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Blijkens, een mededeeling voorkomende in de"Vredesactie"
orgaan van de Algemene Nederlandsen.e' Vredesaetie (A.ïT.V.A.)
waarvan de redactie en administratie is- gevestigd in perceel
Van Slingelandtstraat 60 alhier, werd van 13 tot 16 October
te Luxemburg een Federalisiencongras-gehouden.

Op 23 November 1946 werd ten huize van Ir. WITTE HO'OGEÏT-
DIJK te Amsterdam een bijeenkomst gehouden van de contact-
commissie voor Federalisme. Besloten werd de contactcommissie
op te heffen en in aansluiting op hét besluit van het'Luxein-
burgsche congres' een Nederlandsche sectie van de ̂ 'Beweging
voor Federale ffiereldregeering" te'stichten. < -

Hierin zijn, opgenomen;Federale Unie, Wereld Federatie "
Bond en Universala Ligo (de laatste organisatie zal blijven ,
bestaan als Esperanto afdeeling van de Beweging voor Federale
Werèldregeering (B.V.P.W.R.)

Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen:
1. Ir.WITTE HOOGENDIJK, (Vondelstraat 18 Amsterdam-.

(voorzitter)"
2. I r. GUNNAR KNOS. Surin^amelaan 11 te Hilversum (secretaris

penningmeester);
3 » - W.F.M.BOOTZ. Militairenweg 6 te Overveen; x - '
4. ' Jonkvrouwe .C.A. VAN HSEGKEREN VAN MOLECATE, Bemuurde

Weerd W.Z. 7 te Utrecht;
5. A. DE VOS, ütrschtscheweg 52 te-Hilversum5
6. . G.W.M. WILIEMS, Langestraat 20 te Alkmaar.

Secretaris Ir.Knös zal de Nederlandsche Sectie in het
Internationaal .bestuur vertegenwoordigen. Zijn secundus
is Ir.Witte ÏJ.oogendijk.
Met ingang van 1947 zal een maandblad worden uitgegeten.
Ds.J.B.Eh.HUGENHOLZ te Janerstol, waarnemend secretaris
penningmeester van de "Algemeene Nederlandsche Vredes-

actie (A.N.V.A.) stelde voor, behoudens goedkeuring der leden
van de -werkgroep, als werkgroep (studiegroep) der A.N.V.A. te
'blijven voortbestaan, doch was.voor persoonlijke aansluiting
der leden bij de Nederlandsche Sectie



P O L I T I E
te

'g-GBAYENHA&B.

INLICHTINGENDIENST.

Doss. 13/332.
"GT'irH'-g"t~̂ -.—

r

Volgno.

2 6 FEB. v

C"

Op Zaterdag 15 Februari 1947 is het eerste nummer ver-
schenen "Het Zaterdagavondblad", een uitgave van "De Wereld-
eenheid", waarvan de redactie en administratie zijn geves-
tigd in het perceel Eokin 34 te Amsterdam, telefoon 36110.

Hoofdredacteur is:
P.F.KREMERS, voorzitter van de "Partij van de Daad",

terwijl de functie van directeur wordt vervuld door
Chr.VAN REES te Amsterdam.

Het blad wordt aangekondigd als een "Onafhankelijk
Weekblad". In den linkerbovenhoek op de frontpagina staat
vermeld:

"Eén land : de wereld"
"Eén volk : de mensheid"
"Eén wet : de liefde"
De abonnementsprijs bedraagt f.5.— per jaar.
Het blad maakt een goedverzorgden indruk.

Verzonden op 25 Februari 1947. .
•ian: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.
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Zaterdagavondblad".

Volgens een ontvangen raededeeling ia op 15

Februari 1947 het eerste nuimer verschenen van "het

Zaterdagavondblad** uitgave van "de Wereldeenheid*',

vraarvan redactie en 'administratie zijn gevestigd in

perceel Hokin 34 te Amsterdam.

Hoofdredacteur zou zi JA P.

Toorzitter van to "Partij van de Daad", terwijl al»

directeur optreedt Ghr.v.üees te Msterdam»

Bc aoge B verzoeken mij een exemplaar van

de reeds verschenen nummers te willen doen toekcaaen.

Bet Hoofd van den
OSSTBALSK WÏLICHEIDSDIEÏI3T
namens dezen t

0011*5

Aan den Beer Hoofdooinmissaris van Politie
te
AMSTEIÜX^M.
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Uw brief: B. 1 1 3 1 2
Onderwerp:* Het Zaterdagavondblad"

Bijlagen:

Geheim.

"TTrasterdamr™"! 9 Maart 1947.

Volgno.
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In antwoord op Uw schrijven,d.d.3 Maart 1947, wordt het
volgende medegedeeld;

Het eerste nummer van "He t Zaterdagavondblad", uitgave
van "de Wereldeenheid", waarvan redactie en administratie
zijn gevestigd in perceel Hokin 34 te Amsterdam, verscheen
inderöaad op 15 Februari 1947.

Hoofdredacteur van genoemd blad is;
Petrus l'ranoisc u s KREMERS, geboren te Eindhoven, 20 Augustus
191- 4,wonende de Lairessestraat 13 huis, te Amsterdam, ter-
wijl als directeur optreedt;
Christiaan van BEES, geboren te Empel en Meerwijk, 22 No-
vember 1098, wonende Lekstraat 154,huis, te Amsterdam,

Een exemplaar van de reeds verschenen nummers van "Het Za-
terdagavond blad" gaan hierbij.

Verzonden aan; Hfd . C.V.D. te 's- Hage 3.2

1000-10-46
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'Wereld Eenheid Beweging"*

uit een artikel ia * Het Zaterdagavondblad " van 8 Maart
1947* uitgave "De Wereldeeaheid"» bleek,dat begin Februari
1947 een oproep werd geplaatst van het "Comité voor Wereldeen-
heid", om te komen tot oprichting van een "Wereld Benheid Be»
weging ", hetgeen inmiddels zou zijn geschied»

Ik heb de eer ü te verzoeken mij 200 volledig mogelijk
omtrent bovengenoemde Beweging te willen doen inlifhten*

Aan
Ben Heer Hoofdcommissaris van

Politie

te

HET HOOÏD VAN DM OEHfEALBir
TBIUSHBIBSBIBUSt
Kamens dezen t

AMSTERDAM.

Ooll. J.S. Orabbendam.
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Uit "Het Zaterdagavondblad" van 8 Maart 1947, uitgave:"De Wereldeenheid",
Hoofdredacteur: P.F.Kremers, Directeur Chr.van Rees, Redactie en Administra-
tie Rokin 34 te Amsterdam, bleek mij, dat begin Februari 1947 een oproep
geplaatst werd van het "Comité voor Wereldeenheid", om te komen tot een
"WereldJSenheid Beweging", welke Beweging inmiddels schijnt te zijn opge-
rïcht.

Ik moge T3 verzoeken mij zoo volledig mogelijk omtrent bovengenoemde
Beweging te willen inlichten.

O.V.D.

Aan
H.C.v.Politie

Amsterdam.

C.B. 2393 . 50.000 - 1 2 - '45
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VERSLAG1 van een teerste. openbare bijeenkomst in Nederland van
de Wereld.~Eenh.ea-Bg±ELat OP ponderdag, 3 April 1947 te 20 uur
in öë (ongreszaa van hotel Krasnapolsky aan de larmoesstraat
te Amsterda m» c

In vrijwel alle dagbladen was door middei van een annonce de
aandacht opt deze bijeenkomst gevestigd.
De z^aal, welke aan ongeveer 500 personen plaats bood en bij
aanvang der bijeenkomst ongeveer 200 b elan gs t el l end en f hoofdzake-
lijk volwassenen uit den burgerstand,waarvan. ongeveer 30$ vrou-
wen. herbergde, was gedrapeerd met vlaggen van verschillende
naties. Vlaggen van Amerika, de Sovjet Unie, Engeland , Frankrijk,
China, Zweden, België1, Nederland en van de Republiek Indonesië
hingen van het plafond neer.
De achtergrond van het podium werd versierd door een groote
rood-witte vlag, in het midden een breede roode baan en aan beid
zijkanten smallere witte banen, welke, bij het plafond breed
gespreid, naar beneden in een puntvorm uitliep. Ongev eer in
het< midden van dit doek stond in groote letters te lezen:
EEN WIL - WEKE liDEEHHE H? , waaronder afgebeeld een wereldbol.
Toorts werd 'dit doe M: aan beide- zijden geflankeerd door een drie-
tal uitgespreide witte vlaggen. <
langs de zijwanden van de zaal waren leuzen opgehangen, waar op
stond te lezen:
AMERIKA. Het moet even gemakkelijk zijn samen met anderen in

vrede en vriendschap te leven, als om de vrede te
handhaven binnen ons eigen gebied. TRUMAïï.

ïRAHKRItJK. Onder voorwaarde, dat deze wederkeerig zal zijn,
stemt frankrijk' er in toe, zooveel^ aan souvereiniteit
in W boeten als noodzakelijk is voor de organisatie
en handhaving der vrede, UIT DE &BONDWET»

ENGELAND. Wij allen dienen onze huidige opvattingen van
souvereiniteit te matigen. Het gevaar van een bande-
lops nationalisme moet worden beteugeld. A.EDEN.

CHINA. Wij zijn bereid een deel van onze „souvereiniteit af
te staan in het belang van de collectieve veiligheid.

. T.V-*; SOENG. ?

SU SLAND. De landen moeten een deel van haar souvereiniteit
opoffer en, wanneer de vereenigde. naties een werkelijk
doelmatig orgaan willen worden. A.Y. VI3CHINSKY.

Toorts bevonden zich -achter in de zaal eenige lectuurstands,
waarop de werken, getitelde Het hoofdbestuur der wereld -
Eli. waar zijt gij l - Vrede, maar hoe ? - De anatomie van de
vrede en Het Zaterdagavondblad, het orgaan van de wereldeenheid.
In dat blad staat P.ï* Kremers als hoofdredacteur vermeld,
als directeur- Chrè van Rees en ia de redactie en administratie
gevestigd aan het Rokin 34 te Amsterdam (Postbus 535 aldaar)*
Als adres van :het secretariaat werd genoemd : Lekstraat 144—11
te Amsterdam.
De bijeenkomst was voor een ieder toegankelijk tegen betaling
van 25 cents entree.
Het gesproken woord werd door middel van. een geluidsinstallatie
versterkt weergegeven, terwijl voor aanvang der bijeenkomst
de tijd werd gekort met het spelen van grammofoonplaten,
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ïe 20.15 u-ar werd. de bijeenkomst, vermoedelijk door den secre-
x'taris, Gr«£. Pilop,, geopend. Hij sprak een welkomstwoord, uit ,.

en deed een oprböp tot eenheid in de we^iTelcTf langs politieke en
religieuze over tuiging.heen. Hij seijde.j'Jdfa'tfde eenh-eidsbeweging
in andere landen .e e n enorme opgang maakt, 4È:f moet volgens spr,
wat gedaan worden, om te voorkomen, dat wijl in een nieuw e^oorlog
worden gestort. Volgens spr. moeten katholieken, gereformeerden,
socialisten en communisten elkaar, over hun politieke en religi-
euze gevoelens heen j e-Ikactr vinden»

j>-Vervolgens sprak een persoon, aangeduid als de heer HONING-.
Hij zeide, al dadelijk met de deur in huis te willen"vallën en
wel met de atoombom. Eerst ontstond er door het gebruik van de
atoombom een opschrikking in de wereld, veervolgens een gevoel
van opluchting en teïislotte een gevoel van ontzetting. In één
seconde vallen aan dit vreeselijke wapen duizenden dooden,gewon-
den en voor hun leven geestelijk of lichamelijk getroffenen ten
offer. De nawerking van dit wapen is verschrikkelijk.
Vervolgens? geeft spr. een opsomming'van de gevolgen vaa het ge-
bruik van de atoombom/ welke veel overeenkomst heeft met hetgeen
hierover onlangs in de^ dagbladen is geschreven. Daarna heeft^,
spr. het over de wij zegwaarop men vroeger bombardeerde en df_
men toen nog, alvofens er toe over te gaan, w_aarschuwde en hoe
de hevigheid der vernietiging en verdei ging door het gebruik
van bommen is toegnbmen. Spr. komt tot de eonoluaie, dat, naar-
mate, de techniek op een hooger plan is gekomen, de moraal op
een lager plan is aangeland. __ "
Br isj zoo gaat spr» voort', thans een commissie-samengesteld; met
het doel, de m en s ch en. te doordringen vaa het gevaar, dat ons
boven het hoofd hangt . Toch zijn er volgens spr. nog mensohen,
die voorstanders van oorlog zijn, de zgn* oorïogsfilosophen.Zij
geven de nadeelen van een oorlog toè^ doch'beweren, dat oorlog
de zedelijke gezondheid bevordert en de minderwaardigen opruimt.
Deze uit spraak is niet juist. Juist de lichamelijk en geestelijk

• sterken» gaan naar het front en de bommen maken geen onderscheid.
Wat de nadeelen betref*, wijst spr» op <3e toenemende criminali-
teit, het aantal dooden en gewonden, de angst en het leed, de
ontwrichting van gezinnen gepaard met echtscheidingen, de massa-
verdelging, de ontwrichting-van den handel, het negeeren vaa het
recht, de rechtvaardigheid, de rede en de- mens chelijkheid, /"
zedelijke verwarring en verwildering^ het verheffen van deugden

>•• .tot ondeugden^ van. onrecht tot reent!
Spr. geeft daarna eenige voorbeelden, waarop men daden in den

- oorlog verheft. Het is volgens spr-.j zooals wel eens wordt be-
weerd, ook geen volgen van h-et instinct. Bovendien bewijst spr.
aan de hand van eenige voorbeelden, dat h-et instinct niet feil-
loos is. - - - - - <
Oor-log- i« ook niet terug te brengen op dierlijk instinct,want
de dieren kennen geen oorlog, aelfs niet in de hoogste orde, de

. opgaande apen. . ,
Ook de primitieve mensch .is niet borlogszuchtigf alleen geldt
daar wel eens het recht van den sterkste, hoewel dat recht eige;
lijk in .wezen altijQ een onrecht 4s.
De chaos van. thans moet vervangen worden door orde en recht,dat
zal de~eers te stap zijn op den weg naar wereldeenheid. Later '
kunnen wiyj dan vereer gaan naar wereldrechtvaardigheid en
r i te it.



'Hierna wordt het woord .gevoerd door Ing. POIAK. Hij zal de
technische zijde van wereldeenheid uiteenzetten,
Spr* zegt, dat wij ons eens zouden moeten voorstellen, dat alli
landen provincies waren van de- wereld* Dan zoo. er ook één munt
ijnv De wereld zou; dan zonder -bewwaar heel goed kunnen bestaa]

Dan zal er een bestuur en< éen; hoofdbestuur zign^die dat alles
"bestutt^t, een regèerihg dusi Dezè:- gedachte- ie noodzakelijk bij
de voo'rs^lllng^an 'dé' wereld üiet1 provincies. "Da&J zou er geen L

'Cro'flog fctmnen' zijn.- Want -'evenmin ;a3is de provincies Utreöht en
Holland'. oorlog* zouden .>voereïï}v evenmin- z ouden' de '-provincies van
dat groote ;ri jk| ' de wereld, oo'r log fttmnen- voer én *, De conclusie
hiervan is; dat :er een-hoë-fdbëstuar moei/ zig n' én 'dan is er geei
oorlog; Wij moeten duë .dat 'grootë rijk gaan stichten» Het lijk-
fantasie, maar het kan. Natuurlijk moet dat groote rijk gebondi
zijn aan weteen', -dus een -wereld grond wét) nièt; ingewikkeld en ii
details en de eigens-eha-p he-bbeh, dat zij geen aanstoot geeft
aan èenig landj aan eenige politieke, overtuiging. In alle gods-
dienst en' politiek -^toch- is ruimte- voo* d-e- vredesgedacht e. U
ktiiit -hét boek je j waarin hierop nader-i;?/ordt ingegaan, in de zaai

' • • '
V --•• - "Ee-nige1 principes- -van die,, grondwet èign :

' < • ' «lo*-•••'deze-:möet in-alle landen doc-r een volksstemming goedgekeu:

' ^ So*1 he<t wereldbestuur tóoefr de-macht h@bb,an-, ^ o m de baas te zijj
2êu er móeten wetteli'-jk-è ^bepalingen z-ijn,wa£iit om afspraken,

; • - gooals in de Volkerenbond -en^ae 'UiJO geeft-me n niets;
f ; : : - 40.t wereldbestuu-rders mögen'göen afgevaardigden zijn van de

< ; - ' - landen-, zooals nu, di-e ^slechts -hun 'belangen.-uitspelen.2ij
. '- moeten er gitten in het'-belang---vatou de: wereld en moeten

- - • • • met het eigen' land,-niets tQ^-iaakéa h«bb«n. Dus onafhankeli,
• ; - - • »öndear xuggë-spraak.;-Er-moet dus aand acih-fr worden besteed

- - aan die personen en hun karakters.. <Hoe ^koroen wij daaraan?
; - - ' - Dit onderwerp is in d<e;-grondv/e't;--terdege- tea?- han3 genomen»

• -'• -- gij moeten dus zijn' goede, bekwame, fatsoenlijke,ernstige
• - . '- " ' • • ; , - ' . menschen.Hoe krijgen wijt die ?,. -y , • : .. , : \» In ieder land een keuz-eHaojamissie. -d)ie % zaïnen weer

- - c een w ereld—keüze—cömmissie samenstellien..
. • b» personen, .die< in ei ge n. land als politieke figuren op

; ' den-voorgrond zijn-getreden, .moéten uitgeschakeld w o r <
>. - -: . : : ' c«- Isjgéafe salarissen -dan .31 e".-men in'oen regel aan derge-

; ' • • • • . - ]<ijke functie-s pleegt ^t,e-verbinden.Hêt moet e e n roepii
zi jn, a oo als d it o ok- we l bi j d e 'we t ehscha p v oo rk omt.

••.--'- -• ••• d» all^n moeten stöan: onder zeer zv\rare: strafbepalingen.
•-c* g©gadigden.mt>ete;n vrij kunnan s:ollicit©:eren,waarna

- - " v .. :. e «n oneer zoek m ar hun geschiktheid p]ar.ats ne eft,dus
- , •' : • . • • niet het'oaaar- voren schuiver^ ,y%a-menaalaen uit bepaald«
,'.:>' . . . ; , ' . kringetjes.- •- ..--':'• - ' : . / ; . * . : .-.•a'') o .

5o. elk land',-dat met die^ volks s t emm ing wdl beginnen, kan dat
t • - • ' - d Oen zonder over leg-m et andere -landen» o :i :

411ea,_ 7/at ik "inV.di't boek jé'.'hëb bespr.JöKè'n,?1!^ natuurlijk een
(é"xpefimèn1;« D;e mee.stèn 'zaltèn'e'cJiter '"vddrstèmm^ri, omdat allen
de oorzaken van '-3 en aor 'log will'en| we-gnemèn* ljMac^t en eigenbelai
moeten 'wöfdén lïitgesloften.JHet gaat "dus om fatsoenlijke,bekwam<
menscnen, . './ ' - . ' .. " . * "' . ..... v '

•i. .

L-*-Ver volgensj o richt -!-£»J?-*! Kremears 'het woor d -tot de aanwezigen. Hij
zal meer de ideologische zijde van de wereldeenheid belichten.
Spr» vangt a;an te zï eggen, dat deze aararttd er één' van bijzondere
soort is. Hij he:eft nl. veel ervaringen' 'opgedaan met mens; o hen,
die tot nu toe po litie^k tegenover elkaar stonden. Spr. had
nimmer kunnen d 'enken, 'da't 'hi j op 'een avond 'zou s.preken tot



Katholieken, Protestanten^ Joden, communist en, mens ch en van de
Partij van de VrijHeid en van de Partij van de Arbeid. Onze ge-
dachte moet op een hooger plan komen. Br is een, plotselinge wendt
in gekomen,.Het schijnt dat hun allen eenVhalt is toegeroepen, om
een catostrophale oorlog te .voorkomen, Ü bent^ naar mijn overtui-
ging j "bij elkaar gekomen, om uiting te geven aan één wensen, were
éénheid. .gezamenlijk z.ulien wij vechten, vop r en met elkaar, om
een b.et ere , wereld te helpen bouwen. Jn tklrijjce andere landen is
bijna" tegelijkertiJLa eea dergelijke beweging plotseling ontstaan,
die steeds snellere voortgang, m jalct» yele staatslieden als Eden.
lEtevin, Vigiciiinsky;; en 'de Paus hebben zieh uitgesproken voor wereld
regeering, Het wachten 3.9 - ,op het, volt, da;t tot /de-: overtuiging moe
kojaeji, dat wereldje geering de eenigste tó thpd'e'.is, om oorlog te
voorkoken» De atoombom : heef t , ons voor een beslissing geplaatst,
were X<slre.gee;r ing of were Idvernietigimg» I)eV diagnose van de thans
heersphende ziekte is ; verraad aa: n de wer eldSQlidar.it eit, De

_ wjsrejld heeft geen gebrek aan geleer dheijden/wetfoischap, doch. aan
men.schelijkheid. .Hiervan;.7' ge tujLgt het apödSGhieten van mensehen
in alle deelen d er. , wereld , de heer s chenpe honger* de overvolle
gevangenissen en krankzinnigenges tienten* Voor a£}.en is de bedrei
ging van d.e atjppmbojs gelijk^ kapitalist ;of arbeider. Of ü niet^*
heeft pf e.en taakrekening met verscheidene nullen| de atoombom
maakt geen omweg. Hiervan getuigt de verschrikkelijke uitwerfting,
welke w i, j thans kennen. Dit geetft een idee, vao y?at de atoombom
kan uitwerken en fftat was alleen nog _maar, de ouderwet s che bom va n
Hirosjiiiaa^ Momentee^ .1. maakt men atoombopiEien met een capaciteit
die 60Q. inaaJL zoo .groot is en ik heb al gehoord,, dat er reeds spra
is. van een capaciteit, 1100. maal zoo g,r.pot# En meent U nu*a niet,
dat de rechters van een o f . ander :Hof t e, Neurenberg deze voorberei
dera zal straffen, .v/ant .zij behoqren tot de overwinnaars. Deze
oorlogsmethode wordt in alie ernst voorbereid* Het gprucht gaat
reeds, dat .in Amerika . gewone korrels zandj welke er net uitzien
als andere korrels zand, dus doodonschuldig;, radio-actief worden
gemaakt en. als zoodanig uitgestrooid, mensehen binnen een straal
van 500 meter daar'van. binnen y. weken pnherroepelijk doet sterven*

In; Amerika word t ..openlijk propaganda gemaakt, om de Sovjet Unie
onmidd e lli jk aan ..t e valle n , t ene^ind e d e*c ocimunis t i s ch e- inv loe d
te LVerwi j derende En wat 'hè' t bezoek van .d en Koning van Engeland/^qn
Zuid Afrika betreft, wordt wel beweerd^ dat 'de inspectietocht v J^
daar . teigelijkerti jd ten doel 'aou hebben; j bij een volgenden oorlog
een betere schuilplaats té hebberiè ,. '
Wat de conferentie betreft te Mos,cou? deze „kan ook niet slagen. lis
weet preoies, hoe die, .afloopt* i Dat v/is t men reeds 6000 jaar geled
Elke cöjaferënti.e mislukt op he,t moment, dat er één het in het
hoofd krijgt j, dé afspraken o£ tractaten als een vod je papier te
beschouwen» Oorlog te willen vermijden: met tractaten staat gelijk
aan behandeling van kanker met aspirine;, . i _
Kan de .UNO ons vrede, brengen ,.? .D/e 'ïJïr.O, kan geen vrede brengen, want
dege insta Hing beschikt niet o.ver .wetgevende Eachté De groote
staten worden gangsters,', de kleine de '•prostituees, het kan. nu
éénmaal niet anders» Daarbij k'pmt! nog 'het recht van veto, dat
Amerika,' Engeland' en de S'ovjet unie hebben» Als zij iets niet
willen, gebeurt 'er niets*. Ktf verdrasssche'mis beteekent oorlog.
Ook een Pan-Europa kan ons niet dichter 'bij den vrede brengen^
zooals o.a. onze: vriend Churohill meent,, doch. dichter bij den 002
'log* Dat kan wel, wanriëèr'wi j' eerst de' wereldre^eering hebben, lae
dan, maar ee,n Pan-Europa lomenj,want dan .kan het geen kvaad meer .
Sr zijn oö^; "riög.'wareldfederalisten., ^vobfal -in 'Amerika, die in
hun meening naast ons staan, doch. op die "voorwaarde, dat eerst
o's Sovject Unie van de ia 'ar 't is, alvorens er .wereldregeering moet
komen . ' (
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Ik verklaar hier uitdrukkelijk, dat 'wanneer er hier menschen aan-
wezig zijn, die eveneens propageeren, dat wereMgegeering mogelij
is, als wij de Sovjet Unie mSar kwijt z i jn , ' da t ik dan zeg; dat
nooit l (Applaus) „ Men heeft mij wel eens gevraagd» bent U dan
communist, maar dan steg ik : "ik ben allee n ma'ar Christen". Wat

'dan'dikwijls ook al weer reden tot verbazing geeft. Wij willen
met de wereldfederalisten meereizen tot het station \vereldregee-
ring, dodh dan stappen wij uit en gaan verder tot de wereldeenhei
tot de wereldsolidariteit.
Alvorens, zooals veelal wordt gedaa n, over een ander te oordeele:
moet ieder eerst de hand eens in eigen boezem steken en eens eer-
lijk nagaan, of hij bij het trekken vanë en analyse van zijn ge-
heele leven, niet hier en daar op gevallen stuit, die anders hadd
moeten worden gedaan en eigenlijk niet geheel met zijn geweten
overeea te brengen zijn. Ik wil hierbij vooral ook onderscheid
maken tusschen het Christendom en de zich noemende Christenen.
Opdat men morgen niet in de pers schrijft, dat ik het Christendom
heb aangevallen, Spr. geeft dan een overzicht over het ontstaan
van het nationaal-socialisme, na de rijen werkeloozen, wien als
honden en kaften de melk door lieden als Mussert en Blokzijl werd

<voorgehouden, om er van te drinken. En op die nationaal-soeialis
wordt ook nog veel afgegeven door menschen, die de hand eens in
eigen boezem moesten steken. Hij h'aalt een paasage van de over-
spelige vrouw uit den Bijbel aan, waarbij Christus zeide : Wie
zónder-zonden is, wérpe den eer s ten' steen. Voorts dat Christus
geen schande kende en de zondigen niet uit den weg 'ging.
Voortgaande zegt spr. dat in de wereldregeering ieder land het
recht'moet'hebbenz om zijn eigen5structuur te bepalen. Als door
volksstemming b.v. in Amerika_naar voren komt, dat men daar in
meerderheid voor een liberale^regeeringp; vorm is, dan moet men dat
land daarin vrij laten en datzelfde geldt voor Rusland, als men
daar b.v. tot de conclusie komt, dat men zich"het beste bij het
communisme voelt. Verder moet er zijn a f schaffing van dea milita
re» dienstplicht. (Applaus). Br zou slechts een internationale
politiemacht moeten zijn, welke niet in eigen land wordt gestatio
neerd , om aanhankelijkheid en overdreven nationalisme te voorko-
men, doch welke vrij moet kunnen optreden, tezamen met lieden uit
andere landen, staande* onder 3e wereldregeering. En zij zouden
nimmer ergens langer dan 5 jaar"moet en blijven. Voorts mag geen
enkele staat oorlogstuig producèereh.
Vanzelfsprekend spelen de sociale en economische aspecten een groo
rol. Doch indien alle legers zijn afgeschaft en allen zijn inge-
schakeld in het productieproces, ligt er een weg open voor welvaa
en om binnen 10 jaar het behoefteplafond te bereiken. Er zal geen
angst meer zijn voor den ouden dag.
Dit alles lijkt een utopie, maar is het niet. Altijd is nog geble
ken in de geschiedenis, dat wanneer kleinere machten werden opge-
nomen in een grooetere macht, de vrede werd gehandhaafd. Hebt
gij die gedachte wel eens aan een ander uitgelegd ? En heeft hij
dan gezegd; Neen, dat wil ik niet ?. Heeft hij dan g* zegd ; Ik
wil liever uitbuiting en coorruptie onder een m tionale souverei—
niteit dan vrede en welvaa r t onder een wereldregeering ? Seikt
elkaar de broederhand. De witte vlaggen moeten door de wereld
marcheeren. (Applaus).
Vervolgens wordt gevraagd, door middel van in de zaal circuleeren
de lijsten zijn instemming met de wereldeenheicigedachte te willen
betuigen en zijn handteekening met adres daarop te plaatsen,
De inhoud van die Mjsten komt neer op den wensen, een wereldbe-
stuur te vormen zonder toepassing van geweldsmethoden,wat ba reikt
moet worden, door den wereldvrede te verzekeren, de rijkdommen de
aarde aan alle volkeren te doen toekomen en waarborging geestelij'
ontwikkeling van ieder wereldburger.



