Ruysdaelstraat 137 II 

Meijer Uiterwaardenstraat 273 

S.m.it Herculesstraat 

?lej. Willem.se Ch. de Bourbonstraat 18 hs 

F. Molin Orteliusstraat 369 I

Sandbergen Hudsonstraat 87 I

Mevr. v.d. Kraan Cariot Legmeerstraat 68 hs

G. Kat Bella.m.ystraat 6

v.d. Broek Bontekoestraat 3 I

Mevrouw Neef Herenmarkt 18 I

� J. de Vries Palm.straat 70 I

Schra.m.eijer Bloemgracht 12 II

Dui.m. Noorderstraat 57 hs

A. v.d. Feer o.z. Aohterburgwal 192 II 

Scheffer Pl. Kerklaan 2 I 

D. Mes.man Mariniersstraat 4 II

F, Vos Gr. van Prinstererstraat 24



VERTROUWELIJK 

Verbinding: No.12 30 Juni 1950. 
Doss.168/512. 
Onderwerp: Vredesverkiezingsactie 
Datum ontvangst bericht: 28 Juni 1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar OP K ÄÄifll 

ACO/ ..1 ,,._ 

DAf: 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

_) in het 
e 

Op Dinsdag 27 Juni 1950 werd door het Haagse Vredes
verkiezingscomit!/Bomen- en Bloemen.Kwarvier de actie inge
zet met intekenlijsten tegen het gebruik van de atoombom. 

Te 20.00 uur was daartoe in de achterkamer van perceel 
Copernicusstraat 237 te 's-Gravenhage (een beneden huis) 
een 12-tal medewerkers aanwezig. Hoofdbewoners van genoemd 

IJ _,,,,. perceel is: 
'f9. Jt · 1 Cornelis HOOTS1'1ANS, ge boren te Goes 31 Augustus 1882, 

van beroep koffiehuisliouder. 
xf Na enige aanwijzingen van de bekende Mevr.D"E LEEUWE 

en het doornemen van de instructielijst (zie bijlage) werd 
de actie ingezet. Bewei:kt werden de straten gelegen tussen 
de Yalkenboslaan en de :Bea.ldaan te 's-Gravenhage. Dit stads
gedeel ve wordt bewoond door beschaafd publiek hetgeen bleek 
uiv de antwoorden van de mensen, die na aanbellen de deur 
openden. 

Een groot aanta� mensen beweerde door pub�icatie in de 
dagbladen te zijn gewaarschuwd, dat deze actie een communis
tische actie was. 

Over het algemeen bleken de mensen niet geneigd hun 
handtekening op de lijst te plaatsen. 

Te 22.00 uur leverden de medewerkers de intekenlijsten 
in op hev punt van uitgang. 

Door een viertal personen werd daarna de tel�ing ver
richt (o.a. de heer en mevrouw DE LEEUWE en de bekende me
vrouw WESTPHAL). 

Te 23.00 uur bleek dat in totaal 435 personen hun naam 
,Ji.{hadden geplaatst op de intekenlijsten. (einde) 
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.A f S C h r i f t 

AANWIJZINGEN VOUH DE MEDEV/ERKERS AAN DE VOLKSUITSPRAAK TEGEN DE 
ATOOMBOM IN BO�IBN- EN BLÖEMENKWARTIER. 

1. Geeft de lijsten, waarop de handtekeningen en namen komen; in geen
geval mee, zodat U ze uit het oog zoudt verliezen. Wil iemand bin
nenskamers beslissen, vraagt dan of U mee naar binnen mag. BLIJFT
"ER STE'EDS BIJ!

2. Vergeet niet aan de ondertelcenaars het (inkt )potlood terug

3. Noteer in het daarvoor bestemde vak, rechts onderaan, de naam van de
straat, die gij aangewezen .kriJgt en noteer nauwkeurig alle ijuisnum
mers waar gij geen gehoor hebt gehad or terug moe� komen, bijvoor
beeld omdat niet alle personen, die in aanmerking komen om te teke
nen, thuis waren. WIJ GAAN OP EEN ANDERE AVOND DEZE HUIZEN OPNIEUW
BEZOEKEN.

4. Blijr steeds uiterst beleefd. Laat U niet in politieke of godsdien
stige discussies slepen.

5. Overtuig hen, die niet onmiddellijk zouden wilien tekenen, met be
hulp van het pam:tlet, waarvan gij nog een exemplaar hebt meegekregen
Dominé's en ambtenaren hebben o.a. hun ins�emming met deze actie be
tuigd en financieel gesteund. LEES ZELF HET PAMFLET GOED.

