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.......... NAAM: . VREDOCOR
INGELEGD

AFZENDER

Agenda Nr.

Datum

I

Par.

DIEN cl

T G E ----B E I M.

Verbinding: 30.
No. -g"S S , , dd.. 1 Maart 1950.
Onderwerp: Mat:, ndberJ.cht.

I heb de eer U, ov~r de ma~md Februari 1950, h<=1~ na volgende t e· beric h t en:
" De lec..en van mijn onderne !Jbe nd _t>e r souecl A-t .'~i~J~~0 en I'V.Th .KOK,
res.2ectievelijk hoof da6en.t -recüe.cche'.n' e.ü a~ ,nt-re c h~rc hc ur, die
nebben deelge n omen m-.n de '1 I D"-cursus 1949, legden beide met
goed.. gevolg examen af en be.rtl.:l.al den op 2-2-1950 hun diploma .
0.;? Donderdag 23-2-1950 zou in het ge b ouw " Ons Huis" alhier een
vergaderj_ng wo rden ge.nouuen., belegd a.uor de dticl1tlng " Vredocor'
1;
Amsterdam, zijnde e~n corres~;o J.ûent l e - en. rl3isvereniging,
welke t en doel stelt, de inteJ..~nv:Gü,uo h. v.r·i•;ll:h;..;L&.fi ('3Il. vrede te
bcvur·deren door n.idd~l van r lz ~:Pl. , t;o:t:·r:.~, ..,tJ0 '"t'Il"; e, le ;üng,.::n enz
we:t.1.-w verguderJ.ng .. ~ e gl'::ns g~b:..e.K aa.n l,.~~lè:~.ng s l;ellin6 gee~.~. tl .:;organg vond. Het mad.ndblä.d va n .Li' eor•u.J..cl. - ,JJct.J..L'-:, 1970 v·d.u o::;d.ot:lde
stichti ng geli~ve U n1er·bLj awn t~ tr·~rfen.

Blijkens ee!l bericht. voorkomende in het clagblC~d ''Het ":'arool tr
van 28-2-1 950 is de ui'!:;tt;ave van net mäand bl · d "De Vrije Yat heder'
o_p~eneven.

Verstrekt we::·d·~n éé~ uD is"-inlic.llt~lng a.:.n u.v (l.it>-nst en éé ~
l ichting aan de I. .û. te lüe uwer"'".A.mstel."
"einde"

f.
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It.'.~3 :J::.!.1.'ij1 ' ir1gs f ö r ll~ul i u~·
O~d 2~;e~ ak enJ e wenst de0l te nemen
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r·l ~. urn ....... , ................ -. ••• G·e b. Ut.. tum. , •.•••..••

Struat •. , .. ............... G-odsciier.Lnt .......... .
Wo onpl~u. ts ••••...•••.•••• Pus po o r tn r •••••••..•
I~ wen 11 voor 1' •••••• : • ••• tlev1 ez en. Den bel~ e:1 d
met bet 1\aisroglerr~en+.,
Vh~a rborgsou:. ::;ro ,.J t I.: •• ••••••• helen gestort,
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vl i..e gtc Cllt n io t ck-:):;: ;;a a.i~ nc er:1 i l: in iedur
d.e e: l ar;. rl reis 0r .•......•
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Er bestaat de mogelijkheid om door bemiddeling van ons bureau voor Uw
reizen te sluiten een volledige

ONGEVALLEN-VERZEKERING
op de meest ruime voorwaarden. Er wordt verzekerd onder: .,
A. een bedrag bij Óverlijden tengevolge van een ongeval.
B. een uitkering van maximum het verzekerd bedrag bij blijvende
gehele of gedeeltelijke invaliditeit tengevolge van een ongeval.
C. een uitkering van maximum het verzekerd bedrag per dag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval (uitk.
7 dagen p. week) tot een maximum van 365 dagen.

Bovendien is in elke combinatie . mede begrepen : Vergoeding
va n: tengevolge van een ong~val ontstane dokterskosten, ziekenhuisverpleging,
medicamenten en andere medisch noodzakelijke kosten, röntgen-foto's, vervoer naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis enz., een en ander in overeenstemming met de maatschappelijke functie of welstand van de verzekerde, alles
tot een maxim um bedrag van f 250.- (tegen een premie van f 1.25 is
di t bedrag te verhogen tot f 500).

De PREMIËN zijn zeer laag en bedragen:
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Duur der verzPkerlng

Verzekerde bedragen;
Combinatie no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
Overlijden

I

-..--.:.-.-.5.000.-

I

5.000.10.000.10,000.15.000.15.000. ....:.

c

B
Blijvende
invaliditeit

5.000.5 .000.10.000.20.000.15.000.15.000.30.000.30.000.45.000.45.000.-

I

-.-.5.-

10.-

-.7.50

-.-.15.-

I

I

20.-

I

4
7
15
dagen
dagen
dagen

Tijdelijke
invaliditeit

I

1.61
2.56
1.97
4.59
2,83
3.65
4:41
6.05
5.99
8.25

I

Bijkomende
kosten
per polis

1.70 2.05 1
2:go
4.25
.poliskosten f 0,50
2.15 2.85
zegelkosten f 0.50
5,45
8.85
3.23
475
omzetbelasting
4.25 651
1.5 pCt. van de
5.20
8.24
premie.
7.25 11.76
7.18 11.74
10.- 116.57

of veelvouden van deze bedragen tegen evenredige premiever~h_o..:;g:;;.in~g~·----De verzekering geldt van huis tot huis, eventuele vertragingen en gedwongen oponthoud
hierbij inbegrepen. De leeftijdsgrenzen zijn gesteld op 16-70 jaar.'

BAGAG I-VERZEKERING tegen ALLE RISICO's
f 2.- .
De premie bedraagt voor een verzekerde waarde van f 500.-.
f 1.iedere f 250.- meer
. . . . . . . . . . . . . . · . .
Onkosten per polis: poliskosten f 0.50, zegel f 0.10, O .B...:_ pl.m. f 0.02
Het is wenselijk de volle ' waarde van Uw bagage en kleding te verzekeren. Kostbaarheden
als: goud, zilver, edelstenen, bont, kijkers, camera's, enz., maximaal 250/o van het totaal verzekerd bedrag en APART OP TE GEVEN.
Voor de aanvraag van deze verzekeringen kunt U gebruik maken van aangehechte kaart, geadresseerd aan Ass. kantoor B. d~ Boer te Barneveld, met welk kantoor wij een contract tegen bovenstaande premiën afsloten.
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Speciaal REISREGLEMENT VAN DE STICHTING VREDOCOR.
Aartvulling op de in de stichtingsacte vermelde zinsnede in artikel 3,
onder nr. c ...... het houden van excursies in Nederlanden/of buitenland.

4,= p.j. gestort hebben kunner
aan de door het hoofdbestuur uitg~schreven reizen deelnemen.
Het hoofdbestuur stelt zich niet aansprakelijk voor onvolledig ingevulde formulieren, hetzij aanmeldingsformulieren of inschrijvingsformulieren.
Zij, wier lichamelijke toestand een beletsel zou zijn voor de uitvoering van een bepaalde reis, mogen zich ni et laten inschrijven
voor een reis.
Personen beneden de 21 jaa r die aan een reis deelnemen moeten de
inschrijving vergezeld doen gaan van een geldige go edkeuring der
ouders of voogden.
De reissommen moeten all e gestort worden op giro 475798 tenzij
niet anders is bepaald.
Bij inschrijving moet een waarborgsom gestort worden; de grootte
hiervan wordt door h et hoofdbestuur bij el ke reis nauwkeurig aangegeven.
De rest van de totale reissom moet één maand van tevoren gestort
worden.
Restitutie van de waarborgsom wordt niet gegeven als men door omstandigheden, ook medische, niet aan een r eis kan deelneme n.
Alle reissommen zijn slechts voorlopig, eventueel grotere onkosten
moeten door de de elnemers worden bijb etaald. ')
Indien door overmacht een der r eizen niet kan doorgaan, draagt de
Stichting en haar bestuur hiervoor geen verantwoording, noch voor
de daardoor ontstane kosten. De deelnemers zijn t e allen tijde
verplicht de onkosten te betalen.
Personen, die afwijken van de regeling en der r eisleiders doen dit
op eigen verantwoording; zij kunnen als lid geroyeerd worden door
het hoofdbestuur.
Deelnemers, die geen gevolg geven aan de door het hoofdbestuur
gestelde vragen, worden van de deelnemerslijst geschrapt. Alle
daardoor ontstane kosten komen ten laste van de deelnemer.
Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.
Voor iedere reis is een geldig paspoort verplicht.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het reisplan te wijzigen,
indien bijzondere omstandigheden hi ertoe noodzaken.
Personen die zich niet verzekerd hebben en onderweg of gedurende
het verblijf in het buitenland een ongeval overkomen en medische
hulp behoeven, of wiens bagage ontvreemd en/of beschadigd wordt,
dragen zel f het risico alle kosten uit eigen zak te betalen. De
Stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.
Alle overige bepalingen die niet verm eld staan in dit reglement
worden in het maandblad bekend gemaakt.
In alle voorkomende gevallen waarin dit r egl ement niet voorziet,
beslist het bestuur der Stichting.

1 . Alleen l eden die hun contributie à f

2.

3.

4.
5.
6.

e

7.
8.

9.
10.

11 •

12.

e

13.
14.
15.
16.

17.
18.

') Deelnemers aan de reis naar Oost enrijk in 1950 zijn bij afmelding
door welke omstandigheid dan ook, verplicht f 100,- te v e rgoeden.
(Bij ziekte kan iemand anders mee, mits vroegtijdig min. 8 à 12 I
dagen van te voren opgegeven).
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Amsterd am
Post g iio : 475798

le rtelme rs s traP.t 232
Opgericht in 1 94 7.

Aangesloten bij : V.V.V. Amsterd am , -N.B.I.V. den H!'l.ag , Hall. Club Dongen. Voorts bij
verenig ingen in ·Ame rika , Zwed e n, DuitslPml , Oostenrijk, enz. Vele ei gen a fd. in het
buitenla nd.
GROimSLJ\ G (vol gens de Sticlit:i. ng sa.cte)
De gro ndsla g va n d e Stic ht ing is de liefde tot de n 8A ste zoa ls ' deze deor de Protestant se en R .K. Ker;:en n 8.ar Bijbelse interpretatie wordt ap.nvaard.
DOEL
De Stichting; stelt zich ten doel de vriendschappelijke betrekkingen met a lle l a nden
va n cle wereld te verbeteren, d a,<1r door de vrede te stimuleren en een betere verst a ndhouding tussen de volke ren onderling in het leven te roepen.
CO liiTRI B l.lT IE
Wïe zi ch bij de Stichting wil G.FJ.n s l uiten is een contrib utie verschuldigd va n f •
per j aar, Wé:12.rbij U tevens a b onné bent op ons maandb l a d.

4,=

LEEFTIJDSGRENS
Ied ~ r.een kan lid worden, onge a c ht zijn leeftijd.
ALS U LID BENT, GENIET U VA N Dlii VOLGENDE AFDELI NGEN:
OOR R ESPONDE N 1'IE
lN ij verscha ffen U a dressen uit vele landen n é'.ar keuze in diverse talen.
TOCB"TJES Il'J NEDERLAlliD
Wij orga niseren dagtochten en

weeke n~s,

opdat men met elkaar kennis kan maken •

•

VREDOCOR-IJENELUX i.o.
Dagtochten naar Brussel om kennis te ma ken met VR.E DO COR -BELGIE •
AFDELING SPAARACT m
Door bemiddeling v a n de Rijkspostsp aa rb ank leunt U b ij ons s paren.
MAANDBLtAD
Voor leden g ratis. Alle ge g evens orrrtx·ent de Sticht in[: st a an hierin vermaJd. Tevens de
dat a van de bijeenkomsten in de diverse pl Aatsen, filmvoorstellingen, amusementsavonden, leerzame avonden over ~ ebruiken in het buitenl:'l.nd, muz ieka.vonden enz. enz.
Proefnummer s 20 ct s .
REIZEN NAAR BET BUITEf.ïLAND
Voor leden or gan iseren wij zeer goedkope en .E!'ettige reizen nnar het buitenla nd. Dit
jaar o • fl, • naar Parijs, F;r. Riv:i.èr 0. , Oostenrijk, Engela nd. YV:i.j zenden U gaarne volle.A"
•
~
u1ge re1sprogr
a mma I S•
Danl:betuigingen.
Op ons kantoor liggen d .: :mkbetuigingen ter inzage.
VREDOCOR - insignes f. 1,3 5 per st ·u k. Za n gb undels f. 0,75 , Reisprogramma's 25 cts.
HIERi\IIH;DE HEBBEJ'.ï WIJ U HT EET KORT EEN OVERZ IC :ET GE GEV'~ N VAN Ol'JS "WERK. In onze ui tg aven kunt U re gelmatig alle nad13re ge p;evens vinden.
Geeft ons Uvv n aam en a dre s en wij nodigen U uit tot bijwoning van onze s amenlçomsten
opdat U met de andere leden kunt leennis rnaken en tevens met ons vredeswerk.
MELDT U OOK AAN ! ! !
Z

•Ü

cZ •

Inschrijvingsformulier. (Iviet schrij f ma chine of in blokletters invullen).
- --· -- - - - - --- - - -·- - - - · -- --- -- -· -- - ·-- --- -- -·· -- ·- -·- - - ; - - -- - -- -- - -- -- -- - --- -- --- ---- - - .

-

-~

_.."

Ga.arne sluit ik mij bij de Sticht ing VREDOCOR aan.

I

I

Contributie voldaa n per g iro 475798 postwissel à cont a nt.
(doorhalen wat niet va n toe pas s ing is)
Naam: ................................ - ...... ..............

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

Woonpl 2ats:
Godsdienst:
Ik wil corresponderen met

adr-es:

... - r- eb .d atum: ........................................... Nr.paspoort: ...................... ..
Beroep:
(la nd) , in de .. ........ . . ... ......... ...... ........ taal.

Leeftijd ............. j A.nr. Gesl a cht
Ik heb interesse voor sen reis na ar

.......; ..................................

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

__ ,/".e en inlichtingen O'.er de sp 8.8.r a. etie. (10 cts. postzegel insluiten)

L.s.
Wellicht bevreemdt het U dat wij zoveel afde lingen hebben terwijl wij de vrede stimuleren. Doch wij wensen v""REDOCOR direct in de practijk toe te passen; met veel gepraat achter een groene tafel bereikt men niets. Ve.ndaar dat wij zoveel afdelingen
hebben di.e alle meehelpen een steentje bij te dragen tot de algemene V'IERELDVREDE.
Er heerst tegenwoordig een groot wantrouwen, omdat men geen begrip voor elkaar meer
toont. Juist door het corresponderen kunt U schriftelijk in contact treden met a lle
landen en op die 1lk'l.nier iets leren v an de cultuur, gebruiken en gewoonten.
Onze reizen zijn geb a seerd op vriendschap onderlinf; en om de vriendschap in het
buitenland uit te drRgen, tevens om persoonlijk conta ct te bevorderen. Onze reizen
zijn a lle gezelschaps reizen die ertoe bijdragen dat men gemeenschappeliJk een prettige v a c a ntie ' ka.n hebbén .Het egoisme '\lfordt opzij ge d rukt door het g~meenschappelijk
belang .
Vriendschap en vrede krijgen wij wanneer wij naastenliefde betra chten. Vredocorleden
moeten helpen W8.8.r het nodig is • Zij moeten een betere samenleving bevorderen.
VRIJHEID, VERDRAAGZAAMfJElD, VERGEVENSGEZINDBEID, VERTROUVV'.ri:N • VRIENDSCHAP bevorderen
de internationale vrede. Dat is het doel van Vredocor.
Wekt vrienden en kennissen op lid te worden. Onzé leden behoren tot vele verschillende geloofsovertuigingen. In V""REDOCOR zijn wij allen één, want het gaat hier Gm de
toekomst, om het nut van IEDEREEN.
BEZOEKT ONZE BIJEENKOMSTEN ! ! ! ! !
Op vr agen Uwerzijds zullen vrij steeds gaarne ant woorden. Vergeet U echter ' niet een
postzegel v an 10 cts. in te sluiten; voor U is het er maar één, voor ons echter
tientallen •
M.L. Leclercq
secr.

B.
D.A./l-067/\4 404
Voorwerp :
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17 Augustus

1lREDOCOR 11 (Vrede door Correspondenti~)

Gaarne ontving ik nadere inlichtingen betreffende

/ I

vereniging ''VREDOCOR 11 (vrede door correspondentie) welke
contacten in

Belgi~

zou hebben.

Deze vereniging,welke in 1947 te

Amsterd~ opg~richt

werd zou tot doel hebben de vrede te bevorderen door correspondentie tussen Nederlandse en buitenlandse jongelingen.
Het hoofdbureel zou gevestigd zijn bij de genaamde GEENE
Johannes,Jerernias,geboren te Elkerzee (Ned) op 8.~.I923,wonen
de te Amsterdam,1e Helmerstraat no 232/11, stichter van de
vereniging.
De vertegenwoordigers van

11

i!REDOr.,OR 11 in BelgHJ zijn

de genaemden :
- RULP10 Serafien,geboreu te Geut 13 October I930,student,

..

wonende te Gent,Holstraat 75

I

0· \l..

-DE CORTE Gustavus,Julien,geboren te Gent,7 Februari I92v,
student, wonende te Gent, Vlaam se

I-

\). ~"-·

Kaai I3

Rillvti.1ENS Gustaaf,geboren te .A.ntlverpen, 25 November I926,wonen-

de te ,A.ntwerpeu,.Albertstra.at 44.
RUMMENS Gustaaf,hoger vermeld,heeft zich alhier
tJ

Y,~ I als medewerker va.n het kommunistische tijdschrift '"'"Joorpost 11
en als secretaris van de kommunistische mantelorganisatie

X

l

11

Unie van de Progressistische intellectuelentt.

:30 ei ·
I

B•

62233.
VI.

RD .,3

23?.
13-?-1949.
' 1Vredocor".

' GE

I

HE I M

Naar aanleiding v~ het gostelde in. Uw terzijde vermeld
schrijven mog~ ik U het volgende berichten.:
.. ·
·· ~
De' verenigirlg uvredocor" werd in 1947 opge""icht door
J • .J .Geene, nader te noer:1en, en heeft tot doel door correspondentie tussen· Nederlandse en · buitenlandse jonge1û.i de
.
vrede te bevorderen.·
De naam UVredocor" is ··een afkorting van "Vrede door
correspondentie". ·
· ·
·
Tot Maart 1949 bestond het bestuur van "Vredocor" alleen
uit de oprichter J .J .Geene en zijn vriend H.de \ieel~d.'
.
Begin 1949 werd door de gemeentep~litie te
sterdam een
onderzoek ingesteld naar de vereniging, die behal~e het bevorderen van onderlinge correspondentie zich .inmiddels ook
het organiseren van reizen ten doel had gesteld.
Aangezieri ' de. ~ilianc;tële omstandigheden van Geenc en die .
dei' vereniging, zijn leertijd en ·zijn gebr'êk aan kundigheid
geen waarborg boden, dat de door hem ·gepropageerde reiz~
vlot zpuden woi'den afgewikkeld, is hem op 29 ·aart 1949 door
de politie verzocht zijn reisbureau op te heffen, aaraan
door Geene werd voldaan.
-.
.
VeTmoedelijk als gevolg hiervan is voor Vrédocor een be. stuur gekozen waarvan voorzitter is: Johan..nes Jeremi~ GEElm,
geb.B-4-1923 fe ' Elkerzee, onende le H~lciersstrnrit 23~11 te
Ar..t sterdam. Deze werd in 1941 lid van de 1 .S .B., l:el{Ï.de zich
op 23 'April 1942 voor het Legioen Nederland en was daarna lid
der s.s. tot het einde ván de oorlog. Zijn s.s.-o~leiding .
' kréeg hij te Senheim, waarvandaan hij overgeplaatst werd naar
Graz. Met tussenpozen zou hij aan het Oostfront gevochten
hebben, tot h,i j op 16 December 1944 zou gedeserte'erd zijn .
naar de Russen. In November 1945 ktvam hij terug in Nederland
en werd als jeugdig delinquent gel.nterneerd t . t 26 Augustus
1946 1 op elke datum hij voor aardelijk in VI'ijheid erd ge~
stelu.
.
: .
Geene heeft een onevenwichtig karakter en ordt beschreven
als een groot fantast. Het is niet· gebleken, dat hij zich met
pol:i.tiek bezighoudt.. ..
.
· De vereniging "Vredocor'*,. die - v:oorzover tot heden kon
uorden nagégaan- zich niet op politiek terrein-beweegt, wordt
ondanks de verkiezing van een bestuur, v'Tijwel geheel door
J.J.Geene beheerst.