Vervolgens klinkt een oproep tot het zich abonneeren op het
orgaan van de beweging, Het Zaterdagavondblad. Er .wordt gezegd,
dat deze 'bi jeenkomst de eerste is van een löQ^-tal van dergelijke

'vergaderingen, welke .binnen de eerstkomende 3 maanden zullen war
den gehouden, waarna een congres volgt in'het K.A.I.-gebouw.
Seeds is bekend geworden, dat de fartij van de Arbeid een UB de-
deeling het licht zal doen zien, waarin zij haar instemming met
de wereldeehheidgedachxte bs.tuigt. In de Grondwet van Frankrijk
is de instemming met de wéreldeenheidgedachte opgenomen. De
stemming van de aanwezigen in deze zaal zal worden medegedeeld
aan den Mini ster-Pre s icJ'ent en de Leden van de Staten-G-eneraal.
Er wordt gehoopt op 95^ vtfd'rs t emmers. <
Voorts wordt medegedeeld, dat andere sprekers, die hedenavond
nog het woorcj zou den'.voeren, verhinderd zijn.

De srr ekey SjjBMERS voornoemd spreekt nog een kort slotwoord uit.
Hijadoet een opwekking toi; teekening der circuleerende ibijsten
en .vestigt de aandacht <der .aanwezigen op de tentoongespreide
lectuur. Voorts vraagt hij de iollecte, welke na afloop der ver-
gadering ten behoeve van de beweging wordt gehouden, te willei/
gedenkenf . , . . : • - . - • • • '
Er blijken in de zaa l ±eeds kaarten verkrijgbaar te, zijn voor-
de vergaderin g, welke door dezelf de beweging.op 12 Mei 1947 in
de groote" tooneel zaa l van Krasnapolsky, alhier, zal worden ge-
houden..
Ook worden boek.j es, inhoudende" 40 zegels, ve'rkocht't en bate van
het. actiefonds,.de.r Wereld-Eehheid^Bewegin'g, welke .tegen den
minm.uÉipr.ij.s, v an f..l,- vêrkrijgiiaar;zi3n- , ; ; . '

T-e 22..JP uur wordt deze 'bi jeenkomst •'beëindigd 'en 'verlaten de
' .aanwezigen ordelijk1 de zaal. De "ten; v erkopp liggende lectuur

wordt vrij grif afgenomen, terwijl0Velen een bijdrage ten behoe^
van fle,collëct e storten; " - "

' ' ' E-5
; Hfd. .C.V.D. Den Haag <
. . P..G-. ' Amst.erdam

H! cl «' ( -
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Op 3 April 1947 vond de eerste openbare bijeenkomst plaats van
de nieuw opgerichte "WERELD-E~RNHEID-BEWEGING." Deze bijeenkomst
werd gehouden in een van de zalen van Rest. "Krasnapolsky" alhier.
De zaal v/as voor ongeveer J>/^ gevuld, er waren ongeveer 300 per-
sonen aanwezig. De zaal was versierd met diverse vlaggen van alle
groote mogendheden. De achtergrond van het podium was versierd
met een wit-rood gordijn, waarop met witte letters stond:

" EEN WERELD EENHEID."
In het midden van het podium stond een katheder, versierd met de

, Nederlandsche vlag. De bijeenkomst begon ongeveer 8 uur namid.
X.Deze werd geopend, verm. door den heer Piloo. Hij verwelkomde de
aanwezigen en kondigde dadelijk de eerste spreker aan. Dit was

yde heer Honing. Deze memoreerde de eerste afworp van de atoombom.
Hij sprak hierover met afschuw en beweerde, dat als de .derde we-
reldoorlog niet zou worden afgewend, de afschuwlijkste rampen ons
boven het hoofd zouden hangen. Honing sprak niet over politiek.
X Als tweede spreker trad op Ing. Polak, hij besprak de technisch
zijde van de "Wereld-eenheid-beweging." Hij wilde de wereld ver-
deelen in provincies, hij wilde één munteenheid en zelfs één taal.
Volgens hem zijn het nu nog illusies, doch zeker wel door te voe-
ren, waardoor oorlogen tot de onmogelijkheden zouden behooren.

-X Als derde en laatste spreker trad op de heer Piet F.Kremers ,
l die de Indologische zijde van de "Wereld-eenheid-beweging" besprak
In het midden van zijn rede liet hij zich zeer fel uit over Enge-
land en Amerika. Hij beweerde, dat deze landen wel een wereld-
eenheid voorstonden, doch dan zonder Rusland. Spreker eischte,
dat dit nooit zou gebeuren. Kremers besloot zijn rede, door zeer
heftig en opgewonden uit te roepen, " Ik streef in wezen naar een
"Wereld-solidariteit", maar niet zonder Rusland"

Hierna volgde nog eenige gramophoonmuziek en kon men op lijsten
teekenen.Men kon zich daarbij voor of tegen een wereld-éénheid
uitspreken.

Buiten de hier genoemde personen, waren geen bekende personen,
of personen van beteekenis aanwezig.

Amsterdam 8-4-194?
Gezien:

v.Willigen.



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM.

Amsterdam 8 April 194-7

Naar aanleiding van bygaand rapport "betreffende
de nieuw opgerichte WEB1LD EENHEID BEWEGING? kan nog gemeld worden
dat de daarin genoemde B.PILOO en Piet KREMSRS de oud bestuurs-
leden zyn van de voonaali-ge Party van de Daad, welke party op
23 September 1946 in Krasnapolsky een pfotest vergadering hield
tegen de troepen uitzending naar Indïë* , in samenwerking met de
Nederlandsche Bond van Militairen, en de wegwyzergroep van "prof"
POOTJES.

Zie voor nadere byzonderheden
C,D.- 103
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Wereld Eenheid Beweging,

Blijkens een bericht in het Groninger Dagblad van 03
April 1947 werd op Maandag 21 April 1947 te Groningen een open-
bare vergadering gehouden door de Wereld Benheid Beweging.

Als spreekster trad op deze vergadering o.a. op
Mevr.E«3,van Hinten-Zandvliet»

Ik laogétï verzoeken mij de personalia en politieke
oriëntatie van Mevr.van Hinten te willen berichten, waarbij ik
tevens gaarne - indien mogelijk - een verslag zou ontvangen van
bovenvermelde vergadering.

Te Uwer informatie omtrent de Wereld Eenheid Beweging
diene het volgende.

De Wereld Eenheid Beweging werd op 15 Februari 1947
te Amsterdam opgericht door:
l, KffBMEHS. Petrus ïranciscus, geb. 20 Augustus 1914 te Eindhoven,

kunsthandelaar» wonende de Laireasestraat 13hs te Amsterdam.
Vooraanstaand revolutionnair» Voorzitter dei* voormalige Partij
van de Daad. Hij werd op 24 September 1946 te Amsterdam aange-
houden terzake overtreding van art. 131 W.v,S. Voorzitter van het
Centrale Actie Comité der Wereld Eenheid Beweging.

2« VAN HESS. Christiaan, geb. 22 November 1898 te Empel en Heer-
wijk, wonende Lekatraat 134hs te Amsterdam. Hij sprak ö.a. op
een openbare protestvergadering van den Algemeenen Huisvrouwen-
bond te Enschede op 29 Januari 1946, waar hij alle vrouwen op-
riep tot strijd tegen de kapitalisten. Lid van het Centrale
Actie Comité der Wereld Eenheid Beweging.

De Wereld Eenheid Beweging stelt zich ten doel het streven
naar de vorming van een bovennationaal wereidbeattïur.

Het orgaan der Wereld Eenheid Beweging is "Het zaterdag-
avondblad*1, onder Directie en Hedactie van bovengenoemden Kremers,

In het hierboven aangehaalde persbericht is sprake van
een nieuwe vergadering, die binnen enkele weken te Groningen zal
worden belegd.

Ik moge ü verzoeken mij ook hieromtrent te willen
berichten.

Het Hoofd van den
CENTRALSH VEILIGHEI DS DIENST

i,' namens dezen:

AAN den Heer H. C. van Politie
te
GHOKING3SN.

J.G.Crabbendam.
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VSRSLAQ, van een gehouden openbare vergadering van
de Wereld-lenheid~Beweging,Sectie Iederland,in café-
restauraat "De öroene Weide"te Leeuwarden op Dinsdag
22 April 1947.

Op Dinsdag 22 April 194? werd er een openbare verga»
lering gehouden in eafi-irestaurant "De Groene Weide" te Leen»
rarden,uitgaande van de Éénheid-Beweging,Sectie Nederland.

Te omstreeks 20.20 uur werd de vergadering geopend met een
rede van Ds.F.H.Bruins,Fed*Hervorind predikant te Leeuwarden.
De rede van Ds.üruins, die zelf verhinderd was op de Vergaderlĵ j
aanweaig te zyn, werd uitgezonden door Middel van graiaaphoos-
platen. Ds,Bruine begon zyn rede met het woord van Christus:
"(rij zyt allen broeders*,waarna h|j betoogde, dat na Christus
allerlei broederschappen gesticht waren.Hij vervolgde met te
zeggen, dat wij de armen niet slap moesten laten hangen en zeggen
dat een nieuwe oorlog toch onveraiydelJjfc was, imar dat slechts
de oplossing, om tot een werkelijke vrede te geraken, was j JSeO
wereldregeeringJSên land; de wereld, één volk: de menschheid,
één wet; de liefde. Dan pas zou het Christenwoord begrepen
en toegepast worden* "(Jij aijt allen broeders."

Vervolgens sprak de heer Honing, lid van het Centraal Actie
Comitl uit Amsterdam, die de verschrikkelijke uitwerking besprak
van de atoombom op Hiroshima en terugblikte op de wereldgeschie*
denis, vanaf het tijdstip, dat men elkaar met gijl en boog te
lijf ging tot aan het tijdstip van de bombardementen op Engeland,
Duitschland en Japen, terwijl hij memoreerde, dat tijdens de

, Spaansehe burgeroorlog de üngelsche regeering aijn afschuw zou
hebben uitgesproken over! de bombardementen op open Spaansche

j steden. Vervolgens verwees hy naar de gruwelen van de Eerste
l Wereldoorlog, die de ïweede Wereldoorlog niet hebbe?n kunnen
• tegenhouden, terwijl volgens hem» een Derde Wereldoorlog nooit
vermeden zou worden. D@(?r bewapening, noch door ontwapening,
want dit laatste gou slechts au» beperking van bewapening.

Verder wees hij ©p dé nadeelen van een oorlog, waarin alleen
• het onrecht zou zegevieren. Wij .gouden allen ons gedrag moeten

( veranderen. Wij zouden strijd moeten voeren voor het behoud van
de vrede. Want w@ krijgen weer oorlog, als elke souvereine (Staat
doet wat in ssijn kraam te pas komt, waarbij hij wees op de Middel*
eeuwen, toen Gelderland tegen Friesland vocht en Holland tegen
Vlaanderen. „

Alleen dan zou er geen oorlog meer komen, wanneer er boften
elk gezag een Staatsgezag zou aijn geplaatst. Dan aou de chaos
wjjken voor vrede en recht.

Vervolgens sprak het lid van het Actie-Comitl en hoofdre*
dacteur van het 2aterdagavondblad, het wekelyksch orgaan van

x̂ de fvereld-$enlieid»Bewsging, de heer P.F.iremers uit Amsterdam,
dis het doel en de werkwijse van de W.B.B, uiteenzette, waarby
hij veelal het woord "wereldsolidariteit"gebruikte in de plaats
van practische naastenliefde, in welke beweging mensehen van
alle rang, stand, politiek of geloof bijeen zouden ayn in één
lotsverbondenheid.

Dit is een wereld van een bandeloos nationalisme, van
verraad, hebaucht enz.

Waaneer er honger in het é£ti of andere land geleden sou
worden, dafc is dat niet een zaak voor dat land, maar van de
geheele wereld. Tot nog toe is het 000: Ieder voor aich en 0od
voor ons allen. Het dierbaarste is het eigen land»

Vervolgens beweerde hij, dat de conferentie van Moskou,noch
de ü.H.O. ons de werkelijke vrede zou brengen en dat de IF.N.O.
nooit een derde wereldoorlog sou tegenhouden.

Bij een verdrag aou sdólang vrede biyven, totdat er een
partij was, die zich sterk genoeg voelde om dat verduag te
verbreken.



de U.ïï.ö. hebben alleen afgevaardigden zitting, die het
belang van hun eigen land vd<5r alles gaat. Ook zou een ver«-
eenigd Buropa on© geen stap dichter by de vrede brengen.

A|ie.ej3. de Wereldregeering zou de wereldzaken moeten behar»
tigea en dan pas de nationale aaken door de nationale regee*
ring. Wij zullen even goed Nederlanders blijven. Dit alles moet
in een wereldgrondwet worden vastgesteld, geratificeerd door
elke Hationale regeering. Niet de regeering is souvereln,
doen alle menschen, Dus geven we aan de wereldregeering die
souvereiniteit, die v/e aan onae nationale regeeriag hebben
gegeven.

Hij besprak vervolgens de mogelijkheid, dat bij een eventu*
eele wereldregeering liet partyenstelsel evengoed kon blijven.

Kaar aijn meening ssou echter'het naakte CQBuaunisïtte,als
eigea vrije beweging de eerlijkste kansen krijgen, ff&t Rusland
in zijn land doet heeft niets met de wereldregeering te maken.
Vfillen wij hier in Hederland een andere party,dat is ook goed.

Wanneer dit alles sijn beslag 2öu hebben, zou alles aange-
rend kunnen worden voor meer volkswelvaart»

Er sou dan een wereldpolitie moeten fconen, dié de eed van
trouw moet afleggen op de wereldgrondwet, waarbij vastgesteld
aoet worden, dat iedere werêldpolitieman niet langer dan 5
jaren in een bepaald land wordt gestatiormeèrd, om te voor-
komen, dat hij te vertrouwelijk wordt Biet de bevolking.

E3j besloot met te zeggen, dat een ieder aich zou aan»
sluiten bij de Wereld-Eenheid-Beweging en dat me* geen angst
moest hebben oza voor utopist aangezien te worden.

Hij deelde nog mecle, dat zich als contactpersoon had op-
gegeven Jan Kootstra, geboren te Arnhem, 11*6.1888, van
beroep accountant, wonende Ingelumerstraat 20 te Leeuwarden
en eindigde met een oproep om een Afdeeling Leeuwarden te
vormen, ogdat bij de volgende vergadering in Mei a. s. alles
gereed sou zyn voor de ontvangst van een groot publiek*

Te omstreeks 2J>.45 werd de vergadering gesloten.
In de zaal waren spandoeken en borden opgehangen met

opschriften als i * Mensen ..aller la&dejgŷ jrejjbĵ ^ ea *wy
allen dienen onze~lïuld!ge opvaTHngen van souvereiniteit te
matigen. Het gevaar van een bandeloos nationalisme moet
worden/beteugeld.1* (A*Eden.)

Aanwezig waren ongeveer 120 personen.
Bijzonderheden deden zich niet voor.
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gflffi»«0t ei© «tjn spüi^ ia tot «t«l etate* DO groot o tij!*»
\rcin m&t©e*il8iii toeft ttUrto*. tot nije** tol Jg*

kon iet egea den© ridUtoou Toen, bet
riep heel tot wik Heli lU.tier. zooftie de caensoban

folitiwMM&t baöeheïeal waarden KOO aai het land ook
aoete-i wcröen.
He ?o*f alle woawwa ven "^yylanó oj»* ^ok de
Ytcmwm rota iï: on 00. ik verwies so ïmar E. -B* d«?

v ai* goeagd heffts A la 3e Xsioden onderling vrece ttlllen
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PETIOMEMEBIT van de WERELD-EENHEID-BEWEGIM, Sectie Nederland

Ondergetekende wenst een Wereldbestuur ; tot stand te komen zonder toepassing van geweldmiddelen.
Het moet in staat zijn :

Ie. De Wereldvrede te verzekeren ;

2e. De rijkdommen der aarde aan alle volken op rechtvaardige
wijze te doen toekomen ;

3e. De geestelijke en materiële ontplooiing van iedere wereld-
burger(es) in een wereld van vrede, vrijheid eu welvaart te waarborgen.
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54/47
17 Sei 1947.

Wereld Eenheid Beweging.

Naar aanleiding Tan Uw nevenvermeld schrijven en tea
vervolge op mijn schrijven d.d.25 April 1947 Ho.B.1.14226, be-
tref f endeefeovenverme ld onderwerp» ao^ Ik U mededelent dat na-
dien in het orgaan der fareld Eenheid Beweging "Het Zaterdag -
avondblad1*» een bericht werd opgenomen van de volgende inhoudt

»GBONIMS£Nt plaatselijk Actie Coaité,
"secretariaat Mevr.van Hinte Zandvliet,
"Brugstraat 7a, telefoon 24416.

In de naaiali^et voor de interloeale telefoondienst
komt in Groningen echter geen van Hinte Zandvliet voor,

Ik moge £f verzoeteen een onderzoek te willen doen in -
stellen naar het%a oovenstaand bericht voorkomend adres»

Het Hoofd van de
CitóIfiAI£ V^ILJGHIsIBSDIENSÏ
Haaena deze t

«T. G . Crabbe ndam*

Aan t
De Heer Hoofdcommissaris van Politie

. te
G B O N I N G £ K,

Co 11* éff



INODIGHTINGMDIBIfSI? AMSTEEDAM CO.
Br. 9CW-/C -
Geheim*
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Volgno.

7 MEI/947

] asterda», 14 Mei 19

over de propagaada-^vergaderimg vaa de "Wereld-Eeaheld-
Bewegimg gehouidea op Maandag 12 Mei 194-7, des avonds vam 2o
tot 23 isur ia de Congreszaal van het gebouw "Erasnapolsky" te
Amsterdam.

Doormiddel vaa advertentie s, o. a. ia "Het Parool" en "Het
Vrije Volk" van 10 Mei j.l., werd de aandacht op deze bijeen-
komst gevestigd en het blijkt wel, dat een groot deel van het
publiek belangstelling heeft vpor de gedachten van wereld-
bestuur, federalisme, enz. De zaal was dan ook volledèg bezet
(ongeveer 400 personen) en tijdens de vergadering werd mede-
gedeeld, dat zeer velen teleurgesteld moesten worden, waarom
dan ook op Maandag 19 Mei a. s. in dezelfde zaal een soort-
gelijke bijeenkomst zal worden gehouden.

Het aanwezige publiek was van een zeer gemengde samenstelling
wat betreft de leeftijdsgroepen. Over het algemeen kan gezegd
worden, dat uit kringen van de meer gegoede burgerstand de
belangstelling vrij groot was, terwijl daartegenover vrijwel
geen arbeiders typ en werden waargenomen. De verhouding mannen
en vrouwen was evenwichtig. Militairen of andere personen in
uniform gekleed, werden niet opgemerkt.

De achterwand van het podium werd gevormd door een rood-witte
versiering, waarop was afgebeeld een wereldbol en de tekst:
"Bén wil ~ Wereldéénheid" stond vermeld. Daarnaast waren eni-
ge grote Nederlandse vlaggen gedrapeerd, terwijl de podium-
versiering werd gecompleteerd door witte vredesvlag^en en
palmen. De versiering in de zaal sloot zich daarbij aan, door-
dat vele en verschillende vlagden neerhingen, o. a. die van
Amerika, Bi si and, Sigeland, Frankrijk, België em de Scandina-
vische landen. Bovendien waren een zestal tekstbordem aange---
bracht,, waarop de zienswijze stond vermeld van eminente we-»
reldburgers als Truman, Paus Pius UI, Wysjinsky, enz., over
de wereld—eenhei d—ge dacht e.

Op twee plaatsen in de zaal was een stand ingericht, waar ver-*
schillende boekwerken en "Het Zaterdagavondblad" te koop wer-
der aangeboden. Het bekende werk van Eeves "De anatomie van de
vrede" was rijk voorhanden. Het aanwezige publiek toonde vrij
veel belangstelling voor deze stands, maar er werd niet veel
gekocht.

Toegang tot de zaal werd verleend na aankoop van een bewijs
a 25 cent.

XDe vergadering stond onder leiding van G.H.SOHIN.G. Valêrius-
straat 251 te Amsterdam, die voorzitter is van de afdeling
Amsterdam dezer bewegimg*

In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat Nederland
zeker niet achter mag blijven nu allerwegen de gedachte aan
wereldeenheid veld wint en prominente staatslieden/Ëót voor—
standers vaa deze idee hebben verklaard. De mensheid, aöEtvaia-'
kelijk verlamd door de toepassing van de atoombom, «eet rol,
dat er slechts éém redmiddel is uit het verschrikkelijke
"to be or not to be": de wereldeenheid. ,Het kweken vam angst
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is nooit goed, het voerem van struisvogelpolitiek evenmin,
de mensheid moet de feitern reeè'l onder de ogen zien. Spre-
ker memoreert, dat Amerika zich gereedmaakt voor de derde
wereldoorlog en hij vraagt zich met zorg af hoe deze zaak
zich zal ontwikkelen". Hij heeft geen, vertrouwen ia de orga— •
nisatie van de Verenigde Volkeren!, omdat deze met omde mid-
delen, die hun ondeugdelijkheid hebben bewezen, de wereld
tracht te redden. Het recht vam de sterkste brengt chaos en
oorlog. ¥13 moeten op basis van internationale gelijkheid
komen tot uitschakeling vam oorlog en formering van een in-^
ternationale orde.

j De volgende spreker is de bekende radio- eau seur Ir. Gunnar
^ ^Knös , die begint met er op te wijzen, dat zijn generatie

toch wel bijzonder "pech" heeft gehad. In jeugd j arena: eerste
wereldoorlog; op middelbare leeftijd: tweede wereldoorlog
en daarna de verschrikkelijke dreiging van een derde en. dan
laatste wereldkri jg, die met vreselijke wapens zal worden
uitgevochten. Hij kenmerkt het jaar 194-5 (atoombom) als van
bijzondere betekenis voor de wereldgeschiedenis. Op populair*
(misschien overdreven) wijze schildert hij de werking van de
super- atoombom, waarvan , volgens zijn mededeling êên exeia-
plaar voldoende is om geheel ÏJederl and in. een stuk wereld-
zee te doen veranderen. Zeer suggestief schildert hij dam
de werking van radio— actieve zandkorrels, die, uitgestrooid
boven vijandelijk gebied, binnen drie weken alle leven zuil ei
doden. Volgens zijn mededeling kan de redding der wereld
niet overgelaten worden aan. de politici, die alleen maar
verantwoordelijkheid zijn. tegenover hun eigen regering en pa:
lement, terwijl de huidige situatie een gevaar oplevert voor
de gehele wereld. Spreker ontwikkelt dan de gedachte, dat
juist zijn generatie aangewezen is tot propageren, van de
we rel deenhei dgedachte, die snel vorm moet krijgen, omdat
de Amerikanen hebbemi uitgerekend, dat Hu si and binnen, zes
jaar over voldoende binnengesmokkelde atoombommem zal be—
schikken om alle Sigelse en Amerikaanse steden te vemieti-=-
geni.. Daarop willen deze beide laatste landen niet wachten en
Hisland op een gunstig tijds'dLp aanvallen met automatisch

,- 15e stuurbare vliegtuigen, die dit land met atoombommen, zullem
V. bewerken, Zoiets moet worden voorkomen. Het verst an.d moet

zegevieren!