6. De Vredesvrienden van Bomen- en Bloemenkwartier hebben met geen en
kele organisatie, in Nederland of buiten Nederland, iets uitstaande.
Het correspondentie-adres staat op de lijst en op het pamflet, even
als het adres van de penningmeester. De lijsten met handtekeningen
en namen gaan, zoals op de lijst staat aangegeven, naar de Burge
meester van Den Haag.

7. Tracht zoveel mogelijk ouders te overtuigen, dat zij niet alleen
voor zichzelf maar ook met naam en toenaam voor hun minderjarige
kinderen t ekenen. Verplicht is dit natuurlijk niet maar wel zeer ge
wenst: om tot uiting te laten komen wie er bedreigd worden en wat
er verloren gaat, als ooit een atoombom op onze buurt zou vallen,
tegen welke afschuwelijke mogelijkheid wij juist strijden. Ouders
hebben het recht en de plicht voor hun kinderen t e  tekenen, zoals
zij ook de scnool voor het kind bepalen en zoals sommigen ook het
kerkgenootschap voor het kind bepalen.

8. Ook bezoekers in een woning moeten verzocht worden te tekenen, zoals
zij hier op bezoek zijn, zijn bewoners van deze buurt el.ders op be
zoek.

·9. Ieder, die dit mocht
hij of zij U niet in 
geven voor de 
telling. Noteer dan 
naam en adres. 

wensen, kan met U meegaan ter contr6le, mits 
Uw werk bemoeilijkt. Ieder kan zich bij U op-

10. Verder verzamelt U
handtekeningen en
namen, geen adressen.
Werkt echter nauwkeurig
en vourkom elke vergis
sing.

Hier de naam van ae straat en huisnummers, 
waar wij om de een of andere reden nog 
eens heen moeten. 
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Op .Mae.ndag 19 Juni 1950, omstreelcs 18.45 uur 1

werd geconstateerd, de.t in de woninggroep 11 Schutters
veld r' te Brunssum, huj.s aan huis een lijst ·t;er onde:rte
kening wero. aangeboden

1 
welke lijst het opschrift droeg: 

''Voor de Vrede i tegen gebruik van de atoombom." 
De personen 1 die de lJ.jst ter ·tekening aanbo

den zijn genaamct: 
DROOM ERS. JOANNES, geboren 22 Januari 1894 te 
--...-- --- ..... 

Oss jl Nederland.er, gepensionneerd mijnwerlter 1 wonende te 
Brunssum :1 Brunahildestraat no, 27, 

1 H O R S E L E N B E R G-, __ q�STIAAWP geboren 11 Febru
a:ri 1913 te Hengelo, Nederl�.na.er

5 
werkzaam op Staatsmijn 

Emma onder noo 6842 1 wona:,mde te Brunssum, Bexdellestraat 
no. 29, 

1 IC I Ê V I T" AN1'1"E, g.eboren 28 Januari 1903 ·l;e Emmen, 
-- ----

Nederlander 9 werkzae.m op Stae.tsmijn .Hendrik onder no o

9171 1 wonende te Bru.nssum, Greflcens"traat no. 20. 
Van verschillende personen vernamen wij 1 dat 

vorengenoemde verze.melae.:r.s ve.n handtekeningen het deden 
voorlr.omen e,lsof de actie uitging van het Internationale 
Rode Kruis te Genève. 
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Hierbij doe ik U toekomen een afschrift
van een brief, verzonden dd. 23-6-1950 door het
District Centraal Gelderland der C.P.N. aan G. 
Molenaar, (G.H. Teunissen, geboren 13-1-1905, 
gehuwd met P.J. Molenaar), wonende te Arnhem, 
Hazelaarstraat 68. 

1 Personalia van namen van personen in deze
\'1'-� 

,
brief voorkomende, zijn als volgt: 

� MaartJe Slikker, geboren te Haarlem, 22-3-1887,
....._t echtgenote van J. Roos, wonende Herman Gorter-

straat 2 te Arnhem_; __ _ 
!Johannes Hoff, geboren te Arnhem, 16-4-1919,
wonende Waterkersstraat 15 te Arnhem; 

n'Maarten Koek, geboren te Arnhem, 9-8-1902, echtgeH
�noot van Hermina J.J. Amelink, geboren te Enschede

25-5-1906, wonende te Arnhem, Duivenstraat 16. 