...

~\

-.
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Aan de Heer B.WiJlhuizen,
P.Avontuurstraat 24,
BREDA.

'·

'.

t c.v.n.

!
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JO :t'Iei 1949.

-No.622B3.Gehetm.
"Vredocor".
·

Na de opheffing van het reisbureau van 11 Vredocortt werd
in 1949 de .Hollandse Jeugd Reisvereniging (H.J.R.) opgericht, waarvan .het _adres is: le Helmersstraat 232/II te
Amsterdam (woonadres van J.J.Geene voornoemd). · De H.J·.R. zou aangesloten zijn bij de Youth Travel
Associationi gevestigd· te Kopenhagen.-. ·
,
·
Aanvanlee ijk was J .J .Geene ook voorzitter van de ~.J .R. , .
·
doch gezien zijn verleden, achtte hij het beter zich als ..
zodanig terug te: trekken, \1aarna in' zijn plaats zijn .verloofde tot ' voorzitster
~erd angewezen.
·
. '
.
.
' Ik zal het zeer op prijs stellen alle voorko~ende ge. gevens betreffende ·de Belgische afdelh"'lg van 11Vredocor" en
de mate van haar cantact met Nederland-te Eogen vernemen.
· REX HOOFD VAl! DE piENST,

na:m.ens deze :

L. L.van Laer.e.

No: 4,31.-

19 Augustus 1949.

GEHEIM.-

JT'oKj

l-

Onderwerp:"VREDOCOR".-

!-CD/ •;J'S

DAT: ~-;PAR: ,-

Bijlagen : één.

1949
.

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, een gisteren, 18 dezer, van "Spil" ontvangen nota,
B.D.A./l-067/W.404, d.d.l7 Augustus 1949, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de i~~oud waarvan ik U moge
verwij zen.

'

.

Bij dezerzijds schrijven,No:2.35-Geheim,d.d.l.3
Mei 1949, onderwerp:"Unie van Progressistische Intellectuelen in België", berichtte ik U één en ander omtrent deze
organisatie "Vredocor", zulks aan de hand van de van "Rival" te Antwerpen ontvangen inlichtingen.
In antwoord daarop ontving ik bij Uw schrijven,
No:622.3,3-Geheim,d.d.,30 Mei 1949, de voor "Rival" bestemde
inlichtingen, welke hem op 2 Juni 1949 door mij werden
ter kennis gebracht.
Hoogstwaarschijnlijk is omtrent deze aangelegenheid door "Rival" rapport uitgebracht aan de Heer Procureur
Generaal te Brussel, die dit ter kennisneming in handen
heeft gesteld van de dienst van "Spil".-

w.-
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Tussen de in de portefeuille van Frederik GROOTERS(Geb.4.2.29
te. Deventer) gevonden aantekeningen werden de volgende namen
en a dressen gevonden:
w. Poortma n, Ma rkeloseweg 33, Ryssen
R. Slot, Zui~straa t 26, Rysseb.
Alsmede:
lidmaatscha pka a rt v. "VREDOCOR" t.n.v .. G.dvoer(onduidel~ geschreven, mog elyk G. Dufour?), Nieuwstraat 28, Almelo , terwyl
op de a chterkant van die k~a rt genotePd staa t:
W.J. J a nsen, Veldjes L 84H, Twello
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VREDOCOR is een veren1g1ng die opgeeft tot doeJ!-t-e-hebben,doolr
correspondentie tussen jongeJui uit Nederland en jongelui uit
het Buitenland de vrede te bevorderen.Mede om tot dit doel te
geraken wordt een maandblaadje uitgegeven.Verder verstrekt het
bestuur correspondentieadressen aan de leden.Het lidmaatschap
kost sinds korten tijd f 2,50 per jaar.Volgens ontvangen inlichtingen zou het ledenaantal ongeveer 400 bedragen.Aangenomen
mag worden dat dit getal aan de hoge kant is.
Als adres voor het geven van inlichtingen wordt sinds kort genoemd,Admiraal de Ruijterweg 364 II,te Amsterdam,ten huize van
Frans Dirk Sohotel.Voorheen was dit adres le Helmersstraat 232 II
te Amsterdam,ten huize van J.J.Geene.De gehele opzet van Vredeoor maakt een stuntelige indruk.Voor zover nagegaan is kunnen
worden bemoeit Vredeoor zich niet met politiek.
·
Het bestuur van Vredeoor bestond aanvankelijk alleen uit de oprichter J.J.Geene en diens vriend H.de Weerd.
Men had in verschillende plaatsen van ons land oo r respondentieadressen.Vredooor organiseerde bij leden thuis muziekavonden.
Te Rotterd.am had Vredeoor een postzegelclub ten huize van Jan
Groen, W.Buijteweohstraat 162 te Rotterdam.
Bij het eerder ingestelde onderzoek is gebleken dat meerderevan
deze adressen werden waargenomen door expolitieke delinquenten.
Het lijkt waarschijnlijk dat de oorzaak hiervan . gezooht kan worden in het feit dat de oprichter Geene zelf vanaf eind 1941 lid
van de N.S.B.is geweest en van April 1942 tot het einde der oorlog lid van de s.s•• Door laatst genoemd feit was hij in deze
kringen,mede door zijn verblijf in een interneringskamp,het best
bekend.Vredooor had naast de correspondentieclub ook een reisvereniging tot het organiseren van reizen in binnen- en buitenland.
Begin 1949 heeft de politie te Amsterd~afdeling Commissaris
Dijkstra, een onderzoek ingesteld naar deze reisvereniging.
Op grond van het feit, dat de financille omstandigheden van
Geene en die zijner verenigi~ ~ zijn leeftijd, zijn gebrek
aan terzake dienende zakenkennis en zijn verdere persoonlijke
omstandigheden geen waarborg vormden dat de door hem gepropageerde reizen vlot afgewikkeld zouden worden, is hem op 29 Maa~t
1949 namens Commissaris Dijkstra medegedeeld dat hij zijn
werkzaamheden als reisbureau diende stop te zetten. Mocht
Geene hieraan niet voldoen, dan zou vanwege de politie een
openlijke waarschuwing aan het publiek worden gericht.
Bij dit onderzoek is het voormalige s.s.er zijn van Geene ter
sprake gekomen. Vermoedelijk onder invloed hiervan is in
Maart 1949 voor Vredeoor een bestuur gekozen. In dit bestuur
is Geene de enige ex-politiek delinquent.
Het bestuur bestaat uit:
De Voorzitter: J.J.Geene, le Helmersstraat 232 II, Amsterdam
Penningmeester: H.de Weerd~ le Helmersstraat 232 II, Amsterdam
Secretaresse: Mej. J.s.stolwijk, Weesperzijde 86• Amsterdam
Vice-Voorzitter: F.D.Sohotel, Admiraal de Ruijterweg 364 II,
Amsterdam

•

De Voorzitter, tevens oprichter:

J GE~ JOHANNES JEREMIAS, geboren te Elkerzee (Zeeland) 8 April
1' I
l923
wonende te Amsterdam, le Helmersstraat 232 II, inwonend bij

~

Weduwe Berenz.
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Beroep: kantoorbediende
Kerkgenootschap: N.He
Nationaliteit: zonder (dienstnemen s.s.)
Ongehuwd

•
?

•

Geene heeft gewoon Lager Onderwijs genoten. Hij zou volgens
eigen opgave ook de M.U.L.O.school bezocht hebben. Hij is
evenwel niet in het bezit van een diploma hiervan.
September 1941 is Geene lid geworden van de N.S.B. Hij zou
hiervoor in Maart 1942 bedankt hebben. Op 23 April 1942
heeft hij zich gemeld voor het Legioen Nederland, later s.s.
Rij is hier tot het einde van de oorlog lid van geweest.
Zijn opleiding voor s.s.er heeft hij gehad in het s.s.-Opleidingscentrum Senheim. Van ~enheim is hij verplaatst naar
Graz (Oostenrijk). Hij is in November 1942 naar het front
vertrokken. Wegens ziekte zou hij tot Mei 1943 in een hospitaal verpleegd zijn. Hierna is hij met verlof thuis geweest.
Na zijn verlof weer vertrokken naar Graz. In December 1943
vertrokken naar Rusland. Juni 1944 met verlof naar huis. Na
het verlof weer naar Rusland. 30 October 1944 zou hij weer
aan het front ingezet zijn. Op 16 December 1944 zou hij gedeserteerd zijn. Tot 26 September 1945 in gevangenschap bij
de Russen; daar vandaan via de Engelse zone naar Nederland
getransporteerd. Tijdens zijn laatste verlof in~Michie~
Gestel bij zijn ouders thuis heeft hij contact gezocht met een
verzetsgroep. Rij trachtte hiervan een onderduikadres te
verkrijgen. De mensen van het verzet vertrouwden hem niet
en zijn, alvorens hem te helpen, om advies gegaan bij hun
leiding. Deze wilde Geene een kans geven en zorgde voor een
onderduikadres. Toen de plaatselijke verzetsgroep bij Geene
liet weten, dat een adres beschikbaar was, bleek het dat hij
zonder nader overleg weer naar zijn legeronderdeel was
teruggekeerd. Geene is op 9 November 1945 met een transport
gevangenen uit Duitsland in Eindhoven aangekomen. Hij is
hier door de Marechaussee in arrest gesteld. Op 8 November
1945 is hij in het interneringskamp te Vught getn-ferneerd.
Geene, wiens geval aanvankelijk naar het Bijzonder Gerechtshof verwezen was~ viel bij de nieuwe regeling onder de
jeugdgevallene Hij is op 26 Augustus 1946 voorwaardelijk in
vrijheid gesteld met de bepaling, dat hij zich onder toezicht
van de Stichting Politieke Delinquenten moest stellen.
Verder zijn hem voor tien jaar verschillende rechten ontzegd,
waaronder het kiezen, verkiesbaar stellen en het bekleden van
ambten. Geene heeft het bloedgroepteken A op zijn linkerarm.
Op 15 September 1947 is Geene in dienst getreden bij de
N.V.Bertels Oliefabrieken te Amsterdam. Hij is in 1948 begonnen
met Vredocor op te richten. Later heeft hij hieraan het
Vredocor reisbureau verbonden. Dit reisbureau is in 1949
opgeheven.
De ouders van Geene hebben de verklaring afgelegd, dat hij
buiten hun medeweten lid van de N.S.B. en lid van de s.s.
was geworden. Getuigen uit de omgeving dezer ouders hebben
evenwel de verklaring afgelegd, dat de ouders zeer Duits
gezind waren. Zij hebben dan ook gedurende de oorlog hun radiotoestel mogen behouden. Tevens hebben zij steeds extra levensmiddelen- en kolentoewijzingen ontvangen.
Geene heeft een onevenwichtig karakter, praat veel en graag.
Hoewel het misschien direct geen leugenaar is, is hij toch
wel een grote fantast, die zich zeer gewichtig voordoet.
- 3 -

Volgens deBevolkingsregisters te Amsterdam zijn uit dit
huwelijk geen kinderen geboren •
Schotel staat bij zijn werkgever als een rustig persoon
aangeschreven. Politiek gaat hij, voorzover uit gesprekken
opgemaakt is kunnen worden, in de richting van de p.v.d.Ae
Hij heeft in zijn vacantietveel reizen naar Frankrijk gemaakt.
Spreekt goed Frans.
Bij politie en p.R.A. is niets ten ongunste van hem bekend.

•

Het onderzoek heeft de indruk gegeven, dat ondanks de verkiezing
van een bestuur Vredeoor toch geheel door Geene beheerd wordt.
Vredooor heeft afdelingen te Den Haag, Deventer, Rotterdam,
Amsterdam en te Haarlem een afdeling in oprichting.
Het bestuur afdeling Den Haag:
Voorzitter : J.de Wijs, Terletstraat 32, Den Haag
Secretaresse: Mej. G.Kolkman, Rembrandtstraat 69, Loosduinen
Penningmeester: O.v.d.Woude, Beetsstraat 137, Den Haag
Afdeling Rotterdam:
Voorzitter
: A.M.Hoogerheide, le IJzerstraat 15 A, Rotterdam
Secretaris
: G.C.Brandwijk, Dordtsestraatweg 369, Rotterdam
Penningmeesteresse: Mej. G.Bremers, Statenweg 58, Rotterdam

•

Afdeling Deventer:
Voorzitter
: Hans Meeuwenhuijs, Rozengaa rdeweg 57, Deventer
Secretaresse
: Mej. J.Schulz, Smalle Pad 13; Deventer
Penningmeesteresse: Mej. I.Egbers,- Blogschild 25, Deventer
Afdeling Amsterdam staat onder leiding van het hoofdbestuur.

HOLLANDSE JEUGD REISVERENIGING

1

•

(H.J.R.)

van de afdeling reisvereniging van Vredocor
begin van de maand Maart 1949 de Hollandse Jeugd
Reisvereniging opgericht. Het aares van de H.J.R. is
le Helmersstraat 232 II te Amsterdam ten huize van J.J.Geene •
De kosten van lidmaatschap bedragen f.3,50 per jaar. De H.J.R.
zou aangesloten zijn bij de Youth Travel Association, welke
gevestigd is te Kopenhagen. De H.J.R. zou contact hebben
met de Dansk Ungdons Reiseforenig te Kopenhagen en met
Arbeitsgemeinschaft Jugendwandern und Jugendreise beim Landesjugendreferat Tirol Innsbrftok.
Medio Maart 1949 zou de H.J.R. 25 leden tellen. Momenteel
wordt opgegeven, dat het aantal leden 90 bedraagt. Het doel is
goedkope reizen samen te stellen naar het buitenland. Er zijn
reizen georganiseerd naar Tirol, Kopenhagen, Noorwegen-Zweden,
Frankrijk en Finland. Voor de H.J.R. is eveneens een bestuur:
Voorzitster
Mej. N.Piet, Lekstraat 33, Amsterdam
Penningmaaster
F.D.Sohotel, Admiraal de Ruijterweg 364 II
Amsterdam
Mej. A.J.M.von Lachner, Admiraal de
Secretaresse
Ruijterweg 364 I, Amsterdam
A.Krebs, Gerard noustraat 56 II, Amsterdam
Vice-Voorzitter
H.de Weerd, le Helmersstraat 232 II,
Adj.Penningmeester
Amsterdam
N~~

TS

~t

- 5 -

- 5 -

•

•

~

Hoewel volgens publicaties de H.J.R. medio Maart 1949 is opgericht, nam Geene met ingang van 1 Maart 1949 ontslag uit
zijn betrekking bij de N.V.Bertels en trad geheel in dienst
van de H.J.R. Naast voorzitter van Vredocor is Geene dus de
bezoldigde van de H.J.R. Geene had toen nog niet de mededeling
namens Commissaris Dijlestra betreffende het stopzetten van
zijn werkzaamheden als reisbureau ontvangen. Zijn bedoeling
was dus klaarblijkelijk om deze vereniging te gebruiken om
zichzelf een inkomen te verschaffen.
Sinds 7 Mei 1949 is met de N.v. Transportmaatschappij en ·
Passagebureau Voigt en Geber, Amstel 24 te Amsterdam, door
Geene namens de H.J.R. een overeenkomst gesloten, dat deze
N.v. de reizen en de buitenlanders, die in H.J.R.-verband
ons land bezoeken, verzorgt. Geene, die voor deze N.V. de
afdeling H.J.R. behandelt, is nu in dienst van de N.v. tegen
een salaris voor f.200,-- per maand. Geene was aanvankelijk
ook voorzitter van de H.J.R •• Gezien zijn verleden vond hij
het beter zich als zodanig terug te trekken en is in zijn
plaats voor het verenigingsjaar 1949 zijn verloofde tot
voorzitster aangewezen.
De voorzitster:
?IET,PETRONELLI,geboren te Amsterdam 30 April 1926,
wonende te Amsterdam,Lekstraat 33 hs
Beroep : Manicure
Kerkgenootschap : N.H.
Nationaliteit : Nederlandse
Ongehuwd.
Mej.Piet was aanvankelijk dienstbode,maar heeft een diploma
als manicure behaald.Politiek is zij niet geinterreseerd.
Zij · woont bij haar Moeder in.De Moeder is in 1948 gescheiden,
zij is aangesloten bij het Ned.Leger des Heils.Ook de dochter
bezoekt meerdere malen de bijeenkomsten van het Leger des Heils.
Bij politie en ,.R.A. is niets ten ongunste van haar bekend.
De Penningmeester:
SCHOTEL,FRANS DIRK,is genoemd als vice-voorzitter bij Vredocor.

Y-

•

~

De Secretaresse:
VON LA.CHNER,.I?POI.ONIA JOHANNA MARIA,geboren te Laren (N • H.)
l9 Januari 1930
wonende te Amsterdam,Admiraal de Ruijterweg 364 I
Beroep : Zonder
Kerkgenootschap : R.K.
Nationaliteit : Nederlandse
Ongehuwd.
Maj.van Lachnar is nog bij haar ouders thuis.Zij heeft geen
politieke richting.Haar ouders zijn de K.v.p. toegedaan.
Bij politie en P.R.A. is niets ten ongunste van haar bekend.
De adjunct-penningmeester:
DE WEERD,HENDRIK,is reeds genoemd als penningmeester bij
Vredocor.

De Vice-Voorzitter:
KREES ; ALEXANDER,geboren te Amsterdam 12 Februari 1926,
~ wonende te Amsterdam,Gerard Doustraat 56 II,
Beroep : Kantoorbediende
Kerkgenootschap : Geen
Nationaliteit : Nederlandse
- 6 -
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Gehuwd met:
BEIJER,AGATRA ERNESTA,geboren te Bussum 1 Maart 1928
Volgens de bevolkingsregisters te Amsterdam zijn uit dit
huwelijk geen kinderen geboren.
Politiek is van Krebs nooit iets gebleken.Hij wordt beschreven als een nog al avontuurlijk jongmens met weinig verantwoordelijkheidsgevoel.Hij is ondanks zijn jeugdige leeftijd
reeds voor de twêde maal gehuwd.Van zijn eerste vrouw is
hij gescheiden.
Krebs woont sinds 30 Maart 1949 te Amsterdam,komende van
Utrecht.Het onderzoek te Utrecht heeft ook niets ten ongunste van Itrebs naar voren gebracht.
Bij politie en P.R.A. is niets ten ongunste van hem be kend.