Mevrouw B, van der SLUIS 6lid van. de Gemeenteraad Amsterdam
voor de Partij vam de Arbeid en een bekend strijdster voor
de vrede sgedachte), die vervolgens het woord krijgt» wenst
een christelijk- geluid te doen. horen en voelt als zodanig
een individuele en collectieve schudd aan de beide wereld--
oorlogen, Zij is er van overtuigd, dat deze ellendige perio-
den voorkomen hadden kunnen worden, wanneer alle christenen.
volgens hun beginsel hadden geleefd en gewerkt. Zij doet eem
hartstochtelijk beroep op de aanwezigen ai en van hun schuld
bewast te zijn en terwille vaa het eigen* nageslacht alles im
het werk te stellen. om te geraken tot e«n waarachtige wereld-
broederschap. Alleen, op deze wijze kan de mensheid zich kwij-
ten van haar roeping: de uitbouw vam Christus' rijk. Ia haar
slotbetoog doet zij een. vurig beroep op de mannen em vrouwen
verwekkers en dragers vam het leven, aich bewust te zi ja vaa
hiam enorme verantwoordelijkheid. Spreekster ziet de mens als
een redelijk en zedelijk wezen., maar hij heeft zichzelf ver-
laagd door een onredelijk en onzedelijk gedrag, dat de beste
voedingsbodem is voor internationale demoralisatie. Met de
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de meeste nadruk dringt zij aan op terugkeer naar gerechtigheid
en liefde. (Krachtig applaus volgt op deze met spanning aanhoorde
rede, )

Ingeni eu r M. W. P QLA£> lid van het Centraal Actie Comité voor de
'̂ e ^ 'Berihei d -Bewe ging, lector aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen, ontvouwt vervolgens zijn. gedachten over de mogelijk-
heici tot stichting van een wereldbestuur, dat, volgens hem, het
enige redmiddel is voor de zieke maatschappij» Ieder moet streven
naar de Wereldregering en de politieke partijen moeten dit in.
hun programma opnemen. Men moet niet, uit vrees voor de moeilijk-
heden, beweren dat het een utopie is. De moeilijkheden dienen te
worden opgeruimd. Het internationale wantrouwen moe u worden weg—
genomen, bewapening beëindigd en. een aanvang gemaakt met de for-
mering van een onpartijdig Wereldbestuur, bestaande uit mensen,
die zich los kunnen maken van hun vaderland en religie en daardoc
de aangewezen wereldbestuurders zullen zijn* In hun college mag
geen plaats zijn voor dringere of schreeuwers, omdat deze mensen.
altijd egoïstisch blijven*

Me vrouw SEJPKMS YAtT. AHDEL (hoofdbestuurslid van- <ie Nederlandse
Vrouwen Beweging en om haar activiteit op verschillend gebied
reeds meerdere malen gesignaleerd) ziet de gedachte van de we-
reldeenheid als de "fonkelende veelzijdige diamant". Zij wil de
zaak filosofisch beziem , maar geraakt bij het ontwikkelen van ii£
haar gedachten, in eem zodanige vervoering of verwarring, dat haai
betoog een volkomen onsamenhangend karakter krijgt. Via een brok
rassenleer, mederlandse vrouwenbeweging, erfeli jkheidstheorie en
gedachten vaa zwangere vrouwen komt zij tot . . . die noodz-aak- ......
van. een. wereldregering! (vanuit de z.aal worut zij tot de orde
geroepen),

ffRAHGA wonende te -Locarn-O, Zwitserland, corresondent van het
"Zaterdagavondbl ad", die niet als spreker was aangekondigd, zet

N'-^ op nuchter- droge wijze uiteen, dat door gebrek aan internationaal
contact geen. succes werd geboekt bij de vredesacties. Hij wil
de schuld aan de oorlogen schuiven op het internationaal kapita-
lisme, dat er door zijn goud steeds in. is geslaagd bij de massa
een ongezond nationalisme aan te wakkeren en op deze wijze de
wereld rijp maakte voor oorlogen. Wij moeten, ons, zo betoogt de
spreker, bevrijden uit de slavernij van het kapitalisme en als
êlkn. man de wereldeenheid aanvaarden» Hij oefent kritiek op Ame-
rika em Eusland, waar, door de leiding eea. voor de verwezenli jkir
vantff hun plannem gunstig nationalisme wordt aangekweekt, ter-
wijl zij viaf jaar tesa»en vochten tegen, het nazidom. De wei*-
keli jke wereldeenheid kam alleem bereikt wordea door sociale
gerechtigheid» Deze 'Éte^t tot stand komen im de verschillende laa-
den, waarna het Wereldbestuur als overkoepeling zal dienen bij de
bouw vam de nieuwe gemeenschap.

>^xAls laatste spreker treedt op Piet KEEMEE, Lai re s se straat 13,
' Amsterdam, hoofdredactu^r van het "Zaterdagavondbl ad" stichter

en leider van de We rel d- Eenheid—Beweging in Nederland.
Deze man zet totstandkoming en groei van de beweging uiteen en
memoreert daarbij het internationaal contact. Hij spreekt op
hartstochtelijke wijze over zijn werk. Als voornaamste doel van
de organisatie noemt hij het met hoofd en hart arbeiden aan. de
internationale solidariteit. Ook hij eikent, dat ieder individu
partieel schuldig is aan de ontetane internationale chaos. Hij
noemt het nationalisme verraad aan lotsverbondenheid en criti->
seert de toenmalige Nederlandse regering om haar aanvankelijk
slappe houding tegenover Hitler, die toch de verpersoonlijking
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was van een. afschuwelijk stelsel. Hij beweert, dat alle ideo*-
logieën worden opgeofferd en ondergeschikt gemaakt aan de
staat s-economie, waardoor het mogelijk was dat christen tegen
christen en socialist tegen socialist vochten in. de jongste
oorlogen. Maar til te gemakkelijk kwam het volkslied in de
plaats van de solidariteit. lm een historisch overzicht wil
hij bewijzen., dat de gedachte varféen wereldeenheid geen fan-
tasie is. Hij noemt voorbeelden uit Engeland en Amerika, waar
ernstig gestreefd wordt naar verwezenlijking van deze idealen.
Nog deelt hij mede, dat in Augustus a. s. in Genève een bespre-
king zal worden gehouden tot samenbundeling van de krachten
der verenigingen, die zich op dit terrein bewegen. Tenslotte
spoort hij de aanwezigen aam "metterdaad" de actie te steunen.

In de dan aangekondigde pauze circuleren vele intekenlijsten,
waarop de bezoekers zich kunnen aanmelden als abonnd op het
"Zaterdagavondblad" en/of werkend lid der beweging. Velen
melden zich als abonne'.

.De vergadering zingt dan onder leiding van den componist
AHerman NIELAHD» een. propagandistisch lied.

In en na de pauze wordt een wel wat heftige aanval gedaan op
de portemonnaies der bezoekers. Het idealisme moet kennelijk
in klinkende munt worden omgezet, want naast de intekenlijsten
de boekemstands en. steunbonnen wordt nog eea hartstochtelijk
beroep gedaan op de goedgeefsheid der massa. Met vele schalen
wordt gecollecteerd en zo oppervlakkig te oordelen, niet zon-
der behoorlijk resultaat. KEEMER noemde dit in zijn slotwoord
de "Vredesbelasting" en vond haar momenteel belangrijker dam
de rekeningen van. leveranciers i

De bijeenkomst, die na de pauze wel erg uitgedund blijkt,
wordt te 23 uur gesloten, waarna de vergaderden rustig uiteen-
gaan. Bij het verlaten van het gebouw wordt hen een propagan--
dacirculaire van de Bellamy—beweging meegegeven.

Yerz. aan Hfd. 0. V. D., Den Haag;
P.S., Amsterdam;
B.M., Amsterdam;
H. C., Amsterdam.. M,-5
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laar aanleiding van het schrijven van de Cen-

trale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, ITo.B.X.14226
d. d. 25 April 194-7, betreffende het verzoek om toe-
zending van de personalia van Mevr. Van Hinten-gand-
vliet en een verslag van de vergadering van de Wereld-
Eenheid-Beweging, gehouden te Groningen op Maandag 21
Anril 1947, kan het volgende worden vermeld s
Mevr. E.S.VATT HrNTBH-M.ÏÏBYLIBT komt in de registers
van het "bureau van BevibiLking te Groningen niet voor.
Voor zoover te Groningen bekend is zij afkomstig uit
Amsterdam.

Het gesprokene op de vergadering van de Wereld-
Eenheid-Beweging op 21 April 1947 te Groningen, ia
stenografisch, opgenomen. Hiervan is een verslag opge-
maakt an aan de O.V.D. toegezonden.

Sooals in dat verslag vermeld staat wordt op
Vrijdag 23 Mei 1947 opnieuw een vergadering van de
Wereld-Eenheid-Beweging te Groningen gehouden. Ook
van die vergadering zal een verslag worden opgemaakt
en toegezonden.

Later is nog bekend geworden, dat in de eerste
drie maanden 100 vergaderingen van de Wereld-Eenheid-
Beweging in Nederland zullen worden gehouden,

Groningen, 7 Mei 1947 .f*



INLIGHTINaBNDIMST AMSTERDAM.

Nr. 9Ü4/D - 1947.

Geheim.

Amsterdam, 32 Mei l
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Volgno.

Onder verwijzing naar het vergaderingverslag «r. 904/C-1947
d.d. 14 mei 1947 kan het volgende nog worden bericht:

Op Woensdag 21 mei 1947 heeft des avonds van 2ü tot 23 uur
in de congraszaal van het gebouw "Krasnapolsky" t© Amster-
dam, een herhaling plaats gevonden van de op 14 Mei j.l.
gehouden vergadering.
Deze vergadering was aangekondigd in alle bladen,
ueze keer was de belangstelling niet bijster groot, ue
zaal was nog niet voor de helft gevuld. Sr waren ongeveer
150 personen aanwezig.
voor wat betreft gegevens betreffende het publiek, versie-
ring van de zaal>aenz. enz. wordt verwezen naar eerstgenoemd
verslag.
De vergadering werd te ongeveer 20.15 geopend door de heer
(j.H.HONINQ-, wonende Valeriusstraat 251 te Amsterdam.
' Mij begon met de mededeling, dat er in Leeuwarjlden een

grote actie gaande was voor de wereldeenheid en dat Ds.
-L BRUINS uit Leeuwarden had gesproken op een vergadering van

wereld-federalisten, uien gedeel te van deze rede was op een
gramofoonplaat opgenomen, die nu werd gedraaid.

Ds. BRUINS ging uit van ühristus woord:"Gij zijt allen
broeders'.' Allen. Deze woorden werden door de mensheid niet
begrepen. Daarom was de wereld nu bevreesd. Daarom heerste
er nu overal wantrouwen.
Toch zijn er nog genoeg eerlijke mensen over, om te strij-
den voor êên wereld, een 3?ëg@?.:ing.

.Nadat de heer JiüNING- hierna een inleidend woord had gespro-
ken, kondigde hij als sprekers aan:

* /x 1. Mevrouw Irma BLAÜ. geboren te Riga, 16 Januari 1889,
wonende Uhurchilllaan 272 te Amsterdam.

jf 2. üendrik Bernardus MKKER. geboren te Amsterdam, 24 Janu-
ari 1910.

3. Piet KRMER, wonende De Lairessestraat 13 te Amsterdam.

mevrouw üLAü sprak sleohts kort. Zij verkondigde voorname-
lijk, dat de strijd voor de wereldeenheid een verheven doel
was. Wij kunnen en zullen dit doel bereiken.

.tienk BAKH1R opende zijn korte rede met een gedicht:"Ik weet
niet, of ik waak of droom." Dit gedicht had hem aangegrepen
en hem gebracht tot zijn werk voor de wereldeenheid.
Mij deed een felle aanval op het nationalisme, op het kunst-
matige product: de nationale souvereiniteit.
net wordt de jeugd op school reed» met de paplepel ingegeven
"Het is de plicht van iedere jongen."
Waarvoor betalen wij onze belasting? Opdat de staat ons,
onze kinderen en ons eigendom zal kunnen beschermen. Dit kan
de staat niet. üie naar wat gebeurd is in Mei 1940.



Nationalisme is een fictie. Slechts een wereldregering kan
een oorlog voorkomen.

vervolgens sprak de heer Piet KREMER3.
Zijn rede komt geheel overeen met die, zoals die is weerge-
geven is in het verslag d.d. 14 Mei 1945J.

Tijdens de pauze bestond gelegenheid, om schriftelijk vra-
gen fce stellen, die na de pauze door Piet üRlMERS werden be-
antwoord.

De twee voornaamste vragen luidden:
l,Is U niet van mening, dat alle goede bedoelingen van de
Wereldeenheid Beweging afstuiten op de actie van Rusland?
Daar (in Rusland) bestaat een dictatuur, daar bestaat geen
vrije meningsuiting, liet bolsjewisme is imperialistisch.
2. Moe komt üij aan het geld voor de propaganda? Van Rus -

land? Van Amerikav

KRMERS antwoordde hierop:

In Rusland bestaat misschien een politieke dictatuur, zeker
geen economische (wel in Amerika).
Is het Russische volk imperialistisch? Is het Amerikaanse
volk niet imperialistisch?
Prof;?essor BINaTEIW heeft gezegd, dat het atoombomgeheim
"larie" is, "flauwekul". Binnen 5 jaar heeft Rusland zijn
atoombommen. Rusland heeft zelfl het meeste belang bij een
wereldregering.

Wij ontvangen noch uit Amerika, noch uit Rusland geld. Maar
de bijdragen van U, van eenvoudige arbeiders tot kapitalis-
ten toe, stellen ons in staat onze propaganda te voeren.
Deze laatsten (kapitalisten) mogen wel eens beter over de
brug komen.

i\ia het beantwoorden der vragen, werd de vergadering te onge-
veer 22.45 uur gesloten.
Over boekenstands en heftige aanvallen op de portemonnaies
der bezoekers, zie eerstgenoemd verslag.
De vergadering had een rustig verloop. Bij het verlaten van
het gebouw werd gecollecteerd.

Verzonden

/

aan: Hfd. G. V. D. 's-Hage.
* P. G. , Amsterdam.

ƒ/ Jü.M. , Amsterdam.
H. G., Amsterdam. «.5.



20 Mei

B.X.12316

HB. RB.3

personalia.
t

Ik moge ü verzoeken mij te willen doen inlichten
omtrent d* pepfoaalla van Ds. y.H.Bnilaa, wonende te Leeuwarden.

Genoemd*persoon werd met ingang van 3-5-1947 opgenomen
in de redaetie van het «Zaterdagavondblad'* (uitgave van de
Wereld lenheié Beweging).

Het Hoofd van de
| CIM'S&I.Ï

M namens deze:

De Heer Commissaris van Politie
te IKRJWARPBII.

J. G, Cra bb endara,

Coll,: «-'/v
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Redactiewijzigingen
Met ingang van heden is de

redactie, welke tot op heden
uitsluitend door den hoofdredac-
teur P. F. Kremers werd waar-
geAomen, aanmerkelijk ultge-

" breid. Als redactie-leden treden
op: Ds. F. H. Bruins; Dr. J. W.

, P. F. Kremers C Dir. Hoofd-
redacteur); Mr. C. Sypkens.



22 Mei
GEHEIM,

BX.15400

Sm. Disb. 3.

Inlichtingen,
Ik moge ü verzoeken ai;j wel te willen inlichten omtrent

de personalia en politieke oriëntering ran Ir. M» Polak.
docent aan de Landbouw Hoogeachool te Wageningen»

Ir o Mo Polak behoort tot de redactie van het "Zaterdagavond-
blad" orgaan van de "Wereld Eenheid Beweging" •

HB2 HOOFD TAH DB GENERALE
VEILIGHEIDSDIENST,
Namens deze :

Aan
De Heer
Wnd. Korpschef der Gemeente Politie

te J.G. Crabbendasu

WA6EHIHGBB.
Collo OH,/.
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B.X.15318
GEHEIM.

RD.3

personaliae

Ik soge U verzoeken ai3 te willen doen inlichten
omtrent de personalia van Mr0CoSypkens (nader adres onbekend) en

Genoemde personen maken sedert 3-5-1947 deel uit van de
redactie van "Het Zaterdagavondblad11 (Uitgave van de WereldBenheid-
Bsweging),

fevena iaou ik gaarne inlichtingen ontvangen omtrent de Heer
Honing (voormalig Directemr HoTeO.), die voorzitter is van het
plaatselijk Actie Oomité te Amsterdam der WereldBenheidBeweging.

De Heer Hoofdoommissaris van
folitie
te AMSTERDAM.

Het Hoofd van de
OBH£RA£B VEILIGHEIDSDIBHSÏ
namens deze:

Co11•* JoO.Crabbendam.



Delftse Courant van 9 Mei 1947

EefVfederale wereld*
regering

VOORDRACHT VAN D«N
BEER A. R. BRENT

Gisteravond hjeld de Nederl.
lectie van d* Internationale Be-
weging voer Federale -Wereld,
regering een propaganda verga-
dering in reatawrant „Pringenhel"

Mej. A. Marton», leidster van
deze avond, gaf na een kort
woord ter verwelkoming de lei-
ding in handen van het lid van
het hoofdbestuur, den h w A- K-
Brent. Volgenï spr. is de idee van
een Federale Wereldregering lang
niet nieuw. Reed» kort na het
falen van de Volkenbond opper-
de ds Amerikaanse staatsman
Wells het denkbeeld van een
wereldfederatie., waarvan de ver-
weaeniyking, doop ket uitbreken
van de tweede wereldoorlog, ech-
ter geen, doorgang kon vinden.
Toch werd reeds tijdens de oor.
log (1043) in Amerika en in En-
geland (1944) een dergelijke Fe-
deratii opgericht. Thans zrjn in
Engeland readg 73 leden van het
parlement daarby aangesloten-
idee i» ook -reeds doorgedrongen
in Franse en Belgische regerings-
kringen. Nederland komt door
toedoen van de Pultse bezetting
aen heel eind aqhteraan.

Toch j» ook hier te lande op
26 November 1946 tot oprichting
van een sectie overgegaan, Het
dofel van de Federatie isi, volgens
spreker, de vorming van een
wereldrejerlng, die alle interna-
tionale aangelegenheden wil be-
hartigen en eventuele geschillen
beslechten. Geen staten, maar
volkeren treden toe. Geen land-,
maar volksvertegenwoordigers
kunnen-zitting' nemen. Paarom
moeten da vertegenwoordigers
ook door het volk uit hét volk
gekozen worden. Het i* voldoen-
de gebleken, dat niet de yollceren
doch de regeringen d* oorlogen
scheppen. Een internationale sa-
menwerking t°t bestendiging van
de wereldvrede moet mogelijk
kunnen zijn. Daarom wekte spr.
iedereen op zich aan t* sluiten
b'y deze organisatie. Studenten
van de TH kunnen dit doen bö
den heer D. van Woerkom, HouU
tuinen 2, verdere belanggtellende
bij mej. A. Martens, N,
tagg .12,



IrJ-rehtingendienst Delft

Nr.354/47

,.̂ O|TGEBOEKT
•:J L Delft,20^Mei 19

i, .-.Ü
22MEI1947

Inliggend doet de I. D. Delft D toeKomen

verslag uit de Delftse Courant van 9 Mei 1947» be-

treffende een op 8 Mei 1947 te Delft gehouden ver-

gader ing, uit gaande van de Nederlandse Sectie van

de Internationale Beweging voor Federale Wereld-

De juiste personalia van de in dit verslag genoemde

personen, bij w i en Men zich als lid kan aanmelden,

volgen" hieronder:

Dick van Woerkom, geboren te Rangoon,24 April 1924,,

wonende te ^erdenhout, Vondellaan l, doch als student

vertoevende aan het adres ïlout tuinen 2 te Delft;

Alice Mart ens, geboren te Singapore, 2 Hoveraber 1924,

typist e, wonende Mieuwe Plantage 12 te Delft. Zij vestig

de zich op 15 November 1934 , komende uit Singapore

^ te Delft.

Aan de Heer Hoofd van de C. V. D. I. D. Delft

Javastraat 66 \ s-Gravenhage .

1.9



POLITIE LEEUWARDEN. U

No. 112 Litt. KabTyp. A. LEEUWARDEN,

Volgno,

2 7N / f : l1947 'i
. -B ff ̂  J _ _.. ̂  < /% j r?

Aan.den: Heer Hoofd v.d. Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

te
Onderwerp; Personalia. ' s ' G R A V E N H S G E
Antwoord op Uw schrijven van 20. 5.194?, NO.B .X. l

Bijlagen: gene.

In antwoord op Uw boven aangehaald
schrijven, heb ik de eer U te berichten,
dat de volledige personalia van Ds.
Bruins zijn, als hieronder vermeld.
Fr e d ar ik Herman Bruins, geboren te Mar-um
(Gron.), 2 Januari 1895, Nederlands Her-
vormd predikant, wonende Westersingel 34
te Leeuwarden.

De Commissaris van Politie,

BUREAU B

- j m:



GEHEIM»
B.X. 16574T

27 Hei

Sm, Disb„ 3,
354/47.

20 Mei 1947.
Beweging voor Federale
Wereldregering»

Haar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, moge ik ü
verzoeken een onderzoek te willen doen instellen naar A.R. Brent,
genoemd in het als bijlage bij uw schrijven gevoegde knipsel van
de Delftse Courant dd* 9 Mei 1947.

Be resultaten van Uw onderzoek, benevens — indien mogelijk -
de personalia van betrokkene,zie ik gaarne tegemoet»

HM! HOOFD VAN m CENTRALE
t VEILI&HEIPSDIEHST

Aan ,, R amen s deze :
Be Heer Commissaris van Politie j

te

BBLFf.

Coll. dB.*' • J. G. Grabbendarao
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Ik ben ook een jgpërlg esperantist. Ik spreek alleen van-
uit mijn Christendom* Anders doe ik er niet aan mee. .

Ik zie vanuit het Christendom, dat de wereldregering eej
feit moet worden.

Eén land, de wereld, één volk,/de mensheid, é<5n wet,
de Liefde. . •

Willen wy niet, dat er in de hele wereld vrede heerst?
Dan moet er ook een internationale politiemacht z$jn« Dan is
er geen leger en vloot meer nodig. Dan is er een politie-
macht nodig, Friesland heeft ook ẑ jn politiemacht en een
goeie. En hoe ze dat nu wi!3.en inrichten, |lat weet ik niet.
Ik ben geen politicus,, maar een doodgewone dominee.
Houdt op ïï zelf te zien, Uw eigen belangen na te streven,
die naar de weg tot het verderf leidt, doch zoek eerst het
belaag van een ander. Jezus i-s gekomen om de wereld te red»
den, omdat ürod die wereld toch lief heeft en wil redden.
Doch wij moeten gereed zj$n,. om die gave te ontvangen.

Vervolgens zong het zangkoor uit Deinum ©en lied van
Schiller: "Das lied von -der Ölócke" en een lied van

Daarop Meld Piet fcrefeers uit Amsterdam een rede, die ge
heel overeen kwam inet d@ rede, door hem uitgesproken op
Dinsdag 22 April 194? in Hotel "De ttroene ffeide" te Leeuwar-
den.

ïot slot deelde hij mede, dat in de pauze lijsten zouden
circuleren, waarop een ieder zich zou kunnen opgeven als
abonné op het üaterd̂ gavondblad of zijn cjrmpathie kon be*
tuigen met de r/ereld Senheid Beweging, oq. zich kon opgeven
als lid. 'üa de pauze zou dan de uitslag bekend gemaakt
worden. In de pauze, die hierop volgde, vertrokken van de
ongeveer f?00 aanwezigen meer dan de helft.

lïa de pauze Meld Kreaers nog een hartstochtelijk plei»
dooi, om de beweging geldelijk te steunen* Vragen, die in
ds pauze door verschillende aanwezigen schriftelijk waren
gesteld, zouden niet worden beantwoord, omdat het volgens
hem, daarvoor te laat was. (Het was 22.30 uur.)

Ook werd geen opgave gedaan van de leden, die zich zouden
hebben opgegeven, terwijl de open schaal collecte zeer weinig
opbracht.

Hierna sloot te omstreeks 22.45 uur de voorzitter de
vergadering, ,-tet hij daarbij sprak, was niet verstaanbaar,
omdat liet vertrekkende puuliek veel rumoer maakte*
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in verband ret
Cent ra le i reili-<lieid sdienst te ' s-G-r"-/enha;;- e, 'V3. 17 hei 194-7,

o. 3.15006, be t re f fende het secretar io-t v^n het Plaatsel i jk
Act ie ro:riité, SRObIb3EV, van de Wereld Eenheid ? ev/e^ing, kan
v.'ord; en ."erpr^orteerd , d qt het hier betref t :
IlÏM-]2^iilJ^fl^;T2J!.JL^2ZLIS?.j heboren te As ^ t e r-afii 15 Aug-.t'tus
18-99) echtf : enoote van Jan v ^ n _ H11TTS, "eborer te •'•r o n in;.', en 22
h-mrt 189?, van ^ er o en te^henle^raar , 'vonende te G-ronin.^ en ,
dru;;;straat n o . 7 ' ' a .

Het n-e"in is op 25 April 1^47 te hroninaen ingeschreven,
k o k e n d e van Arnster'" aa. a de bevr i jd in" van ï n d ï ë i? het ;:e'jin
van daar n^a r j ieder ln .nd r r .ekonen. hst sch i jn t d nt Y^h__rIIhTS al-
d^.^r bi ~- ]iet ~ ^derv.'i is Y, ' e rk^-^Trn is r ;e* ' ;eept. "-hA" Td"h\Th bekleedt
r.:o::entesl één of andere fomct ie b i j de J e u.r-; d. z, o r c. van de h .3 . 1 V ; .
ers. D? ' ? r de venschen n o c; m ° ^ r kort te G-ronin^en Tonen , is on-
t rent hun Dolit ieke oriëntatie no-r'. ^eini'-" b e k e n d , 'el .".ijn ".Q
a-er fel anti-oorlor.; ran^r of 'ie ook anti-öilitaiÈist .".ijn is
no^ niet r^et zekerheid kunnen hl ï .hhen. - - - - - - - - - - - -



Inlicht ing endi e,

Ht.360/47

ist

l̂Delft,2 JuM 1947

Volgno.

3JM1947

In ajhtwoord op Uw schrijven dd.27 Mei 1947,

Nr.B.X.16574,Geheim,betreffende Beweging voor Federale

Wereldregering,bericht de I.D.Delft U het volgende:
X .