4-7-1950.



A F S C H R I F T. 

C O M M U N I S T I S C H E P A R T I J 

DISTRICT : 
SECRETARIAAT: 

G. Molenaar
Hazelaarstraat 68
ARNHEM.

W.K.,

CENTRAAL GELDERLAND. 
KLARENDALSEWEG 91 ARNHEM. 

N EDE R L A N D  

Van het Arnhems� Vredescommite vernamen wij dat zij a.s.Dinsdag 
27 Juni op verschillende punten in de stad gaan beginnen met het ver
zamelen van de handtekeningen onder de verklaring van Stockholm. 

De avond daarvoor zullen in deze �uurten een manifest worden 
verspreid, uitgegeven door de Nederlandse Vredesraad. 

� De actie zal gedurende enige dagen worden gevoerd in de hieronder 
vermelde buurten, zolang tot deze buurten zijn afgewerkt. 

Daardoor zal het mogelijk zijn om mensen die op een bepaalde avond 
niet mee kunnen, op een van de andere avonden toch mee te laten werken. 

Ze kunnen bijv. de verantwoording nemen voor de straatvwaar zij wo
nen e. d. 

We verzoeken je daarom het volgende: 

a. zoveel mogelijk Partijgenoten uit de afdeling hierbij
in te scahekelen.

b. je te vervoegen in de Waterkersstraat

-
De buurten waar gewerkt wordt zijn; 

Paasberg - verzamelen Mevr. Roos - Herman Gorterstraat 2. 
Zuid - van 't Hof - Waterkersstraat 15 
Vogelbuurt - Koek - Duivenstraat 6. 

We rekenen er op dat je alles in het werk zult stellen om zoveel 
mogelijk mensen hiervoor in te schakelen . 

met kam. groeten, 
secretariaat. 



Luit 

Afscbrift 

Rotterdam,27 Juni 1950 

Aan de Organisatiecomité•s van het Volksreferendwn 
voor het verbfud van de Atoombom. 

Vrienden, 

Voor de goede o.rde herinneren wij U eraan dat 
wij a.s. Vrijdagavond om 8 uur weer bij elkaar komen 
in "Ons Huis",Gouvernestraat,in lokaal 3,eerste 
verdieping,ter telling en samenvoeging van de in de af
gelopen week behaalde resultaten. 

Wij verzoeken U vooral dringend gedurende deze 
week de namen te verzamelen van prominente personen,die 
getekend hebben en deze op onze vergadering bekend te 
maken. 

Verder verzoeken wij U een exemplaar mee te 
willen nemen van bet in u� wijk verspreide manifest, 
waaronder voorkomen de namen van die personen,die in 
het aanbevelingscomité voor Uw wijk zitting hebben. 

Vlij doen een dringend beroep op U ervoor te 
willen zorg datLuw wijk minstens één,maar liefst 
enkele personen de vergadering bijwonen en dat deze 
nauwkeurig op de hoogte zijn van de bij U behaalde re
sultaten. 

Met vriendelijke groeten, 

L.J.A. van Bentveld (Beer.)
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Onderwerp:Besl.bijeenkomst van werkers van de Orga

nisatie comité's van het volksreferendum 
tegen de Atoombom. 

� ;· 8 JULI ig50 

ACD/ tf'6'/'oJ 
Datum ontvangstbericht: 1 Juli 1950 

Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan: /' 

Medewerkende instanties:gene 

Ondernomen actie:gene 

'\i Juli 1950 

Kort verslag van de besloten bijeenkomst 
van werkers van de Organisatie comité's van het 
volksreferend.wn tegen de atoombom te Rotterd�,ge
houden op Vrijdag,30 Juni 1950 te 20.00 uur 1.n "Ons 
Ho.is", Gouver.nestraat 133 te Rotterdam. 

Aanwezig 8 personen.(6 mannen en 2 
De vergadering was aangekondigd door middel 
convocatie,in afschrift hierbij gevoegd. 

Frank,Jacobus,geb.14-7-1916 te Rotterdam, 
(bekend),opent te 20.15 uur de bijeenkomst en uit 
zijn teleurstelling over de geringe opkomst. 

Spr.deelt mede,dat daarom in den vervolge 
de wekelijkse bijeenkomsten zullen gehouden worden 
ten huize van de secretaresse

1
Cochius,Anny Leonore 

Sitä,geb.7-7-1911 te Leerdam,�bekend),
Spr.zegt,dat het aantal werkers terug 

loopt,terwijl ook verschillende personen,die zich 
aanvankelijk als werker hadden opgegeven,niets meer 
van zich laten horen. 