•

De gehele opzet van de H.J.R. maakt meer een indruk van een
onderling clubje van meisjes en jongens.
Door het ingrijpen van de politie te Amsterdam is Geene
waarschijnlijk in zijn opzet , om van Vredeoor of De H.J.R.
een organisatie te maken ten eigen voordele , gestuit •
De N.V.Transport en Bassagebureau Voigt en Geber,Amstel 24
te Amsterdam is een oude gevestigde firma.Ten ongunste van
deze N.V. is niets bekend.

9 - 5 - 1949
24
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Hiermede moge ik U berichten, dat ik van
"Rival" het volgende vernam:
"Begin October 1948 ontving "Rival" van zijn ~mbtge
noot te Gent(B) een schrijven, waarin deze hem meldde, dat
er te Gent propaganda werd gevoerd voor een nieuwe vereniging, welke zich noemde ''Vredocorn, afkorting van "Vrede
door Correspondentie".
Deze vereniging zou als doel hebben, de vrede te
bevorderen door internationale correspondentie, in het bijzonder door de jeugd van West-Europa met elkaar in verbinding te brengen.
Verder werd gemeld, dat het lidmaatschap dier vereniging 30 francs per jaar bedraagt en dat het abonnement
op het tijdschrift ''Vredocor" werd vastgesteld op 45 francs.
Tevens meldde Gent toen, dat het nog niet gelukt
was een dergelijk tijdschrift i~ handen te krijgen.
Volgens de verdere inhoud van de brief uit Gent,
.is het hoofd-bureau van "Vredocor" gevestigd in Nederland
!en wel te Amsterdam,bij een zekere H.GEENEN, Eerste Helme~
- straat,No:232..Voor Belgi@, voornamelijk ten behoeve van het Vlaamse landsdeel, zouden drie burea.ux in drie verschillende steden gevestigd zijn, waaromtrent geen nadere gegevens bekend
waren.
Naar aanleiding van deze brief, liet "Rival" een
onderzoek instellen te Antwerpen en omgeving, hetwelk toeh
echter geen resultaat opleverde.
Dit was mede oorzaak van het feit, dat hij verzuimde één en ander omtrent voornoemde GEENEN te Amsterdam, aan
mij door te geven.
Thans is echter gebleken, dat bedoelde drie bureaux
gevestigd zijn bij:
A e.-R U M M E N S, Gustaaf, geboren te Antwerpen, 25
?/- November 1926, tot 1947 student en thans van beroep
bankbediende, zoon van Albert Henricus en van Van
EST,Ludovica, wonende te Antwerpen ten huize van
noemde ouders, op het adres: Albertstraat,Nr:44.-;
,/ 2e.-H U LP I 0, Serafien, geboren te Gent, 13 October
V
1930, student, wonende te Gent, Halstraat,Nr:75, en
/ 3e.-D E C 0 R T E, Gustaves Julien, geboren te Gent,
v
~ebruari 1927, student, wonende te Gent, Vlaamse
Kaai,No:l3.Tevens

-

- 2.-

Tevens is thans gebleken, dat vpornoemde RUMMENS, Q•
de Secretaris is van de sedert ~nige tijd in Belgi@ bestaande- en communistisch georienteerde "Unie van Progressistische Intellectuelen•t, terwij 1 tevens is komen vast te
staan, dat hij medewerker is van het, door die organisatie
uitgegeven wordende Vlaamse tijdschrift voor "Letterkunde,
Kunst en Cultuur", genaamd "VOORPOST", waarvan ik U bij .d.z
schrijven,No:217-Geheim,d.d.6 Mei 1949, een exemplaar deed
geworden.
Omtrent .,de onder No: 2e en 3e genoemde Belgische studenten, zijn "Rival" nog geen bijzonderheden bekend.
In verband met het vorenstaande, verzocht "Rival" mij,
te worden ingelicht omtrent de politieke activiteit en verdere bijzonderheden, aangaande vorengenoemde H.GEENEN, te
Amsterdam.
Ik moge U verzoeken, wel te wil~en bevorderen, dat
aan deze wens van "Rival" zoveel mogelijk worde tegemoet
gekomen.".-

w.-

B. 60320.V·I.

'.

RD.2
38~99.Afd.Dir.Jur.en

19 April 1949.
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Admin.Zaken.

"VREDOCOR"•

G E HE I M

In ant·woord op het gestelde in Uw terzijde · verDeld
sehri·jven heb ik de eer U e Excellentie het volgende
·~c beriehten.
'
..
De' vereniging "Vredoeor'~ werd in 1947 opgericht door
. J.J.Gèene nader ·t e noemen, en heeft tot doel door corresponden~ie tussen Nederlandse ,en buitenlandse j9ngelui
de vrede te bevorderen.
_·
·
- ~ De naam UVredocor" is een afkorting van "Vrede doo
correspondentie". ·
.
Tot Maart 1949 bestond het bestuur van ''Vredocortt alleen uit de oprichter J.J.Geene ·en zijn vriend H.de leerd •
.. -· Begin 1949 we:rd door de gemeentepolitie te .Arlsterdam
een onde~zoek . ingesteld · naar de vereniging, die behalve
hë"l:; be'\"orderen van onderlinge corresponden'tie z·'ch ' :i.nmid- \
dals ook het organiseren van reizen ten doel had'gesteld.
Aangezien de financiële omstandigheden a.n Geene en
die der vereniging, zijn leeftijd en zijn gebrek aan kun. digheid geen n~borg boden; dat de door hem gepropageerde
reizen vlot zouden worden afge ikkeld 2 is hem op 29 llaart
!.949 door de politie verzocht zijn reJ.sbureau op .. e heffen,
aa.ra&n door Geene -werd voldaan.
.
Vermoedelijk als gevolg hiervan is voo~ Vredocor een
bestuur ge~ozen, dat thans is samengesteld als volgt:
yoorzitter: Johaw,i; Jeremias GEENE,1 geb.S-4-192/ te Elkerzee, wonende ie He ersstraat 232/Il te
sterdam. Déze
werd in 1941 lid van de N.S.B., meldde zich op 23 April
1942 voor het Legioen Nederland en was daarna lid der s.s •
tot het einde van de oorlog·. Zijn s.s.-opleiding ~aeg hij
te Senheim, waarvandaan hij overgeplaatst werd nac.r Graz. ·
tiet tussenpozen zou hij a.n het Oost.front gevochten hebben,
tot hij op 16 December · l944 zou gedeserteerd ziJn naar de
Russen. In November 1945 kwaJD. hij terug-in Iifede-rland en
. erd als jeugdig politiek delinquent ge!nternëerd-tot 26
Augustus 1946, op welke datum hij voorwaard_elijk in vrij-he id. werd gesteld.
·
·
· - Geene heef't een onevenwicht:tg karakter en word·t ·oeschreven als een groot fan~t.
- Het is niet gebleken, dat hij zich th~s met politiek
bezighoudt.
""'

.
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Aan Zijne Excellentie
de ll~ister van Buitenlandse Zaken
t.a.v. Direct :te Jur .en Administratieve Zaken,
a
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BJ!cretarer;se: Johanna Sophia STOLWIJK, geb. 28-9-1.914 te
~eiden, wonende Weesperzijde 86/III te Amcterdam. !en
nadele van J'.s.stolwijk is niets bekend.
·
Penningmeester: Hendrik DE WEERD, geb.7-9-192] te Olst,
·nonende Helmersstraat 232/II te Amsterdam. H.dc tleerd
staàt onder invloed -van J.J.Geene; ten nadelo ~hem is
iets bekend.
.
~ice-Voorzitter: ~eas Dirk SCHOTEL, geb.;-10-1910 te
sterdam, wonende Adm.de Ruijterweg 36~/II te Amsterdam.
Ten padale van hem is n~ets bekend.
De vereniging "Vredocortt, die ·- voorzover ·bot hsden· kon
JOl'd n nagegaan - zich niet op politiek ,tel"rein be eegt,
uórëlt ondanks de vel"kie~ing van een bestuur, vri~wol geheel
doo~ :r.J .Geene beheerst.
·-·- ·
.
.
na . de opheffing van het re:i:sbureau van'e'''Vredocor" terd
ill 1949 de Hollandse Jeugd Reisvereniging (H.J.R.) opge•
richt, naarvan het adre~ ·· s le Helmersstraat ~2/II "te ArJsterdam ( woonadres van rJ .J .Geene voornoemd).
De H.J.R. zou aangesloten zijn bij de Youth Tr~vel
Associaëion, gevestigd te Kopenhagen ~ en zou o.a. contact
h bb n mGt de .~be:ttsgemeinschaf't Jugendwandel'n und -ugend- ·
rei se 'beim Landesjugendrefel'a·t, te Innsbruck.
Aanvatikel~jk was J.J.Geene ook voorzitter van de H.J.R.,
doch gezien zijn verleden, achtte hij het bete~ zich als
zodanig te:rug te trekken, aa:rna in zijn plaats z:.t.;jn ver- ·
loofde to·t voorzitster werd aangewezen.
H t bestuur der . H.J' . R. bestaat thans uit;
Voorzitster: Pctronalla PIET, geb. 30- 4-1926 te
s ' erd~,
nonende Lekstraat 33/huis te Amsterd~. !ren nad le van haar
lis niets bekend. · ·
Socreta;rfsse: t polonia Johanna Maria VON LACID-i'r...R, geb.l9- 1l9'0 te aren N. H-.), wonende Adm. de Ruij·ter eg '64/I te
Amsterdam. Ten nad 1 van haa.r is niets bekend.
Penningmce.ster: F. D. SCHOTEL, reeds genoe!ld Js ice-vocrzi t·ter van "Vredocor Ir.
Ad:hmct- penningmee§ter: R.DE WEERD, reeds genoemd als penningmeester van "Vredocortt.
Vice-voorzitter: Alexgnder Kit&BS, geb.l2-2-1926 te
sterd&m,
wonende Gerard Doustraat ;'6/II te Amsterdam. Hij - ordt be':"
schreven als een avontuurlijk jongmens net weinig erentoordeli~kheidsgevoel . Ten nadele van hem is overigens niets
bekend.
·
·
Sinds 7 Mei 1949 •orden .- ingevolge een overe~~onst met
de H.J . R. -door de N.V.Transportmaatschappij en Passagebureau Voigt en Ge ber , Ams_tel 24 te Amsterdam, tle reizen van
de H.J'.R. en de buitenlanders, die in H. J.R.- verband ons
land bezoeken, verzorgd .
.,
·
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Genoemde n .V. is een oude, te goeder na::un. on faam
bekend st_aande .firma, waarbij J .; .Geene thans in loondienst is ên naar hij de a~del1ng H.J.R. behsndelt. ·
Op 27 Juli ·a.s. zal- door "Vredoeor" to .liUnter,en een
verbroedering sfeesjï worden gevierd in hG'~ lrsdèr van een
te houder.. internationale :v1eek van 2) tot ;o ·Juli 1949.
De H.J.n. hoopt- aldus een artikeltje in haar uit~
: ~ g . .~7e "RQisnieuws" :.. :tn. deze internationale eek te Lunt .e ren touri:sten te ontvangen uit Engeland, F.t>ankrijk,
Oostenr.1.jk, ~nland, Noorwe~en, Zweden en Danema!'k~n.

J

HET HOCliD
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IJ:r.L.Einthoven.
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HOLLANDSE JEUGD REISVERENICING
1e Helm~rsstraat 232

Amsterdam.

Ccc

hebben Çl.e vriend~chap en v-red.e t e bevcrderen. Het
motto der HJR is: Reizen , zj.en en leren b evord.ert
vriendschap en vred.e.

RI:ISr-llt:.UWS.
HOLLAND5E JEUGD REISVERENIGING

Adm.': 1.e , He.lme.rsstraat 232
Kantooruren: 9 - . 16 uur.

.Amsterdam-W.

B 1.

1e Jaargang
Hoe de HJR werd opgericht

In Noorwegen is na de bevrijding een groep studenten bijeen geweest, die een reisvereniging voor de
jeugd hebben opgericht . Momenteel telt de~e ' Noor
se Jeugd Rei13vereniging ree.ds .meer d.an 700 leden &
Doch weldra bleek dat ook de andere · Scandin avisch~
landen belangstelling voor die Noorse organisatie
hadden. Op een intern. conf'erentie werden later de
Finse, de Deense en de Zweedse Jeugdreisvereniging
opgericht. Spoedig gevolgd door een Duitse en een
Franse Jeugdreisvereniging.
Al de~e organisaties zijn nu aangesloten bij de
overkoepelingsorganisatie Youth Travel Ass., die
haar zetel heeft te Kopenhagen en die ons weer
vertegenwoordigt op de UNSECO (Parijs).
Reeds in 1948 hadden wij verbinding met de YTA en
op een intern. conferentie in Maart te Amsterdam
werd de HJR in het leven geroepen.
Zo is in kOrte trekken de HJR tot stand gekom'en.
=:::=====

Wat is het doel d.er HJR?
Het doel der HJR is goedkope. reizen te arrangeren
naar het buitenland. In Nederland kregen wij al
•
direct medewerking van een grote busonderneming,
nl. de Ned.Buurtspoorwegen. Ook anderen stelden al
gauw veel belangstelling voor de HJR.
Dit is dan ook een van de redenen dat de reizen zo
goedkoop zijn. In de stq.tuten van al de reisverenigingen staat dat de reizen niet worden samengestel d
om winst te maken.
Hier is een mogelijkheid gescha;pen voor de Nederl.
Jeugd deel te nemen aan de reizen, die ten doel
2

..
De re is n~ar Tyrol
B1nnen e~;kele weken was de reis. naar Tyrol volgeboekt· WJ.J hopen het Yolgend jaar in staat te zijn
een groter aantal d.eelnem.ers naar Oostenrijk te kunnen zenden. De reis gaat per trein. De vertrekuren
en uur van aankomst worden in een van de volgende
bladen bekend gemaakt .
Een dezer' dagen zal de leider der Jeugdorg. uit
Oostenrijk , met wie wij prettig samenwerken, een
~zoek aan ons land brengen. Uit Oostenrijk ontvin~ln wij_het bericht dat de Nederlanders verblijven in
Tannhe1m, een klein dorp in de bergen bij Innsbruck.
Men is geheel vrij zijn dag naar eigen goeddunken in
te delen. Er worden wandelingen gemaakt in de bergen. Tyroolse jeugd zal voor ons zingen in de
' We1ns
. t uben" zullen de Tyrolers ons uitnodigen
'
om
wijn te drinken. Het gehele dorp zal in het teken
staan van feest. Reeds nu is men druk bezig de Nederlanders een ware ontvangst voor te bereiden. Alle verdere bijzonderheden volgen.

.

Ome Cl41LiMiAeüen.

1.2 tot 23 Juli naar Kopenhagen f. 135.-.
23 Juli tot. 6 Aug. na/?X de Noorse Fjorden en bergen
rei.s.som f'. 197. --. Heenre~ s per bus, met overnachting in A~ënnaa -e n Oslo • . Terugreis per · trein door
Zweden.
26 Juli tot 12 Aug. naar Finland f. 375.--.
Verblijf in een touristentrein. De Finse reis is
ur omdat in Finland de levensstandaard driemaal
o ~uur is als in ons land o
Bij alle reizen is het zrucgeld inbegrepen, echter
niet voor de reis naar Finland.
Bij de adm. zijn reispro~~~·~verkrijgbaar.
Statuten
Verkrijgbaar tegen vergoeding van 10 cent. Men kan
in postzegels betalen. Direct na ontvangst van Uw
~ief worden de statuten toegezonden.
3

men verzoeken wij U beleefd ons v-roegtijdig opgave
te v erstrekken .

B LJ E E N K 0 M S T E N.

.Amsterdam.
Te· A'dam organiseert de HJR een bijeenkomst in het
gebouw der Ned.V.rouwenclubr Keizersgracht 580,
op Zaterdagavond 23 April aanvang 8.00 uur n. m.
Er zal een lezing worden gehouden over het werk
der HJR. Voorts een lezing over Oo s tenrijk. De mogelijkheid is · niet uitgesloten, dat er Oostenrijkse muziek wordt gegeven. Toegangsprijs voor lèden
f 0,35, voor niet-leden f0,50. Brengt int roduc~'s
mede. Aanmeldingen voor 16 April a.s. bij de adm.
Alleen diegenen die zich aangemeld hebben, kunnen
toegan~ verkrijgen. Voorverkoop der kaarten: A ' d ~
15 Apr~l van 2 tot 6 uur, Zaterdags van 10 tot 1~
uur. GEEN kaartverkoop aan de zaal. Voor degenen
die buiten A'dam wonen,kan men de toegangsprijs
per p9stwissel betalen, de kaarten worden dan aan
de zaal ui tgereikt o Wij hopen, dat deze avond ook
door Uw medewerking_z~-s~~~o - __

27 Juli Jeugdvredesdag.
I n de intem.week van 23 tot 30 Jul i hoopt de HJ~
leden te ontvangen ui t Engel and , ?rankrijk, Oost enr ijk, ?inle..nd , Noorwegen; Zweden en Denemarken.
Er zal dan o p 27 Jul i een verbroederingsfeest wor den gehouden te Lunte ren .
Reeds hebben vele i ns t ant ies hun medewerking too,
gezegd. ll!adere bij zonderheden hierov er volge n i n
ons vol gend blad.
~

Wij s taan steeds voor U gereed om vragen te bean:t;woorden. Tijdens de laatste weken werden wij overstroomd met vragen. Dit verhoogt de portirekening
z-eer. \'!ij verzoeken U beleefd, vranneer antwoord
wordt verlangd een POSTZEGEL in te sluiten. Voo-r
U is het er maá.r één, voor ons zijn het tientall.el!ll..

f -~le.. HJR "'ontmoeten elka~ t! Lunter~n~l
Pinksteren 1949.
Wij organiseren een Pinksterweekend voor leden en
niet-leden te Lunteren, gedurende 4, 5 en 6 Juni.
Prijs excl.reisgeld f 7.- voor leden, f 8 o- , voor
niet-leden. Er moeten eigen lakens worden meegenomen. Verder vermelden Wij, dat ér in slaapzalen
overnacht wordt. Aparte dames- en heren-afd. E kh
Wij verbljjven dan in het intern. Centrum de .ID.H!. "11 '-"
rra Hoor,.. ~. De fW.MdW'al is gelegen midden tussen de bossen. Het zullen een paar onvergetelijke dagen worden. Het programma blijft een verrassing. .
~
Vertrek vanuit A'dam om plm. 4.- uur. Men wordt
verzocht voor het avondeten aanwezig te zijn.
Vertrek des Maandags na het avondeten.
Dit is een mooie gelegenheid om met elkaar kennis
te maken. Inschtijvingsdatum eindigt 21 Mei.
Het verschuldigde bedrag moet voor dien datum aan
ons overgemaakt zijn. Wij kunnen niet meer dan · 100
personen herbergen. Om teleurstelling te voorko- ·
4
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' Heeft U ons iets te vragen?

, Advertent.ie

V RE D0 C0 R

-

Vrede door Corresnondenti e
Leer het buHenland begrijpen door
co·r respondentie. Vredocor verschaft U
adre·s sen u i t alle werelddelen.
~

-

I.idmaatschap f 2 . 50 per jaar.
I nlichtingen verkrijgbaar bij:
Vredocor, afd . A'dam
Adm . de Ruyterweg 364 ''
.Amsterdam
Vredesmensen over de gehele we~eld
t reffen elkaar in Vredocor.

5
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heQben dringend een vlag voor onze vereniging
nodig. Wie van de leden .o ntwerpt een schema voor
onze vlag?
In A1 dam heeft zich alreeds _iemand bereid verlf ,
klaart de vlag te schilderen. Het ontbreekt ons
alleen nog aan een .o ntwerp en ••••.• de stof? ! !
W~

Wie kan ons helpen ?????
Gewoonten en gebruiken van andere y_9lken.
Onder dit motto zullen wij steeds een artikel
plaatsen over de gebruiken en gewoonten van an- ~
dere volken, vooral van die landen waaraan v~ bezoeken brengen.
F I N L A N D.