A.R.Brent is woonachtig te Bergen-N„H. Vermoedelijk is

hij uitgever van een of ander blad of periodiek.Hij zou

de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Nadere gegevens zijn te Delft onbekend.

I.D.Delft
Aan de Heef Hoofd van de C . V . D .

Javastraat 68

's-Gravenhage.
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A .E .Br ent. . _ . . ' - ' .,

Op een op S Mei 1947 te Delft gehouden vergadering van de Neder-
landse Sectie van de Internationale Beweging voor Federale Wereldrege-
ring» werd het woord gevoerd door zekere A.R.BREHT. wonende te Bergen
(N,H.}» vensoedelijk aitgever van eea of ander Biact of periodiek.

Ik moge U versoeken mij te willea doen inlichten omtrent de per-
sonalia en Se politieke oriëntering van Brent iroornoemd, waarbij ik
gaarne zal Terneaöm wat U omtrent de actie van Krent voor bovengenoemd»
beweging bekend ia.

HOOFD ¥AN EE
VEILIGHEIDSDIENST
Naaaetns deze:

an de Heer UistriötÉcoasniandact
er fiijkapolitie, 7

Ĥ JÉi» ' . ' J.G.Crabbendam.
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GEÏ13BLTTE-POLIÏIE
KKWWAATaÖM
W A G E N I N G E N

WAGENINGEN. 5 Juni

NO.: G2 378/47

Bijlage: -

Onderwerp: Inlichtingen.

Antwoord op: Uw schrijven iTo0 BX015400
d .do 22 Mei 1947.

Volgno.

t 6

Met verwijzing naar Uw bovenaangehaald schrijven,

heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het volgende te berichten.

Martin Willem POIAK, geboren 19 Februari 1882 te 's~Gravenhage, rijks-

landbouwkundig ingenieur, lector aan de Landbouw Hogeschool te Wage-

ningen, wonende alhier, Wilhelminaweg 2, vestigde zich op 2 Juni

1910 in deze gemeente, komende van ' s-Gravenhage<> Op 25 Juli 1912 is

hij te 's-Gravenhage in het huwelijk getreden met Anha Sophia de

G-raaff, geboren te Rotterdam ̂  November 1889» Op 19 November 1932 is

zijn echtgenote te .Arnhem overleden. M.W.POLJK, voornoemd, is van

joodse bloede en hij is gedurende de bezettingsjaren "ondergedoken"

geweest. Hij is bij geen enkele politieke partij aan-gesloten. In

December 1945 is bij de Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij, de Firma

H.Veenman & Zn., te Y/ageningen, een door hem, tijdens zijn onderduik-

tijd, geschreven brochure, uitgegeven, getiteld: "Het Hoofdbestuur

der Wereld. Een weg naar Wereldvrede".

Bij mijn administratie staat hij gunstig bekend. Van

enige politieke activiteit in deze gemeente heeft hij nimmer doen

blijken.-

De vmd. Corpschef,
De Inspecteur van Politie,

(G.A. van Beek)

Aan

den Heer Hoofd Bureau B,
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-GRAVEUHAGB.



POLITIE LEEUWARDEN, l?1 j

Litt. EabTyp. A, LEEUWARDEN, 9

Aan den: Heer Hoofd v.d. Centrale Veilig:
Javastra

Volgno.

1 1 JUN11947

Onderwerp; Ureld^enheid ̂  's G
Antwoord op Uw schrijven van 3.6%1947 - IIO.D.

Bijlagen : gene .

te
A

In antwoord op Uw boven aangehaald
schrijven, heb ik de eer U het volgend te
berichten: ;
Hendrikus Cornelis Eooistra, geboren te
Utrecht, 23 Juni 1900, van beroep boekhouder,
wonende P.C. Hooftstraat 32 te Leeuwarden, is
lid van de P,v.d.A., doch treedt op politiek
ge.:"sd n: et op de v orgrond.

x.:ej. L. ïolsraa moet zijn Antje Tolsma, geboren
te Leeuwarden, 18 Januari 1903, van beroep or~
derwijzeres, wonende Kwartelstraat 18b. te
Leeuwarden is links-, georie'nteerd.
Zij is voor zover bekend niet aangesloten bij
een politieke partij en bewoog zich vroeger
op het gebied van Kerk en Vrede.

De CoiïBiiissaris van Politie,

- V?



G E M E E N T E

COMMISSARIAAT VAN POLITIE

N». C.I-29/1947

BIJLAGEN:

UiTGEBOEKTj

7\ K M A A
Volgoo.

1 9 JUN1S4?

O N D E R W E R P :

"Inlichtingen
J.v.WEEL".-

c f - \ n
;_'-\J UJ

ALKMAAR, 18 Jti

Bericht op schrijven van 3 Juni/1947,

No. 3.X 16839.- /̂

* J H E I M .-

In antwoord op Uw bovenvermeld
schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de daarin
genoemde J.v.WEEL niet in de bevolkingsregisters dezer
gemeente staat ingeschreven.-

Uit het dezerzijds ingestelde onderzoek is ge-
bleken, dat op het adres Stuartstraat No.28 alhier,
woonachtig is de weduwe H.P.A.E.REEK-HEIJMAN, geboren
11 Februari 1884, die aldaar een leesbibliotheek drijft
en daarnaast diverse tijdschriften, week- en maandblader
w.o. "het Zaterdagavondblad'1 verkoopt.- Zij belijdt
/geen godsdienst en is geen politieke richting toege-
daan. -

Genoemde J.VAN WEEL heeft op genoemd adres een
correspondentschap van de "Wereld Eenheid beweging",
(W.E.B.), doch is zelf woonachti

No.137.-
5 te St. Pancras N.H.,

De Commissaris vai Politie,
Vr.- P'

de Heer HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68
te
's- G R A V E N H A G E .-
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B.174L4
GEHEIM • .

H. • • HD.3 '. ^ / , i-i! <

J. van Weel.

Hiermede moge ik U verzoeken mij te willen doen
inlichten omtrent de personalia en politieke oriëntering
van J.van Weejl^ wonende no* 137 te St.Panoras,

Genoemde van Weel staat in het "Zaterdagavondblad",
orgaan der Wereld Eenheid Beweging, veimeld als correspondent
voor deze Beweging in Noord-Holland Noord.

Het Hoofd van de
CBNT8ALE VEILIGHEIDSDIENST,
namens deze:

.je Heer Districtscommandant
der Bijkspolitie
te Alkmaar. J.G.Crabbendam.



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE om>nn/T
i-^j .;\\t

J*
Afdeeling ....Alkmaar.

Groep

*. > " COMMANDANT

^ vjNo. 54 i?«V.D. Geheim Persoonlijk.
^* ^

\ t Bijlagen:

"N| Onderwerp: Inlichtingen.

Alkmaar

BUREAU D

d* 19

KulTilTtrr ;
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naar

Ter volö.oening aan het gestelde in Uw schrijven cW..7 Juni
1947 nr.B-168E6 geheim,"betreffende A.R.Brent,voorzien van het
onderschrift van den Heer Districtscommandant der Rijkspolitèe
te Alkmaar dd.9 Juni 1947 Sr. 140 tf.V.D. Geheim Persoonlijk,
he"b ik de eer THoo^EdelGestrenge het navolgende te berichten.

De naam A.R.Brent,is een Dseudoniem van de persoon ge-
naamd ABRAHAM HpPRICTOES,geboren te Amsterdam 2 Jiani 1898,van
""beroep auteur4,wonende te Bergen N.H. .Breelaan nr. 11£.

RODRIG-UBS voornoemd,"behoort tot de Portugees Israëlitisch-
kerkgenootschap. Hij is gehuwd met een dochter van wijlen ge-
neraal Quack en vestigde zich in de gemeente Bergen N«H. op
26 November 1945 vanuit de gemeente G-orsel(O). Abraham Rodri-
gues is een "broer van de uitgever van Het weekblad"De Nieuwe
Post". •ss=a-r

In de gemeente Bergen staat hij gunstig "bekend.Hij heeft
praetisch geen omgang met de dorp"bewoners.Hij staat echter in
nauw contact met zekere WIL1EMS te Alkmaar,van wie mij geen
nader adres bekend is, en met zekere HOGMDlJK,nader adres
alhier onbekend.

RODRICrBES is vermoedelijk niet aangesloten bij enige po-
litieke partij.Hij staat bekend als zeer Pro Engels en sterk
anti-communistisch. Hoewel hij blijkbaar een Federale Wereld- j
regering voorstaat,wordt door hem te Bergen hiertoe geen actie
gevoerd. Wel schijnt hij voor genoemd doel veel op reis te
gaan/grotere plaatsen als; é Gravenhage,Rotterdam,Utrecht en
Brussel.

Kort geleden verscheen van zijn hand,onder de naam
Alfred Rodrigues-Brent de vertaling en bewerking van een boek
van de schrijver Herbert N.Gassen,dat onder de titel "de Konét •
van Beslissen" werd uitgegeven door de Sucees-Effieiency Bibliö1
theek te é Grav enhage en Gent,onder bestel nr. 1169.

De Adjudant
Afdelingseomina.nda.nt

P.van Breukelen

AAN
den Heer Hoofd C.V.D.

te

'B...QBAVMHA&E
d/1 ChefsT.

GEZIEN
ommandant Rijkspolitie

District Alkmaar

PATRIA-AMERSFOOfIT
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Onderwerp: 0-oenbare vergaderiagi!f( - . - - - - - > ^-^_ — J .
Ho. 707*947.

Maandag Juni

ff 4ii B

.//:_/^Lt.
Ü^Y v?e"rd t e" èno e k e e n o-> onbare vergadering

uitaande van de

k'

De«e'vergadering, ^elke ^erd gehouden in de foyer vaagde bios—
ooo'n Atfiioitia alhier, werd omstreeks 80.00 uur die da?r seo^ead,
duc^r de"voorzitter vaa het Actie—Gonübtê t.eeuwardan van genoemde

"beween;?, de heer Kooistra.
Hadat deze een kort inleidend roord had jremvroken 9.1 mededelin-

gen deed over het groeiende succes van de aldaar Behouden vergade-
ringen "betreffende die bewefinj?, verleende hi;! het woord aan de
Ie spreker, de y^eleerwaarde Heer BB. IJpbranèi vau erouw» ... .
Bes;e spreker gaf e^a uitvoerige uiteenzetting van het doel @a stre-
van van de ^erelfteeaheidsbe^ep-iag en hij zeide o.m, dat deze be»?e—
fjinp- in het Hoorden van ons land, g-een bekendheid had en dat er
weinig weerlfcaok in ons volk srevondea werd in het Btrarea ora oorlog
uit te banaea, Na de eerste wereldoorlog alduei onrelter, p;inr? er een
srolf van mscifirane over de wereld en deur de voUceren, vaF4.!'Sooit
meer oorlog", I'ïen streefde aaar Naüonale en Internationale ontwa—

i^a^rbij ar-reker opmerkte, dat ook hij e^n overtuigd aaaliaa—
wen i'ewe^BT van de vereuip'in.^r "T^grlr en Y±.e_c"r" » ":'Q^:ö verenip-ingr

het stand-nunt van ontva^er-in^ had. "ïfëfït'ê'lcI'V Deze bsweffin^on
die aet k^-a^d van de oorlo?? in de wortel traohten. aan te tasten,
had «reen «renoeg weerklank ia de volkeren prevoadea, doordat de
Christelijke Kerk hèiar roer>in^ eu taak in deze uiot hi-.d sevolrd ea

Ala gevolg hiervan stak het ^ar^enlra^itaal al npoedig? d£
weerop ert -saldeerde de vi;atioaale ha r t B t o oh t c n veer aan, I)e demo-

in verschillende laadea l^td soliipbroulc s u fancisae .fn aati-
onaal sooialifULe beloofden wereld reddiii.ï? en 7.-er o ld vernieuwing.
Toen tenslotte de t^/eedfc wereld oorloe «on feit v/ar. ^evordaa, werd
alle fascifiFjne -verboden en soms eelfs als vc-rraad beac "
spreker, '"-ellce \«rBChri3v~iaf?en en ellende desa laatnti"
had tewecrr erobracht,'v:aB de aau'-'szi^e;! voldoeade bei:end aèi spreker
wt&Tom hi^ daarover niet vardar wilde uit";eiden. ?r.-t diere datak—
baarheid trilde spreker arkeaa-en dat - . - i j can^ vrijheid en.
dikheid hadden teruj?gekref»ea, 'vant .:.^ia -leven aond^r
vrijheid, zo rie^ spreker uit, is i?e?n leven, Verrolfenp?
eer e«n uite^-nzettini--, dat een oorlog ui.ntmer o o n oplos ing l~as. "brr>n-
s»5'a in versohilleade vraagstukken d« nereld orp:aniha-bie betreffende»
vooral ontreiit faoniniae, nation^ial «ocialipme, cÉJEiwuriirnne en demo-
oratic', 'Til raen een. derrie wereldoorlog vocrkomen aldup r^reker, dan
is dit alleen mogelijk door het' TO r me n van c-;en '-'ereldor^a-aisatie,
IfiLerna ftaf ani-eker eeu uiteen-zettin.^ vau v;St ontrvhèrm van @/:n
waarbij hij de h-i^torische feiten o^noecide, oegien dl-c onbouw,
meest hot mogelijk 21 ja eeti --'/erelclorgaiiipatie e a ecm -«e r el d re.
tot Rta&d te brengen, v:u rbij do wereldregering het rsza^ i-iitoefent
ea de orda ia de "/ere!* handhaaft* Het off er van liet r-r i preven van
de ^taatssouvereiniteit, voor wereld ^e-uverfintteit, w;a<=! volgens
B^reke^ g-e^n offer tegenover de gehele mensheid, .tetyninste niet
als men èit nildè bezien in hst - iic.iit j ' dat de laatntc wereldoorlog
aaa 60 millioe^. measea het levea had ^ekönt. Aau kot slot van sijn

, rede rier» spreker txi^s "3r is maar-één laajêL^^de wereld, maar ëêa
Tolk; d$ mensheid ea maar ééa ^veg, de TiiÉ^fde. icinderea vaa éêa yadei
reikt elkaar de hand. Kinderen van—$és n?a d er aijn we alleiaaal.

Ter2ondes aan: -
)e Heer Hoofd van het Bureau loaiob.tia.gen te Leeuwarden,
)e Heer Jtoofd van ds Centrale Veiligheidsdieast te 's Sraveahage,

CM



Volgblad 1.

Hierna werd het woord verleend aan d tvreede spreker,
Heer 36?eraers van Amsterdam.

Deae spreker trachtte met voorbeelden aan. te tonen, dat de
aoimld aan een. oorlog niet ot> één volk rustte, doch or> de gehele
mensheid. Volgens «tereker was ieder volk alleen o-1 nationaal belaag
"belust, wat zeer goed tot uiting kwam in de TMO^ peze vereniging
waS|So zeide sprekerfalleen een belaapea ftemeensphap en ..men was aiet
ia staat door een dergelijke vereniging een oorlog te^eu te, houder*.
Vervolgens nchetrrfce spreker uitvoerig de uitwerking vaa de atoombom,
vjr&lke oc Hirosjiüia va s uit«re?orr»en. Voorts zei hij, dat, »ea thans
zo ver -<na.fi gevorderd, dat nea een atoombom had uitgevoaoLeti,, welker
uitwerking- 600 ma.-*! zo sterk was als de tot nu toe bekende atoombom-
men, èit had tot erevoler, dat wanaeer e«?i staat au de eerste klap
zon uitdelen, deae f)taat definitief overwinnaar zou si j®, daar fie
Otaat welke -.ssrd aaagevallea ineeas vernietigd sou v/ordo,a. Hieraa
behandelde ook deze R^reker uitvoerig de ia de gs;-oM.e„sgniB so be-
kende or-bouw vaa «5taa tot Sta^t. Vorvol^ens solietat.e M.j uitvoerig,
hoe eeo. wereldbestuur tot staaè kou \vordea fcebradit en,.volg©ö.s iien#
aoeet v^ordea gebraoht. Het landelijk bestuur ia Sederlaoö...^ vaa de
Ie:reldeeahe3dabe7;ö^iag, stelde zj.cia voor aldus Bnreker, in 1950
e es voTfcr=referaadum te houdea, v^a aria OH.B volk eich dan sou uitenre*-
kea voor G 3 n wereldregeriagj waar ia dan de mede-verkinpr vaa oaa volle j
gevraai^d zou «ordea. Bpaécer aoerade het een juridinoh—tecJiniBch -^ro— l
bleeffi om tot eoa weraldregeri*!^ te komee.. Yerdar noemde hij de voorH
delen 0^ wf-Uie direot hieruit voor i ad c r volk zouden voortvloeiea,
2o noemde laij ouder meer de af schaf fiat? va ia de dienst "licht en de
afeohaffias va.i Ie aa-8ifcaalc lerarsuchten. De atooiaetiero-ie koa daa
voor vrfeflep. doeleinden worden "•ebruikt. Voorts raei spreker, dat tal
-van. TjroniasCfcte iaternatiouale staatslieasn. arttii^.iu.c'erp rraren. vaa
dejae. beivep-iup; -aDEtSEaoï, Hij noemde o.m, presideat Trurian, B©v±a, ^dea
en Bidaiilt, 'inrclcer verkla:irde voort r, :acrr, dat 'men. in Snp-elaad in
1980 ook een volkr?referaadum wildo houdea on dat in '•'raakrijk een
be.ialinsr ie. de •j>rotidv;et v?ar O"«r3ncnieu., dat men af^tanri vilde doen
van de nationale so-uvereiaitèèt. wamie-.*i" a nol e re staten dit. ook sou-
den, doea, Yoor dit alle? v?as volgens sr-reker niot veel 'tijd meer
en daarom hoogte en vertrouwde spreker, dat ook in. ^nc^k eeï3 comité
van actie de -rcma.franda yocr 'Terolc'rc?-'ertnfr t'^r }taad «al neraea en
dat men ongeacht -yelke Oodadieafit er. "-olitiekoriohtim' hieraan zi-fn
mede-Terking kon. vsrlei-ien.

Yervolgeas v/erd oar;eve-?r 10 ninuten ge^ausseord en werd ge—
le«realieii "-efevea tot het r-tellen van vra^ea. Jen viertal
eerden iri^odiead s n. door tweede spreker beantwoi>rd.

':Jierr.a deelae n^rel:er UUJT ncdo, dat van do 24 aa
burgers vaa ^ne^h, zich ^9 hadden o^rr^even al^ adliaa^ie lid va»
d e 'ver e ld e e ah e id p.b e?.- e ̂  i ag,

Yervol»enB "jordf hieraan uur1 toegevoegd, dat net interna—
tioaale van deze bev^tiner v a s geBymt>oliBC-:?rd, door ds vlaF.^es van
.Amerika, imfreland, TïUBlaad, Prp.nkrijk on ?i«d^rlan«l eü dat de vredes-
•w?il \«,:as ResjTnboliservrd door ."itte vlaj';';e;i :.foadoia de
es over de bestuurstafel.

Tiet geh&el liad eua rustig ea aeer ordelijk verloop.

24 '
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Ho:266/-47-Geheim.

Onderwerp:"Wereld-Eenheid-Beweging"

Bij lagen : één.

Breda, 27 Juni

BUREAU

Datum:

Hierbij gaand heb ik de eer U. H. E. G. te doen
toekomen, een gisteren, 26 dezer, van de Belgische Dienst
te Brussel ontvangen schrijven, houdende het verzoek om na-
dere inlichtingen, betreffende de "Wereld-
als mede omtrent de leiders dier beweging, naar de inhoud
waarvan ik U overigens moge verwijzen.

in verband hiermede moge ik U in overweging geven,
wel te willen bevorderen, dat aan dit verzoek zoveel moge-
lijk worde tegemoet gekomen.

De te dezer zake te verstrekken inlichtingen, zal
ik gaarne ontvangen, ter doorgeving aan Brussel.

W.

A a n
De Heer Hoofd van de C.V.D.
J a v a s t r a a t , 68.
's-G R A V E N H A G E .



In het begin van 1947 is in Nederland de Wereld-

Eenheid-Beweging gesticht. De leider dezer beweging is
D -a J- -• " ,':

-*- Pejsrus Franciscus KREMBRS, geboren te Eindhoven, den
30.8.I9I4, kunsthandelaar j, wonend te Amsterdam, de Laires-
sestraat, 12. KREMERS is tevens hoofdredacteur van "Hot
Zaterdagavendblad".

Als secretaris van de afdeling Amsterdam fungeert-,de
genaamde G.J. PILOO, wonend te Amsterdam (Z.)„ Lekstraat,
144-1.--In 1946 waren KREMERS en PILOO respectievelijk
voorzitter en bestuurslid van de toenmalige Partij aan
de Daad. Naast KRSMERS en PILOO speelt Hendrik Bernar-
dus BAKKER, geboren 24.1.10, ook een voorname rol in de
nieuwe beweging, namelijk deze van propagandaleider.
BAKKER maakte eveneens deel van r1 e Partij van de Daad.

Het zou ons zeer aangenaam zijn inlichtingen te beko
men betreffende de drie voornoemde leider^ van de W.E.B.^
namelijk wat hun voormalige politieke activiteit Aangaat*

Vertoont de-W.B.B. geen • r;7 '.reenkomst met de com-
munistische opvatting van de "Internationale" ?

Welke zijn de leer en het programma van de W.E.B.?
In hoeverre herinnert zij aan de voormalige Partij van
de Daad 1 Tevens zou het ons aangenaam zijn, zo mogelijk,
enkele nummers te bekomen van het weekblad "Het Zater-
d a ga v on ê blad".

. D e I2.6.I94",,
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Be We re l* Eenheid Beweging (1T.E.B.) werd opgericht te
Amsterdam, op 15 Februari 1947 door K£EteE3,pötrua Franc ia cue,
ge "b. 23 August UB 1914 tt Eindhoven» kans thande laar» wonend» de
Lairessestraat 13 te Aaeterdaa.

Het landelijk Secretariaat van de W.E.B, is gevestigd t*
Amsterdam Amatel 24»

let doel der W.E.B, is het vormen van een bovennationale
wereldregering» dit dient te worden gevormd alt personen» dl*
van de staten voltooien onafhankelijk zij a on slechts gebonden
sullen aljn aan een wereldgrondwet» waaraan alle staten «icfc a i
dienen te onderwerpen.

In alle staten «oet de militaire dienstplicht worden af-
geschaft, terwijl de wereldregering de beschikking aal aoeten
hebben over een vrijwilligersleger.

De W.E.B, propageert, dat ledere staat «ader de ééne w« -
re l dr e ge r ing tooh zijn eigen politieke structuur «al kunnen be-
houden.

Boer de wereldregering koopt de W.S.B, oorlog voer goed
alt te bannen»

Be openbare vergaderingen der W.E.B, worden gehouden In
zalen» versierd met nationale vlaggen van re Ie landen en span-
doeken» o. a. vermeldende i
"Mensen aller landen» verbroedert U".
"Wij allen dienen onae huidig» opvattingen van soevereiniteit
te matigen. Bet gevaar van een bande loot nationalisme «oet wor-
den beteugeld".

De W.E.B, is georganiseerd in een Centraal Actie Comité en
Plaatselijke Aotie Co mi té 'e, waarvan er voorlopig drie aljn ge-
v»rmd, n.l. te Amaterdaa» kroningen en Leeuwarden.

e wnd.Vooraltter van het Centraal Actie Comité ia
1MB8B8 voornoemd. f.f.Ereaers waa voorzitter der vooraali-

de Baad» die in het najaar van 1946 actie voerde
tegen de troepenuitzendingen naar Indonesië" • Hij ia een voor -
aanstaand revolutionnair en werd in Septtember 1946 te Aas te r -
dam gearresteerd in verband met een door hè» tegen de troepen-
uitzendingen gehouden redevoering» waarin hij opruiende taal
beaigde.

Hij stelde in Mei 1946 zijn kans t a aal ter beschikking van
kunstenaars» die een tentoonstelling organiseerden ter onder -
steoning van het verkiezlngsfonds der Communistische Partij Se-
derlandv

Op een openbare vergadering der W.E.B, te Amsterdam»op
3 April 1947 liet P.f.Kreaers zioh als volgt aiti
«Ik verklaar hier uitdrukkelijk, dat wanneer er hier mensen
aljn» die eveneens propageren» tat wereldregering aogeliik is»
als wij de Sovjet Unie maar kwijt zijn» dat ik dan zegt &&$
ÏOOIfi»

J» Propagandaleider der W.B.B, is BAKKEH. Hendrik leraar-
dus» geb. 24 Januari 1910 t« Ame t e rdara» ad mini B t r at e ar» wonen-
de HarniKstraat 234 te Amsterdam. Bakker waa ook propaganda -*
leider der voormalige Partij van de Daad en werd op 19 Septea-
ber 1946 te Amsterdam gearresteerd» verdacht van oprui ing te-
gen het openbaar gezag.

Lid van het Centraal Actie Gooi té* is verder nog TAS KEES,
Ohristiaan» geb. 22 November 1898 te Empel en Me e rwi j k» ' won* ja-
de Lekstraat 154 hè te Amsterdam. Hij sprak op 29 Januari 1946
voor een protestvergadering van de Algemene Nederlandse Huia-
vrouwenbond en riep alle vrouwen op tot strijd tegen hst kapi-
talisme.

Secretaris van het Plaatselijk Actie Comité te Amsterdam
is fï*®®?, dijabertQ* Johaanee, geb. l? Juli 1918 te Amsterd*»,

*» 2 -
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rllwieletallinghouder, wonende Lekstraat 144-11 te Amsterdam.
Plioo was fcestuuralld van de voormalige Partij van de Baad en
sprak ia September If4f ©P vergaderingen te f «ja de troepeaait -
aendiagen naar Indonesië

©verigeno la van hen «p politiek gebied niete "bekend.
21 3 n strafregister bevat aantekening van eca twaalftal t e ge a
hen opgemaakte proceseen verfcaal wegens vermogensdelicten.

Het orgaan der W.E»B* 10 "Hat Zaterdagaveaaölad", een
weekblad met als Directear-Hoofdr«dasteur P-.P^Kremeratf

De voormalige fartlj van de Saad *erd «p at Maart 1946 op-
gericht o.a*door P^P.Kremêre «a $-J*Plloo e a stalde «lefe ten
deel 9m op grondslag vaa de flaastêriliefde tet «en aödrer «ooia-
lietieeU» ma&teohappi^vor» te komen» Kraehteös haar begiaeal
atond ai j op een volkomau geweldlooe en paelflotiaoh standpont.