In het vervolg zal daarom inplaats van 
vier avonden per week,twee avonden worden gelopen 
om handtekeningen in te zamelen. 

De overige avonden moeten dan worden be
steed voor huisbezoek en om nalatige werkers a.an te 
manen. 

Des Woensdagsavonds moet het resàltaat van 
de actie worden opge�even aan Frank,J.,voornoemd, ( 
desnoods telefonisch). 

Vooral moet men handtekeningen van belang
rijke personen zien te verkrijgen. 

In navolging van Amsterdam zal ook hier 
een z.g."Vredesbulletin" verschijnen met de belan�
rijkste gegevens. 

Bovendien bestaat het plan om een geluids
wagen door de stad te laten rijden om de inhoud van 
het-"vredesbulletin"-bekend te maken.Voor een en 
ander zal Cochius,C.A.L.,voornoemd zorgdragen. 

Spr.maakt voorts de volgende uitslagen 
kend: 

Charlois 1822 handtekeningen 

-Putse bocht



• 

• 

-2-

Putse bocht 
Feijenoord 
Centrum 
Viest 

Totaal 

1200 
1166 

893 
1694 

6775 

handtekeningen 
Il " 

Il Il 

" Il 

handtekeningen. 

Spr.zegt,dat het resultaat van de Zondag, 
j.l.gehouden handtekeningenactie bij gelegenheid
van de bokswedstrijden in het Sparta-stadion zeer
teleurstellend is geweest n.l.slechts 83.

De actie op de markt aan de Spanjaard
straat leverde 380 handtekeningen op. 

Spr.deelt voorts als bijzonderheid mede, 
dat Hendrix,Willem,geb.9-6-1991 te Groot Ammers z.

H.,(bekend) in drie weken tijd 2268 handtekeningen 
heeft verzameld en bovendien een bedrag van f-140 • 
84. 

Spr.hçopt ten slotte dat de genomen maat
regelen tot grotere activiteit van de werkers zul
len leiden. 

van Bentveld,Louis Johannes Abram,geb.10-
6-1922 te Rotterda.m.,(bekend),wekt de aanwezigen op
ook de geldactie niet te vergeten.

Frank,J.,voornoemd sluit te 22.30 uur de 
bijeenkomst. EINDE.
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Volgens inlichtingen van betrouwbare zijde wordt te 
Utrecht sedert kort onder het personeel van diverse zieken
huizen gewerkt met een lijst, waarop men door het plaatsen 
van zijn handtekening zijn adhaesie kan betuigen met de 
resolutil.e van het Internationale Rode Kruis. 

De tekst van het formulier luidt als volgt: 
RESOLUTIE VAN HET IlfTERNATI01�ALE RODE KRUIS 

De 7e Conferentie van het Internationale Rode Kruis, die 
kort geleden gehouden is, heeft de volgende resolutie aan
genomen: 
"De 7ê Internationale Conferentie van het Rode Kruis, in 
"aanmerking nemende dat de oorlogvoerenden gedurende de 2e 
"wereldoorlog het verbod om hun toevlucht te nemen tot gif
"en verst ikkingsgasse n e.d. en tot bacteriologische wapens, 
"hebben in acht genomen, een verbod dat formeel door het 
"protocol van Genève van 17 Juni 1925 is gesandiioneerd; 
"vaststellende dat het gebruik van z.g. blinde wapens,d.w.z. 
ndie wapens welke men niet precies kan richten of die hun 
"verwoestingen zonder onderscheid over uitgebreide gebieden 
"aanrichten, de vernietiging van mensen en menselijke waar
"den zou. betek.enen, die bet Rode Kru.ismtot taak heeft te 
"verdedigen en van de toekomst der gehele beschaving; 
"verzoekt de mogendheden met de meeste nadrtlk zich plechtig 
11te verbinden om het gebruik van zu.lke wapens te verbieden 
"evenals het gebruik voor oorlogsdoeleinden van atoomenergie 
"en van ieder ander dergelijke kracht." 
Deze resolutie werd naar de regeringen van 64 landen, w.o. 
de Verenigde Staten van Noord Amerika en de Sovjet Unie, 
ge zonden. 

Ondergetekende verklaart zich hierbij solidair met boven
staande resolutie en bekrachtigt deze door zijn/haar hand
tekening. 