De Finse badkuip!
De Finnen zullen hun sauna's (badhuizen) niet
graag willen missen. Het is eer). uit hout opgetrokken baill1uis. Binnen staat een vierkante stenen kachel met een ingebouwde waterketel. Op deze
kachel liggen grote keien. Aan de muur hangen takken met bladeren. Bovendien trei't men er een tra:rsgew:ijze zitbank aan; zij heef-t veel weg van een stuk
uit een tribune op een voetbalveld. Als het water
heet is,wordt het over de verhitte keien gegoten,
waardoor het in damp overgaat. Het lichaam gaat er
erg door transpireren. Men krugt een loom gevoel
over zich. Dan wordt het t~d om zich met lauw water en zeep af te wassen- Door d.e grote transpiratie hebben zich de huidporiën geopend,zodat de
(..,
huid grondig gereinigd is. Daarna komen de takken ·
aan de beurt. Hiermee slaat men zich op de, armen
en benen "om d.e spieren lo_s te maken", zoals de.
Finnen zeggen.

Schrijft dan in als Jid en maakt vrienden en kennissen ook lid .• He-L lidmaatschap is f 3. 50 per
jaar, incl. het med.edelingenblad.
Wie behoort -t;ot de jeugd?
Tot d.e jeugd behoort diegene , d.ie zi ch jong v.oel t.
16 tot 40 j aa:c
Uitzonderingen moeten door het bestuur worden
go.e dge.,: eurd.
De leeftijdsgrenzen zijn ongErJ eer van

Kunt U dit jaar niet meer mee , omdat de reis al
volgeboekt is of omdat U liever naar een andër
.
d gaat, waarheen de HJR geen reis dit j aa;r uit
schreef, wordt dan toch lid.
Led.en ontvangen regelmat-ig dit blaadje en de HJR
organiseert het gehele jaar door samenkomsten.
Filmavonden, vriendschapsfe.e sten, lezingen etc.
Bl~f

niet achter, maar schaart U aan onze zijde.

l:aten wij elkaa;r de hand toe:steken door middel van
de HJR. ' Er is al ellende en le.ed genoeg op deze
wereld, de jeugd moet to.n en dat zij eensgezind is.
Jeugd van Nederland, bouw aan een betere toekomst.
w~ hebben nog honderden en honderden nieuwe leden
nodig.
BEIZEN NAAR FRANKlliJK.
Wij zijn druk bezig me.t het samenstellen van
goeillcope reizen naar Frankr~k. Diegene die
zich hiervoor interes~eert gelieve ons naam
en adres op te. geven. De reis gaat naar
Cannes in de Riviera per bus.
Alleen voor Aug.
10 dgn. Par~s ~ f 140.-

10 dgn.
Riviera plm.f 180 o-

Lidmaatschap der HJR.
Bent U al lid van de HJR? Wilt U ook meewerken
d.eze organi.satie voor de jeugd groot te m.aken?
6
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U bent aan de laatste bladzijde . Wat doet U met ons
blad? In de prullemand? Neen , daar is het te kostbaa.r voor, èn ;vat inhoud èn wat prijs betreft .
Geeft dit blaadje door aan Uw vrienden en relaties •
•.Uhoewel ons eerste nummer nog be-scheiden is , hopen wij toch spoedig een uitgebreider blad te kunnen uitgeven.
W~ hópen dan ook , dat onze leden mee zullen helpen ons doel te verwezenlijken, door vele nieuwe
leden aan te brengen.
Daar onze vereniging niet commercieel is en onze
reizen zeer go·edkoop zijn, zijn wij niet in staat
grote advertenties in de dagbladen te plaatsen.
\7ij vertrouwen daarom volkomen op de medewerking
van de leden. In alle plaatsen van ons _land willen wij .o vergaan tot de oprièhting van afdelingen .
Wij beginnen daarom klein en bescheiden.
Voor het einde van dit jaar willen wij proberen
500 leden te winnen. Het is tegenwoordig niet gemakkelijk ü~mand voor een itlee te w.e rven .
Men vertrouwt elkaar nie.t meer. Ook wij hebben dat
de laatste maanden bemerkt.
Omdat wij gc;>.edkoop zijn,. vertrouwde men het niet .
Doch wij hopen U al degenen die ons wantrouwden
door middel van ons blad een beeld te geven van
onze serieuze bedoelingen •
.A.an het hoofd staat een groep jonge men.s en, die
in hun vrije tijd alles voor de ver~iging d.o en.
Doch al spo-edig zal Nede.rland bekend zijn met onze

H J R.
Re i z e n
Zi e n
en

L e r e n
bevordert
VRIENDSCHAP
EN
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NOTITIE. no.60 320.
Aan: B.IX.
Van: B. VI.

25 April 1949.

1
Ik moge U verzoeken àe huidige samenstelling van het
bestuur van 11 Vredocor 11 te willen doen nagaan, zoals met
U besproken op 25 April 1949.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
~~K~
No ··········· ···

Directie Jur. en Administratieve Zaken.
3Bl99 •
·s-GRAVENHAGE, de
19 ApriL 1949.
Men wordt verzocht bij de aanhaling van
deze
.,

brief dagtekening,

nummer

i
nauwkeurig~ te vermelden
Vo!c;n0. o .3 !t. o
a f de In g

b

, 2 0 APR. 1949
I

'
·--------·
·- · - .

In verband met de
gevoegde nota van het Oostenrijkse Gezantschap, d.d. 2 April A.2249/49, heb ik
de eer U beleefd te verzoeken mij, kan. het

•·

zijn spoedig)de nodige gegevens omtrent
"Vredocor", speciaal ook op politiek gebied
te willen verschaffen.

~

DE MINI STER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
·Voor de Minister,
Het Hoofd der Directie,

LEGATION D'AUTRICHE
A 2249/49.

La Légation d'Autriche présente ses compliments au
Ministère Royal des Affaires Etrangères et a l'honneur de porter
à sa connaissance ce qui suit:
L'Association "Vredocor" dont le siège se trouve à
Amsterdam, Eerste Helmersstraat 232/II, s'est adressée à différentes organisations de jeunesse en Autriche en proposant un échange
de jeunes gens Néerlandais et ~utrichiens pendant la ~ériode de
vacances de cef été. L'Association "Vredocor" qui dit vouloir
encourager le mouvement pacifique, aurait entre autres aussi
l'intention d'organiser une participation à un meeting de la
jeunessse internationale qui se tiendrait le 27 juillet 1949 à
Lunteren.
Etant donné que cette Légation ne possède pas de
renseignements sur l'importance, sur le but et sur la tendance
politique de la susdite association, elle a l'honneur d'adresser
au Ministère Royal des Affaires Etran9ères la prière de bien
vouloir la favoriser de quelques donnees sur l'Association
"Vredocor" notarnment si une entrée en relations pourrait être
recommandée à des organisations Autrichiennes.
En présentant ses remerciements antici~és de la
suite qu'il voudra bien donnar à cette priere, la Légation
sais$it l'occasion pour reneuveler au Ministère Royal des Affaires
Etrangères l'assurance de sa plus haute considération.
La Haye, 2 avril 1949.

AU MINISTERE ROYAL DES AFFAIRES ETRANGERES
LA HAYE.

VREde DOor CORrespondentie
V~IENDSCHAP
BRENGT
VREUGDE. Leer het buitenland begriJpen door correspondentie. Vredocor verschaft U
adressen van bijna alle landen
van de wereld. Organiseert ter
bevordering van de kennis omtrent het buitenland maandelijks geillustreerde lezingen
en:t.
Voorts brengen wiJ bezoeken
aan het buitenland op een
goedkope manier. In Juli 1949
10 dagen naar Kopenhagen
voor slechts f 135.-. Reiskosten heen en terug inbegrepen,
tevens 85 Kr. zakgeld, uitstapje van 200 km per bus en nog
vele andere excursies, enz. enz.
Vraagt voor de correspondentie en de reizen vrijbliJvend
inlichtingen bij VREDOCOR,
Eerste
Helmersstraat
28~,
AMSTERDAM.

Inlichtingendienst

•

HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE
UTRECHT

Lr:A/5

Nr

",,,.,

GEHEIM
--

''9...,/

~/ • ,(A

;u:,3

24 J

UTRECHT, den

L1.

n i

19

48

46 3 1 48

• Bijlagen:
Bericht op schrijven No .. ·27 57 9

van24/1 '48 en 7/6'48.
Onderwerp:

"Vredocor"

In antwoord op Uw hierneven vermelde
brieven doe ik U hierbij een rapport toekomen, beva ttende inlichtingen om~ent L.F. Gunther en de
Vereni ging "Vredocor". Van genoemde vereni ging gelieve U tevens aan te treffen een schrijven d.d.
5 Maart 1948, een pamflet en een exemplaar van
''Vredocor" 1e jaargang no. 2.
De Hoofdcommissaris van P litie,

~(

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,

__

~-~-E~ e_B_Q_~-g~.

Per e~/ f .0,25.

.

· · ·. DREde\.

Fr.o.Mierisstraaf 97boo.
Al.YISTERD.~M

(Z) .

Tel.: na 6 uur 9 9 1 0 2.

:

Voor al Uw

t o n e e 1 u i

een
N.V.VINKS'

- VRE~OCOR

t v o e r i n g e n

. VR~ d~. ljO. er . GOR r-e s p o n d e u t :te~
Mede d_e 1 : r"ge 1_1b 13 à v o Ol' él e J.e de n
:ei de c o rr e s-po.nd ~:n ti:e
v e ren i g 1ng vr' e do co 1'. .. . . . .
. " .
. .
.
. .. ..
F: ed aV r e do a oJ:•
F:;:· "v.M'i.e l" is,s t ra at 97 bov .• A 'dam (:z)
~ e l. na . 18 · uur 99102 Gi :r•o ·4757.98 t .n·.v .
Ha n s Geé ne
· ·
· · ..
Abon n eme nt I 2.50 per ~a ~ r
·
I L40 pe r 2 Ja ar ·

a dres

.va

UITG.MY •. A L KMAAR .

In alle genre's, als dames-, heren-, ·gemengd-, jeugd- en
kindertoneel staat een enorme keuze te Uwer beschikking.
Vraagt bli jvend zichtzending..

+I

Onze uitgebr eide catal ogus wordt o

l e j s.8 r g<J ng

aanvrage

Ons Ho ofda rtikel

g r a t ·· i. s

vers t rekt.

I
Hoeveel

cts~~ostzegel

V RE D E •
~va t

moet er op een brief naar

-!.-\
f'"'

België: zelfde tarief als Nederland, behal ve drukwer.~~
\ '·'' '-·--· ·
Overig Eur opa: 20 cts.per 20 gr am,
elk volgende 20 gr am 12! cts.
0
De brieven i n Eur opa worden veelal per Lucht p ost ve~zonden,men
behoeft hiervoor echter geen lucht postpapier te gebr uiken.

\ ____.-:---6

Ned. Indië voor militai ren 10 ct s., · particulieren 30 cts ·.

'

Luchtpost naar:
Zuid-Afrika
50 cts. per 5 gram
u.s.A
40 11
" 55 . "11
Canada
40 11
"11
Cuba
5 11.
45 11
11
Egypte
30
"11 5 !In
11
Argentinië
50
5
ti
Nieuw Zeeland 85 11
5 ff
Australië
80 "
"11 5 lf
Palestina
35 "
5 "
Indien U het Luchttarief niet weet, schrijf ons dan even.
Voor antwoord 10 cts . aan postzegels insluiten.

..--

Nr e2

r.

is vrede f 3 itel i jk? Vrede is niet het negatieve
''geen oor log 11 ma ar het positieve harmonische ,samenwerken der volke~eno Samenwerking betekent niet het
we gdoezelen der grenzen of het verW9teren der begins : len, er wordt uitsluitend samengewerkt ter bèrei-.
k1ng van ,e e n geme enschappelijk doel of ter bevorder i ng van een gemeenschappelijk belang~ Samenwerking
on~br e e k t echter beden ten dage nog. ~r he e rst een
groot wantrouwen tussen vele volkeren . Herstel van
bet vertrouwen is noodzakelijk ~oor een .d uurzame
. vrede. La ten wij als leken medewerken voor e·en bet e re
verstandbeuding tussen alle .landen door bet ·buitenland te leren begrijpen. VREDOCOR roept de wereld toe:
"Toon onderling begrip en waardering, bevord.e r de samenwe rking, gij .scheppende kraèbten van alle. na tionaliteiten, van alle rassen, van all~,geèsdie.ns: ten en
wereldbeschouwingen; Jl18ar ~ergeet een voorwa-a·rde niet:
Zoekt allen eerst steun bij God eri . Zijn . Ge:r:e~q·b~igheid 11 •
D~arna zullen begrip, waardering en samenwe-rkil!g, natlOnael en internationaal , horizonta.al èn verticaal,
alle wolken, die tbens de wereld verduist e ren ve rdwijnen.
·
'
'
Hans Gee ne
VREDOCOR is · een organisatie, die e lke Nederlande-r
in staat stelt iets te doen voor · het be war e n van de
vrede.
(uit de rede vart de voorzitt e r, d ie t e Utrecht
we rd gebouden )

2.
statuten.
Hiermede stellen wij alle leden op de hoogte van
de statuten, die te Utrecht werden voorgelezen ~n
waartegen geen bezwaren in~men.
Art.l De vereniging is gena~fmd .VREDOCOR, een ar:...
korting van Vrede door , Correspondentie
2 Zij is gevestigd te Amsterdam
3 De vereniging heeft tendoel bet bevorderen
van de vriendscbappel~jke betrekkingen met
slle lande:n van de wereld, teneinde de vred.e
te helpen stimuleren e·n een betere ver-standhouding in bet leven te roepen tussen de volkeren onderling.
·
De vereniging traebt 9et gestelde doel te bere·iken door :
.
.
a. bet verstrekken van'· adressen in hinn,e n-en
'buit e nla nd
b. bet uitgeven van ee.n ;maandblad
c. bet ·houden van le-z ipgen, voordrachten en ·
soortgelijke bijeenkomsten
5 De vereniging beeft een strikt neutraal karakter
.
6 Elke Nederlander van ~enminste ' l4 jaar kan zich
opgeven a .ls lid aan het boofdt·estuur of plaatselijke medewerkers •. Het verenigingsjaar loopt
van 1 Sept. t/m 31 Aug. .
··
7 Elk lid beeft recht op 2 adressen ·
·
8 Elk adre·s meer kost /,0.35 peT stuk .
9 De lnkoms ten der vereniging bestaan uit
a. de contributie's van de leden, die voorloplg. voor bet eerste )aar I 1.75 en voor
ieder jaar daaropvolgend I 1.- bedraagt
b. ontvangsten der extra adresgelden .
c. giften en legaten ·
_
·
·
10 De statuten ku·n nen wor·den gewijzigd door een .
a~gemene meerderheid van stemmen op een daartoe uitgeschreven bestuursvergadering. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld
11 In alle gevallen, waarin de statuten niet
voorzien, beslist bèt bestuur .
12 Alle interne aangelegenheden zullen worde~
geregeld bij buisb~udelijk reglement.

4

3
VREDOC OR- NIEUWS •

·rr.~

Het tweede nummer van 11 VREDOCOR 11-· ga-a±; weer in zee. In Januari
heeft U een ander blad ontva·nge:q~~·, dat werd ui tgegevè n in samenwerking met de • J.C. Dit blad, werd door geen enkel lid geaccepteerd, zodat wij het noodzalfeli jk vonden op de gewone ma. nier verder te gaan. ( Lees -verdèr ·laai;stè pagina).
CONT.~CTAVOND TE :.\M.STERD'l.M.
·.
.
1

~oensdag 21

Jan. j .1 • .hield

11

VREDOCOR 11 een contactavond te .t\mst
am. De voorzitter- sprak over het onderwerp : 11 Wat kunnen
wij leken: doen voor ·de vrede ? 11 ·De belangstelling was groot
en de band tussen de- Amsterdams<= leden is daardoor w.eer verstevigd.
Op 31 Januari organiseerde 11 VREDOCOR 11 een lezing. Het onderwerp vas 11 RUSLAND 11 • Opnieuw gro~e belangstelling. ~\T GROEIT EN LEEFT ER BUIPEN, ONZE GRENZEN ?
Onder deze ti tel Z<Ü 11 VREDOCÖR11 avonden organiseren, waar wij
zullen sprèken over de gewoonten ~ r cultuur en gebruiken van
andere landen.
·
·
·
~EDSTRIJD NIE~~E

LEDEN.

Voor degenen,die in de ma.lllld Februari de meeste leden- aanbrengen stellen wij een prachtig geillustreerd Deens boek
ter beschikking. Op de enveloppe~• verm~lden :
uEieuwe Leden 1i . En nu •••_••• a3l.l1~ de slag ! !
'

Nieuws uit Indië.

·

\

.

overga~n

In4lt Archipel zullen wij
tot het oprichten van
een Ned. Indiesche · 1'VREDOCOR-AFD. ;i, 1Vij wachten nog op een
bevestigend berièht' uit; Ba tavia.. ·'~
~

NEDERL~\NDSE

MILITUREN snakken nog st;eeds naar post uit het
Vaderland. Belangstellenden verbind·en wij gàarne met soldaten in DIDIE.
.i' ' .
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BUI TENL.A.IIDS lifiEU'.VS.
Wie wil met vacantie naar Engeland ?

Een groep Engelse meisjes uit Liverpool willen deze
zomer na3.r hun correspon~enten (es), .. ~p , ,I'federland ko..:
men en op de terugreis willèn zij hun correspondenten
(es) ·meenemen ná.é'U' Engeland. Onderdak bij di verse families in Li verpooL
· '
· ·
·
Begin spoedig Ül Liverpool een cor::r:espondentie,wij hebben voldoende adressen voorradig.
-.
A-DRESSEN
.,..·
<...,.
:
Wij hebben ;in de afgelopen maand adressên · 'o ntval').gen uit
Egypte, Italië, Engelancl:-· en Australië·. Ook hebben wij
weer voldoende relaties .nm correspondentie te verkrij- gen met België en Zuid-Afrika in de Nederlandse taal.
RU SLAliD
~

Wij verbànden niemand meer met RUsland, da3..r .. ops gebleken is, dat. de brievèn onbeantwoord bl.i jven.
-.-.-.-.-.-.-.-~-

V.A.N EN VOOR ONZE LEDEN ••.......•
Deze rubriek reserveren wij voor b-rieven van de leden. Wij plaatsen gaarne
leerzatnèbrie. '-interessante en
.
ven.

- ........
- - -' - - - -

Leden schreven ons :
FRA.NKRIJK PRIJST - 11 VREDOCOR 11
•.•.• Heden morgen ontving ik weer een fijne brief van
mijn correspondentievriend uit Lyon. Hij schreef o_.m.: .
11
J 'ai ~eaucoup de ·symphl:ltie pour Vredocor, puisque c.' est
grace a ce~te organisation. que j'ai pu correspondre .
avec toi" •.. . . .. ..
·.
·'· ·~ ·
S. Amsterdam.
_Voor de adressen,die iKyap U kreeg uit Zwitserland,
Frankrijk en Egypte, n,iets dan lof. Ik heb . met a·l len
een aangename correspondentie ••••.•.
c/P. den Haag
• ••.. de dames,die vorige week ingeschreven zijn waren
zeer enthousiast over de vlotte afwerking:
F.S. Amsterdam.