Valgene haar b«gineeïv«rlclarifl|: ba hoorde de kapitalist l -
«ent niaateehappijvora «et alle middelen, ai«t 'in strijd met de
grondwet der ïartij» te worden bes treden en afgeschaft^

Be grondwet der partij waa te g re ad we t der naastenliefde,
uitgedrukt in de galden regel «Zorg voor a M* re n zoals voor j«

B» Partij van de Baad propageerde *f« de ee a Bare pee a-o f
fereld ver t? and «p bas ie van de naastenliefde en de toroederaohap
der meajBheld*

fan enige aotiviteit van de Partij van de Daad »l*ek niet o
totdat aij aotie ging T«É2«n in Sep-temter 1946 tegen de troepen-
oitzendiiigan naar Indonesië* 3? oen daidelijK werd» dat deze aotie
geen eueoe» opleverde, ie de partij weer verdwenen.

Voor leer en programma de,r W»E.B. moge verweien worde A
naar de in "Het Zaterdagavond Blad" Ho. l d,d»l5 Februari 1947
voorkomende oproep»{ Zie »£J lage) *

8*7-1947.
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8 Juli 7.

•EHEIM.

B8N.2
266/-47-<Jeheim.

27 Juni 1947.
«Wereld Eenheid Beweging".

UITGEBOEKT

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven dêe ik 0 bij-
gaand toekomen een rapport betreffende de Wereld Benheid Be -
weging en een drietal exemplaren van "Het ZaterdagavondTslad".

Het Hoofd van de
CEMÏRALE VEILIGHEIDSDIEHST
Namens dezes

Aant
De Heer B.Wijlhalzen
Piet Avontuurstraat 24
te B_fi E D A.

J • G. Grabbendaou
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betoogde, dat Biemsftd er sieh QÏS &ad bekommerd» lioo .
mensec van hoager octoasen en boe JLa Auorika op

grote ©o&aaX bet.voeöö©! verd vernietigd, wa^Mooy velcs niet
&et ree&t eoudea ' ïietsfcsm alcfc. Cïtortotemn te noegaan*

jüet' vvjB|Ug&e vemöjJUle hy d© wamitsoae van de $ISB la oag
land «m and«re lasden eia-öat aelf© £r» FijaakrU?: soa asttfcei
in 4e -groa^ardt was OT?g®®a«Eö£* tfet Fï^öifcri:^. börelcl was afstaad
t<i öoen ^raa sïjn sotaflrflretnlteit» ten ti«ho0v<e Fan êea'

.
So&slottt •araarscïaM'Se hi* vtsor dé dreiging vaa een

, di» Se leettott oorlog is e&i
'

Pa S<3 paa.E«» d i*? Merop irol|?öe, feaezitimordde spreker de
dl$pt ^«^ ^«ss f^t7t:oide vragen»
as vz t i t sy of ê© ?MKB aa®9n^03rkt« ia«t öe Beweslsg irooar

Op d©
troop©n uit Inüoneoiëi ostwordöe sf'refaer. dat de W
gooft r^eaaxne fead» doch S^Q ^érsoïasïijj:© aemiAg sou 141
steller fr»l oageisotitezj. öegt*«i fe$ d« uitgaa§ as' 'die sou ni®t

Of 0préter ven jn®ilnr *m*j» dat da fc^pitalistoa d» oorlog
7o,7QoaWM<Jtt«a« antirooyöiSö M], öfft liet tea^ttalisis© isdsz'daad
d« kaas Md O?D oorlog tö vtsG^1®?", o«dat s^ ov«r -dt. wap©a© bö»
oclsl%tii| 'fleeb. julKt feest «sr nog ^»ea iniv^darcMMKlft^ was.

Iïo<6 Breker tegeawer öi® pxijieipiêi® di«Kii*
atocd béoat^n ord.de fcy nat to ï?©gsöa# öat de fÉB
^glgaafaursoar-gapisatie t?ao# '*?ann*ip ©r oohtoi- ««

'L :?iiig igp&s sou eir o**611 1̂0-" otpllalit j?i«©s? b®sts.saié
roer dl0a&ttml^©rli?.3 vo@2,4«# SKm ai<öi ö |̂ &a '^B aaaslui»
rocli air, ^is w«-d Mot. ,rjQ^teia, dut alle» <Ho Biai.i ^ij ds

eioudon atuisluiten, disntïtweigeraarö moostöö aJja*
Op : de vraag luid of <3d '''*Us sxond teg^&o?@x> de

afein^ ven UW IKI &f6» aatwoordd» sproiser « dat
dat iodsa?» die TÖOS* vs«de .en v^Lvaavt VÖÊJ» aioii'al
lid aerr;;£b ^ou o ,^oron, oo!s alle vakbond3leidei?s»

WaÉr aaalaldlng ' vas bovenstaruad« vra^an a>j nog
dat oni£re ledes der OH1 ia do aaal aon'TOale wes^n. re

wea?€ nog' gesaatet, ??affl»ora er g««n galêgesaiietê tot

Te oa3t?^5-.-!tf3 fj.15 HEQS* i?örd d©
BïjKmdsïfeadon dedeB slcÈi niet voor*
Aaaaw^arit^ WQT«BI



UiïGEBpEKT]
""~~~~~~ 10 Juli

B.X.18115. OUA^- '
*' 'n

Sm. ÏZ.3. S E H S I M »

Inlichtingen,

Blijkens een bericht in het Jttainunaaer van "De Federalist",
C .A.Baronesse van Heeckeren van Molecaten» volgens gegevens door ïï
gedeeld wonende Bemuurde Weerd 7 W.Z. te Utrecht, thans verhuisd
naar Amsterdam,

Ik moge U verzoeken mi 3 te willen mededelen of deze verhuizing
inderdaad heeft plaats gevonden*

HET HOWPD TAH Dl CEKfRAI35
VEILIGHEIDSDIE1ST
Hamens

Aan de Heer Wnd .Hoofdeommissaris «f*
Politie,

ïï f B S. C H T»



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
.;<-

District Alkma..ar.

Afdeeling Alkmaar.
Groep

COMMANDANT

.Alkmaar , ....1.0.....J

Volgno.

Nll J9J7
12JUU1"

No. 56 C.V.D. Geheim Persoonlijk
Bijlagen:

Onderwerp: Inliohtingen J. van "se-1.

BUREAU D

'**QT voldoening aan het gestelde
in Uw schrijven dd. 21 Juni 1947, No._B«1743A, Ge-
heim, onderwerp: "J. v. Weel", vo or z ie h"' "ven" hè t
onderschrift van den Heer Districtscommandant der
Rijkspolitie te Alkmaar dd. 24 Juni 1947, No. 147
Ö.V.D. Geheim Persoonlijk, heb ik de eer UHOOGEDEL-
G1STSENGE het navolgende te berichten.

De door U genoemde persoon is genaamd Johannes
Petrus WEEL, zonder beroep, geboren 23 Juli 1928
te Koedijk, wonende aldaar Benedenweg No. 157. Hij
behoort tot de Rooms-Katholieke godsdienst. In zijn
jeugd was hij veel ziek en heeft daardoor de lagere
school niet geheel doorlopen, ^ijn vader is zeer
lui terwijl zijn moeder veel ziek is. Hierdoor heeft
hij niet de juiste opvoeding genoten. Hij is wat
onevenwichtig. D® laatste tijd schijnt hij werkzaam
te zijn als Correspondent voor het orgaan van de
We^eJyiJSaafee-ia Uë weinig iifTïoord-Holland-Noord.

Hij staet niet ongunstig bekend en heeft geen
bepaalde politieke richting.

De Adjudant,
Af del ing soominandan t,
P. v§n Kreukelen.

GEZIEN
Commandant Rijkspolitie

District Alkmaar
Alkmaar, ' S JULI 194)
D« Districts-Commandant

AAN den Heer Hoofd O.V.D.
d/t Ohefj

te
«a-G R A V E N H A G E.

PATR l A-A M ERSFOO RT



Inlichtingendienst

HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

Bijlagen :

Bericht op schri/ven

van 10-7-1947,

Inlichtingen

UITGEBOO
1947.

Vl|*<

7JULH947

ï
?Tapr aan le id in r isan Uw nevenvermeld schrij-

ven deel ik U mede , dat de daerin genoemde
C .A .Ba rones se van H e e c k e r e n van Iviolencaten
op 2"r-5-1947 is ve rhu i sd naar A r n p t e r d a m , Ni-
colaas Maesstraat 98.

wnd. Hoof d-Coramisssr is v k n. Politie,

V

Aan de Heer Ho of-d van de
Centrale Ve ilighe id sd ier i st,
Javaatraat 63,
,'3-G R A Y E I T H A G - Ü .

(R. ï ï .v .Ei jk)
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Uw brief:
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B. X. 12439

Onderwerp: "We rel d-Eenhei d- Bewe ging"

Bijlagen: w

GEHEIM.

Volgno.

MJUU1947

Amsterdam, Juli

',ü D

In antwoord op het bovenvermeld schrijven, d. d. 21 Maart 1947»
kan worden gemeld, dat het nog niet mogelijk is een volledig rap-
port samen te stellen betreffende genoemde vereniging, omdiat deze
zich nog steeds bevindt in een min of meer ver gevorderd stadium
van voorbereiding.

De "geestelijke vader" van deze beweging is J

Petrus ffranciscus KEEM5.RS,.
geboren te Eindhoven, 2O"Augustus 1914,
kunsthandelaar van beroep,
wonende De Lairessestraat 13, Amsterdam-Zuid.
Over zijn activiteit werden reeds meerdere malen bijzonderheden
vermeld. Hij is een man, die al verschillende pogingen heeft ge-
daan om "in het zadel" te komen. Hij was bestuurslid en spreker
voor de Nederlandse Bellamy Partij, was destijds verbonden aan
de "Partij van de Daad", vervulde de functie van hoofdredacteur
van "Omwenteling" en heeft^, volgens eigen verklaring,voorheen veel-
vuldig propaganda gemaakt voor het anti-militairisme. In het na-
jaar van 1946 werd hij gearresteerd terzake verdacht vandop rui in g.
Aangenomen mag worden, dat hij niet aangesloten is bij e'e'n der
bestaande p^olitieke partijen, maar dat zijn sympathie uitgaat naar
het marxisme. Zakelijk was hij verbonden aan een kunsthandel om
later een leidende/rol te spelen in het veilingwezen. Op 15 Mei
1946 werd hij door de 1e Kamer van de Arrondissements-Kechtbamk te
Amsterdam in staat van faillissement verklaard,
lm zijn spreken en schrijven raakt hij de grens van de demagogie.

Het is wel vrij zeker, dat Kremers zijn ideoa voor een we rel d-
éenh:eid geput heeft uit het bekende boek van Emerj EBVES "de ana-
tomie van de vrede". De oprichting van zijn "We rel d-Éénheid-
Beweging" valt ongeveer gelijk met het pop ;lair worden van het
genoemde boekwerk.

Hoewel hij in een artikel in "Het Zaterdagavondblad" verklaart,
dat zijn beweging reeds in Augustus 1946 bestond, is hiervan vrij-
wel niets kunnen blijken en werd er pas openbaarheid aan de zaak
gegeven bij het verscnijnen van het eerste nummer van het "Zater-
dagavondblad", d.d. 8 Februari 1947. In dat nummer kwam een op-
roep voor, waarin als doel van de wereld—eenheid—beweging werd
genoemd het aankweken van een wereldsol i rariteit, steunend op de
oude wet van de naastenliefde en practisch vorm krijgend door
het instellen van een we rel d-gouvernement, dat vooral een ordenende
taak zou hebben in economische aangelegenheden. De verhouding tus-
sen volken en staten onderling zou dan geregeld moeten worden bij
een wereld-grondwet, waarbij het aan de afzonderlijke staten ver-
boden zou woréen over militaire machtsmiddelen te beschikken en
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op deze wijze zou dan ook de wereldvrede worden, gediend*

Het is typerend voor de Wereld-Éénheid--Beweging (W.E. B. ), dat
zij zich niet verdiept in de problemen, welke zouden ontstaan
bij de verwezenlijking van haar idealen. Hier tekent zich al
het dilettant!stisch karakter van de nieuwe beweging, welke
tekortkoming zich ook bijzonder duidelijk openbaart tijdens
haar vergaderingen en door de inhoud van "Het Zaterdagavond-
blad", weliswaar wordt bij herhaling getracht dit te simpele
karakter door quasi-we t en schappelijke formuleringen te verdoe-
zelen, maar het geheel blijft" toch te veel afgestemd op het
sentiment. Het zal daardoor zeer wel mogelijk zijn, dat de i
W.E.B, aanvankelijk vrij veel volgelingen zal krijgem, maar ;
zonder twijfel kan reeds nu gezegd worden, dat deze organisatie
zeker niet de spreekbuis van Nederland zal zijn bij serieuze \n tot hervormin g van het wereldbestel. Toch neem* zij

nu al deze houding aan door zich te noemen Sectie Nederland
van de W.E.B,, daardoor suggererende dat de W.E.B, een inter-
nationaal gevestigde organisatie zou zijn. Ook onderhoudt de
W,E. B. contact met de "Movementfor World ffederal Government" j
10 fiue Didays, Geneve, de internationale overkoepelingsorga-
nisatie van soortgelijke verenigingen als de i.E.B. ïerloops
mag hierbij worden opgemerkt, dat onder auspiciën van deze j
federatie van 17 tot 24 Augustus a. s. te Montreux (Zwitserland)
een internationaal congres zal worden gehouden, waar ook de
W.E.B-, zal zijn vertegenwoordigd*

Uit het vorenstaande moge blijken, dat het geem zin heeft de
verschillende punten van de doelstelling der W.E.B, in dit rap-
port aan eea meer uitgebreide bespreking te onderwerpen, te
meer, daar verondersteld mag worden, dat door kennisneming van
de artikelen im "Het Zaterdagavondblad" hierover reeds vol-
doende oriëntatie verkregen is. In dit verband mag gewezen
wordem op de nummers 17 en 18 van de lopende jaargang, waarim,
naast een ietwat uitvoeriger omschreven doelstelling, ook de
13 conclusies wordem weergegeven, die geleid hebben tot het
propageren, van de wereld-éénheid-gedachte.

Een der voornaamste figuren uit de W.E.B,, Ingenieur POLAK, te
Wageningen, heeft een brochure geschreven onder de titel "Het
Hoofdbestuur der Wereld" (uitgave van H. Veenman te Wageningen),
waarin een ontwerp-we rel dgrondwe t staat opgenomen en waaraan in
de ,kring van de W.E.B, grote waarde wordt toegekend. Buiten-
st-éianders oordelen minder vleiend over deze uitgave»

Zoals reeds in de aanvang van dit rapport werd medegedeeld,,
heeft de üï.B. 3. nog geen definitieve verenigingsvorm. Momenteel
bestaan er
a. een centraal act i e-comité, gevestigd Amstel 24, telefoon

33611 en 33211 te Amsterdam;
b. plaatselijke comité's van actie te

Amsterdam, secretariaat G-, J.Piloo, -^ekstraat 144 II;
Groningeni, mevr. Van Hinte-Zandvliet, Brugstraat 7 a;
Leeuwarden, E. C.Kooistra, P. G,Hooftstraat 133,

Waarschijnlijk zullen in ^riesland nog wel meerdere plaatselijke
comité's worden opgericht, want de belangstelling schijnt daar
vrij groot.
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^p 20 en 21 September a. s. zal te Amsterdam het feitelijke op-
richtingscongres van de W.E.B, worden gehouden, waar dan ook de
bestuursverkiezing zal plaats vinden en de ontxverp-statuten en
reglementen zullen worden besproken»

Het heeft weinig zin v€>6r die tijd een uitvoerig rapport te wij-
den aan de verschillende personen, die gedurende een korte of
langere periode in de W.E.B, op de voorgrond treden, -"et is niet
gewaagd te veronderstellen, dat" juist bij de officiële oprichting
zal blijken, dat de We rel d-Eenhei d-Beweging reeds over haar glorie
punt heen is en, evenals vrijwel alle andere vrede s-organisatie s,
een kwijnend bestaan tegemoetgaat.

•»• "Het Zaterdagavondblad" heet te JZijn een onafhankelijk weekblad,
dat nog los staat van de Wereld-Eenhei d-Beweging. Het wordt aan-
gekondigd als een uitgave van "De Wereldeenheid", Rokin 34- te
Amsterdam,. Typerend is echter, dat van de aanvang af meergenoemde
Kremers hoofdredacteur en later oofc directeur is, hoewel in het
Handelsregister te Amsterdam geen uitgeversmaatschappij van deze
of soortgelijke naam voorkomt. Het perceel Eokin 34- is in gebruik
bij "De Amsterdamsche .Bontveiling" een bedrijf, waarin Kremers
een leidende functie heeft. Zelfs het telefoonnummer van deze
veiling en de uitgever van het Zaterdagavondblad is gelijk. De
artikelen in het genoemde blad zijn vrijwel uitsluitend gewijd
aan de W.E.B, en haar idealen, aodat'in feite van die onafhanke-
lijkheid niet veel overblijft*
Was de oplage aanvankelijk 10.000 exemplaren, enige maanden gele-
den werd deze door de bevoegde autoriteiten teruggebracht tot
5.000 stuks. In de kringen van de W.E.B, doet men nu hartstoch-
telijke pogingen terug te komen op het oude peil.

De algemene indruk, met enkele woorden reeds weergegeven in een
verslag over de propaganda-bij eenkomst van "12 Mei 194-7 te Amster-
dam, moge hier nogmaals worden bekrachtigd: Zowel het Zaterdag-
ayop-dblad als de Wereld-Eenhei d-Beweging streven er naar het idea-

jlisme van lezers en leden om te zetten in klinkende munt, waarvan
/gremers eif enkele andere figuren min of meer profiteren l

Mocht het noodzakelijk worden geacht, dan kan na de congresdagen
van September a. s. opnieuw aandacht worden besteed aan de meer-
genoemde Beweging.

Beantwoording vaa het schrijven B. X. 153"8 d. d, 20 Mei 194-7,
betreffende enkele figuren uit de W.E.B, volgt op korte termijn.

Verzonden aan H f d. G. V. D., ' s-Hage. M.-2
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Onderwerp: "Wereld-Eenhéi'
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Vriezenveen, 4 Augustus 1947.

Hiermede heb ik de eer tl HoogEdelG-estrenge te doen
toekomen een rapport over de Weireld-Eenheids-Beweging, hetwelh
mij door één mijner contacten te Almelo werd ter handgesteld.

Hoewel ik aanneem, dat de inhoud hiervan Ü.H.B.ff.
wel bekend zal zijn, zend ik het zekerheidshalve aan U.H.E.G.
toe.

~^^ ~ J.
BUREAU B ~ "?

A a n

Ie Heer HOOFD van de

C. V. D.

1 s-GRAVEÏÏHAG-E.

Nummer:

L j.ü A 6 AUG W
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Omstreeks Augustus 1946' is opgericht de
Wereld-Eenheids-Beweging, ko\weg de '.V.E.B., welk landelijk \t gevestigd is: Amstel 24 te Amsterdam.

Plaatselijke actie Comité's zijn o.a. gevestigd te:
AMSTERDAM, secretariaat G.J. Piloo, Lekstraat 144 2h.
GRONINGEN, secretariaat Mevr.van Hinte-Zandvliet, Brugstraat 7*
L^UWARDEN, secretariaat H.C. Kooistra, F.G. Hooftstraat 33»

Voormelde beweging geeft een eigen orgaan uit.
genaamd het "Zaterdagavondblad", onder redactie van:
Ds. F.n. Bruins P.F. Kremers (uir.Hoofdred.)
J.W. Hoxel Mr. G. Sypkens.

Ir. M.W. Polak.
De doelstelling der W.S.B, zijn de volgende:

l» Dat er in geen enkele gemeenschap vrede kan heersen zonder
recht, geen recht zonder wet en geen wet zonder een regering
om die te maken, te interpreteren en te handhaven. In de
Wereldgemeenschap is noodzakelijk een wereld-regering, fede-
ratief en democratisch in vorm , met wetten die toe te passen
zijn op personen.

2. Dat de wereld-regering jurisdictie moet hebben over de we-
reld belangen als omschreven in de wereld-grondwet, ^aties
zullen jurisdictie behouden over zuivere nationale aangele-
genhecen als: opvoeding, onderwijs, taai, culturele aangelege:
heden enz. Bij het toepassen van het federatieve beginsel wen
sen i^ij het subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen, leder
aangesloten natie heeft het recht zijn eigen staatsvorm te \n binnen de perken van de vrijwillige aanvaarde wereld ' /

grondwet. J
3. Dat de wereldregering supervisie moet hebben over universele

ontwapening en de aangesloten landen hun militaire machts-
middelen in handen dienen te stellen van de wereld-regering.
De fabricage van eventuele wapens om de wereldorde te hand-
haven,(dus om de vrijwillig overeengekomen artikelen van de
werela-grondwet te doen eerbiedigen) wordt uitsluitend in han-
den gelegd van de wereldregering en particuliere wapenin-
dustrie wordt onmiddellijk verboden. De fabricage van wapens
voor de wereld-veiligheidspolitie dient plaats te vinden '/:
speciale fabrieken, die het eigendom zijn van de ".'ere-ldL.
gering en die door haar worden gecontroleerd. S \. Dat de wereldregering moet hebben: a* een wetgevend lichaamx \ daor de volken gekozen (dus geen regeringsafgevaardigde) o m ' /

wetten te maken. \. een rechtelijke macht om ze te interpreteren

c. een uitvoerende macht, in staat tot besturen en eerbiedigt
van de wet

5» Dat alle volken moeten worden uitgenodigd aandeze wereld rege-
ring deel te nemen. Het lidmaatschap moet voor alle naties
ten allen tijde openstaan.

6. Dat de tijd gekomen is dat alle wereldburgers de handen ineen
moeten slaan over nationale grensen heen en de verantwoorde-»
lijkheden aanvaarden voor de vierde graad van burgerschap:
het wereldburgerschap, waarop een wereld-regering met een
WBBELDHANDVEST VüOR DE RECHTEN VAN DEN MSNS kan worden opge-
bouwd en gehandhaafd.

De
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De andere drie zijn: plaatselijk, statelijk of provinciaal.
vvij erkennen de volgende middelen voor het verkrijgen van
een federatieve wereld-regering:
l* door omvorming van de Ver. Naties van een Bond van Sou-
vereine Staten tot een i'ederale v'/ereldregering door diep-
ingrijoende amendementen op artikel 108 of door een revisio-
nele conventie onder artikel 109 van het Charter van de Bond
eer Ver. Maties.
2» door het bijeenroepen van een conventie voor een We r e ld -
grondwet
a. door de Regeringen, of
b. door initiatief der volken om een grondwet te ontwerpen
die aan de regeringen ter tatificatie zal worden voorgelegd
in overeenstemming met hun grondwet.

De aanhangers of leden dezer beweging zouden
grotendeels bestaan uit anti-mii^airisten, pacifisten etc.
Kun streven is de wereldvrede te handhaven. Uit hoofde van
dit streven zal door de aanhangers der Beweging militaire' "x-r
dienstwe^g^J.ng_.g^r^a^gsitsgra._worden en via haar orgaan l
IrTlurEïFe len s^^phatiserend staan_ tegenover dienstweigeraars J
en d_e_ac_tj.e_vaSa i rofesspr ,_Footje,s, inzake anti-militair is-"
tische actie, ïrf haar artikelen proclameert de Beweging, we}
ke rechtsgeleerde de kat de bel zal aanbinden, om de dienst/
weigeraars, welke thans in arrest zitten, en zich beroepen
op artikel 192 van de grondwet, uit hun ellendige toestan/*
verlost te krijgen. 7

Tot op hecen is niet kunnen worden vae.tges/
dat er zich in Almelo een afdeling van bovenbedoelde BeWe/
ging heeft gevormd.
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Op Vrijdag, 22 Augustus 19̂ 7» te 19.30 uur, wêré in liet'
Restaurant "Kievitsdel" te Doexf̂ th, gemeente Renkum, op
initiatief van de Belangenvereniging Heveadorp- Doorwerth,
een openbare lezing gehouden over het onderwerp
ge_ring deenife opl̂ aaJI ne1' . Als spreker trad op P.P. Kre-
iersuiTTliterdam. Di ree teur en hoofdredacteur van het
"Zaterdagavondblad1', zijnde een orgaan van de "

,-.x Aanwezig waren ongeveer 30 personen, meest vrouwen,groten-
deels afkomstig uit Doorwerth en Heveadorp.
De Voorzitter van de Belangenvereniging, Ir. M.J. Nix,
Kabeljauwallee 8 te Doorwerth, opende en wees er op, dat
het de bedoeling was om meer dergelijke lezingen te houden.
Hij gaf het woord aan de spreker*
Deze gaf een uiteenzetting van het doel der "Wereldeenheids-
beweging"! een einde maken aan de statenanarchie en het
daardoor voorkomen van een alles vernietigende derde wereld-
oorlog.
Om dit te bereiken is een wereldgrondwet en een wereldbe-
stuur nodig, dat daarna door alle wereldbewoners wordt goed-
gekeurd. Er bestaan op het ogenblik ongeveer 70 souverelne
staten, die ieder voor zich hebben te beslissen over oor-
log en vrede. Hieraan moet een einde komen en het wereld-
bestuur moet hierover beslissen.

f De "Wereldeenheidsbeweging", die haar aanhangers in alle
i " delen der wereld en in alle kringen telt, wil een einde

maken aan de slepende en zenuwstorende toestand van het
ogenblik* Br mogen geen legers meer zijn, maar er moet
komen één leger, dat beschikt over alle wapens, ook de
atoomwapens.
De wereldregering moet worden gevormd door afgevaardigden
van, alle thans bestaande staten, die gezamenlijk beslissen
over onderwerpen van algemeen belang. Wat de gevolgen van
een wereldregering kunnen zijn op economisch gebied, is
niet te overzien.
Tenslotte wekte de spreker de aanwezigen op om lid te wor-
den van de "Wereldeenheidsbeweging" en mede te strijden
voor een wereldregering, opdat, wanneer ondanks alles een
derde wereldoorlog mocht worden ontketend, wij niet behoe-
ven uit te roepen: "mea culpal mea culpal





Commissariaat van Politie
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BUSSUM, 3 October 194? •
1 inlichtingen

f.B. W. Nierstrasz.