(volgt ruimte voor handtekeningen) 
------------------------------------------------------------

Bij dit formulier behoort een aanbevelingsschrijven, 
derteke nd door: 
ster De Smit (of een daarop gelijkende naam), 

J 
Zuster A. Kuiper, Nicolaas Maesstraat 22 hs te Amsterdam, en 

1'1Dr. Th. E. van Reemst, Overtoom 510, Amsterdam (telf 81204) 
(zeer vermoedelijk Dr. THEODOOR EVERHAR� VAN HEEMST, geb. 
te Sleen 10-10-08.- Verb. 19) 

VGEZIEN: 
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Heerlen, 5 Jul:l. 1950. 

Betrat J:Jaix!tekeningen-ectie voor de 

• 

e 

• 

Waarheids•Vredesactie •

J) 

Hierbij moge ik U berichten, dat alhier betreffende nevenver� 
meld o'Jrlerwerp alsnog de navolgende ge gevens binnenkwamen: 

Brunssum leverde 1300 handtekeningen en Hoensbroek (dorp) 250 
stuks.Voorts tekende de chef en het gehele pe rsonc,e l van de N .v.

/ Plsatwellerij te Hoensbroek (filiaal ve.n do N.V .Pl.aatwellerij te Vel ..
sen).Enige �belangrijke" personen uit Bru11Bsum zouden neneens h&b..
ben getekend. zcals het Hoofd van de UL()..school, een i;ater en een 
kapelaan.De namen van dez& personen zullen doormiddel van een brochu
re of een pamfl&t worden bekend eema.akt.Ei!lde • 



BUL L E T IN. 
,.,, __ "" __ ,.., ________ _ 

VAN HET VRFDE�-COMITID 
No 1 

GEMEENTE VERVOERBEDRIJVEN. 
Wij vragen wie gij zijtsnoch wat Uw politieko of religeuze overtuiging 
Wij vragen allgen 

H O E D E N K T G I J O V E R D E V R E D ID 
--------------------------- ---------------J-----

H OE DENK T G IJ O V EH DE ATO OMB OM 
, Dat deze vragen rëäel zij,blijkt uit de geb��rta�isean rondom Koreao 
Daar is da oorlog reeds e�n feit tflrWijl hot directe gevaar aanwezig is, 

dat deze oorlog naar het Westen ovcrslaatD 
Reeds gaan er stemmen op, .At oombomm·:::n op Noo::cd Ko:rea te werpen�

Nu kunt gij dsnken over Noord Korea zo als gij wiit,maar bij deze stem-
m�.::..;. dienen wij toch oven na te denkGn. ,. 

, Nog vers ligt cns in het gGheugen� da .Atoombommen geworpen op Hirójima
en Naga sak:..<· 
.zenden mensonleve:ns waa:ronde:r vrouwen en kinde:ren werden di:r-ec t ver-

, 'etig(. teTwijl heden ten dagen �engevolge van de uitwerking de� Radio
·eve stralen nog duizenden aan detl 0rgstai ziekten lijden en er aan

ten onder gaan,, 

D IT LOT EN ERGER STAAT OOK OHS TID W.ACHTJDN o 

Amerika he�ft voo�gestelds Atoo�bommen in NadGrland te doen opsl�an. 
Dit beteken&" dat Neder.land direct in e�n eventuele oorlog betrokken 
wordt o 

Wij willen niet theatraal zijn, wij willen U echter allo<�n de harde 
werkelijkheid voor ogen houden, zodat ook gij tot de overtuiging komt:
dat dit voor alles verhindert moet worden. 

KAN DIT DA. N VER H IND 1'} R T WO RDEN?? 
--------------------------------------------------------

Ja vr ienden y dit kan, maar dan zu_llon we ook gc zamèlij k al onz.e krachton 
in dienst van de vrode moeten stsll0n. 
Wij zullen conseq_ue:n.t on zo s t0m mû0 ten v.i t brengen; 

Voor do verni0tiging ven de .Atoombom. 
Voor doGltreffende inter11ation.al0 contrÖl8. 