5 '
In · deze nieuwe rubriek zullen wij iedere maand een
land onder de loupe ·nemen en ïets . verteilen over d~
gewoonten en gebruiken der ändere volken.
Dit maaQ JOEGO- SLAVIE •
'( ..
., ...,

BOERENLEVEN IN JOEGO-·$Ltt..VlE. ,;
Als we Joego-Slavië zeggen, .:· denken .wi. j meestal -aan
Ti to, da:1rover willen wij het nu niet hebben. Wij gaa!l :.e ens . een kijkje nemen bij de boer.e n in het dorp'je· · K. ,.. ,
_ K. is een ·pla-.1ts, waar ui ts·lui teild boeren wonen.~·c Het
,... ligt wat natuurschoon betreft bui tengewoon moo~, .in
een dal en _omgeven door hoge bergen. Tegen de beTghellingen ziet ·· men de boe.r <:u.n zijn werk.In- deze streek
groeit veel fruit en er zijn wi jdgaarden. ' Ook zijn
· vrouw _is op het land werkzaam ; dat doe!?. trouwens alie
vrouwen in. Joego-Slavië.De vrouw heeft een witte hoofddoek om~men treft dat overal op de Balkan aan. De ploe~
gen worden getrokken door ossen. Op het boerenerf zien
wij een huisje, dat het Heilig Huisje voor de JoegoSlaaf. Wat is er dan in dat "' hgisje ? Niets anders dan--.:.
twee grote vaten, die in het na jcur gevuld worden met
.:;f;;~ i
wijn. De Joeg-Slavische ·boer is er even trots op als
-:..éo- .. · 'f.'-·
onze boeren met e.en schuur tarwe. Hij !Il3.akt de wijn- . ·
zelf, evenee·ns ook snaps, die ·m j uit appelen vervaardigt.Hij laat de appelen eerst rotten en daarna ~o~.
den ze geperst en met nog wat chemische stof toeberei-d ·;. ,. , _ ·:.. ~
Zo .ma.ken zij ook wijn van de druiven. Er wordt hèe=L wat -· · :.
gedronken,zelfs kinderen drinken deze wijn,
·. De wijn wordt verhandeld in de grote sted~i:r •. Da3.r er
...veel walnoten en dadels gekweekt . worden, ·brengt hij
die tegelijker tijd op de markt. Voor eigen gebruik '
heeft men een koe en voor de handel fokt meh er var' ..
kens. Ook heeft iedere boer :enige aren grond,waar }jij
meestal mais kweekt. Van de maïskiemen t~ordt - brood gebakken, wa·t de boer.en zelf d_d en. Het brood heeft een
zoete sm3.ak. 's JIJiorgens maakt · de boerin in een pan de
koffie klaar,die goed gesuikerd wordt en veel melk bevat~ Het brood wordt vlak voor het eten in de pan gedaan.Ieder krijgt nu een l~R-~ .i en men 11 eet 11 koffie.
Allen eten uit dezelfde pan:··r Het middageten bestaat
uit weinig of geen aardap:pelen,de hoofdschotel is gebraden vlees. D3.3Xbij wordt dan weer _maisbrood gegeten •
Bij het 3.vondeten wordt het brood besmeerd met k,~ark
(dit is dik V3.n zuur geworden melk) of belegd met spek.

7·

6
:\.DVERTENTI E'S

U kunt onze vereniging ook ste~nen :door_ het pla:J.t .sen van ·
een advertentie in Uw eigen orga m en maakt dan tevens reclame voor Uw be.dri jf ~
.
i.
.
.
.
Tarieven gratis verkrijgbaar bij de reda0tie.
-t-1

......__ .. .._ .

CORRESl?ONDEHTJES (kleine advertentie's) •
,
Voor leden 10 wporden / 1.-- elk woorq meer 10 cts • .
Voor niet-l.e den / 1. 50, elk _woord m~é;r 15 _c~s!. · __

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- . . . . . . . . .

CORRESPONDENTJES.
Gevraagd :
.
.
Medewerkers voor plaatselijke ~fdelingen. .
·
Tevens gevraagd groepsleiders(sters) voor jeugdgroepen.
Adresseren aan de redactie.
.
~
,
-

-.-.- .-. -.- . -. -. -. -. -. -. -.-. -. . - .-. - .- .-. -. -. -.- . -. -. - . •
Schrijfmachine te huur gevraagd· door
_
Eeg.
e!:
4.d~·-u~DQCQR~, ·-F!'·._v.~ · Mi~~sêtfa~t_97 '9oy. _ __ _
. .- . . . . . . . .' . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .
""":' ·"· -'

( .

.

·'·

-Wie schrijven wil leren kan dat._. ·S nel en vlug bij VEJÖ •.
VEJO is .de journalistieke i=i:fdeling van -l 1V,REDCOOR 11
Zeer prettige lessen ·1 J)e prij~: ïs bijzonder laag !
j 1.50 -p er halfjaar. Vraagt inl,;Lc,h tingen bij
.
·
V e j-o, Fr. - v. Mie~)isstraat 97 bov. Amsterdam
-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.~.-.-. ~ ·-·~--.-.-.-

z.

- - -.-.-.-.-.-.

Een boeiend jeugdblad .is - ·»Behouden Vaart 11
.
Speciaal voor studerenden •.Proefnummers gratis verkrijgbaar
!?ij ~.~H~eêb~e!].,_H2ofd!'e2._uyaê.r~"- .•- ~ ~ 8.. .~! ~ - !].!. ___ _

..........

. . . . ..

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

De beste r{asse-ri j- in Den Ba3.g i :s :
_
W·i.SSERIJ DUIVESTEYN, Laa_n C.v. Cattenburg 35
Speciaal adre s voor het _ opmaken . van a:vondkledin_§ • .
Fijns-trijkerij.

l

I

R.K. Jeugd va n NEDERLAND.

.

ONZE ULTRA KORTEGOLFZENDER.
Wij hebben een spe9iale dienst ! ~gesteld, d~e de
uitzendingen van de ultrakortegolf opneemt. Balengrijke uitzendingen worden vertaa~d en regelmatig
·h
'' weergegeven in ons blad.
Ónze eerste uitzending
T i b e t •
Tibet is bijna drie'maal zo groot 1 a).s Frankrijk en
telt 2.6 mill.inwoners. Het is bet uitgestrekste
land der aarde, met onvruchtbare hoge plateau 1 s van
j30air4000 m. Zelfs zijn er bergketenen van 7000 m.
Op"' plateau's zijn zoutzeeën. -~~
_
Wij stellen de grenzen open, maar Tibet heeft zijn
grenzen weer gesloten. E6n dezer ~ dagen is in Tibet
een verbod afgekomen, hetwelk i~ield, dat het voor
drie jaar aan iedere buit~nlander v~rboden is het
land te betre -d en. Toch zal het voor Tibet moeilijk
zijn, zijn grenzen gesloten te houden, temeer, daar
aan de grenzen zeer hoge bergen gelegen zijn. Het
is er onmogelijk de grenzen af' te 'sluiten met prikkeidraad of militaire posten.
"
is het land van de wandelende -familie 1 s. Zij
1 Tibet
leven als Nomaden en hebben dus -g éen vaste woont plaats. De vervocrsmiddelen·, waai>over zij beschikken, is het kameel en de muileze-l. De mensen leven
!veelal van de akkerbouwen hoed'e n schapen. Zij wassen zich niet graag en de meeste kunnen lezen noéh
schrijven. Bet eten van d~ Tibetanen zou: voor ons
e e n kwe lli ng z ij n.
,
_
H~and wor'dt geregeerd door -eeh regent en vier
mi~~ters. Het staatsho.ofd is de ;, Dalai-Lam9, die tegelijk geestelijke is. De- tegenwdlordige -Da-la i-Lama
is 13 jaar ! Ieder gezin stelt _een zoon ter_ beschikking van de kerk. Kerk en Staat zijn één lichaam.
.l)e Dalai-Lama iS voor het volk v0lgens hun geloof
o~sterfelijk. Bij de dood sterft wel het lichaam,
maar d-e ziel gaat over in het lichaam van een pas!geboren baby. Maar in wel-ke baby ? Dat is een hele
uitzoekerij.
Voordat de huid i ge Dalai-La ma aan het bewl.nd kwam
heeft men zes jaar gezocht 11

!
l
l

.-.-.-.

•,

-

DAAR ZTJN WI J TROTS OP ,

AAN AL ONZE VREDOCORLEDEN.

In de maand Jsnua ri badoen er .lTt Amste::·öa c be:;.ang!' 'LjkA
besprekingen plat:~t·s me t goede re:: ..l},tateit., 1\; J.\ ' dam
is een flinke afd el i ng opge r !cbt o nd0r l eiding van de
Heer F oD.Schotel. De e erste l ez i ng wel'd dan ool(. tn 1] 8 ...
zelfde maand gehoude n e n wel op fi JanuB·r t.
·
De be langste 11 ing wa s enc:r•m,
., ·.
Tevens werd er een he sprek in ~ gehorid~n ov er bet p~ o 
gramrns v.o or Februa r L Er za l ee n annise.rr;,entR3Vond wor··
den geor ga niseer à > me_e rd e r e l e Zinge ri ~ muzikale . aV'J11de
enz ...e?~ " Onder leidi ng v a n de ' voorzit t e 'r zB J. een ge ~
zamelljk bezo.e k worden ge b r acht aa n bet S't ed elijk

n:

Museum, · waar tevens -· onze A ms.te ~dams e ï e u P'àgr o e p a a~
zal deelnemen • . Ja, zover zijn 'wij a1 i n <4':'11s tGr da m.
Wtj hebben daar ·een eigen jeugd gl' Oep, l ed e n varw .:e
12 t/m 18 jaar. Voor de toekomst a·taat nog vee l op be t
programma. Een voorbeeld voor andere steden ! 1

VREDOCOR PUZZ IE •
Iedereen kan hieraan meedoen, jong en oud.
Oplossingen inzenden aan VREDOCOR Fr.v. Mierisstr.97
Amsterdam, voor 24 Ferr. •48 ·
'
WIJ STELLEN DRIE VERRASSINGEN- 'TER BESCHIKKI NG.

.-.-.-o

De eerste lett~ van elk gevonden woord vormen een
oproep bestemd voor alle leden en near wij hopen· zullen z f j die oproep - reeds met de i~zending van de oplossing na komen ! L .-

'·

I

lI

!n enkele maanden sloten zich vele Nederlanders bij ons aan.
Onze voorzitter gaf zich alle moeite om de leden de best mogelijke service te geven. Hij organiseerde twee landelijke
bijeenkomsten die tot een waar ·succe-s werden . Ook ovei· de an.dere contacten was een ieder vol lof. Zijn i deaa l "Iets doen
voor he·t werk van de ·v rede" oogstte veel g oede ..resultaten.
Vredeoorleden ontvingen in Januari een gecombineerd blad
"De Keerkring". Het blad werd echter geen succes. Volgens velen ontbrak er de e·c hte VREDOC ORGEEST.
~ Wij hebben dan ook besloten ons e~g en blad te houden zoals wij
ons dat voorgesteld hadden.
In ons extra bulletin (wat de ouder~ leden zich nog wel herinneTen) hebben wij de mening hierover gepolst van alle leden.
99t% antwoordde, dat zij geen bezwaren hadden tegen een goed
blad Yoor een abonnementsprijs.
Vredocorleden helpt allen ons blad groot maken. Ons blad
houdt U van alles op de hoogte, het i s voor elk lid onmisbaar.
Ons streven. is 11 STEEDS BETER".
Abonneert U daarom op VREDOCOR, Uw ei gen orgaan.
Vul nog heden het invulformulier in.
' Alleen diegene di e hun abonnementsgeld hebben voldaan ontvangen ons blad.
De Penn.meester
H.de Weerd.
Onderstaand formul ier nog deze maand opzenden, nieuw nummer
volg t begin Maar t 1948.
Hierlangs afknippen en npzenddn aan

V R E D 0 C 0 R,

Fr.v. Mierisstr. 97 bov.·
ANISTERDAM ( Z) •
Gaarne abonneer ik mij op ons eigen orgaan. ,
Het verschuldigde bedrag à f. 2,50 ller jaar, f. 1,40 per i~
heb ik heden voldaan:
per postwissel
1)
bi3schiijving op Girorek.475798
srüit- ·I F-in · :Post~Z::~K(;!l~- -~~IJ:·----- - -. ··
1) doorhalen war·n:re:r-v'lü1 toepassing iso..
Vpor. onders.t euning en propagandadoeleinden zend ik U tevens
nog een bedrag van f ..... .... .. ..... .. · .. .. .. .. ..
Naam : ....... ................. .. .. .... .. .... .. ... .... .. .. ..... .
\

1 . tegenovergest.van niet
12. deel . v.h . hoofd
2. telwoord
13. gedtcht
3·. toe ·s praa-lt .
14 . kleur ·
4 sprookjeaftguur
·15. bekend dichter :
5. soort kever ·
16~ zoogdier
6. jaargetijde
· 17~ roem
7·. watervogel
18. titël . (afk.)
8 boom
19. jongensnaam
9 • voegwoord .,
20. jonge ns·na a m
10 . nimmer
·
21. mondwater
11. rust~ kalmte
22. opstoöt
E l ke vorm van toe ns deri~g . t~~~en de volke ren 1snod1g
voor he t behoud van de vrede.

door

Adres g

.... . . ..•. ... .. . .. .. , . .. . . . ... .. . . .. ... .

Woonplaats:

·· ·· · ·· · · ······ · · · ··~··· · ········ · ···

DEN BOSCH EN OMGEVING \lPGELET! ! ! 1
/

Uw juiste adres voor
granen, meel en kunstmest en aanverwante artikelen
i

FIHMA.J.GEENE

&

Zoon,

s ,

STowiTCHIELSGESTEL

Nog enkele regels •••••••
Inderdaad nog enkele regels en U hebt het blaadje uit.
Wat doet U nu met ons blad ? In de pruliemand ?
Neen, daarvoor is het te waardevol.
Stuur het aan Uw vrienden en kennis.s en. Ook zij zullen er belangstelling voor hebben.
Ons Maartnummer is nog mooier en beter, de inhoud blijft
steeds een. verrassing. Vredocorleden zullen het blaadj e niet
meer willen missen.
EEN ECHTE VREDOCOHMAN NEEfi T DAN OOK ZEKER EEN ABONNEMENT EN
DAT DOET HIJ JJIHECT, WANT HIJ WIL GRAAG HET MAARTNUMMER ONTVANGEN •

. AAN

Hoofdbureau V H E D 0 C 0 R,
Frans van W
tierisstraat 97 bov.
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VREDOCOR
VREde DOor CORrespondentie
Internationale Correspondentieclub.
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~cede

tt{ J-~a:I_etft~dentie
St:--Mk~stcl"'(N:'Br.)

H;artelijk dank voor Uw vraag om inlichtingen.
Wat betekent VREDOCOR ? Het is een afleiding van VREde
DOor CORrespondentie.
Vredocor heeft als doelstelling het opbouwen van een interna~
tionale vriendiengemeenscha.g. w a ardoor bijg edragen wordt tot het
scheppen van een be tere v erstandhouding en samenwerking. Im~
mers, internationale v riendschap maakt de: atoombom waardeloos.
Het mag niet aan ·ons voorbij gaan wat er in andere · Janden
groeit en leeft. Een onzer beginselpunten luidt: hoe meer we te
weten komen over cultuur, historie en volksaard van andere Jan ~
den, des te kleiner wordt de kans dat we binnen afzienbare: tijd
weer met de: wapens tegenover elkaar staan. iBOUW· MEE AAN
BLIJVENDE WERELDVREDE. Dat is de taak van een nieuwe
generatie. Een nieuwe wereld ligt voor ons. Er moet gebouwd
wor,dlen, niet alleen materieel, doch ook geestelijk. Laten we inter~
nationaal gesprek v oeren opdat wij de dingen in groter dan natio~
naa] verband gaan bezien . Briefwisseling zal moeten bijdragen tot
wederzijds vertrouwen . Herstel v an het vertrouwen is noodzakelijk
voor een duurzame vrede. Daarom: Vrede door Correspondentie.
Wacht niet langer, maar plaats U in onze rijen. Inschrijfgeld
bedraagt f 0.75 en het lidmaatschap , geldig voor één jaar, J 1.-.
Na ontvangst van het bedrag, dat per postwissel verzon.d'er kan
worden, ontvangt U 2 adressen. Tevens ·e en lidmaatschapskaart
welke toegang geeft tot onze Vredocorbijeenkomsten. Al onze
leden ontvangen maandelijks een blaadje met gegevens over cor~
respondentie en wetenswaardigheden uit het buitenland.
Momenteel adressen voorradig uit België, Frankrijk, Duitsland
(alle zones). Oostenrijk, Engeland, Zweden, Tsjecho~Slowakije,
Zuid~A'frika, Nigeria, Palestina, Griekenland, 'terwiji ~ess.en
ve
ht.en · IJsland, Italië} Spanje,....J,oego~Slavië, ~o~
~
en.
e.a.
~~. r7 L/:>/0 eb~ ~ .
v~ :ÀdM~oaw;a;ï~eüanden e !ll' Engefan-cl kosten f ·0:5 xt ,

)'

Tevens ka n men nog deelnemen aan de Vredocors journalis't!ek~
oordeelcursus.
Zend vandaag nog, het invulformulier op en laat deze circulaire
aan vrienden en kennissen lezen.
DE VOORZITTER .

INLICHTINGENDIENST
UTRECHT
A/5 no. 4-63'4-8
"Vr e docor".