In antwoord op Uw brief van 10 September 194? Ho.
B.X.21004, heb ik de eer TJ te berichten, dat JACOB ERNST
WILLEM NIERSTRASZ, geboren te Kampen, 26 Maart~Ï877~öp
9~FëTJrüari 19ÏÏÏ""te Naarden gehuwd met BMILIA THEHBSIA
GONCOHDIA MIDDELKOOP, geboren te Utrecht 13 September 1873,
sedert 1917 te Bussum,thans aan het adres Regentesselaan 47,
woonachtig is. Voordien woonde het echtpaar, waarvan het
huwelijk kinderloos gebleven is te Naarden.

NIEHSTBASZ is gepens ionheer d redacteur van het
Algemeen Handelsblad. Omtrent hem is bekend, dat hij ge-
matigd liberaal georiënteerd is. Hij heeft interesse voor
allerlei humanistisch en pacifistisch werk, doch n̂ rn daarin
niet een vooraanstaande plaats in.

Verondersteld wordt, dat hij tot de redactie van
het "Zaterdagavondblad" is toegetreden, zowel om financiële
als om ideële redenen.

<\DE COMMISSARIS VAN G-EMEEÏÏTEPOLITIE,

(J.F. Berkel),

Aan Heer HOOED VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
Javastraat 68,
' s G R A V E N H A a E .

J



EEN UNIE VOOR HUMANITEIT EN VREDE

„Wij hebben een schoone aarde
gekregen om blij en wijs



EEN UNIE VOOR
HUMANITEIT EN VREDE

g

's.

DOOR: G. H. HONING
Hoof d-Directeur van de VEREENIGING
„HULP VOOR ONBEHUISDEN"
te Amsterdam.

HET HOLLANDSCHE UITGEVERSHUIS, AMSTERDAM



„De gedachte van den eeuwigen vrede is zuiver Christe-
lijk en het fantastische; dat men er in heeft willen vinden,
ligt slechts in de wijze, waarop men getracht heeft haar te
verwezelijken."

SCHLEIERMACHER.

„Ook al bleef de vervulling van het ideaal van den eeuwi^
gen vrede altijd een vrome wensen, zoo bedriegen wij ons
toch zeker niet door als stelregel aan te nemen daarnaar
onvermoeid te streven, want dat is plicht."

KANT.

HUMANITEIT EN VREDE.

„De wereldvrede kan niet tot stand gebracht
worden als een van regeeringswege, dus van
boven af georganiseerd instituut; hij moet uit
de volkeren zelf voortkomen."

Prof. A. Heringa.

De eerste oorlog, die waarlijk een wereldoorlog mag
worden genoemd, spoedt ten einde.

De ochtendschemering van den vrede begint aan te
breken en de menschheid hoopt, in gespannen verwachting,
dat weldra de dageraad zal gloren, om spoedig te worden
gevolgd door een rijzende, stralende vredeszon.

Hoe goed verstaan we, na dezen gruwelijksten aller oor-
logen, de woorden van Ovidius: „Candida pax homines,
trux decet ira feras." (Vrede past menschen, strijd wilde
beesten.)

De vraag, die zich nu onwillekeurig opdringt, is of we een
tijdperk van duurzamen vrede tegemoet gaan, of van voor-
bereidingen voor nieuwe oorlogen; ook in dit verband
worden de resultaten der vredesconferentie met groote
spanning tegemoet gezien, en, laten we het eerlijk zeggen,
ook met eenigszins bange verwachting.

Als alle voorteekenen niet bedriegen is de Volkenbond
ten doode opgeschreven; een ernstige teleurstelling voor
hen, die daarop hun hoop voor internationale verbroede-
ring hadden gebouwd.

De Volkenbond is niet in staat gebleken vredesversto-
ringen, die toch geheel in strijd waren met internationaal
fatsoen, te keeren,- in dat opzicht heeft deze bond volkomen
^gefaald.

Toch had men nog kunnen hopen, dat deze jonge inter-
nationale plant bij verdere ontwikkeling had kunnen uit-
groeien tot een, ook voor een duurzamen vrede, waardevol
instituut, en dat er nog een taak voor zou zijn weggelegd;
maar het is wel zeker, dat daarvan geen sprake zal zijn.

De naam „Volkenbond" dekte de werkelijkheid niet, er
was veeleer sprake van een Statenbond en dan nog feite-
lijk, hoofdzakelijk van een bond van de, in den oorlog
1914—1918 overwinnende staven, — al konden ook andere
toetreden — waarvan toch het hoofddoel wel scheen te
zijn het behoud van de machtsverhoudingen, zooals die
waren op 28 Juni 1919, bij het sluiten van het vredesverdrag
van Versailles.



Het eenige hoopgevende was, dat er daarnaast toch ook
wel sprake was van ideëelen arbeid, o. a. blijkende uit de
verschillende commissies en instellingen van den Volken-
bond, arbeid, die met het staatkundig doel van den bond
slechts in verwijderd verband stond.

Thans schijnt men een anderen weg te zullen inslaan en
zich, met groote nuchterheid en openhartigheid, te willen
bepalen tot het, zonder meer, zich uitsluitend stellen op
de basis van de werkelijke machtsverhoudingen.

Dit is eenerzijds een stap vooruit; men schenkt klaren
wijn en schept geen illusies, die spoedig weer in rook
kunnen vervliegen, terwijl men ten volle rekening houdt,
met de realiteit, zooals die op het oogenblik is, en zoo een
oplossing, die geen dag kan worden verschoven, ook wer-
kelijk onmiddellijk bereikt.

Het is echter een stap, die ons niet brengt buiten het veld,
dat steeds als bezaaid is met gevaarlijke voetangels en
klemmen en waar diepe en steile afgronden gapen, n.l. dat
van verdragen van Staten, los van de volksovertuiging.

Dat brengt het gevaar met zich, dat de oude leuze der
Romeinen: „Si vis pacem para bellum", (Wie den vrede wil,
bereide zich voor ten oorlog) weer in volle kracht zal kun-
nen herleven.

Dat brengt ook het gevaar met zich van strijd om de
wereldhegemonie: „L'autorité ne veut pas de partage".
(Macht wil geen deelgenoot. Voltaire.)

En dat dit kan voeren tot bloedige oorlogen behoeft geen
betoog.

Of men nu spreekt van edicten, verdragen of pacten,
daarmede alleen voorkomt men op den duur geen oor-
logen.

In „Gedanken und Erinnerungen" is, de conclusie van
Bismarck te dezen opzichte: „De houdbaarheid van ver-
dragen tusschen groote mogendheden is beperkt, zoodra
zij door den strijd om het bestaan op de proef worden ge-
steld. Geen groote mogendheid zal ooit te bewegen zijn
haar bestaan op te offeren op het altaar der trouw aan ver-
dragen, als zij gedwongen wordt tusschen beide te kiezen."

Men denke nu vooral niet, dat dit een speciaal Duitsche
opvatting is, want van Napoleon is de uitspraak: „Verdra-
gen worden ten uitvoer gebracht, zoolang het belang zulks
met zich brengt."

Moeten we dus de hoop op een duurzamen vrede een-
voudig opgeven als een utopie?

Bedacht zij het woord van Prof. A. Heringa: „De wereld-
vrede kan niet tot stand worden gebracht als een van
regeeringswege dus van bovenaf georganiseerd instituut;
hij moet uit de volkeren zelf voortkomen."

Uit de volkeren zelf voortkomen, ja, maar hoe? Vanzelf?
Vanzelf ontstaan geen groote bewegingen.
Hoe?
Het zich stellen op de basis der werkelijke machtsver-

houdingen is een zuiver reëele, practische maatregel, en
als zoodanig, althans voor het oogenblik, waarschijnlijk
wel de eenig bereikbare.

Maar dat wil niet zeggen, dat de volken, de menschen,
zich nu daarmede ook maar niet verder moeten bemoeien,
dat ze nu verder gerust Gods water over Gods akker kun-
nen laten vloeien, dat ze zich nu verder voor den zoozeer
door hen verlangden duurzamen vrede ook niet druk be-
hoeven te maken.

Het kan nu alleen maar de taak van de menschen en
niet van de staten zijn naast deze feitelijke belangentheorie
het ideaal te stellen, waarin deze zoo vurig verbeide, door
de kracht der machtsverhoudingen zoo juist geplante,
duurzame vrede ook kan gaan wortel schieten.

Een ideaal, op grond waarvan, thans niet door een offi-
cieel staatkundig lichaam, maar door een particuliere in-
stelling ook het ideëele werk van de commissiën en instel-
lingen van den Volkenbond zou kunnen worden voortgezet.

Zoo is er allerlei arbeid waar internationale samen-
werking groot nut kan afwerpen als b.v. bestrijding van
slavernij, van rasonderdrukking en rasvervolging, van den
z.g. handel in blanke slavinnen (en van gekleurde), van den
handel in verdoovende middelen, ter bevordering van
vrouwen- en kinderbescherming, van goede woningtoe-
standen en andere sociale maatregelen, ter voorkoming
van internationale misverstanden en -wrijvingen, ter inter-
nationale voorlichting enz. enz.

Maar dat alles, hoe belangrijk ook, is secundair.
Hoofdzaak is het steunen van de organisatorische maat-

regelen der Staten door het hooghouden van de vredes-
v gedachte door de volkeren, door de menschen.

Onwillekeurig rijst hier de vraag of er geen taak kan
liggen voor een instelling in den geest van den Neder-
landschen Bond „Voor Volkenbond en Vrede".

Er ontbreekt echter tot heden een ideëel, duidelijk en
vast leidend denkbeeld.

De Spaansche schrijver Prof. Emilio Castelar zeide: ,,De
geschiedenis der menschheid is een voortdurende strijd
tusschen denkbeelden en belangen: voor een oogenblik
overwinnen altijd de laatste, op den duur slechts de denk-
beelden."

Het zal dan ook zeker niet overbodig te noemen zijn
naast het practische standpunt der Staten een ideëel denk-
beeld voor een duurzamen vrede te stellen.



Zoodanig ideaal zou kunnen zijn: Humaniteit, volgens
C. Gerhardt, „de bloem der beschaving".

Het zou niet baten als zoodanig de leuze „Voor den
Vrede"te kiezen, want vrede, op zichzelf, is geen idee,
maar een toestand, die alleen kan ontstaan, als bepaalde
idealen zijn verwezenlijkt.

De vrede zelf moet gebaseerd zijn op, moet wortelen in
een ideaal.

De vrede kan alleen maar duurzaam zijn, wanneer we
niet alleen belijden dat we onzen naaste moeten liefhebben
als onszelf, maar indien we daarnaar leven, er naar willen
streven en er voor willen werken, en dat niet alleen nega-
tief, maar ook positief.
Niet alleen dus: Wat gij niet wilt dat U geschiedt,

Doe dat ook aan een ander niet,
maar ook: Maar wat ge voor Uzelf zoudt wenschen,

Streef daarnaar ook voor alle menschen.
Er is aanleiding voor de vraag of de Volkenbond niet

heeft geleden aan gebrek aan medeleven van de volkeren,
van de menschen en daardoor is gebleven een bond van
Staten, van Regeeringen, hinkende op twee gedachten en
zonder voldoenden weerklank bij de menschheid.

Was er voor den Volkenbond een enthousiast medeleven
geweest van de volkeren, van de menschen, wellicht had
zich dan in die volkeren een ideëele basis kunnen ontwik-
kelen, waarvan een grootere moreele kracht zou zijn kun-
nen uitgegaan, en zou het wellicht mogelijk zijn geweest
voorts zoodanige practische reorganisaties1 aan te brengen,
als noodig waren voor het bewaren van den vrede en voor
het vermiiden van fouten.

Natuurlijk zijn idealistische beschouwingen niet vol-
doende; terecht zeide Maurice Barrès: „Le grand péril des
chercheurs de l'idéal, c'est qu'ils se perdent dans la néga-
tion des réalités." (La Culte du Moi.) (Het groote gevaar
van degenen, die het ideaal nastreven, is, dat zij zich ver-
liezen in de negatie van de werkelijkheid.") (De Eeredienst
van het Ik.)

Er zal iets gedaan moeten worden, er zullen maatregelen
noodig zijn om kwaadwillige verstoring van den vrede zoo
eenigszins mogelijk te voorkomen en sancties om ze zoo
noodig te bestraffen.

Niet ten onrechte zeide Gustave Le Bon: „II a fallu aux
juristes de la Haye une dose singilière d'illusions pour
croire possible l'établissement d'un code dénué de sanc-
tions. L'hisoire ne connut jamais semblable code, ni réli-
gieux ni civil." (De rechtsgeleerden in Den Haag moeten
een zeldzame dosis illusies gehad hebben om te gelooven

aan de mogelijkheid van een wetboek zonder sancties. De
geschiedenis heeft nooit een dergelijk wetboek gekend,
noch godsdienstig, noch burgerlijk.)

Maar toch, de vrede kan alleen maar wortelen in een
denkbeeld, in een. ideaal, en kan niet gehandhaafd worden
alleen door regelen van Volkenrecht, door de regeeringen
der Staten opgesteld.

Volkenrecht en vrede moeten beide voortkomen uit de
overtuiging der menschen.

„Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit
vocatur jus gentium" zeide de beroemde Romeinsche
rechtsgeleerde Gaius. (Wat om natuurlijke redenen onder
alle menschen is komen vast te staan, heet volkenrecht.)

Humaniteit nu is een ideaal dat zeker om volmaakt na-
tuurlijke redenen onder de menschen zal kunnen komen
vast te staan als we er volle aandacht aan schenken en
er ons met alle kracht voor willen inspannen; en als dat
gelukt is1, zal de humaniteit grondslag voor volkenrecht en
vrede zijn.

Het scheen t.a.v. den Volkenbond destijds echter wel of
er door het meerendeel der menschen werd gedacht dat
aan zulk een volkomen nieuw instituut, met een zoo ver-
strekkend doel, wel alles kon worden overgelaten, en dat
de vrede dan vanzelf duurzaam verzekerd was.

De oorzaak hiervan was, dat er aan den Volkenbond geen
algemeen ideaal ten grondslag lag en dat hij evenmin
zuiver zakelijk en practisch was ingesteld.

De vrede moet wortelen in den geest der menschen.
Als die geest daartoe niet rijp is, is het onmogelijk te

verwachten dat een duurzame vrede ons als een rijpe
vrucht in den schoot zal vallen, als uit den hemel op ons
zal neerdalen.

Men leide hieruit niet af, dat wij meenen, dat er geen
kans op een duurzamen vrede is, voor dat ieder mensch
nagenoeg een engel zal zijn geworden, niets ligt minder in
onze bedoeling.

Wel is het noodig, dat de mensch weer een ideaal helder
voor zich ziet, waarvoor het de moeite waard is te leven
en te streven, en waarvan de belooning, de bekroning, zal
zijn een duurzame vrede.

Zoodanig ideaal is reeds 1945 jaar bekend, maar het leeft
niet voldoende in de geheele menschheid en de formulee-
ring ervan is geheel gebonden aan den Christelijken gods-
dienst, terwijl er millioenen en millioenen zijn, die dezen
godsdienst niet belijden en nog niet kennen.

Het is het goed recht van dezen godsdienst er naar te
streven al deze millioenen het evangelie te verkondigen en
te trachten hen te brengen tot belijdenis en belevenis der



geboden van dat evangelie, maar dat lijkt wel een heel
lange weg om daarop te kunnen wachten alvorens te kun-
nen beginnen aan het werken voor een duurzamen vrede,
en dat temeer omdat na het belijden en beleven, het ook
inderdaad in de levenspractijk toepassen dier geboden nog
zooveel te wenschen overlaat.

Er is echter o.a. één begrip in een der geboden der evan-
geliën, dat ook door niet-Christenen kan worden begrepen,
beleden en nageleefd, n.l. dat betreffende de verhouding
tot den naaste, tot den evenmensch, dat we kunnen weer-
geven met het woord humaniteit.

„Humanity" — zeide James Fox — „is the great leading
feature of the mild and beneficent system of Christianity,
and what has tended to render it such an inestimable
blessing to mankind." (Humaniteit is de groote, leidende
karaktertrek van het milde en weldoende stelsel van het
Christendom, en heeft bewerkt dat dit tot een zoo onschat-
baren zegen voor het menschdom is geworden.)

Christenen behoeven dus tegen het begrip humaniteit
absoluut geen godsdienstige bezwaren te hebben.

Natuurlijk dient bedacht dat humaniteit niet gebonden
is aan humanisme.

Alleen humaniteit als richtsnoer kan tot gevolg hebben
duurzamen vrede.

Humaniteit is algemeen aanvaardbaar voor Christen en
niet-Christen.

Zij gaat minder ver dan het „Hebt Uwen naaste lief als
Uzelven", want zij eischt slechts een streven ten algemee-
nen nutte, een streven naar verwezenlijking van eigen
wenschen óók voor anderen, het erkennen van den mensch
in leden van eigen of anderer groep.

Wel eischt zij volkomen eerbiediging van dat andere
gebod: „Gij zult niet begeeren iets dat van Uwen
naaste is."

Terecht zegt Heber van de begeerte: „In moderating, not
in satisfying desires, lies paece." (In het matigen van de
begeerte, niet in de bevrediging ervan, ligt de vrede.)

Maar zou dit voor den, nu eenmaal zwakken mensch,
practisch gesproken, toch te hoog gegrepen zijn?

We meenen stellig van niet.
Wanneer de humaniteit een zoodanigen eisch niet bevatte

werd zij een contradictio in terminus.
We kunnen toch niet uitgaan van het denkbeeld, dat

mensch of staat vrijelijk begeeren mag, in den zin van de
hand uitstrekken mag naar, zijns naasten goed?

Het „Lupus est homo homini" (De mensch den mensch
een wolf. Naar Plautus.) kan toch zeker geen richtsnoer
zijn.

We kunnen toch niet uitgaan van de gedachte dat mensch
of staat gerechtigd is tot een roovers- en moordenaars-
tactiek, waarbij hij als een dief in den nacht, zijn rustigen
medemensen, zijn vreedzamen nabuurstaat overvalt en. met
bruut geweld overweldigt, daarbij alle recht vertrappende,
alle rechtvaardigheid verkrachtende, knevelend, brandend,
verwoestend en moordend, zoowel in materiëelen als in
moreelen zin.

Zulk een zich neerleggen bij de misdaad zou den onher-
roepelijken ondergang beteekenen van elk spoor van men-
schelijke beschaving en dus van het menschelijk geslacht.

„Beschouw de wereld" — aldus Seneca — „als een tempel
der goden, en bedwing uwe begeerte als op een heilige
plaats."

We zullen de humaniteit moeten leeren zien als een
levend zedelijk beginsel van de eerste orde, naar de ver-
vulling waarvan we met alle kracht moeten streven; alleen
dan zal het mogelijk zijn daardoor het behoud van den
vrede tusschen de menschelijke gemeenschappen te be-
vorderen, ook al zal het wellicht niet mogelijk zijn daarin
ook van den aanvang af volkomen te slagen, want er zal
een geweldige arbeid te verrichten zijn vóór dit beginsel
stevig zal zijn gegrondvest.

Want het komt hier op goed handelen aan.

„Begreifst du aber,
Wieviel andachtig schwarmen leichter als
Gut handeln ist?"

vraagt Nathan der Weise in Lessing's dichtwerk van dien
naam. (Begrijpt ge wel, hoeveel moeilijker het is goed te
handelen dan vroom te dwepen?)

Ook hier zal het goed handelen heel moeilijk zijn; een
reden temeer om er zoo spoedig mogelijk mee aan te
vangen.

De humaniteit, als zedelijk beginsel, zal ons moeten
leeren, dat elke groepeering van menschen, naar ras,
wereldbeschouwing, geloof, volk, nationaliteit, stand,
klasse, of naar welke indeelingswijze ook, is een groepee-
ring van medemenschen, van evennaasten, waarbij ver-
schillen zeker niet moeten worden verdoezeld, maar waar-
bij het mensch-zijn steeds op den voorgrond moet worden
gezien, gedachtig aan het gedicht van René de Clerq:



„Zie. de Aarde is aller Moeder,
Zij wil noch slaaf noch heer,
Haar kind te zijn, o broeder,
Is de eerste en opperste eer!
Want heilig is haar schoot genoeg,
Haar handen breken brood genoeg;
Wij zijn, en dat is groot genoeg,
Mensch, mensch en niets meer."

Zeker, er zal steeds kunnen blijven bestaan tegenstelling
van belangen van bepaalde groepen, maar wanneer de
leden dier groepen doordrongen zijn van de waarde van
het zedelijk beginsel der humaniteit, zal het mogelijk zijn,
die tegenstelling tot redelijke oplossing te brengen zonder
bruut geweld, zonder roof, brand en moord, zonder oorlog.

Tot heden ontbrak er helaas nog heel wat aan het leven
naar zulk een beginsel.

Nemen we als voorbeeld het rassenvraagstuk, dat be-
halve in Duitschland, zij het ook in minder scherpen zin,
ook b.v. in Amerika t.a. der negers en bij ons t.a.v. kleur-
lingen zich voordoet.

Om bij ons zelf te blijven, over het algemeen bestaat er
een zekere minachting, een zekere geringschatting voor de
inboorlingen van onze overzeesche gewesten en voor de
halfbloeden, die vaak beschouwd worden als niet volwaar-
digen, ja, als minderwaardigen, evenals alle gekleurde
rassen, waarin wij allereerst den kleurling en wellicht ten
slotte dan toch ook nog wel den mensch zien.

En hoe vaak zien we niet in menschen van onze eigen
nationaliteit, van ons eigen ras, van ons eigen volk, aller-
eerst een niet gelijkwaardige, een volger van een verdoem-
de dwaalleer?

Hoe vaak ook gaat het niet op analoge wijze t.a.v. men-
schen van andere klassen of standen?

Ook de nationaliteiten geven vaak weinig blijk van waar-
deering van andere nationaliteiten.

Laten we slechts denken a.an het bekende „Deutschland,
Deutschland über Alles, über Alles in der Welt", (Duitsch-
land, Duitschland bovenal, boven alles ter wereld), aan het
„Right or wrong, my country" (Rechtvaardig of niet, vóór
mijn land) of aan ons „Wien Neerlandöch bloed door de
aderen vloeit, van vreemde smetten vrij."1)

Als we niet in staat zullen zijn het ideaal van humaniteit:
zie in eiken mensch allereerst den evenmensch, in elke

i) Een groote verbetering daarvan is de variant: „Wiens hart klopt
fier en vrij."

groepeering van menschen een groepeering van mede-
menschen, te verwerkelijken, is alle hoop op een duur-
zamen vrede ijdel.

Het streven daarnaar zal internationaal moeten zijn,- want
op dit terrein zullen de nationaliteiten het moeten brengen
tot oprechte samenwerking; overdreven nationalisme zou
hier een ernstig struikelblok voor duurzamen vrede zijn.

Reeds 100 jaren geleden zeide Grillparzer:
„Der weg der neueren Bildung geht
Von Humanitat
Durch Nationalitat
Zur Bestialitat".

(De weg der nieuwere beschaving gaat van humaniteit
door nationaliteit tot bestialiteit.)

Men leide hieruit niet af, dat vaderlandsliefde verkeerd
zou zijn; het tegendeel is waar: hoe zou men de menschheid
kunnen liefhebben als men zijn naaste kringen niet liefhad?

„Samenstel van al wat het voorgeslacht verworven heeft,
is het vaderland", zegt Gustave Ie Bon, „een ideaal, waar-
van de cultuur altijd de machtigste van alle sociale banden
heeft gevormd".

„De liefde tot zijn lant is yeder aangeboren", lezen we
in Vondel's Gijsbrecht; maar liefde voor eigen land en volk
sluit volstrekt niet in zich geringschatting voor andere lan-
den en volken; dat zou niet het gezond nationalisme zijn,
waarop Johanna Naber doelde, toen zij zeide: „Een wezen-
lijk internationalisme kan slechts worden gebouwd op een
basis van gezond nationalisme."

Nationalisme en internationalisme zijn de, natuurlijk on-
scheidbare, keerzijden van één medaille.

Bij het sluiten van den vrede zullen maatregelen worden
genomen op allerlei gebied, maar het zal geen enkelen
leider kunnen gelukken een duurzamen vrede tot stand te
brengen, wanneer in zijn volk niet de geest leeft, die een
weerklank moet geven op zijn roep, wanneer de te maken
regelingen geen kracht kunnen ontleenen aan de geeste-
lijke krachten in zijn volk, wanneer die in de volksovertui-
ging geen bodem kunnen vinden om wortelvast te worden,
want daaraan zullen zij hun zedelijke kracht moeten blijven
ontleenen om den bereikten vredestoestand te kunnen
blijven handhaven.

Men heeft wel gezegd, dat de tijden vóór de Fransche
revolutie door die omwenteling van den daarop volgenden
tijd werden gescheiden door een zóó diepe en breede
kloof, dat er van verband tusschen die twee tijdperken in
het geheel geen sprake kan zijn.



De tijden vóór en na dezen eersten werkelijken wereld-
oorlog zullen door een nog diepere, nog wijdere kloof zijn
gescheiden; daarom is: het nu het oogenblik voor diepe
bezinning, alvorens dezen nieuwen tijdkring in te treden.

Onze oud-vaderlandsche dichter Willern van Haren zeide
in een zijner gedichten:

„Maar als de vrede praalt met zijn banieren,
Dan zal een andere geest de volkeren bestieren."

Wij zouden dit liever iets anders formuleeren en zeggen:
Wanneer een andere geest de volkeren zal bestieren,
Dan praalt de vrede dra met zijn banieren.

We zullen ons alle inspanning moeten getroosten om
dien anderen geest in de volkeren, d.w.z. in de menschen
tot leven te wekken, den geest der humaniteit.

Dit besef zal moeten worden gewekt en daarna gekweekt
en geleid, terwijl de beginselen ervan zullen moeten wor-
den duidelijk gemaakt, gepredikt en — bovenal — toege-
past, opdat ze zullen kunnen wortelschieten, groeien en
bloeien; en dat alles opdat een duurzame vrede mogelijk
worde.