. 
voor het beschouwen als oorlogsmisd.adigGr, van die rGg�ring dio als

_ rste de Atoombom gebruikt, teg6n welk land dan ook. 
Reeds hebben mEier dan 200 millioen mensen zich h'i.ervoor uitgesprokon, 
Om dit ook voor het G oV vB o mogelj_jk te mak8nJ is er door enige vrienden 
van het rijdsnd pe:rsoneel 0.-:,11 comité in' t l8ven geroepen. 
Daar er reeds in a:n.dere takken van het G.V.B� een comité bastaat, zullen 
wij ons alle�n bepalen tot het �ijdend personeel. 
Het ligt in ont.e bedoeling de st:::mming ovor bovengenoemde 3 punten, per
lijn te doen plaats vinden� 

Wij roGpen U allen op, ons initiatiof met kracht te steunen. 
Het gaat om niets meer of minö..er., dan OORLOG OF VRED Eo 
I:Iet gaat om niets meer of mjnrl.,r ;i,.".., di3 BESCH.IDBMING V.AN U EN UW GIDZINo 

Bcstelling0n vcoT Jiistan to richten aan het Vredes-comit� G.V�B� 

NamGns h.at Comité W o R.OomGn Voor zitter j /. 
D,Gerritsen secretariso I 

shackletonstraat 7 III� 



• 

I.D.No.38

Vertrouweli;ik 8 

t�:-r�. -�-YY�·· ;
Hoezeer de belangstelling te dezer stJd.e... 1Loar. .r�t roet

zoveel é"1an aangekondigde 11Volksreferendum 11 reeds daalt,mo
ge blijken uit het feit,dat slechts één lid aan de oproep 
voor de te houden wekelijkse bespreking van werkers op Don
derdag,6 Juli j.l. te 20.00 uur ten huize van Frank,Jacobus 
geb.14-7-1916 te Rotterdam,(bekend) heeft gevolg gegeven. 

Ook van de afspraak om de resultaten van de gevoerde 
actie des Woensdagsavonds aan Frank,J.,voornoemd,mede te 
delen is weinig terecht gekomen.Deze laatste was die avond 
zodanig verstoord,dat hij geen woorden aan de zaak meer wen 
te te verspillen. 

Aan B.V.D. 



• 
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A f s c h r i f t • 

5 Juli 1950 

Aan de Organisatie-Comité 1 s van het Volksreferendum 
-------------

De wekelijkse bespreking vindt ditmaal plaats,niet in 

11 0ns Huis" ,maar bij 

J.Frank,Stadhoudersweg 32d en wel

Donderdag 6 Juli,des avonds om 8 uur.

Mocht U onverhoopt verhinderd zijn,dan verzoeken wij

U zeer dringend ervoor te willen zorgen dat één der

andere leden van Uw organisatie-comité de bespreking

meemaakt •

L.J.A.van Bentveld.(secr.)



z. co.

� 7 JULI El§G

AGJ1 ,, ,'J, '11 
IIId/h 3 

· hls lilltwoor.d op de vraag, gestela in Uw rapport dd.
14.2.1950 no. ll... 2f.W, moge he·� volgende dienen. 

Bij êie zgn. Vl'ódesvcrkiezi:ng_en ,•1e.rd o.anvankolijk ·«e
bruik �smaakt van een srtembH jet, uoorm'idd�l waarvan r.ien 
door rrvoor" of t1teeent1 te, scp:rap;pen, zich .respectievelljk 

te�en- of voorstan�er kon verklaren van

!.• ·het buiten de wet stellen van atoombommen als wepon 
in een evontuale oorlog; 

ll• de ver.nietiging van de voor�a�en ato�bommen·in alle 
landen; 

,g,. internRbion�le ye.r.mindering van de bewapening en e�n 
blijvende vrede tussen de volkeren.

?� de bijeenkomst van het 1ereldvredescomit� te Stock
holm, werd de tekst van. het stem.bil jet gewijzigd in de zin 
van da zen. eisen van Stockholm. 

Het doo.r ë.c communistische :pers druk .besproken 1'succ<'...J" 
van de verkiezingen, komt in een ei�enaarèliF lioht te st-can 
bij kennisname v�n een rondschrijven dd. 23.5.1950.; uitge
Gaan van net î.'e1•koanit6 ven de tfoaerlandse Vredee=r.tllo.d. , 

Hierin wor.dt o .111. gezegd dot " deze vo.rm van volks
u1 tspraak: �rate orgenisctori5che moe1111kheden met zich 
meel,ren.�t, (Ïio er onRetvriJfeld oorzaak van zijn ·dat de re
sultaten tot mi toe zel}r beperkt blijven,, .. 