------
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Naar aanleiding van een schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage d.d. 24--1-4-8
no 27579 en een schrijven d.d. 7-6-4-8, kan het volgende
worden gerapporteerd:
De personalia van L. G~nther l~iden:
LAMBERTUS FREDERIK GUNTHER, geboren te Amsterdam 22-2-98,
boekho~der, g eh~wd met Geertr~ida Maria Johanna Vroom,
geboren 28-3-92 te Groningen, wonende v. Asch v. Wijakskade 23 te Utrecht •
G~nther ging in 1920 naar Nederlands-Indië· en was daar
als assistent-boekho~der werkzaam op een s~ikeronderneming.
Van 1932 tot 1937 was hij best~~rslid van de Best~~rslond,
hoofdbest~~rslid van de Bond van Handels- en Kantoorbedienden te Soerabaja (onbezoldigd), tevens best~~rslid va n de
Algemene Werkloosheidskas te Soerabaja. Hij was secretaris
van de Christelijk Staatk~ndige Partij, afdeling Soerabaja
en van de provincie Oost-Java, candidaat voor de Gemeenteraad van Soerabaja en voor de Provinciale Raad van OostJava.
In 1937 kwam G~nther naar Nederland. In 1938 werd hij
vertro~wensman van het N.V.V., groep Kantoorbedienden, te
AmsterdamSinds 1936 zo~ hij lid zijn geweest van de N.S.B. onder
stamboekn~mmer 70087. Hij bedankte als lid voor deze beweging op 12-6-194-4-. De reden waarom hij lid werd van de
N.S.B. zo~ volgens zijn eigen ~itlatingen zijn gelegen in
het feit dat hij strijd wilde voeren tegen het comm~nisme .
In de bezetting wilde hij in de eerste plaats Nederlander
blijven en hij was het niet eens met de maatregelen van de
D~itsers ten opzichte van het doodschieten van gijzelaars
en het wegvoeren van Joden.
G~nther werkte in 1940 bij de Rijkswaterstaat, afdeling
Vervoerswezen.
Na de bezetting werd G~nther bij zijn aankomst ~it D~its
land gearresteerd en enige tijd geïnterneerd. Na zijn internering was hij werkzaam bij Van der Pol's Vervoerbedrijf
aan de v. Asch v. Wijakskade 23 te Utrecht. In 194-8 ging
het VerveeTsbedrijf van Van der Pol niet langer en thans is
hij als boekho~der werkzaam bij "Vadec" A~todiensten aan de
Vle~tenseweg 39 te Utrecht. Hier verdient hij f 60 per week
en tevens heeft hij f 62,50 per maand aan pensioen van zijn
Indische jaren.
-2-

-2-
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Over het algemeen staat Gunther goed aangeschreven bij
zijn patroons, als zijnde een k~ndig man en harde werker,
althans dit werd medegedeeld door derden.
Hij heeft niet veel omgang met andere mensen en gaat zeer
zeker niet extra veel om met ex-N.S.B.ers. Op politiek ge bied is hij zeer goed bij en is in alle richtingen go ed georiänteerd. Gunther is een groot bewonderaar van de President
van Zuid-Afrika , Malan . Volgens zijn uitlatingen ligt thans
in Zuid-Afr i ka dé kans voor de Nederlanders en velen zullen
in de toekomst daar een bestaan kunnen vinden. Gunther i ~
vol critiek op het te genwo ordig regeringsbeleid, zoals dit
bij vele geïnterneerden het geval is.
Uit niets is geble ken dat hij correspondent~voor de "Vredocor". Bij informatie aan de Posterijen werd medegedeeld,
dat Ban het a dres v. Asch v. Wijakskade 23 te Utrecht van
deze correspondentie nimmer iets gezien was; evenmin bestond
aan genoemd adres op andere wijze een meer dan normaal briefverkeer.
Het correspondentieadres te Utrecht is: Steenweg 35
Dit perReel wordt bewoond door:
JOHANNA CORNELIA BLONK, geboren 2-11-12 te 's Gravenhage,
gehuwd met Gerard Harm Rosenboom, ge boren 28-9-10 te Vlaardingen; deze is niet in Utrecht woonachtig. Deze vrouw bewoont dit perceelmet 3 kinderen en is op 11-1-46 uit Rotterdam, Ribeslaan 34, te Utrecht komen wonen. Zij is uitgesloten
van het kiesrecht tot 10-12-1955.
Bij schriftelijke informatie (zie bijlage) werd mede gedeeld en tevens de naam opgegeven van J.P. Schulze, secretaris District Utrecht "Vredocor", Steenweg 35 Utrecht,
telef. 10885. Bij informatie aan de afdeling Bevolking
alhier is gebleken dat maar één Schulze voorkomt, n.l.
JOHAN PIETER SCHULZE, geboren te Amsterdam 3-4-1922, ongehuwd, expeditieknecht, wonende Medanstraat 8 Bis te Utrecht.
Ook deze Schulze is uitgesloten vanhet kiesrecht en wel tot
5-12-1956 •
Daar tot op heden nog geen zekerheid omtrent deze Schulze
bestaat en er ook een onderzoek gaande is van de zijde van
HERMAN VAN HEES, geboren te Hilversum 7-5-1908, wonende
Oudegracht 78 te Utrecht (zie schrijven I.D. Utrecht, gericht
aan Uw dienst dd 30-3-48 no A/8 258'48) kan, gezien de ervaring met genoemde Van Hees, moeilijk informatie in de onmiddellijke nabijheid van betrokkenen worden gedaan.
Utrecht, 24 J uni

1948.

POLITIE TE AMSTERDAM

Amsterdam,

4 Juni 1948 .
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In Jansluiting op bovenbedoeld schrijven dezerzijds d . d . lO
Jam)_ari en 13 1'ebruari l948 , zulks ter beantwoord ing van Uw
schrijven bovenbedoeld d . d .2 ~ecember l947 , kan nog het volgen de worden medegedeeld :

•

Het blad "Keerkring" van het "Internationaal Jongeren Contact"
is , naar later ;ebleken is niet opgeheven doch verscheen in
FebrQari 1948 Qet hcar 2e nummer . Het stond onaer redactie van
..- H . B . ~mink (U bekend) en ce administratie ~·terd gevoerd door
~ .J . Chrispijn (U eveneens bekend) . ~edewerking werd o.a . verleend
x door .. • J.Simons en 1iels Augustin , beiden in bovenbedoeld schrij
ven genoemd . Augustin gaf in dit nummer een uiteenzetting van
doel en streven van een drietal jeugdverenigingen in Nederland , te •ueten 11 lJe alger.1cne J·ongeren Vreclesactie 11 , "Het alge meen Nederlands Jeugd ierbond 11 en °De Doorbraak" (aJl. en orgaan) . tiet nummer werd ,ses loten met het volgende ber i cht :
"LILI'l'AIR GEZAG Il\ HZ~ 01if1JER.. IJS .
.ue krijgsraad te Velóe 1.oorè i n Assen hu::"t de t\;intigjarigc
At;~sterêamse ondev... i.jzer H.Bierman Hegens principiële dif"1Stweiger i ng verooroeeld tot drie jaar gevangenisstraf , ontzetting
uitt het recht om bij èe ,:se\!apende ['acht te dienen en een
]'UNCTIE BIJ HB'i' OrTDER 1IJS te vervullen •
H&ndolsblad . 20-l-l9 48
~en moet er tenslotte voor zorg dragen dat de jeugd niet in
verkeerde handen komt 1
C. ed .)
11

Aan

Betreffende "Vredocor" kan ~ron en rJ.edee,edeeld dat 113 t centra le punt en tevens de redactie van het maand blad i s verplant st
naar het adres:le Helmersttraat 232/II te Amstcrdam , zulks in
verband met het feit dat Gf ene (U bekend) naar dit nd:res i s
verhuisd.Blijkens het laatste nummer van 11 vredocor" zijn afdelinz;en opgericht over geheel lH:dcrland en uel in de navolgende ploatsen,~Jt daarachtor vcrmeld t ce namen van de afde lingslei à ers.
' Amsterdam •................ :Jl.Schotel , LJm.de .hu "ter reg 364/J.I
- ~en H ag ......••••...•..•.•. ~cj.Bleys,Loosduinsekade 82 •
..roorlL1:i.'t; ••..••••.•..••. ••••• 13 . ''· .alTaven , Herenstraat 63
-. .Rotterc.am ................... .. . de .JOer , _,~ [.,~r.wlenstr&at 163a .
""choonhoven ..•.•.••.•••••••• l . .. ;.ndriessen , .rol 6 .
, ue venter .• ...•. ... • .•••.. .• • H o .l.· ie uvrenhuys ' .c,OZ engaar~ o::c :leg ?7 .
-~utphen en omstre~en .•..•••• uej . Y.Soolsma , ~elpelernweg 5 !arnsveld .

.... ...
')

'-

1000-4-48

•••• 2 ••• •

~ f utrecht •.••.•• J.Verheyen, eerdsincel 23,
/ !Almelo .•.• ~ •.. .l!1 .Gerdsen,l3oàclenst.L·aat 31
,. . . ' öchied am • ••• • •H. Groeneweg , 1 .I otters t:ra at l6a ,
- l ~ordrecht, .••• B.Rraaijeveld,Larnixstraat 25
, ~Nrd. Brabant •• •E. ·re ss els, JJorps:!;raa t J. 128, Be~t .

Tevens blijkt dat op 15 ~ei 19~8 een afdeling Belgi~ is op-tgericht -.~elke onder leiding staat van G . B.ID~JiflEN~, wonena e: Albertstraat 44 te Antwerpen .
Verder kan nog worden medegedeeld dat een korte tijd als algemeen secretaris heeft gefungeerd:
,.... , l,1artinus BOHNEMA , geboren te L.duard (Gr) , 27 \~&art l922 , wonenèc:
.Je .o'iltstraat 54 te Al·n..."l].em.

•

Deze Bonnama deed erg royaal , wilde graag feestvieren en was
steeds geneigd om gelden voor te schieten , hetgeen voor een
vereniging met een meestal lege kas eerst wel aanlokkelijk
scheen.Spoedig bleek echter dat ~en hierdoor acterop kwam , te meer toen bleek dat alles ~el degelijk betaald moest worden
en dat Bonnema , berekenend als hij was , probeerde op deze Hijze
de leiding in handen te krijgen . Bonnema was echter zo onvoorzichtig zich gelden en 6Cederen op oneerlijke Hijze toe te ei genen en onderhield dusdanige vreemde relaties met vrouwen ,
dat dè leiding van de vereniging genoodzaakt werd hem weg te
v:erlcen .
~a informatie bleek dat bedoelde Bonnema voor 1939 te Assen
woonde , van 1939 tot 1946 te z.wolle en daarna te JiTnhem.LJijn
ouders staan gunstig bekend en behoren waarschi jnlijk tot de
Chr i stel i jk Historische partij.Hijzelf echter stond ongunstig
~ekend . Hij maakte zich meerm&len schuldig aan diefstal , verdu i stering en valsheid in _seschrifte . 1:ij was zeer anti -.tr-~ . B.
en zeer anti - Duits gezind . ln beptember 1944 ~erd hij te 's Gra venhage gearresteerd , wa0rv-or i s echter niet bekend . Hij werd
toen tewerkgesteld b i j de verdedi..:SingsHer_ren te .~-~rnhern .

•

In 1947 was h ij voorz i tter van de afdel i ng Arnhem van de
--1 :B' . O. A. (:I!'riends of America) , t~rvlijl z i jn vrouw Jacoba VENJ:fE:IJANN ,
geboren te :Uoorwerth (Renkum; , 23 li.tcril 192 1 penningmeesteresse
dezer vereniging was . ~ind 1947 is deze verenigi ng te nrnhem
ontbonden . Bonnema v1erd door omwonenóen te .tl.l"nhem a angedtüd
als "C ommw1 i st i sch spion" , doch werd nmmmer op vergaderingen
gezien .
In de dagbladen "De Volkskrant" en "Trouw 11 ,d . d . 3 Juni 1948
was een artikel c5ew i jd aan voornoemde Bonne ma , v~aar i n h i j beschreven werd als een opli chter welke goede zaken deed en het
gehe l e land b i jkans afstroopte . ~ijn opspor i ng en aahh oud i ng
wordt door de ~ö li t i e te Amsterdam verzocht .
V&rzonden aan :Hfd . 0 . f . v . Haag .
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Naa r aanleiding~ van Uw schrijve n no: 27599,d.d.24 .Janu ari j.l.,wordt het navolgende bericht.
- -4
van Eik, .Tan, geb oren te Baa rderaclee l (F) 8-9-'18,
wat erklerk,hier wonende Kare~ de Stouteplein 17 a, is gehuwd
met Beuker • .Tantiena, geb oren te Zwolle 14-1-'18.
------Reeds op 16-jarig e l e eftijd trad hij in dienst v an
de Stoomv aa rtmaatscha ppij "Nederland" , g evestigd te Amsterdam,
vo orw elke maatsc·happij hij, teneinde het scheepvaartvak te
l eren,verschillende l anden (o.a. Noord- en Zuid-Amerika en
Ned .Oost-Indië~ zou hebben bezocht.
rn de Meidagen van 1940 vervulde hij zijn plicht
als militair. Gedure nde de oorlog zou hij werkz s,am zijn ge weest bij het Rijksbureau voor Voedselvoorzieni ng in Oorlog stijd te ~sen en da arha enige tijd bij h et Departement van
Handel ,Nijverheid en Scheepvaart te 's-Gravenhage ..
Eerst in September 1946 kwam hij naar Ro t terdam e n
trad ald aar als wat erklerk in dienst van de N .v. RuncimanHolland,Veerkade l,bij welke firma hij zeer gunstig staa t
aa ng eschreven.
Dat van Eik optreedt als hoofdvertegenwoordiger
vo or Rotterdam van de Vereniging 11 Vredocor 11 (Vrède door corres p ondentie) is niet juist. Rij is wel lid van genoemde ver..J
enig ing, waarvan als landelijk leider optreedt Ge ene. Hans,
~ Nieuwstraat A 75 te St-Michielsgestel (N.Br.).
Hoewel van Eik politiek ongeinte~esseerd is,is hij
wel fel anti-comm\Ulllist; hij bezoekt een hoogst enkele ma.al
de Gereformeerde kerk.
Zijn naam komt noch in de adminis t ratie van de politie,no~ in die der P.R.A.,voor.
Verzonden aan:

Centrale Veiligheids Dienst
te
's -Grav enhag e.

OPGELEGD

Politie Den rlelder.

RA P P 0 RT.

Onder _etekenae heeft c.e eer UEDelGeF tren!::e naar aanlei
din_ van een Geheim !Chrljven,dd.24 Januari 194t ro.27579
VRn het Hoofd van de Centrale Veili~heidsdienst het navol

•

zende te rapporteren~
Bij een ui tvoerif.:" door mij ,r.arrorteur, in2;es teld onderzoek 1P! niet va<> t1.:es ----teld kunnm worden, ds t in deze 1.emeen
te een zekere Dic.de Boer,woonachti_ i&,aie zou medewerke
aan het or ·a.an "Keerpunt' ,dat 7al woroen uit ·e.~.:even door
de Vererri_in_ 11 Vrec...e door corresponàentie"(Vredocos),onder:if'd.e lin'· Vé n het '1 InternationéJ le Jor~:~eren Contect 11 •
Uit het in~e~telde onderzoek ia vrijwel vact }:omen te
staanjdet met Dic.de Poer wordt bedoelè.,TEPKO WILLCM de
",.. \ :ê_O E_3,:..:eboren te Den Helder 31 Méart 1921,vr:._n beroep
journalift,voorheen wonende te Den ~'-ielc.er. T.'/.de Boer
werd or 29 Januari 194 7 in deze .._-emeente af'.."eschreven né-1?..
rijroe ·en,Van "Jelderenatraat 97 · Hij komt no~ meermalen in
deze , emeente ;d8er .ijn moeder alhier woonachti;:;; is .zijn
rolitieke richtin_ h. die van cie"Partij van ae l\rbeid. 11
~
Toen T.J.de Boer in deze ~emeente woonachti~ waF,~evoelae

•

~.hij

veel de

Aan de Heer
Co~nissari$ van Politie
te
Den Helaer.

Jon!.,eren-bewe:_:in;.; •
Den Helder, 3 Niaart 1948.
de adjudant van politie,
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In ~ansluiting op bovenbedoeld schrijven dezerzijds d.d.lO
Januari 1948,zulks ter beantwoording van Uw schrijven,bovenbedoelà d.d.2 December 1947,kan nog het volgende worden medegedeeld:
Het te Amsterdam opgerichte "Internationale Jongeren Contact"
waarvan de 11 Vredocorn een onderafdeling zou zijn,heeft in Januari 1948 haar eerste maandbladnummer uitgegeven,niet onder
de naam "Keerpunt" aoals indertijd was opgegeven doch onder
de naam"De Keerkring" .Het blad werd toegezond en aan leden en
belangstellenden en was overigens verkrijgbaar tegen de prijs
van f .0, 25.Iv1et de Redactie was belast Hendrik Barend JMINK,
wiens personalia reeds werèl.tA"v ermeld, terwijl de administratie
berustte bij:J.Chrispijn,wonende:Rijnstraat 118 te Amsterdam.
Deze persoon Komt in het bevolkingsregister te -~sterdam niet
voor,doch is vermoedelijk genaamd Judith CHRISPIJN,geboren te
~\.msterdam , 31 October 1929,VJonende:Bijnstraa.t 118/III te iilllSterdam.Bedoelde persoon schreef tevens in het maandblad een verhandeling over een bepaalde film (.Jalt Disney's 'Fantasia").
Voorts werd medewerking verleend door: Jillem Jacob 0IlviONS,
X geboren te !l_pelàoorn,l3 Februari 1926,van beroep:kantoorbediende,wonende~Vijzelstraat 38/II te Amsterda.m,welke de boekbespreking verzorgde ("Het Achterhuis" van Anne Frdilk) .Tevens
pleek dat te LUnsterdam een werkgroep gevormd was onder leiding
van :Karel TTicolaas Leend ert GRAZELL, geboren te Amsterdam, 3 April 1928,~ oeroep:scholier,wonende:~~mstelveenseweg 797 huis
te ..ii.msterdrun.óen eigenaardig artikeltje werd geschreven door
~ t een zekere N.Augustin,waarvan de verdere gegevens nog onbekend
zijn,terwiji een verslag van een te Utrecht gehouden vergado-t ring vrerd weergegeven door !!·~ Geste~,waarschi~nlijk wonende
te Utrecht.Het gehele blad was gestenclld en de lnhoud maakte
een nogal losbandige indruk.

'/..

~igenaardig was dat in Januari 1948 een blaadje van de Vredocor onder de naam "Vlii!JDOCOR" werd uitgegeven onder red actie
f van G..l:fi;J'ill (U reeds bekend) in welk blad niets vermeld werd
aangaande het Internationale Jongeren Gontact,(I.J.C.).Het
bleek naderhand dat bij een te ~~sterdam gehouden vergadering
van het I.J.C.,de oude Vredocor led]n,hiervan een avond wilàen
maken gewijd ~an besprekingen,kunst en letterkunde.!le nieuwe
I.J .C.aanhang echter voelde meer voor een avond van jolijt en
een dagsluiting in een gezellig ca:f~.Geene,die een inleiding
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voor de bewuste avond had verzorgd,kwam niet eens aan het woord.
Dit schijnt aanleiding tot geschillen te hebben gegeven met als
gevolg dat het I.J .C.als zodanig werd opgeheven.Het blaadje nne
Keerkring" kon dus tevens niet meer verschijnen.
Het inmiddels in Februari 1948 uitgekomen 2e nummer van "Vredocor"
geeft als hoofdartikel een fragment van de rede welke Geene op een
vergadering te Utrecht heeft uitgesprokem.Hieruit geciteerd: •••••
• •Vrede is niet het negatieve "geen oorlog" maar aet positieve har..
monische samenwerken der volkeren ••••...••.• bevorder de samenwerking,gij· sche2pende krachten van alle nationaliteiten,van alle
rassen,van alle Godsdiensten,en wereldbeschouwingen;maar vergeet
een voorwaarde niet: Zoekt allen eerst steun bij God en Zijn Gerechtigheid" ••••••••••••.•
In genoemd Februarinummer staan tevens de Statuten afgedrukt,waarvan art.3 luidt:De vereniging heeft ten doel het bevorderen van
de vriendschappelijke betrekkingen met alle landen van de wereld,
teneinde de vrede te help en stimuleren en een betere verstandhouding in het leven te roepen tussen de volkeren onderling.
art.4:De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
a.het verstrekken van adressen in binnen-en buitenland,
b.het uitgeven van een máhdblad,
c.het houden van lezingen en voordrachten en soortgelijke bijeenkomsten.
~rt.5 De vereniging draagt een strikt neutraal karakter.
Tevens bleek dat te Batavia een Indische afdeling van "Vredocorrr
zal worden opgericht,te~wijl tevens aangedrongen word op corresponderen met de in Indie verblijvende militairen.
Te Amsterdam is een zelfstandige afdeling opgericht welke onder
leiding komt te staan van:
. Frans Dirk SCHOTEL,.
geboren-te Amsterdam,3 October 1910,van beroep:kantoorbediende,
wonende: Admiraal de Ruyterweg 364/I_I te Amsterdam.
Alle

~ genoemde personen,voor zover niet
vermeld~ ,komen in de Poli tieadministratie

van de ') .R.A.te 1\..msterdam niet voor .

in het vorig schrijven
en in het kaartsysteem

Betreffende Grazell,kan nog verwezen worden naar Uw schrijven
nr.B.462.3 d.d.4 November 1946.