Helaas geldt tot heden nog teveel de uitspraak van
Alfred de Vigny: „La barbarie encore tient nos pieds dans
sa gaine." (Het barbarisme houdt onze voeten nog omvat
in zijn greep.)

De mensch zal ervan moeten worden doordrongen, dat
hij behoort tot die alles omvattende gemeenschap: de
menschheid; hem zal moeten worden duidelijk gemaakt,
dat hij vóór alles1 in zijn medeschepselen den mensch zie,
tot welke groepeering die ook behoort, en dat hij, bij alle
verschil van zeden, gewoonten, beginselen, stand, klasse,
nationaliteit, volk, ras, godsdienst en wereldbeschouwing,
dezen medemensch de achting en liefde is verschuldigd,
die hij van anderen verwacht, verlangt en eischt.

Zoo zullen de wereldbeschouwingen, de godsdienst, de
rassen, de volken, de nationaliteiten ervan doordrongen
moeten worden, dat al hun leden en die van alle andere
groepen niet alleen lid zijn van hun groep, maar van de
geheele menschheid en dat schade aan een groep toege-
bracht, schade aan het geheel beteekent.

De Staten onderling vormen evengoed een samenleving
als de menschen van één Staat en hebben te dezen opzichte
gelijke verplichtingen.

Dit alles sluit in zich: geen geringschatting, geen min-
achting voor leden van andere groepen, geen zelfgenoeg-
zaamheid, geen verhoogd zelfbewustzijn, waardoor we
menschen van andere groepen beschouwen als niet gelijk-
waardigen, als niet volwaardigen, als minderwaardigen.

Natuurlijk zijn er verschillen in ontwikkelings- en be-
schavingspeil, in karakterdeugden en -gebreken, maar
daarbij zullen we moeten leeren, dat we den mensch in
onzen naaste hebben te achten, zooals wij immers toch
zelf ook altijd meenen aanspraak op achting van anderen
te hebben, en „Wie zijn medemenschen acht, wordt zelf
geacht", zoo luidt een spreuk uit den Talmud.

Niet langer gelde: „Ik ben evengoed als gij", maar: „Gij
zijt evengoed als ik."

Men verwarre nu vooral niet de liefde, die de humaniteit
van ons eischt, met sentimentaliteit, met weekelijkheid;
liefde omvat de begrippen gestrengheid en recht evenzeer
als mildheid en rechtvaardigheid, vergelding en bestraffing
evenzeer als vergeving en genade; zonder deze betrekke-
lijke tegenstellingen zou de liefde ontaarden óf in een-
zijdige, koude, kille overheersching, óf in zwoel weekelijk
bederf.

Wel bedenke men, dat rechtvaardigheid gaat boven
recht; het Recht zegt: Ieder het zijne, de rechtvaardigheid:
ieder het onze; en van het Recht zeiden de Romeinen
reeds: „Summum jus, summa injuria" (Het grootste recht
is vaak het grootste onrecht).

Voorts bedenke men, dat internatnionale rechtvaardig-
heid vooronderstelt nationale rechtvaardigheid.

Voor dit alles zal het echter zeker niet voldoende zijn,
in de hoop dat alles wel vanzelf terecht zal komen, passief
naar een duurzamen vrede te verlangen, maar is voort-
durende, waakzame, levendige activiteit noodig, niet van
enkelen, maar van allen.

Echter, deze activiteit zal moeten worden gewekt, ge-
stimuleerd, geleid en in stand gehouden, omdat elke ver-
slapping ervan, elke inzinking, een nieuwen oorlog zal
kunnen beteekenen.

Hiervoor zal een instelling noodig zijn, die deze taak op
• - zich kan nemen en tot verdere ontwikkeling brengen en

daardoor zedelijke kracht zal kunnen helpen verleenen
aan het nieuwe, thans te verwachten, internationale machts-
apparaat.

Een instelling in den geest van de vroegere „Vereeniging
van vrouwen voor arbitrage en internationale ontwape-
ning", de „Algemeene Vredebond", de „Algemeene Ne-
derlandsche Bond Vrede door Recht" en de „Vereeniging
voor Volkenbond en Vrede".

Al deze instellingen, waarvan een vorige telkens in een
volgende overging, hebben goed werk gedaan,- het najagen
van den vrede op zichzelf werd vervangen door het streven
naar „Vrede door Recht", hetgeen een stap vooruit he-
teekende.



Nu de Volkenbond wel niet meer zal herleven, meenen
wij dat de gedachte „Vrede door Recht" niet meer zal kun-
nen worden gevolgd. Recht heeft voor zijn handhaving nu
eenmaal Sancties noodig van een boven de partijen staand
gezag, en dat zal, althans niet aanstonds, mogelijk zijn.

In nationalen zin toch is het Recht gebaseerd op de t.a.v.
de staatsburgers geldende objectiviteit ervan en wordt in
stand gehouden door de in dit opzicht t.a. der bevolkings-
groepen objectieve staatsmacht, het boven die groepen
staande staatsgezag.

In internationalen zin zal hiervan vooreerst althans niet
volledig sprake kunnen zijn.

Hier ontbreekt een t.a.v. alle staten hooger gezag met
een t.a.v. al die staten objectieve macht.

Ook daarom zal de vred'e niet in stand gehouden kunnen
worden door de strenge regelen van het Recht alleen,
maar zal hij moeten zijn gebaseerd mede op de mildere
regelen der Rechtvaardigheid, een der voorname attributen
der Humaniteit.

„La force restera nécessairement souveraine du monde.
Un des plus importants progrès de la civilisation serait de
substituer les forces moraïes a la force armee." (Macht
zal altijd de wereld blijven beheerschen. Een der belang-
rijkste vorderingen van de beschaving zou zijn de militaire
macht te vervangen door de zedelijke. Gustave Le Bon.)

Is dit te utopisch gedacht?
Wij gelooven stellig van niet:„Les utopies ne sont souvent

que des vérités prématures" (Utopieën zijn vaak voortijdige
waarheden. Lamartine), of zooals Fréderic Passy het uit-
drukte: „De utopie is de droom van heden en de werkelijk-
heid van morgen."

Wij staan aan den morgen van den eersten dag van een
geheel nieuwe tijdsperiode; welnu, laten wij dan beginnen
met te trachten den droom van heden reeds aanstonds te
verwerkelijken en laten zij, die ondanks alles toch zeggen,
dat we dit nooit zullen bereiken, gedachtig zijn aan dat
andere woord van Fréderic Passy, dat luidt: „In zaken van
ideëelen aard kan men nooit van „nooit" spreken."

De instelling, die bovengenoemde taak zal kunnen vol-
voeren, zal natuurlijk internationaal georganiseerd moeten
zijn. Er zal een geweldig arbeidsveld zijn.

Zoo zullen er b.v. gegevens moeten worden verzameld
van alle landen op cultureel- en sociaal-economisch gebied,
die met elkaar zullen moeten worden vergeleken, waaruit
lessen moeten worden getrokken, waarvan de zedelijke
waarden kunnen worden bestudeerd, waarvan voor- en
nadeelen kunnen worden nagegaan.

Er zal een ruime voorlichting, kunnen worden verspreid
omtrent de verschillende volkeren, gedachtig aan het „on-
bekend maakt onbemind".

Rijzende misverstanden zullen wellicht tijdig kunnen
worden bezworen en uit den weg geruimd door te bevor-
deren, dat er een goed begrip ontsta voor de moeielijk-
heden waaruit dergelijke misverstanden vaak voortsprui-
ten. „In this world'a great deal of the bitterness amongst
us arises from an imperfect understanding of one other".
(In deze wereld komt veel verbittering voort uit het elkaar
onvoldoende begrijpen. Dickens.)

Als er meer begrip ontstaat voor eikaars moeielijkheden
en voor eikaars opvattingen en beginselen, zal dat vrede-

, lievende oplossingen kunnen bevorderen: „Tout compren-
dre rend tres indulgent" (Alles begrijpen maakt zeer toe-
gevend. Madame de Stael. Gewoonlijk worden haar woor-
den onjuist geciteerd als: „Tout comprendre c'est tout par-
donner", Alles begrijpen is alles vergeven.)

Voorts zullen er belangrijke statistieken op cultureel- en
sociaal-economisch gebied gepubliceerd kunnen worden,
onder toelichting van de zedelijke waarden der objecten.

Er zal aandacht kunnen worden besteed aan het propa-
geeren van een beter geschiedenistonderwijs, dat niet, zoo-
als thans nog te veel het geval is, hoofdzakelijk tot studie-
object mag hebben de „Histoire-bataille" (geschiedenis
van oorlogen en veldslagen).

Er zullen op cultureel gebied allerlei internationale con-
gresteen kunnen worden georganiseerd, die van gropten
invloed zullen kunnen zijn; om een enkel voorbeeld van
invloedrijke congressen te noemen, denke men slechts aan
de penitentiaire congressen. Er zal invloed kunnen worden
uitgeoefend op film, radio en, binnenkort wellicht, televisie.

Er zal op allerlei gebied internationale toenadering kun-
nen worden voorbereid, bevorderd en tot stand gebracht.

Dit alles boven en behalve het hierboven bedoelde deel
van het werk dat tot het begin van den oorlog de commis-
sies en instellingen van den Volkenbond verrichtten.

En naast en bij dit alles zal een voortdurende propaganda
noodig zijn voor humaniteit en vrede,- voortdurend, want:
„De mensch wordt geboren om zich tot humaniteit te ont-
wikkelen; we zijn nog geen menschen, we moeten het
dagelijks worden." (Herder.)

Voortdurend, want het levenstempo is snel, en een vol-
gend geslacht heeft spoedig geen herinnering meer aan
den oorlog, dien wij nu in al zijn menschonteerende gru-
welijkheid beleven.

Het zal een ernstig en moeielijk, maar ook een langdurig
werk zijn, naar de uitspraak van Gustave Le Bon: „Quel-



ques années suffisent pour civiliser l'intelligence d'n peu-
ple. Il faut des siècles pour civiliser sont caractère." (Eenige
jaren zijn voldoende om het intellect van een volk te be-
schaven; voor de beschaving van zijn karakter zijn eeuwen
noodig.) Daarom worde thans opgericht een Internationale
Unie voor Humaniteit en Vrede.

Juist nu.
Niet alleen omdat de schier bovenmenschelijke ellende

van dezen menschonteerenden oorlog ons nog versch in
het geheugen ligt, maar ook omdat wij onzen kinderen
deze verwoeste, verscheurde en verwordende wereld niet
als erfenis' mogen nalaten, zonder een krachtige poging tot
het aangeven en aanvatten van een ideaal, naar vervulling
waarvan ook zij zullen kunnen streven, en dat in staat zal
zijn een sterken dam op te werpen tegen herhalingen van
deze ellende in de toekomst.

Maar ook juist nu, omdat er nu nuchtere, openhartige,
practische maatregelen door de Staten schijnen te zullen
worden getroffen, om voor den strijd tegen dergelijke her-
halingen hun macht in de schaal te werpen.

Het wil ons voorkomen, dat de stoot hiertoe zeer goed
zou kunnen uitgaan van Nederland, die oude bakermat van
vrijheid en humaniteit, land van Hugo de Groot, den groo-
ten schrijver op het gebied van volkenrecht (De jure belli
ac pacis.) en zetel van het Vredespaleis.

Dat Nederland zich thans herinnere het eenvoudige Ne-
derlandsche spreekwoord: „Men moet het ijzer smeden als
het heet is" en het woord van Napoleon: „Les idees mar-
chent, il faut se placer a leur téte". (De denkbeelden schrij-
den voort, men stelle zich aan het hoofd ervan.)

G. H. HONING.

Amsterdam, 16 April 1945.

Het zoet murmelende beekje van den vrede, die een oorlog
besluit, kan alleen aanzwellen tot den vorstelijken wei-
doenden stroom van duurzamen vrede, wanneer niet alleen
de zware druk van den gletscher der macht het doet ont-
springen, maar wanneer het mede opwelt uit de onuitputte-
lijke milde warme bron der humaniteit.

G. H. H.
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c a"Gwooru op Dovenverne-L
/ ins lu i t ing op het dezerzijds gestelde rapport onder nr. 904 a,
d.d. 16 Juli 1947, kfjn th?:.ns liet volgende vord-vn Medegedeeld:

In het bevolkingsregister te ^ranterdv.ra st? ; t ingeschreven:

Gornelis JYPL,iIo
e'5vtrc"o7 '~5 """en pro c ur e ur
geboren te ' s-Grrvenlicge, 15 JYnunri 1394, ..«ed.er-Uuiaer,
gehuwd net ^illeiaim: Gf-^olinj' vjai _i>nja£pl_,
vonende Lioreelsestr;..; t S huis, ^rasterden-Zuid.

oypkens is v/m rschijnlijk niet ? • ngesloten bij een politieke
groepering, Ur g?n t ven hen v/einig Activiteit 'iit. ^ijn echt-
genote treedt neer op de voorgrond, o . ; - , door iixiLr.. ."uerlc2.cJ£,n-
iieden in de i;ederl;-,nciae Yroix:en üe'v'eging. Beisen zijn vurige
pctc i f i s ten , H-. ;• r hun noorden en Artikelen dringen niet door tot
dë'ïuss.'::, ondr t een en i nder door -.etensch : p.. cli.nkc f oriaulering
en c-rgiriejitering nie'u bevat te l i jk is.Jy_>kens •/ordt l;i de ::ringcn
ven de '..<creld-Jiieniieid~JbeT.:eging at.n OOK me G u i j x ^ O ü u e j - gev/? t;r-
deera. ^r is von nem op poxii;ic^ or justiT,±'-;(:-i geoieü niet,s n? -
ae-LiK.s t-e üie.:

in het Arasterdwase jievolkingsregisT;er is cpgenonen:

Johen Werner lip^ü^Li
g'Btjören :t'e"'Jïïïstefu;:n, 16 Mei 1386, jsi ederl'-.nder,
v on D e roe p kinder?:.rtsB

v/on en d e "Vkn Bfierlestr;:; t 6 huis, yi.-asterdr.n-^uid.

Ook deze ntm is niet ;:, ngesloten bij een politieke of kerkelijke
groepering. Mij is een zeer bekend klnder'-rts en v/ordt om '"ijn
kennis en persoon vrijnel overal hoog gev. rf ' f :rdcerd. Tot dusverre
is hij .iiiiner op de voorgrond getreden in pacifistische of fede-
ralistische benegingen. Door redio-pro? tjes en artikelen over de
verschrikkingen v^n de /itoonbon en de nog verborgen .Mogelijk-
heden Vf -n dit strijdnirki-1 is hij getroffen geworden on heeft
zich toen sponte; n crngeneld voor de .erelci-Senheid-Benering. liij
heeft zitting in het centrcel-^ctie conite v?.m deze organisatie
en is 2e voorzitter van de afdeling zuster d en. Z,ijn betrekkelijk
z'vakke gezondheid belet hen sterk op de voorgrond'te treden tls
spreke?- of leider vi-n vergaderingen, ïoch noet hij gezien -./orde
j ls een vyn de voor'n t f :Tn«l- ,A -p-i ^-nven -in f\^ ; •• -^ A * ^ ,.„n _•..

n
een vyn de voornt-t.nste figuren in de ./.:4.3., die zefcer in de

toekonst nog van zich zei doen spreken, noxel is een rustig non
de conclusie'die ernstig nadenkt over de v;ereldproblemen en tot

1000-4-47



• - K -

is gekomen, dat alleen een wereld-regering oplossing kern brengen
in de politieke, economische en sociale verwarring, Hij goot d-aar
bij uit van de gedachte, dat het niet de 'thans souvereine staten
moeten zijn, die de stoot tot we r ëïd r e g er in g zullen geven, maar
dat zulks alle'én effectvol kon- geschieden door een massa-beweging
onder de wereldburgers, ui j stelt zich voor in de eerstkomende
jaren de ,<e?eld-Eenheid--t>eweging in .Nederland uit te oouweu tot een
organisatie iue~o 'Dijvo^roeola twee miliioen leden l rioxel veronder-
stelt dat er in ons land binnenkort wel een fusie zal plaats vin-
den' tussen de thans bestaande federatieve organisaties, hoewel
zulks dezerzijds sterk wordt betwijfeld om de minder prettige ver-
houding, die er onderling beiroói.- 1 en het grote verschil in" werk-
wijze en doelstelling dezer bewegingen.
uoor Hoxel wordt gestreefd naar een verbetering van de organisatie-
vorm der Wereld-JJienheid-ueweging. Hij heeft als enigfejbe vér tegen-.
wqordiger va n de w. S. B. het congres bijgewoond van de "Movement

. for worlu i'ederal Government", dat ven 17 .tot 24 Augustus j.l. te
mpjitreux^in Zwitserland werd gehouden, nij heeft daar, als lid van
de grootste rjederlands.e' organisatie op federalistisch gebied, het

: wodrd""mogen voeren, «aast hem waren nog een lo S 15 Nederlanders
j f aanwezig, waaronder ooku.tr. Witte HO O GM DIJK, uit Amsterdam en dr.
m «JBRUGMAN 3 , ' s-Oravenhage. net congres te montpeux is bijgewoond
geworden door vertegenwoordigers van 48 verenigingen uit Su landen,
waarbij de verenigde ataten, JOigeland-, frankrijk, Australië, Bel-
gië, italie, Hongarije, Zwitserland, e. a. upvallend is geweest,
dat Kuslf>nd en andf re öost-Suropese staten niet hebben deelgenomen
aan de besprekingen.
nOjQi, die redacteur is van het ^aterdagavdmdblad, schrijft daarin
vrij regelmatig en werkt ernstig at-n verbetering/ae.1s inhoud van dit
blad., waast zijn artikelen schreef hij een propagandistisch foldesfe
tje onder de titel: "Prophylaxis" , waarvan- een exemplaar als bij-
lage aan dit rapport is toegevoegd. Aan de ouders van zijn patien-
tjes reikt hij ster-.ds een dergelijk foldertje uit.
van hem is niets nadeligs bekend in de administratie van plaatse-
lijke politie of politieke recherche.

in het bevolkingsregister van Araster dam staat ingeschreven:

geSbren te Ro t te rdam," **E 3 Maart 1877,
zonder beroep, "
wonende - valeriusstra? t 251, .amsterdam-Zuid.

Met is niet kunnen blijken, dat noning is aangesloten bij een po-
litieke of kerkelijke bev eging. vóór 1923 was hij werkzaam bij het
departement van Justitie en daarbij belast met de leiding van ryks-
opvoëdingsgestichten, o. a. te Leeuwarden, .Alkmaar, Avereest. van
1923 tot 1945 was hij werkzaam als hoofddirecteur van de vereni-
ging "Kuip voor Onbehuisden" te Arasterdam, een zeer vooraansta; nde
organisatie op maatschappelijk terrein. Over de werkzaamheden vm
noning tot het begin van de oorlogsjaren is men algemeen zeer te-
vreden. in opdracht van het bestuur der vereniging ü.v. O. heeft 1133
gedurende de bezettingsjaren getracht de zelfstandigheid der ver-
eniging en haar tehuizen te bewaren en hij is er werkelijk in ge-
sl;.agd de naast hem benoemde vertegenwoordiger van de toenmalige
commissaris voor nlet-conraerciele verenigingen, zodanig om de tuin
te leiden, dat het gestelde doel werd bereikt. JJe middelen, door
noning bij deze manipulaties gebezigd, schijnen echter niet altijd
even fraai -te zijn geweest, men oordeelt daarover althens niet-, on-
verdeeld gunstig, in het docuraentatie-materiaal van d: ar. R. A. te
Amsterdam ̂ bevindt zich een poststuk, waarin wordt gezegd, dat
Honing vóór het afkondigen van de- desbetreffende Duitse verorde-
ning, twee doodse beambten van ii.v.O. ontsloeg en dat hij mee-
werkte om betrouwbare personeelsleden om principiële reeenen te
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teur va n "De ünv/enteling", heeft tot voor kort ec-n rol gespeeld
in de wereld- Eenheid- .beweging, mm-.r is nu om bepric<lde red n en vrn
huishoudelijke f.u-rd buiten de 'vereniging gestoten, ue riogelijk-
heid is niet uitgesloten, dat venger eldü-o . <. j.
is er niet de ma n naar ora passief te blijven.

juie vroegere spreker en strijder voor clv' j^.rtij vr,n de

Gilsjertus j oliannes
g >_ .-.-C--I-CA- 'Ge- j-.;. ../u •.,_•:, t iu, .-J- U Uil l -Ltv,'U
L-, ccouatent van beroep
vonende .bekstraa.t 144 il, Ansterdara-/^^,

is thans secretaris-penningmeester van d«' afdeling .Amsterdam van
de wereld-éénheid-.dev/eging.
uestijds \verden in rapport 1731-21-46 de personalia en antecedent®
vermeld va n een neef van bovengenoemde Jr'iloo, waardoor de indrulc
nu niet bepaald gunstig v/es. ue in d t; t rapport genoemde Jb'iloo lieéi
nooit, iets te :.-u; ken gehad net de r^rtij ven de jj£;{;d en is thans
ook niet v/erkzéu-m voor de wereld-Eenlie id-üer/eging.

De huidige secretc.ris vt:n de W,j>;«B. , dus de bovengenoemde heer
riloo, is een behoorlijk persoon net een blfinco-strt'fregister. ZiO-
?:;ls hij ook in de r^rti j vyn de UIM d tot de gematigde figuren be-
hoorde, zo is hij ook nu een rustig v/erker voor de vsereld-jienheid-
r>ev:eging, die %ich steeds meer beweegt in de richting van noxel
c.s. en blijkbar niet veel neer voelt voor het lav/orierige op-
treden va n jvremers en öak!:er.
riloo s t ?:.; t in d . omgeving van zijn -{goniH/ gunstig bekend, ter-
v;ijl hij ook niet voorkomt in 'de karthoteek van de r.R.A0

Het congres va n de woreld-jDenheid—Beweging, dat aa-nvanlcelijk v;cs
aangekondigd tegen ,-.0 en M September p.s. aal nog -,/el even v/orden
uitgesteld.

lïet 'Zt terdege,vondblr.d'"' , dat tussen £6 duli en 6 September 1947

Verzonden t t n j i fd . C.V.j. , f s - juge . n.-3.
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Amsterdam 13 December

Verslag van een door de "Wereldeenheidbeweging", op 12 De-
cember 194-7, van 20 tot 23 uur, in het Concertgebouw alhier,
gehouden openbare propaganda bijeenkomst.
Deze bijeenkomst was per advertentie bekend gemaakt in het
dagblad "Trouw" van Woensdag 10 December 1947.
V<5dr de toegang tot het Concertgebouw werd gecolporteerd
met het weekblad "Spartacus" en steunbonnen voor dienstwei-
geraars. Dit had blijkbaar niets te maken met de "Wereldeen-
heidbeweging" .
In de zaal werd aan alle bezoekers het blad "Wereldeenheid"
van Zaterdag 13 December 194-7 en enige pamfletten welke daar-
op betrekking hebben, alsmede twee pamfletten van de Inter-
nationale Esperanto* Bond, uitgereikt.
In de zaal waren geen versieringen of leuzen aangebracht.
De bijeenkomst werd bezocht door p.m. 500 personen, waarvan
ongeveer 40 % vrouwen en 60 % mannen. De bezoekers waren zo
goed als allen van gevorderden leeftijd.
Te 20,15 uur opende een der bestuursleden de bijeenkomst.
Deze deelde mede, dat de Nederlandse Were ldeenheidbeweging
zich had aangesloten bij de "Universal Movement for a World
Federation" te Genève.
Daarna werd door een meisjeszangkoor, gevormd uit de leerlin-

; ;/f-§en van de Nijverheidsschopl in de Da Costastraat alhier, on-
'J der lading van Jeanne Bacilek, eerst een marslied en daarna

het "Angelus op Zee" gezongen.
Vervolgens neemt Dr. C.J.SCHUURMAN het woord en zegt deze
als volgt:
De wereld heeft vanaf de grijze oudheid js£, onafgebroken een
rij van oorlogen en daar tussen liggende periodes van oorlogs-
voorbereiding te zien gegeven. Met dat beeld voor ogen zal
het U duidelijk zijn, dat alles waaraan U werkt volstrekt
nutteloos is als U een derde wereldoorlog niet weet te voor-
komen. Br zijn drie categoriawvan mensen. De eerste zeggen,
"spreek niet over de oorlog, want dan roep je hem ops'. Deze
voeren struisvogelpolitiek. De tweede zeggen, " het zal wel
meevallen"en de derde denken " wij kunnen er toch niets te-
gen doenr' en zitten bij de pakken neer.
Als een seheepskapitein op ZQQ^ draadloos gewaarschuwd wordt,
dat er storm op til is, dan neemt hij toch zijn maatregelen.
Wat zou U zeggen van een scheepskapitein, die handelde als
bedoelde drie categorie*van mensen.
Als de derde wereldoorlog ontbrandt, zal men zeggen, "wie
heeft er gelijk". De strijd, zoals die door de atoombom dreigt
te worden, zal U echter belatten waar te nemen wie er gelijk
heeft. Het zal worden een zinloze vernietiging uit angst voor
elkaar. Laten wij samen vaststellen, dat een dergelijke strijd
dreigt en deze voorkomen moet worden.
V/at is de oorzaak van de huidige toestand?
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De oorzaak is deze. De gemeenschap stelt wel prijs op datgene
wat gij als eenling doet. Br is echter geen lichaam of gemeen-
schap, dat prijs stelt op datgene wat een natie doet. Als zulk
een natie zich bedreigt voelt "begint zij een strijd op leven
en dood. Er is een weg uit deze noodlottige cirkelgang. Als
wij zorgen dat er een wereldregering komt, zal het gemeenschaps
leven der naties tot zijn recht kunnen komen,
Wij hebben aanvankelijk gedacht in de U.N. O. een dergelijk
lichaam te hebben gevonden. Dit is echter niet zo. De U.N. O.
blijkt niet anders te zijn, dan het voortzetten van de oorlog
op het schaakbord. Zij is de centrale plaats geworden waar men
bezig is elkaar te verkennen en de komende oorlog voor te be-
reiden.
De wereld eenheidbeweging stelt zich ten doel, het bewustzijn
van een ieder wakker te schudden. In het begin van de bezet-
ting dachten wij ook allen, dat wij er toch niets tegen konden
doen. De illegaliteit heeft echter bewezen, dat het wel moge-
lijk was. Hij geeft daarna een beeld, hoe een klein jongetje
een grote karbouw bestuurt. Deze karbouw is zijn kracht niet
bewust. Zo is het ook met de massa.
Vervolgens geeft spreker een overzicht van de mogelijkheden,
welke zullen ontstaan als er een federale wereldregering komt
en eindigt hij hiermede zijn rede.
Hierna wordt 10 minuten gepauzeerd.
Ha de pauze zingen het zangkoor en Jeanne Bacilek enige liede-
ren, waarna het zangkoor de zaal verlaat.
Daarjia treedt als spreker op, Petrus granciscus KRalItljgHS , ge-
boren 20 Augustus 1914- te Eindhoven, kunsthandelaar, wonende
Rokin 34 te Amsterdam.
Deze begint zijn rede met de mededeling, dat na de bevrijding
een aantal religieuze verenigingen bij elkaar zijn gekomen en
de vraag hebben besproken, of na het gebruik van de atoombom,
de U.l-T.O. ia staat zou zijn een oorlog te voorkomen. De laatste
2 oorlogen hebben 80 millioen mensen het leven gelaten. Zij
zijn tot de slotsom gekomen, dat, wil men een volgende oorlog
voorkomen, het nodig is, dat de Staten afstand doen van hun
souvereiniteit .
Vervolgens geeft hij een beschrijving van de verschrikkingen
van de atoombom, zoals die door waarnemers te Hirosjima zijn
waargenomen. Hu zal men wel zeggen. Hitler had toen hij zijn
oorlog begon, ook gifgas tot zijn beschikking en toch is dit
middel in de laatste oorlog nooit gebruikt. Hitler wist echter,
dat als hij een aanval met gifgas begon hij een tegenaanval
met hetzelfde middel kon verwachten. Dit staat echter geheel
anders met de atoombom. Hij die aanvalt met de atoombom, is
winnazr. Hij wijst daarna op het boek van ïïinstein, "één we-
reld, of geen". De atoombom blijkt een voorwerp te zijn, dat
overal binnengebracht kan worden en vanuit een centrale plaats
draadloos tot ontploffing kan worden gebracht.
De politieke toestand is thans te vergelijken met die in 1914-,
als de conferentie van de grote vier in Londen mislukt, bete-
kent dit oorlog.
Men heeft bij de vorige oorlogen meegemaakt, dat allerlei ver-
enigingen^ beweerden de oorlog te zullen voorkomen, door bij
dreiging van oorlog,- het werk neer te gooien, v/at hebben wij
te zien gekregen. Toen de oorlog in 19W- uitbrak, was hij er
voor men het wist en marcheerden zowel Duitsers als Fransen
onder het zingen van "Deutsland,Deutsland über alles" en de
"Marseillaise" in de gelederen mee.