V'oort:::;; bli ,jl�t uit dit r:oschrift, dat de fra:neruan Jean 
T.AFITTE" aec ete.ris-iener�al ven !let .'.Permanente Comité van
liet ,3r9ldv.redescongres, oille..ngs e�n }tl>rt' bezoek .aan A'm:st� ...
àam hsett �a�racht. Het is niet aew��d te veronderstellen
dat ,,àezs :tun.ct,il'),na:.r1:s sp3cla.ul. nsm: ··1sterdam kviam, tenO'in<iè
aen misl u�king v:;n ële cumpegne ·t.�· voorkomen en .richtli.1nen.
te geven v.por de t.oeko:inst. ·

')s 'hedoelin1 'bli�l:;.it te· ziJn rm1· ;tn5tode van de verkie-
. zin.gen ook, 1.n lfode.rland .een hllndt,el·enin.llen-actie zal worden

,:;evcer�. In deze vom ·kfiijgt ltat. 'tl�bl.'t(:lk de gelegenheid e.d-
!i�es1e· te �('tuinen met de Sto.cld10ll!lse e16trn. 

Ir,d1en de ve.rH:iezin5en 1n �()Tr'm:i ge gP.!'leenten al in een 
vê.rr_.,gvordord stadium van nitvoer,i!.lg verkeèrden, konden d,eze 
voortg�I16 hebben. 

Ook de pet'itionnementsactie ve.rloopt tot nu toe niet. 
naa r  y;eus ort atu'lit blijkbaar op dezelfde bezw9.ren als die 
welke zich btj hot J.•eferanduru dedon gelden, dwz. gebrek. � n 
medewerking om oe n a.otie van dit formaat· .te doen slagen. 

� 
(III). 

H"'P •. r
27 Jun1_..J.<;:· O 

� 



• 

Van B. st. 13 Juli 

111 " Een inf orm.ant kreeg op 24 Juni j .1. bezoek: van de heer 

J. van TRIJN en ruevr. E. TEEBOOM. Deze wilden in Joodse kringen een

handtekeningen-actie op touw zetten ten behoeve van de resolutie

van het Internationale Rode Kruis, zonder echter te laten blijken,

dat dit van de C.P.N. uitging.

Om tot het oprichten van een aanbevelingscomité te geraken, 

zou inf. vergezeld van de heer J. VAN THIJN (die weinig naar buiten 

bekend is)en de heer TROOSTWIJK (C.P.N.-lid in deze buurt) op be

zoek gaan bij Dr. r. DASBERG (neef van inf.), voorzitter van ae 

Ned. Isr. Kerkeraad. Laatstgenoemde wilde alleen medewerken, wanneer 

het verzoek aan alle kerkgenootschappen zou worden gericht en uit-

ging van het Ned. Rode Kruis. 

In een later gehouden gesprek met de heer VAN THIJ111 werd 

besloten de actie toch te laten doorgaan, uitgaande van Joden, die 

niet in de Joodse kerkelijke wereld op de voorgrond treden. Max 

� �l MEIJER voelde hier ooli: wel voor, maar zal bij de c.P.N. eerst het 

probleem bespreken van de als Jood geboren communisten. Hierin vindt 

hij wel enige bezwaren. 1\/loet Paul DE GROOT tekenen? 

Men is bezig handtekeningen te verzamelen bij de bezoekers 

van de diverse Amsterdamse ziekenhuizen. Bij de Gem. Ziekeninrichting 

heesperplein leverde dit 170 stemmen op, bij het Vlilhelmina Gast

huis 734. De lijsten vermelden alleen de resolutie van het Rode 

;<I Kruis. Max VAN" DEN BERGH van de Amsterdamse Vredesraad vertelde, 

dat men besloten heeft deze te verbinden met de resolutie van 

Stockholm. 

Inmiddels is er een comité van aanbeveling gevormd voor het 



• 

• 

2. 

verzamelen van handtekeningen in de ziekehhuizen en van doktoren 

voor de resolutie van het Rode Kruis. Bij het verzamelen van deze 

handtekeningen wordt verteld, dat deze handtekeningen naar Genève 

X \ worden gezonden. Op deze voorwaarden heeft o.a. Dr. u:. KAT getekend.
( i( 

De verbinding met de resolutie van 3tockholm zou deze zaak orunoge-

lijk maken. De Heer VAN THLTN heeft telefonisch bij vooraanstaande 

personen van "De Waarheid 11 geinformeerd en de opdracht gegeven 

door te gaan zoals oorspronkelijk besloten is, dus zonder verbinding 

met Stockholm • 

Het verzamelen van handtekeningen in de buurten gaat zeer 

slecht. Er zal op andere wijze getracht moeten worden om de leden 

van de C.P.N., van de Ned. Vrouwen Beweging, van het A.N.J.V. en 

van nverenigd Verzet l940-1945 t' hun werk intensiever te laten doen. 