Verzonden aan:Hfd.C.V.D. Haag.
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\ ""GEWEST ·s-HERTOGENBOSCH
DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT EINDHOVEN

EINDHOVEN,

6 Februari 1948.

RAIFFEISENSTRAAT 7
TELEFOON K 4900 - 3785

NO .

Li tt.

BERICHT OP ,

•

·~-----··

·~

ONDERWERP ,

BIJLAGE(N)

IV l~no.
-_,

9. FEB. 1948

',(~}&#fl__

,

Ter voldoening aan uw mondelinge opdracht tot het ve
strekken van inlichtingen om.trent de persoon E . 'vfessels te
Best, moge ik UHoogedelgestrenge het volgende beric hten.
Bedoelde persoon is genaamd:
;/ l - - - - - - - - - ;§.DUARD ANTONIUS WESSELS, - - - - - - - - )'1 gebo.ren te NiJmegen 31 Augustus 1897, gehuwd, nationaliteit
1
Nederlander , Godsdienst I ooms Katholiek, van beroep procuratiehouder op een koelhtüsinrichting met handelsrelaties over
de gehele wereld , wonende te Best, Dorpsstraat D. 128 •
~~~)
H~ is de zoon van Johannes wessels en Grada Antonia
~~ aspers.

'.

Zijn echtgenote is genaamd Franc is ca Susanna Cornelia
Mook , geboren te oostelbeers 20 September 1895, dochter
van Wi lhelmus van Mo ok en Elisabeth Cornelia Mar ia Reggers .
Uit dit huwelijk zijn ge boren:
-:;~I 1.
Elisabeth Grada wessels , ge boren te Eindhoven 7 Nove
ber 1923, van beroep kant oorbediende, werd op 25 Augustus
1947 afgeschreven naar 's-Hertog enbosch, van der Does Ylilleboissingel No. 5, waar zij op gemeld adres kant oorwerkzaamhede
verricht;
-:rf 2.
Wilhelmi na Bernarda 1Iaria i;[essels, ge boren te Eindhoven 10 F ebruari 1925, is geslaagd voor apothekers-assistente,
d oc h zonder betrekking, inwonende b~ ~~ar ouders;
?-1 3.
Henrica ï;laria cornelia r essels, geboren te Eindhoven
2 Februari 1926, zonder beroep, hulp in de hui shouding b~
haar ouders;
Eduardus Augustus Cornelis l1Iaria Wesse ls, geb oren te
Best 21 Augustus 1928, scholier op de H.B.S. te Eindnoven,
inwonende bij zijn ouders;
5."
Johannes Mar ia Cornelis Wessels, gebor en te Eindhove
29 I.1e i 1935, scholier te Eindhoven , inwonende bij zijn ouders.
v66.r I.Ie i 1940, noch na de bevr~ding (October 1944)
trad wesse ls op politiek gebied op de voorgrond en deed ook
niet van zich sureken.
Alhoewel~ he t gehele gezin ·\ tes sels-Van Mo ok als principiëel ooms Katholiek bekend staat en op elk ge oied een zeer
gunst ige reputatie geniet , is Wessels iemand, die zich met
het huidige politieke stelsel niet kan verenigen.
Ondanks het feit, dat de politieke instelling van \'lessels als rechts georiënteerd kan worden beschouwd, moet h~
momenteel \lorden aangemerkt als iemand, die op dat gebied
zoekende is.

-::;. I van
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- Te Best AAN

de Heer Distriotso OJcl!ilandant
der Rijkspolitie
te
Eindhoven.

====================

- 2 -

•

Te Best is omtrent het z~n van hoofdvertegenwoordiger voor Noord-Brabant van de vereniging "Vredocos" (Vre
de door Correspondentie), ond erafdeling van het "Internati
onaa l Jongeren Contact", van de z~de van E. A. Wesse ls niets
gebleken.
De mogelijkheid moet echter ni et uitgesloten worde
geacht, dat z~n kinderen , die over het a l geme en g oed algemeen ontwikKeld zijn, elders pro paganda voor deze vereniging
maken , aangezien een gemeent e als Best me t zijn landelijke
en minder a l geme en ontwikke lde bevolking zich daartoe niet
leent.
Vaststaand e ge ge vens omtrent het gesteld e in vore
staande alinea wer den niet verkregen.
De aandacht op het gezin :ïessels-van Id ook blijft
ge ve stigd en, ind iep gege vens van enig belang worden verkregen, zal U zulks onverwijld t er kennis worden ge bracht.

V;!:

v.a.H .

•

De Adjudant der

R~

r s .

Gezien en doorgezond en aan het Hoofd van de centrale veiligheidsdienst t e 's-Gravenhage, onder med edeling,
dat U hierin een ant woord ge lieve te z ien rip uw sc hr~v en
dd. 24 Januari 1948, No . 27579 Geheim, onderwerp 11 Vredocos
EilJlJHOVEN , 6 Februari 1948.
DE DISTRICTSCO .J.lH.lill.Ai:TT,
De Dirigerend Off icier
der R~ks politie 3e. klasse,

•

H. Q. Q e e r t s •
In afschrift aan:
de Heer Procureur-Generaal
fgd. Directeur van Politia
te 's-JJJERTOGElmOS CH; (in duplo)
de Heer Gewestcommandant
der Rijkspolitie
te 's-HERTOGElffiOS CH .
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.. GEWEST ·s-HERTOGENBOSCH
DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT EINDHOVEN

EINDHOVEN,

6 Februari 1948.

RAIFFEISENSTRAAT 7
TELEFOON K 4900 • 3785

No. Litt. F./1948 Geheirn.
"Vredocos'' (E.A.wessels te :aest).

oNDERWERP:
BERICHT OP :
BIJLAGE(N)

:

""

Ter voldoening aan uw mondeLinge opdracht tot het verst.rekken van inlichtingen omt.rent de persoon :& •. esseJ.s te
Best; moge· i~ URooged~lgestret!g6 het volgehele berioh·ten.
Bedoe'lde :persoon is ge·na~m.d:
- - - - - - - - ... EDUARD ANlfONitJS -WES.SELS, - - - - - .. - - geboren te rrumegen 31 .Au.gustu..ä ' 1897' gehuwd, natio-.naliteit
Nederlander, God-sdienst :aoor11a K-a.JiiholiE;lk,, van berQep procu.r:atiehotlda:- op een. koelhu.isinrioht).ng met h~,nde~srelaties over
de gehele wereld, wonenèie te Bes·t, l)o.rpsst:raat D. 128 •
Hij is de zoen van J-ohannes wessels en Gradia A'nton.i,a
Jaspe.rs.
Zijn echtgenote is genaamd Francisca Stlsanna C.o.rnel;ia.
van ]I ook, ge.bo!'en ·te ooatelbee·r a 20 sevte.ihber 1~95, dochte..r
van Wilhelm.~ts van Mnok en :E~issn,.e.tll Co.rnelia· Má,.ria Reggèrs.
Ui t · dit huw~J,i;}~ ~ijn. ge.:P1.n:-e ru
1.
Elisaheth Gra.da w~.ssels, geho.ren .te lUndhOVEi.ll 7 NDVf,Unbe:r 1923, van hernep kiintoorbe(liende, we.r<l o:p 25 ..A,u.gll'Stu.s
1947 afgeschreven .l".lä r • s ...He.riïoge;..!bb.sch,. 1/an çlê.r Dóée 1--lleboissinge~ No.S, waar zij op gemeld adres .tca.nto.o.x•11 erlciàamheden
vei•richt;
2.
Wilhelmina Bernarda Maria wessels, g~boren te Einähove.n 10 Febru.a:d 1925, is geslaagd voor apothel!:ers-asaistente,
dooh zor:der belirekking, inwonende bij haar ottde.rs;
3.
Irenrica MarüJ.. CoZ'tte'~ia · wossels, geboren ·te Eind·h oven

•

2 Fe bru.a~i 1926, zo·n de.r beroep, hu.lp in de huishoud.tng bij
haa.r ollders;
4.
Jtélllardus Augu.st11s Co.rnelis 1\iia.ria Wessels., ge bo.ren te
:Best 21 lHtgl).s"u.s 1928, ~chcl:if'lr DI; de R~:i .. S. te Eindhoven,
i11wone.nde bi,i zi.Jn uu.de.:t:s;
.
5.
Johannes Mattie Oo.t'nelis ·v.essels, gebóre'n te Eindhov~n
29 Ïüei 1935, scholier te Eindhoven, in: Ollf;H'i{le bij zljn ouders.
Vó6r Mei 1940, n~ch .na de bevrijdtlig ( Oet'obe:r- 1944)
trad ·Wessels op politiek gebied op ·de voorgrond en deed ook
niet val! zich S'?rel:fen.
Alhoewel- het gehele gezin \,essels-Va.n ..Mook als p.ri·n cipitlel .tcooms Ka~hDlie'k ' be'k:cnè taat ~n op ~:lk g-eb'*-ed een. zee.r
gunstige repu.tr:Ue geJ+i,e·t, is W~ssels iema_p.d.,( die zich met
het huidige pol'itieke s·talsel. niet kan · vereni'gen. ·
.
Ondanks het feit, dat dè politieke instelli~ van wessels als rechts ge oriënJ~eerd ~tan wor<Wn beschouwd, moet lli.J
momenteel \vorden aangemerkt alt~ iero.and, die op dat gebied
zoekende is.

•

- Te Best AAN

oe

Heer Districtsoo~t•.m.andant

der Rijltspolitie
te
Eindhoven.

- 2 - .

Te Best is omtrent het zijn van hoofdvertegenwoo.r.dige:r voor Noord-Brabant van de vereniging "Vredocos" (Vrede door Correspondentie), onderafdeling van het "Internationaal Jongeren Contact", van de zijde van E. A.Weesels niets
gebleken.
De mogelijkheid ~oet echter niet uitgesloten worden
geacht, dat z~n kinderen, die over het algemeen goed algemeen ontwikkeld zijn, elders propaganda voor deze vereniging
mak;en, aangezien ee'n gemeente als Best met z~~n landelijke
en m.iJ!lu er algem.een ontwikkelde bevolking zich daartoe niet
leent.
Vaststaande gegevens omtrent 14et gestelde in voren
staande alinea werden niet verkregen.
De aandacht op het gezin wcsse l s-van Mook blijft
gevestigd en, indien gegevens van e~tg belang worden ver~
Jr:.rege .n, zal U z11lks onve.r·~v~jld ter lte nnis worde!1. ge bracht,.

De Adjudant der Rijks

Gezien en doorgezonden aan het Hoofd van de cenVeiligheids d ienst te 's··Gravenhage, onder mededeling,
dat u hj.e.rin een antvroo.rd gelieve te zien op uw schrijven
dd. 24 Janllari 1948, Uo. 27579 Geheim, onderwerp "Vredocos~t.
EiliDHOVEN, 6 ] 1ebruari 1948.
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DE DISTRICTSOO~~NDAl~,
De Dirigerend Officier
der ~ijkspol tie 3e. klassei

i;,.

H.

In afschrift aan:
·'de Heer P.rocurei.U"-Generaal
f'~d. Directeur van :t>oli tie.
te t s-m:ERTOGB1ffiOSCH; (in duplo)
: de Heer Gewestcommandant
' der Rijkspoliti~
\~e • s-HERTOGElif.BOSCH._

1

\

'~

w.

We e r t s •

24 Jan-4lari

B.

8,

27]79
VI.

·RD.3

Ka:~:el

volgens 'een ontvangen mededeling treedt~~ Zi~, wonende
de Stouteplein, :t-7a te Rotterdam, op als hoo.fdver·!Jegenwoordiger.

· voor Rotterdam, eventueel.Zuid~Holland van de Ve~en5~ll1g Vredocos"
(V ede cloor Correspondentie) t onderafdeling van 'het 'Iï:ti;èrna:tionale
· Jongeren Contact "• Het doel J.S vriendschappelijke be'C:.'ekkingen met
. alle landen· te bevorderen, teneinde de Vrede te st:bn11leren.
•
Ik noge U verzoeken mij wel in kennis te willen· doen stellen
met de.personalia, politieke oriëntering en verder van belang zijnde
gegevens betreffende J.van Eik bovengenoemd.
·
'
Het Hoofd van de
CDl;rrRALE VBILIGHEIDSDIENST,

namens c;ieze:

De Tieer HoofdCommissaris
Politie
R o t t e ? d a m,

J.G.CrabbendaDle

..

..

'

24 Januari

a•.

· B. 27579

..

VI.

*'Vredocos".
.
.
.
Volgens een ontvangen mededeling ~reedt E.WESSELSS, DorRsstraat
D.l28 te Be~ op .als ~oofdveTtegenwoordiger voor 'Noord• ~abaz1t van de
Vereniging redocos" (Vrede door Correspondentie), onde:rafdeling van
.bet "'Internationale Jongeren Contact"• Het d9el is vrie.ildscha.ppelijke
betr.tàk:iillgen roet alle' ;Landen te bevorderen, teneinde de V1~ede .te sti"mulereu.
.
,
·
· ·
·
·
· ·
·
Ik moge U verzoeken mij vel in kennis te illen doen s·"ellen
·met de pel.. sonalia, politiek-e oriëntering en VGP.der v. · belang zijnde
gegevens ijetreffende E.Wesselss boveng~oe~d.
I

;

Het "Hoofd van de

~

CEmRALB ~lTEILIGBEIDSDIID:sT ,"
nall!ens ·a eze:
.

J.G.Crabbendam ..

u

7 .:uni

8.
_,

U\1~

'1\ -

', .:;!.

e.

Rappel .

5..

/;,t\.fl~~

'.

.aie ede r1oge ik U mijn. schrijven no . 2??79 d . d·. 24 Januari
1948 in herinnering brengen; ::aarbij ik U verzoc t I ij te '!1illen
doen inld,chten omt:re1~t de daarin. genoende L . Gunther .
'
~"'et spoedige bea.nt~ioording zult U mij zeGr verplichten .
. .

De HeeJ." :i:oofdcoc: i ssa.ris
van Politie
t~
Ut r e c

liET HOOFD V:Al DE CEltTRALE
VE;II,lCti:EIDBDIB, ST ,

namenz deze :

J . G . Cr~bbend

... .

..--

.. ,,

~?~'i.\.~~

24 Januari

'

8.

GEHEIM

•

"Vredocos".

Volgens een ontvangen mededeling treedt L.Guntlê~, wone~de Van
~ te Utrecht, op als beheerder der cor~espon
dentie-~deling van de Vereniging "Vrede door 0oJ:'respondentie 11
(Vreè:ooos), onderafdeling van .het ttinternationale J911€eron Corrtae-t•.
He·t doel is vriendschappelijke betreldringen met alle -anden ·te bevorderen, teneinde de Vre~e te stimmeren.
Ik Qoge U verzoeken mij wel in kennis te \tillen doen s·tellen
~et de p ?sonalia, politieke oriëntering en verder van belang zijnde
gegevens betreffe11de Gunther bovengenoemd.
Het Hoo:f'd van de
CEnTRALE
VEILIGFIEIDSDIEf.:ST,
De Heer Hoof'dCo issaris·
·
}~
~ens
deze:
van Politie
te U t r e
h t"
Asch

van Wijck$kade

, J .G.Crabbendru •

a.
27'579
VI.
'·.

RD.3

G É HJ~ I

M·

redocö
.
olgens eèn ontvangen.mededeling zou zeker n·
0
'wonende
te Den Helder, medewerken aan het orgaan ~ee un
at z - orden
·uitgegeven door de Vereniging "Vrede door eorrespon entieu(Vredocos),
· on.de~a:f'd. lin.g van het "Internationale ilongeren Con-act",_ Het doel is
~iendsehappelijke betrekkingen met alle l~ü-n te bevorde~en,tenein: de dè Vrède ·te stimuleren.
·
·
::rk moge t(verzoeken mij ·we! i . kennis te illGn doen stellen met.
de ;personalia, politiekE:hOriëntering. en ver4er van. bel~ .zijnde·
gege~ens betreffende Dic.de Boer öovèngenoemd.
Het Hoofd an do
CEl~RAIE

··

11

VEILI(h.'lcJIDSDib ST,

, namens deze:

J .G .er bbÉmdar •
....

'

v

'
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Volgna.

POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

Uw brief:

10842-1947.
nr.25216.

Onderwerp:

Vredoco~.

'

1 5 JAN1948

INLICHTINGENDIENST

Nr. l.O.

~\.'-'-'~

Amsterdam,

10

Januaf~ lJ.f~.l;Z_:
BURE,ÄU B

1/- /- ·.tp/1

Bijlagen:

GEHEIM.

In antwoord op bovenbedoeld schrijven d.d.2 De cember 1947,
kan het volgende worden medegedeeld:
Op 9 September 1947 vestigde zich op het adres:Ruysdaelstraat
57/II te Amsterdam:
Johannes Jeremias GEENE,
geboren te Elkerzee,B April 1923,van beroep;kantoorbediende.
r
In het begin van Januari 1948 is hij verhuisd naar het adres:
· Frans van Mierisstraat 97 boven te Amsterdam.

I

Hij is werkzaam op de kantoren van de veevoederfabriek
N. V. "Omval te Amsterdam.

,11

Door Geene is na de oorlog een correspondentieclub opgericht,
welke aanvankelijk door hem alleen werd behartigd.Het doel
van deze club was,door internationale correspondentie de vredelievende gevoelens tussen verschillende personen internationaal te bevorderen.Gaandeweg stelde~zich meer personen met
hem in verbinding om ook te corresponderen,terwijl hij ook op
verschillende wijzen adressen verkreeg uit het buitenland.Van
de liefhebbers uit Nederland werd óoor hem een inschrijfgeld
van f.l,- geheven,benevens een contributie van f.0,25 per jaar,
zulks om de door hem gemaakte correspondentieonkosten te dekken.In Augustus 1947 kwam Geene in contact met dr.B.Smit,geboren 21 Januari 1897,wonende:Heemskerckstraat 17 te~Gra
venhage.~eze Smit was voorzitter van de vereniging "The Friends
of America"en stelde zich blijkbaar veel voor van een samenwerking tussen de F.O.A.en de Vre decor .Volgens Geene werd hij
door de F.O.A.zonder voorafgaande bespreking aangewezen als
1 contactman voor de ]'.O.A'"'district Amsterdam.In dit verbanè y,erd
~t ook genoemd een zekere Oversteeg te Amersfoort.Een publicatie
in"De Volkskrant" d.d.l9 December 1947,betreffende de F.O.A.
en inzonderheid voornoemde Smit,deed echter de Vredocor besluiten elke verbinding met deze vereniging te verbreken.
Ingaande 1 Januari 1948 werd door Geene en enige medecorresp
denten opgericht liet 11 Internationale Jongeren Contact"welke zich
volgens de concept statuten tot doel stelt:~riendschappelijke
betrekk ingen met alle landen van de wereld te bevorderen,tenein
de de vrede te stimuleren en betere verstandhouding in het le~
ven te roepen tussen de volkeren onderling".
.. ••• 2 •••

'

'

••••• 2 •••••

Dit doel dacht men te bereiken door contactavonden te organiseren,lezingen te doen houden en ook de correspondenties te
bespreken.Het corresponderen zou op de oude voet doorgaan,doch
nu als onderafdeling van de opgerichte vereniging en onder de
oude naam Vredecor.Besloten werd tevens een eigen orgaan uit
te geven genaamd
eerpunt",waaraan een zekere Die d.a. :eOER te
den Helder zou medewerken.Uit de aard der zaak za oo
e conT
tributie verhoogd worden.

l

Als voorlopig bestuur werden aangewezen:bovengenoemde GEENE,
voorzitter,
-t y Herman de WEERD,
, "·~I' geborente ölst, 10 September 1927, van beroep :kantoorbediende,
1
~ v~
wonende:Prinsengracht 625 huis te Amsterdam (momenteel verblijf houdende op het adres:Frans van Mierisstraat 97 boven te
Amsterdam),penningme 1ter 7
.
·
.
,
1
J
L·
.
îi:P
wonende:Van
Asch
van
W
ijakskade
23
te
Utrecht,beheer11
,...,.1' :.\.. a er correspondentieafdeling,
, ~ 1 Hendrik Barend SMINK,
~~
~J geboren te Amste r dam,26 November 1927,van beroep:kantoorbedien,_,. de,wonende:Laing's Nek-straat 50/III te Amsterdam,heefdredacteur "Keerpunt",terwijl verder werden aangewezen:
;IJ ;/2/'A:o,l E. ~S SELSS, Dorpsstraat D. 128 te Best als hoofdvertegenwoordir
y or· oord-Erabant en
J( /'r J. Yê-n EIK.!Karel de Stouteplein 17 a. te Rotterdam als hoofdver8 te'gè~t) br iger ~or Rotterdam, eventueel Zuid-Holland.

I

l

Op 1 Januari 1948 had men 126 corresponderenden in Nederland,
welke men leden noemde.Men voerde correspondentie met diverse
landen, o .a.Amerika,J!:ngeland, Zuid-ll.frika, Palestina, Turkije, Italie,Spanje,caecho Blowakije,Noorwegen,Zweden,Zwitserland en
Polen.Van de correspondentie met Polen komt echter momenteel
weinig terecht,terwijl men in Rusland in het geheel geen contacten krijgt.
De vereniging probeert strikt neutraal te blijven.
Geene doet zich in Amsterdam voor als medelevend NederlandsHervormd.De conclusie,als zou hij naar · het communisme overkellen,kan hier nog niet bevestigd worden.Smink behoort tot de
Gereformeerde Kerk,terwijl de Weerd niet tot ·een kerkgenootschap behoort.
In de Politieadministratie en in het kaartsysteem van de P.R.A.
te Amsterdam,komen Geene,de Weerd en Smink,niet voor.

Verzonden aan:Hfd.C.V.D. Haag.

PS. Voor de genoemde H.de Weerd moge overigens

worden verwezen naar dezerzijds rapport
No.9254/47 ID. dd. 31 December 1947, als
antwoord op Uw No. DIS 883 dd. 10 October 1947.
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Verzoeke bij de beantwoording van
dit schrijven no. en datum aan te halen.
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Aan de Heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst
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Naar aanleiding van Uw schrijven dd.2 December 1947 No.
22882,heb ik de eer U te berichten,dat aan het adres Rozeng
derweg 53 alhier woonacht ig zijn: GER~1 _ JAN T~N HAG,ge boren
te Deventer 6 Juni 1909,van beroep ehanger en stoffeerder,
zijn echtgenote en zijn schoonmoeder.Ten Hag heeft geen kinde
ren.Hij werd door mijn politie éénmaal gever baliseerd ter z
diefstal van cokes,voor welk feit hij bij vonn i s van. de Politierechter te Zwolle dd.13 Juni 11:944 werd veroqrdèeld tot
j 10.- boete subs.10 dagen hechtenis.
Voor zover dezerzijds is kunnen blijken,laat hij zich
niet met politiek in,terwi~bij evenmin politieke vergaderingen bezoekt.
De vereniging " Vredocos" heeft ten doel het bevorderen
van de wereldvrede,welk doel men meent te bereiken door correspondentie tussen personen van alle nat"onaliteiten,om zodoende een juist begrj.p te krj jgen van elkanders moeilijkbede
Hiertoe heeft de vereniging correspondenten in verscheidene gemeenten van ons land.
Te Deventer trad de vereniging tot heden niet in het
openbaar op;evenmin viel iets te bespeuren van enige propag
da.
coll ~ ·
De Commissaris van Politie,
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_.-'
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. "Vredooos" .
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Hiermede heb ik de. eer U te berichten,
,.

•

•

..

'

•

'

'I'

dat·. enige maanden geleden een jeugdvereniging ·zou zijn opgericht,
genaamd ''Vredocos'·' (Vrede d<;>or correspo~dentie), waarvan de
hoofdzetel te Amsterdsm zou zijn gevestigd.

van deze vereniging werd genoemd zekere

opri~hter

Als

·
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Rans GEENE, wonende
·te st. ~.Michielsgestel, die voorheen lid zou'
.
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~Vrienden
Socièty".
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In de bijlage .dezes gelieve U enigé
•
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Geene aan te
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in~ichtingep.
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I

omtrent.

•

t~effen.

Hieruit blijkt' dat hij sinds 9 Septembé:r:

woonachtig iê te AmSterdam,

Ruysdaelstraa~

57 II.

Naar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoeleen
een onderzoek te willen doen inátellen of inderdaad de "Vredooos"

.

· te Amsterdam ·is ·geve~tigd , waarbij
welke

~ers.onen

ik

tevens gaarne zal vernemen

verdér deel uitmaken van · het bestuur dezer vereni-

ging , alsmede \'lat haar doel is .

'

'

HET HOOFD VAN DE CENTRALE

VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze :

J' .G.C:cabbe.ndam .

''

Johannes Jeremias GEENE, geboren te Elkerzee, a April 1923, van
beroep kantoorbediende, destijds wonende te St.Michiels-Gestel, A.73,
is sede~t 9 September 1947 woonachtig te AmSterdamt Ruysdaelstraat 57
II hoog.
0~ 1 Juli 1939 heeft hij zich gevestigd van Noordgouwe, Nieuwerkerk (Z) te St.Michiels-Gestel. Hij is de Nederlands Hervormde Godsdienst toegedaan. Hij heeft de MULO doorlopen.
In het jaar 1941, in de maand September, is hij lid geworden van
de N.S.B. Hiervan is hij lid gebleven tot 1 Maart 1942. In de maand
April van het jaar 1942, is hij lid gewoxden van het Nederlands Vrij~
willigers Legioen en liep hij vanaf die tijd in het uniform der s.s.
Hij heeft, volgens zijn eigen verklaring, gevochten in Roemeniê,
Hongarije en aan het Oostfront. Volgens zijn verklaringen heeft hij ,
bij de strijd aan het oostfront verschillende Russische krijgsgevange.nen en Joden helpen ontvluchten. Hij werd toen door de Duitsers vogelvrij verklaard. Dit laatste lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat de Duitsers iemand niet vogelvrij verklaarden doch onmiddellijk neerschotenVolgens verklaring van Geene zou hij drie maanden v66r de capitulatie
van het Duitse leger bij de s .s. zijn gedeserteerd en overgelopen zijn
naar de Russen. Hij zou toen de Russen inlichtingen verschaft hebben.
Op 9 November 1945 kwam hij te St.Michiels-Gestel terug en \~rd
daar gearresteerd. Volgens zijn verklaring zou hij toen in het bezit
van RUssische papieren zijn. Niemand heeft die papieren gezien. In deze papieren zou ver.meld staan dat tegen Geene geen maatregelen genomen
mochten worden. Na. zijn arrestatie te St.Michlels,..Gestel is Geene over
gebracht naar het Kamp Vught. Op 28 Augustus 1946 is Geene uit het
Kamp Vught ontslagen en werd hem een voorwaardelijke buitenvervolgingstelling betekend.
Geene tracht met alle mogelijke vak- week~ of maandbladen in
contact te treden om stUkken over het Landbouwbedrijf in Rusland geplaatst te krijgenOp 31 Januari 1947 ontving de Burgemeester der gemeente st.Miebiels-Gestel een schrijven van de Griekse legatie te 's-Gravenhage,
waarin werd verzocht aan de Burgemeester, inlichtingen te willen verstrekken omtrent Hans GEENE. Volgens dat schrijven zou Hans Geene zich
tot de Griekse legatie @ewend hebben met het verzoek adressen van
Griekse jongelieden te mogen .ontvangen die met hem wilden corresponde•
ren. Hij gaf toen te kennen lid te zijn van de "VRIENDEN SOCIETY"•
Geane is een persoon, die zich van gezag niet veel aantrekt. wat
zijn ·politieke orian·bering betreft kan niet met zekerheid worden gezegd tot welke politieke groepering hij behoort,doch de indruk is communistisch. Omtrent de vereniging nVREDOCOS" is te st.Michiels-Gestel
niets bekend, wel echter dat hij een correspondentieclub heeft.
Geene heeft zich eenmaal tot de Heer Burgemeester der gemeente
St.Michiels-Gestel gewend met het verzoek om een bewijs van goed gedrag te mogen ontvangen. Dit werd hem geweigerd.
Geene is thans werkza~ bij de firma ~~TOLD's veevoederfabriek
te .Amsterdam.

·~

GEWEST 's HERTOGENBOSCH
DER

's Hertogenbo~Qh 0

RIJKSPOLITIE

2 41~GV. .~U 1
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COMMANDANT
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No.
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70/47-Geheim.
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OPGElt.()~

Bijlage(n) : ~.
Bericht op :
Onderwerp :

Uw schrijven dd. 4-1.1-47 No.22263. ~ ':. ...
InTI''
IJ
v eaocos

BUR:=AU B
_tj: ;;.

·y

Ier voldoening aan het verzoek vervat
in bovenaangehaald schrijven, moge ik U
hierbij aanbieden een schrijven van de
Groepscommandant st.Michielsgestel dd.
14- 11.-47 No.l6/47-Geheim, waarna ik U
kortheidshalve moge verwijzen.

•

De Districtscommandant,
de Dirigerend Officier,

Typ. v.E.
Col.l.:

der

Rij4sp~rie ~ /

~ &'t
M.c. Ruigrok.-

Aan
- ~ Heer

Hoofd Centrale
Veiligheidsdienst
•s-G RA V E N HA G E.

GEWBST 's-BOSCH DER RIJKSPOLITIE
~

~~==============================
Distri ct- 's-Hertoge~bosch.

St.M.Gestel, 14

~ovember

1947.

===/,~-=====================

G:ç~u

St. T"ichieJ.s- Gestel.

===========================
0 n d e r w e r p:

"Vredocos".

In antwoord op Uw schrijven dd. 7 :î.-ovember 1947 110 .
70/47 Geheim, betreffende het in margine vermeJd onderwerp,
moge U:- UHOOGEDELGESTRBNGE het ravolge""de berichten.
:p-.-:--- De il" Uw schr:i.jven ge",oemde If.fl.i,S GEJ.!:.J:JE is gen:rmd:
' Joha.nYJes Jeremias G .ti
li E, geborer te ELKERZEE, 8 April
J-:-923; va-r beroep J<a;,to9rbedle"'de, destijds wone,.,de te St.
Michie1 s -Gestel, \.73,~éedert 9 September· 1947 woonachtig
te AMSTE::;:1.DAM, RuijsdaeJ strs.s.t 57 II hoog •
Op 1 Juli 1939 heeft hij zich zevestigd val" :;:: ooRDGOUWE,
f i.euwerl::erk ( Z ) te St.l:UCHIELS-GESTEL . Hij is de l~ederlal"Js
liervormde Godsdie"'st toe r-ed~.r.n. Bij heeft de WJLO doorl one,.,.
.i:!J

..

I", het ja!.".r 1941, i,., de IDR::.,.,ii September, is hij lid gewarde'" van de L.S.B . IIierva.,., is hij lid gebleve,., tot 1 Maart
1942. I-n de ma:?,..,d April van het jnar J942, is hij lid gewarde'~"~ van het ~ederlands Vrijwillirers Le €ioen en liep hij
va',af die tijd in het u 11 iform der S.S.
Hij hee:=t, volge,.,s. zij,., eige-r verlrJ.ari"'.g;, gevochten in
Roemenië, Ho'.,garye en r.an het Oostfro t. Volge.,.,s zij.,., verlrJ.a
rir>g heeft hij bij de strijd 2.cr het Oostfro",t verschil.le".de
Russische , rijgsgeva,.,gen e,., Jade,., hel.:pe11 ontvluchteYJ. Hij
werd toeYJ 6 oor de Duitsers volgel-vrij verlda8.rd. Dit 1aa tste
J ij rt ~zeer o 11 war.rschij,.,1ijlr omdat de Duitsers iema11 d '"ie
vo:elvrij ver~lr:.a:rde" doch o.",middellijlr "'"esr~c:hote:r. Volge..,s
verlrlrri:r~ va~ Geene zou hij drie ma~nde~ voor de capit~.ati
val~ het Du:i:tEte leger bij de S.S. zij~1 gedese"teerd en overgelopeTl zij'" Yia~,r de RUss::h. Bi~ zou toe" de Russen i,_,J.ichtinge,., verschaft hebbeY~.

I

Op g~vember 1945 Y.wam hij te St •.Jichiels-Gestel
e-n werd. ~gearresteerd. Volge,...s zi i'~ verlrl..,_ri,.,g w~R
toe.,.. in het bezit vaTl Russische papiere:r zij.",. l:iema""d
die ~apieren gezien . Il" deze papiereT'l zou verme1j staRl"
te~er GeeY~e geeY1 ma~tre3ele~e,., ge:romen mochte:r worder . 1a
zijr arrestatie te St . Michiels-Gestel is Geene overgebracht
',.,aar het Kamp VUGHT. Op 28 Augustus 1946 is Gee,.,e uit het
Kamp Vught ontslnge,., en werd hem een voorwaardelijlre bui teY1vervolgingstelli:rg bete~end. ,
Ge ene
AaYl

de Heer Districts
Rij'':spoli tie

Cor:n:lr'~-~da'~"~t

H e r t __ o__g~ -~_È._ o_ ~-c~-

-2-

GeeYJe tracht met alle mogel ij 1 ~ vak-wee1c-of ma~",dbJ c.den in
co",tact te treden om ""tu~-,·en over het Landbouwbedrijf in
Rusland geplaatst te 1rrijge!1.
Op Jl JaPuari 1947 ontving de Burgemeester der gem~e~te
St. MichieJ"-Gestel een schrijven Va"Yl de Griekse legatie te
's-Grave~hase, waarin werd verzocht,aa", de ~ur3emeester, i~
lichti,..J,zen te willen verstre)rlreVJ omtrent Ha"'s 'GEEl;E. Volr:rePs
schrijven zou Ha".,s Geene zich tot de Griek-se lega~ie geweTid
hebben met het verzoe~ adresseYJ Vp,.,·Grie~se jongelieden te moge
oYJtvan~e,., die met hem wilden coBresroYJ~eren. Hij gaf toe", te
kem~e,., 1 id te '3ij", v2n de "VRIEDE:i.~ SOCTETY".
Gee'~'~e

iR ee-., persoon élie zich vo.YJ gezag niet veel a.n."trelrt.
Wat zijn politieke orieJ~tering betreft koJl nietx met zekerheid
worden gezP.gd tot welke pol i tielre groepering hij 'behoort· doch
de r x:f indruk is communistisch. Omtrent de vereni~gil'lg "VR.óDOCOS"
is ~ -niets be"!<eYJd, wel echter dat hij een correspo,.,deTitieclliub heeft. ~ëtP- e-en bes-tuur :t'&~ lf-ercbonde,.., i_&,is alhier
~r-e- -. Aa-J:J.g€-54e~ -Ge ene ee--r .geB.r zn .d.eTl j)1g.e
figuur .is., i.<::
n4,.e-ts-v?.P-lle-t -oel, -even..tu"'l e .r.e1..a:tie.s met a."dexe v-ere igi~.en
in. b:ï:11ne~ -eYl bui tenland beJren-à.
·
Bij informatie ..,_n Postka",tore te St.Mich · .s-Gestel werd
mij medegedee _. dat,, zo"'der toestemmirg
de
Geileraal der •• T., omtrent de correspo
geen il'1lich · gen verschaft 'k-onden WOT'
Geene heeft zich eenmaal tot de Heer Burgemeester der gemeente St.Michiels-Ge~tel gewend met het verzoek om een bewijs
va", goed gedrag te moge ontva,.,ge",. Dit werd hem geweigerd.
Geene is thans werkzaam bij de firma EERTOLD's veevoederfabrielc te Al11STJ5RDAM .
De Opperwachtmeester
Groeps - Commandant
J.II.Rutten.

2 December .,
B.22882.·
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"Vredocos".
Volgens een ontvangen mededeling zou aan het adres Rozengaarderweg 53 te Deventer een afdeling zijn gevestigd van de org~isatie
"Vredooostt, (Vrede door correspondentie).
Ik moge ·u verzoeken mij- zo mogelijk- enige inlichtingen omtrent het doel, organisatie enz. van deze vereniging te vlillen doen
toekomen, waarbij ik tevens gaarne in kennis zal worden gesteld met de
personalia en politieke crientering van de bewoners van het perceel
Rozengaarderweg 53 te Uwent.
·
Uw bericht terza~e zie ik met belangstelling tegemoet.
HET HOOFD VAN DE CENTRALE
.
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Aan de Heer Commissaris
ven Poli tie;
~E V.E.N TER.
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VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

J.G.Crabbendam • .
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In aansluiting op TlllJn schrijven no.
van 16
October 1947 , betreffende Hans Geene , heb ik de eer UEdelGestrenge te berichten , dat Geene , volgens zijn verklaring,
alle landen, die thans tot het"Oostelijk Bloc" behoren , met
inbegrip van Rusland , heeft bezocht .
Een a.fdeling van de vereniging "Vredocos" is gevestigd
te Deventer , ::iozengaarderueg 53 .
~
-··---==-De Colliüiss&ris van Politie ,

••

.
1

4 November
,_
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"Vredocos".

.

.

'
Volgens een ontvangen mededèling zou enige maanden
geleden door Hans Geene, · wonende te St.Michielsgestel
een jeugdvèreniging zijn op~ericht, genaamd "Vredocos"
{Vrede door corr~spondentie), waarvan · de hoofdzetel
echter in Alnsterdam ZO)l ziJn , gevestigd.
·
.Hans Geene zou voorheen lid zijn geweest van de
"Vrienden Society" en c<:>.m.munistisch geori!nteerd zijn.

· Ik moge U ve~zoeken mij wel te willen doen inlichten omtrent de volledige personalia, politieke
orH!ntering en -activiteit van Geene,, ·waarbij ik tevens - zo mogelijk - gaarne enige ·bijzonderheden zal
vernemen omtrent genoemde verenigi,n g, zoals namen en
bijzonderheden van de overige bestuursleden, doel,
eventuBle relaties met andere Verenigingen 1n binnenen buitenland enz.
UWe berichten terzake zie ik met belangstelling
tegemoet, waarbij i~ U moge verzoeken Geene persoonlijk
niet in het onderzoek te willen betrekken·.
HEI' HOOFD VAN DE

CEI~RALE VEILIGHEIDSDIENST,
namens ·deze:
·

J'.G.CRABBEND.AM~

De Heer Districtscommandant
der ·R ijkspolitie
te 's-BERTOGli.NBOSCH.

J
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GEMEENTE-POLITIE
TE ZUTPHEN
No.
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Ik heb de eer DRoogEdelGestrenge het volgende te berichten.
Van betrom·rbare zijde 1.<1erd mij medegedeeld, dat enige ma.anclen·
geleden de Jeugdvereniging "Vredocos" (Vrede door correspondentie) vrerd opgericht, Haarvan de hoofdzetel te_Amsterdai]. zou zijn
gevestigd.
Stichter van deze vereniging is Hans GEENE , '~:TOnende te St .
lvfichelsgestel, die voorheen lid 1tïcl.S van de "Vrienden Society".
Geene zou communistisch georiënteerd zijn.
loorzover uit het ingestelde onderzoek is kunnen blijken,
is alhier geen afdeling van 11 Vredocos" gevestigd.
Coll.:

VDe

Comrai saris van Politie ,