Op een vergadering op de N. Keizersgracht te Amsterdam werd besloten 

iedere wijk los te laten werken en straat voor straat af te werken. 

Als proef zal in de buurt van het Hoofddorpplein aan de c.P.N.-leden 

en leden van andere organisaties een taak worden gegeven, die zij 

binnen een bepaalde tijd moeten uitvoeren, maar op de voor hun 

best uitkomende tijd. Tevens moeten allen een lij�t bij zich hebben, 

waarop handtekeningen geplaatst kunnen worden. 

Vrijgegeven voor actie. 
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Ten vervolge op ons schrijven I. ]). Ho. 38,d. d.19 ,Juni 

1950, wordt beric h.t, dat ë� personalia van de da.::,..rin tsenoemde 

\ 
Mevr.Hulder identiek zijn aan,de bij Uw dienst belrende:
Swin1,:els,Fransina Johanna Ja.coba,�eb.18-10-1915 te Ro,terdam 
echt..,;enote van 1Iulder,G�rrit Barep.d,";eb.16-4-1920 te �ottP,r-
dam (be1rend). (EIND:?.) Y • Uli.J.,.,.. �). �.,..-.. .. �'·-1.,' H � 

Aan B.V.D. 
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1, Y1.· i. n 1c 1n9en. 
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BIJL,G-E: èán. 
-

Hierbij moLe ik U aanbiàden een lijst bevatte de a
men,welke door een dochtertje van het communistische 2e Ka-

,,,..; 1 merlid Hermä.ns,benac..md ""nna Catharina tlermd.ns,5eb.te V c1uls 
de 7.2.1939,scholierster,wonende te Vaä.ls,Pr::.ns Bernhä.rd
straut nr.4 te Vaals, v66r schooltijd en tijdens de speel
tijd door medeleerlinben liet tekenen • 

.ueze 1 ijst werd. door het.. Hoofd der openbare La6ere 
School te Vaals ter beschikkint, besteld. 

Eenzelfde lijst met nummer 59 en betekend door; 
K1A.�ribels, J.Klein, H.Creusen, K.Bosten en H.J.Creusen,beT 

vond zich tijdens de arrestatie van voornoemd Kamerlid in 
zijn portefeuille. 

Zuid- Li, rg • 

Hoofd·� van de 
andse Veiliic., he:iisdienst 

=========�================= 



55. 

ONDERGETERENDEN BETUIGEN HUN SYMPATHIE MET HET INITIATIEF VAN HET 
INTBRNATIONALE RODE IrnUIS, INZAICE HET VERBOD VAN DE ATOOMBOM, EN 
VER.Ia,AREN ZICH EENS ![ET 01'IDERSTAANDE EISENî GESTELD OP HET INTER
NATIONALE VREDESCONGRES TE STOCKHOLM : 

VERBOD VAN" DE ATOOMBOM, HET MIDDEL TOT riLASSAUITROEING DER 
MENSHEID. 
DO�LTREFFEND� CONTROLE HIEROP. 
DIE REGERING ALS OORLOGSMISDADIGER TE BBSCHOUWEN, DIE HET 
EERtST DE ATOOMBOM GEBRUIKT ,TEG-EN WELK LAND DAN OOK. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N A A M. 

A.Hermans
J.Tieben

1 H.Sterck
, O.Mans 

• H.Meesters
1 T.Hermans
1 Winand Broers 
1 J. Creusen 
1 K.Kaubo 
1 J.Kohnen
, W. van Loo 
1 H. Otten 
1 Hub. Haagmans 
1 K de la Rosette 
1 W.Laakman
IJ.Hermans 
1 J. Haagmans 

� 1L.Haagmans 
1 H.Aussems. 

N A A M  N A A M: 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - -

I A. Kaubo 
1 J .MeeEtens 
1 T.Meesters 



IOLKSUITSPRAAK 

De maatregelen tot de herbewapening van Duitsland, die het 

oorlogsgevaar voor ons land zeer nabij brengen, maken het nood

zakelijk, dat ons volk zich hiertegen duidelijk nitspreekt. 

WU ZIJN TEGEN IEDERE VORM VAN HERBEWAPENING 

VAN DUITSLAND. 

Naam: Beroep: 

I 

\, 

\ 
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