Smnstein zegt, "nog 6 jaren en dan is het te laat". Hen
schreeuwt er thans in Amerike om, om nu de Sowjets aan te
vallen, vóór het te laat is.
Sinds het begin der Chinese beschaving, duizenden jaren
voor Christus, zijn massa's allianties en verdragen gesloten.
Het heeft nooit geholpen en bleken het slechts vodjes papier
te zijn. De oorzaak hiervan is, dat er boven de souvereine
Staten niets staat. Zij kunnen doen wat zij willen, niemand
houdt hen er van terug. Overal ter wereld bereidt men zich
voor, op de volgende oorlog. Wist U dat de grootste cyclotron
ter wereld in Amsterdam gebouwd wordt.
Vervolgens geeft spreker aan, op welke v/i j ze men oorlog kan
voorkomen. Toen Nederland in de middeleeuwen nog in souvereine
provincies verdeeld was, deden deze niet anders dan oorlogje
voeren tegen elkaar. Vanaf de tijd, dat zij samengevoegd zijn
is dit afgelopen. Toen in de Verenigde Staten van Koord-Ame-
rika, iedere Staat nog op zichzelf stond en er een leger op
na hield, was het daar hetzelfde, ïïadat alle Staten samenge-
voegd v/aren was het ook daar afgelopen. Wij staan thans aan
de rand van een afgrond en kunnen deze afgrond alleen dempen
door het vormen van een wereldregering, politiek of religie
speelt daarbij geen rol. Alle vooraanstaande personen van de-
ze tijd, zoals Attlee, Truman, Paus Pius XII, Sinstein en ve-
le anderen, hebben zich uitgesproken voor wereldregering. Ne-
derland komt daarbij ver achteraan. Waar blijft de Nederlandse
Regering, die in staat is 4 millioen per dag uit te geven
voor een militair apparaat, doch niets uitgeeft voor de we-
reldregering. Hoe komt het, dat op een avond als deze geen
enkele vertegenwoordiger van de politieke partijen aanwezig
is. v/aaroml V/aaroml Wij moeten hier stellen^ de daad.
Over 6 maanden zullen in Versailles mensen bijeenkomen tot
het houden van een congres voor wereldregering. Dit heeft de
steun van vele staatslieden, o.a. ook van twee kardinalen en
van Einstein. Als de wereldregering tot stand komt, zullen
55 millioen militairen overbodig zijn.
Draagt het idee van wereldregering naar buiten uit. Als wij
over 2 maanden hier weer bijeen komen, moet de zaal te klein
zijn. Laten wij politiek of richting opzijde stellen en el-
kander de broederhand toesteken. Denk er aan, dat Christus
gezegd heeft, "wie uwer zender zomde is, werpe de eerste steen"
en dat hij zich niet geschaamd heeft voor het gezelschap van
een moordenaar. Bezint U in dit historisch moment. Het gaat
on het vooifcestaan der v/ereld.
Geeft ons Uw morele steun en helpt ons er voor te zorgen, dat
wereldregering binnen twee jaar werkelijkheid is. (applaus).
Hiermede eindigt spreker zijn gloedvolle rede.
Hierna verlaat het publiek rustig de zaal en wordt aan de
uitgangen gecollecteerd, ter bestrijding van de gemaakte on-
kosten.

Verzonden aanj Hfd. C.V.D.
P. G.
B.M,
H.C.

Den Haag.
A-dam.
A-dam.
A-dam. D-5«
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13 December 1947.
Jeanne Bacilek.

Kaar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer
U te verzoeken mij te villen doen inlichten omtrent de politieke
oriëntering, e.q. activiteit, alsmede omtrent de nationaliteit van
Jeanne Baoilek. die op een op 12 Deeember 1947 te Uwent gehouden
bijeenkomst van de "Wereldeenheidbeweging" de leiding had van een
zangkoor, gevormd uit leerlingen van de Hijverheidssehool aan de
Da Oostastraat te Amsterdam.

Tevens zal ik het op prijs stellen haar volledige personalia
te vernemen.

Set Hoofd van de
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
namens deze:

1?e Heer Hoofdcommissaris ' ,, j el
tan Politie « ysj

\.
\'

$•*, 1.



Commissariaat van Politie
Nijmegen

No.: ID/169.

Onderwerp Inl i C hti n.~ S n.

Bijlage(n): —

Antwoord: —

Nijmegen, 15

BUREAU B TTöec 194,

Ik heb de eer U te "berichten, dat op Vrij-
dag, 12 Dececiber 1947, in nijn ,:;ensente geduren-
de meerdere uren esn vrachtauto geparkeerd stond,
geuerkt GZ-5^501, waarvan op de linnen overkap-
ping de vol^ende/éla^ainnen -«aren aangebracht :

".."ij -..'illen ~eun 3c ',.'sreldoorlo«~.
V/ij ciEen een \.'ercldre,7;erinr.

V/ereldeenh.iids'bev/eging, Arnstel 24 Aasterdaia.
1','sldt U in massa bij de V/ereldeenheidsljs-v/epin,^,

Een v/er e lel of ;-;een .Bereid. "

Ie chauffeur van bedoelde v/agen deelde mede, dat
een zekere Cremsrs of Kreners, r/onende te Anj'ter-
dain, voorzitter van de V/eroldeüiiheidEbe-/8^ing is.
Vermoedelijk is deze Creuers of Kre.-iors identiek

j met Crerners, voorzitter van de lïederlandse Beila-
[iny-Partij, afdelin;" Ancterdan.
Be chauf['eur v/as sinds korte tijd ook lid van de
beweging en in verband met de komende ™rote pro-
pa(js.nda—actie van. de b:r.';e.q;in-™ had hij bedoelde
slagzinnen op zijn \7a~on aangebracht.

co::':iscARi£ VAII POLITIE,
v.

C o l . :

Par. : v»

"(J. Th. Veltuan)

AAN

de Hear iïoofd van de Centrale

te



POLITIETEAMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS /é // *• '^ ̂

INLICHTINGENDIENST
'r » — - • " » f

Nr. LD. 901fe-'V7. Amsterdam, 7 Januari ?;

Uw brief: 25959, dd. 29-12-^7. g n p - A l f p

i*;. • ' * ' - ; .^ .ó- .^- /l/.-v.;:;
Onderwerp: Jeanne Ba c i lek.

Bijlagen:

GEHEIM.

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het volgende
medegedeeld.

De personalia van J.Bacilek zijn als volgt:

l Jeanne Elisabeth BACILEK, geboren 25 Februari 1901 te Arn-
;<| sterdam, zanglerares, wonende Amstelkade 120-11 te Amster-

dam.

, Zij bezit de Tsjechische nationaliteit. Haar vader, Josef
-|BACILEK' geboren 16 Augustus 1859 te Ovcary bij Kolin
* (Tsjecho-Slowakye) , is op 23 Maart 1891 bij de Vreemdelin-
gendienst te Amsterdam, ingeschreven, als komende van Ovcary
Zij woont samen met haar vader op bovengenoemd adres en
voorziet in haar onderhoud met het geven van zanglessen
en het optreden als zangeres.
Vóór de oorlog trad zij op voor de V. A. R. A. microfoon.
Momenteel is zij bezig een zangkoor te vormen uit de leer-
lingen van de Nijverheidsschool aan de Da Costastraat te
Amsterdam.
Haar houding gedurende de bezetting is goed geweest.
Zij bemoeit zich niet met politiek en gaat generlei poli-
tieke activiteit van haar uit. Overigens is gebleken, dat
zij van uitgaan houdt en daarbij het gezelschap van heren
niet vermijdt.

Verzonden aan: Hfd. C. V. D. Den Haag. D-2.

Aan

1000-10-47
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15 December 1947

Wereldeenheidbeweging.

Haar aanleiding van de in Uw terzijde vermeld schrijven ge-
noemde Kremers heb ik de eer U te berichten, dat deze is genaamd
Petrus Jtanoiscus Kremers. geb. EO Augustus 1914 te Eindhoven en
m>onachtig is te Amsterdam, de Lairessefltraat 136.

Kremers was tot voor kort hoofdredacteur van het "Zaterdag-
avondblad11, het orgaan van de "Wereldeenheidbeweging*. Hij is
tevens oprichter en een der vooraanstaande figuren in genoemde
beweging, hoewel hij - voor zover bekend - q> het ogenblik daarin
geen functie vervult.

Het Hoofd van de
CENTRALE 'VEILIGHEIDSDIENST,
namens deze:

De Heer Commissaris
Politie
N ij m e g e n.

J" .G .Crabbendam.



G E H E I M \Woekoy.. x-zichw«

Verslag van een op 13 Februari 19̂ 8 in de kapel van de N.H. Kerk
Wolfheze, gehouden openbare vergadering, uitgaande van "De Beweging
voor Federale Wereldregering".
Aanwezig waren ongeveer 90 personen, hoofdzakelijk verblijvende in de
Blindenstichting te Wolfheze en in het Doopsgezinde Rusthuis "Mooiland"
te Heelsunio
Zaalcapaciteit: 150 personen.

-| Te omstreeks 20 uur werd de vergadering geopend door J. Dillen, oud 81
«jaar, verblijvende in de Blindenstichting te Wolfheze, die de' initiatief -
nemer van deze vergadering was. Hij sprak een kort welkomstwoord en

"'* leidde de spreker, Gunnar Borge Knös, geboren 2k Mei 1899 te Stockholm,
ingenieur, wonende te Hilversum in.
Dese begon met te vertellen, dat hij een boek voor zich had, waarvan de
titel in het Nederlands luidt: "Een of Geen". In dit boek was door ver-
schillende wereldvermaarde natuurkundigen een artikel geschreven over
de atoombom» Het artikel dat Prof „ Einstein daarin schreef, is getiteld
"Uitweg". Hierin komt tot uiting, dat Prof. Einstein thans nog geen uit-
weg bekend is om de wereld te behoeden voor de werking van de atoombom
als oorlogstuig. Knös was in 19̂ -6 zijn lezingen gaan houden om in ver-
band met het atoomgevaar te komen tot één wereldregering. Hij voelde
zich in deze opdracht versteekt door de artikelen van genoemde natuur-
kundigen. Een superfederale wereldregering zou de ramp van de atoombom
van het mensdom kunnen afwenden. In de Beweging, welke hij vertegen-
woordigde, waren ook aangesloten 200 parlementsleden van Engeland, 18
senatoren van de Ver. Staten van Amerika en een lid van de Tweede Kamer.
Als afgevaardigde op het wereldcongres te Montreux was hem gebleken, dat
andere landen deze Beweging al veel verder hadden opgevoerd dan Neder-
land. Nederland heeft in dit opzicht een grote achterstand, die inge-
haald dient te worden. In Frankrijk b. v. heeft men in de grondwet reeds
rekening gehouden met een eventuele wereldregering. %?e hebben verenigd
gezien in de Volkenbond en zien thans verenigd in de Uno de meeste vol-
ken der aarde, dus practisch zijn we reeds verenigd, doch de verant-
woordelijkheid van het verenigd zijn is nog niet geregeld. In de geest
van de wereld zien we een algemeen drijven naar een wereldregering. De
souvereiniteit van de landen is reeds lang opgeheven. Kijken we naar
Nederland, dan valt het ons op, dat we reeds lang leven in een dwangpo-
sitie, dat we afhankelijk zijn van andere staten. Er moet een wereldwet
komen voor een ieder, een internationale politiemacht onder controle
van de wereldstaat, belast met dp opdrachten van die staat. Op deze
wijze zal het mogelijk zijn te komen tot een werkelijk atoomgeheim. In
Amerika is berekend, dat Rusland eerst in 1952 de geheimen van de atoom-
bom kent, omdat het zware water daar nog moet worden vervaardigd. Ura-
nium is daar wel aanwezig, doch dit is niet voldoende. De schaduwzijde
van de atoombom zijn de springstoffen. Als men weet, dat de tegenwoor-
dige atoomboom 66millioen maal sterker is dan de atoombom van Hiroshima,
dan kan men zich enigszins de werking voorstellen. De kracht kan echter
nog vergroot vorden tot iBmilliard maal, doch dan is de grens bereikt.
Als niet wordt ingegrepen, dan zal straks een groot deel van de mensen
worden gedood, doch niet alleen de mensen, maar ook de dieren en planter,
zullen ten offer vallen, mede omdat nog geen verdediging tegen de atoom-
bom is uitgevonden» Amerika is thans zo ver, dat het atoomraketten naar
elke willekeurige plaats op de aarde kan zenden. In Amerika leeft ook
het idee, dat zij zich niet meer zullen laten beetnemen zoals met de
Jappen in Pearl Harbour. Het ge\olg zal dus sijn, dat als Rusland met
zijn atoombom gevaarlijk wordt, Amerika alle steden van Rusland met
atoombommen gaat bewerken. Niet alleen Rusland zal dan uitsterven, doch
ook wij in Nederland zullen door de werking van de gammastralen het
slachtoffer worden. Dit kan en moet voorkomen worden door een Super
Fepeéa?» Federale Wereldregering. De plannen om tot dat doel te kOT'on,
zijn reeds in ver gevorderd stadium. Neten vooraanstaande mannen met

— een —



een wereldnaam hebben zich bereid verklaard een functie in de
wereldregering te zullen aannemen. Volgend jaar zal er te Genève
voor dat doel een congres worden gehouden, waaraan alle vereni-
gingen en bewegingen op dat gebied zullen deelnemen om te komen
tot de oprichting van één x^ereldregering. Bij het tot stand komen
van een dergelijke regering zullen alle landen ontwapend worden,
doch alle zullen een contingent manschappen moeten leveren voor
de internationale politiemacht. Er zal een internationale recher-
che moeten zijn, die zich op de hoogste stelt van de eventuele
gevaren, die dreigen voor deze regering. Mogelijk, dat er ook een
inlichtingendienst in het leven zal moeten worden geroepen. Om
tot deze oplossing te komen, zal een ieder zich moeten aansluiten
in een Beweging voor Federale Wereldregering. Des te eerder zal
het gevaar van de atoombom kunnen worden bezworen.

De rede werd niet vlot uitgesproken, daar de spreker, blijkbaar
een Zweed, de Nederlandse taal niet gemakkelijk spreekt.
Te omstrepks 10 uur werd er gepauseerd en was er daarna gelegen-
heid om vragen te stellen, waarvan door verschillende personen
gebruik werd gemaakt, doch nieuwe gezichtspunten kwamen niet
naar voren.
Aan de hand van verschillende uitlatingen van de spreker zou men
aannemen, dat hij anti-communist is.
Te omstreeks P2.30 uur sloot Dillen de vergadering.
Het geheel had een ordelijk verloop.
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Amsterdam, 20 Maart 19̂ 8.

?eiefeHiseke Bevestiging telefonisch onderhoud hedenmorgen,

1. met ïïr. De Iv'eyer afgesproken al.leen te bellen wanneer
byzonderheden te melden zijn.

2. Vergadering V/ereld Federalisten Beweging op 19.3.̂ 8 in
Concertgebouw (verslag volgt).

VERZONDEN AAN: Hf d . CVD.,TIaag.



N O T I T I E (y V

doorgaans goed ingelichte bron vernam ik, dat
/dat het zeer waarschijnlijk is/de afdeling ^ederland van de

"WORLD FEDERATION UNION" ten nauwste verbonden is met
de "INTERNATIONAL MOVEMENT FOR WORLD FEDERAL GOVERNMENT"
met als nevenbenaming "WORLD FEDERALISTS". öeze organisa-
tie was opgericht door leden, die uit de oorspronkelijke
"FEDERAL UNION" waren getreden.
öe Engelse afdeling van deze beweging noemt zich nog
FEDE.-UL "oNION", maar is in feite geschaard bij de INTER-
NATIONAL MOVEMENT1*.

8-3-48 Lï

C.B. 2393 - 50.000(/̂  30543 - '46
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»\T VEKSLAG- van de op Woensdag, 28 April 1943, in een

zaal van het restaurant "De Kroon" aan het Spui alhier, ge-
houden openbare vergadering, belegd dtoor de Beweging voor
Wereld Federatie.

Aanwezig 25 personen, onder wie 14 vrouwen.
Zaalcapaciteit 60 zitplaatsen.
Omstreeks 20.45 uur werd de vergadering geopendèdoor

P.F.XREMERS, hoofdredacteur van het Zaterdagavondblad "De
Wereldfederalist", vermoedelijk wonende te Amsterdam.

Het doel van deze vergadering is, aldus spreker, een
opig_a^deJLin^sbestuur_vgor.^s-Gravenhage te kiezen.
ATvorens hiertoe óver te gaan v/il ik U eerst een brief

voorlezen, welke ik ontvangen heb naar aanleiding van de vo-
rige vergadering op 19 April j.l. alhier.

Ik weet, dat U allen gebelgd zult zijn over de inhoud
van de brief, doch ik verzoek U allen rustig te blijven en
als ik u de brief heb voorgelezen, dan zat ik Jw mening
vragen, namelijk of U het met de schrijver van deze brief
eens bent.

in het kort kwam bedoelde brief hierop neer. De schrij-
ver was wel voor een Europees federalisme, doch met uitslui-
ting van het communisme. Ben Wereld Federalisme is, volgens
schrijver, onbestaanbaar, omdat het communisme onze groot-
ste vijand is. Nu is mijn vraag, aldus spreker, kan het
communisme ook deelnemen aan het Wereld Federalisme of niet.
Zij, die er tegen zijn, steken de vinger op. Niemand stak
evenwel de vinger op. Daarna gooide spreker de brief demon-
stratief op de tafel, hier aan toevoegende, dat de schrijver
dezelfde gedachte is toegedaan, als een groot deel van het
Amerikaanse volk, dat ook voor federalisme is, om straks
+ 2.000.000 mensen uit Oost Europa af te slachten. Wij hou-
den ons niet op met politiek of geloof, doch wij willen we-
reldvrede en anders niets. Daarna ging men over tot het kie-
zen van een voorlopig bestuur, dat als volgt werd samenge-
steld:
Ie.Voorzitter: JQCHEMS;
2e.Voorzitster; Mevrouw MIBDEMA;

i Ie. Secretaris: ïvjr. SCHADEJDIBERGT
12e.Secretaresse; Mevrouw Cornelissen;
i Ie.Penningmeesteresse; Me juffrouw MEYER;
2e. « » Me vrouw RAAD-BAJC.-CBR;

Plaatselijke propaganda-raadV
^SAZÖStXJ.KNECHT, ̂LAGBWEY. ̂HAKENBESG enXPAÏÏITJS.
Óp 5 Hei 1948 zal de propagandaraad met enlele leden

uit Amsterdam vergaderen, bij de 2e.voorzitster, Mevrouw
MIEDEMA, wonende Copernicuslaan 150 alhier, alwaar zij nadere
instructies zullen ontvangen, vanuit Amsterdam.

De bedoeling van deze propaganda-raad is, aldus spreker,
in hoofdzaak propaganda te maken in fabrieken, werkplaatsen
en kantoren voor het Yifereldfederalisme.

Op Woensdag, 2 Juni 1948, zal er door ons een openbare
vergadering worden gehouden in de "Dierentuin" alhier. Hier-
voor zullen door ons populaire sprakere worden aangezocht.
Wie dat zullen zijn, kon spreker nog niet zeggen. Bovendien
een zangkoor en wel vermoedelijk "Morgenrood" of de "Stem des
Volks". De onkosten, die hieraan verbonden zijn, zal de afde-
ling Amsterdam betalen. Voor 2 Juni zullen er door ons in
iedere courant van Den Haag advertenties worden geplaatst en
bovendien via de P.T.T. 2.000.000 manifesten worden verspreid

-Daarna-
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Daarna werd de vergadering, die ordelijk verliep, om
23.00 uur gesloten.

Zodra de volledige personalia van de bestuursleden zijn
vastgesteld, zullen deze worden toegezonden.

Verzonden op 30 April 1948
aan: C.V.D.
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MüDïï 7 f DDj.,'.G- van da op Maandag, l? A pi il l'.J'! U, .ui 4 en
zaal van restaurant i!De .Iroon aan het i-pui rlhier, gehouden
openbare Vurgadei-ing,' belegd door de 3e v/e g ing voor V/ereld
ge deratie.

De bedoeling v-cn deze vergadering- was, or.i te Isonen tot
oprichting van een afdeling ' s-ü-ravenhrge, van genoemde be-
weging.

Aanwezig v/aren ongeveer 6ü bezoekers.
Omstreeks 20.15 uur wer^ de vergadering- geopend door

«u-
H Ẑ verr.oecelij

f) l

terdrn, die ook de eni-
c„̂ '" gir̂ sjprelcer voor deze vergadering was.

Oremer betoogde, dat in de Beweging voor Wereld fede-
ratie mensen van aile richtingen en van alle standen zijn
vertegenwoordigd. "ïïi.j houden ons niet op net een bep?
politieke richting of relegie", aldus spreker. ':3-een k
11,11;:- of doch een ?.l"eneen nensheids-

yerson
aan:

'.V i j willsn wereldvrede en oese ksn er alleen konen als
er een wereldgezeg, met een haar toegekende macht' bekleed,
wordt geschapen.

onder de souvereine staten heersen allerlei tegenstel-
lingen, die aenleiding geven tot internationale geschillen,
wanneer eer. sta -t zich bedreigd gevoelt door een s rider e
staat, wordt di.:wijln fis laatste argument naar de v/a penen
gegrepen en ie er oorlog. Indien de staten zich echter fede-
ratief aaneensluiten, kan de vrede worden gewaarborgd en zal
dit tevens leiden tot grote economische foorcelen.

Zoals thans binnen de landsgrenzen orde en recht heer-
sen, hoewel daar toch ook een verbitterde politieke- en eco-
nomische strijd "ordt gevoerd, k r n ook in een federatieve
v/ereld orce en recht heersen. Daarom mosten v/ij krijgen "we-
reldrecht!i, "wereldwet" en "wereldorde".

Den wereldregering is in ons aller belsng. Den wereld
vmi ongehence welvaart wacht ons, indien er geen riilliar^en
meer behoeven verspild te' v/orden voor de veiligheid v-;n elk
land afzonderlijk.

Dr dient te komen een wereldgroncwet, die de onderling
verhoudingen tussen de st?ten regelt, een wereldrechtbank,
die de overtreders, ststeri of individuen ter verantwoording
kan roepen en een wereld-nolitiecorps o in de orde te handha-
ven." .

In de pauze bestond gelegenheid om zich els lid van de
beweging' op èe geven, terwijl men tevens zijn mening kon ken
bi:ar maken als voorstander van de oprichting v?n een afdelin.
's-Q-ravenhage, waaraan door verschillende bezoekers gevolg
w e r d g; e g e v e n.

ga de pauze v/erd door Cremer medegedeeld, dat op loens
dag, £3^ipril 194_B.̂  weer een vergadering SF! v/orden belegd
in een saaMÏ van ""restaurant "De Mroon" aan het 3nui alhier,
v/aar dan een voorlopig afdelingsbestuuÉ zal v:orden gekozen.

Dit bestuur zal aitting hebben tot het congres, dat
over + ;; maanden te Amsterdam aal worden gehouden.

;ijdens een m. de pauze .gehouden geüachtenwisseling
werd door Cremer gesegd, dat n r onder de Dederlendse n&.j?ïe--
mentsleden reeds een geheime Damerclub van leden of voorstan
ders van de Deweging voor Wereldfederatie zou zijn gevormd.

Omstreeks 22.35 v/erd de vergsderinw gesloten,
en op 21 i.pril 1943



MIHISiTBBIE YAH ALGiKBILB ZAKEN ' f

's-Gravenhagöj 28 l .aart 194-9.
No.34566. :;„
Onderwierp: Rappe l. G E II B_ I II

Hiernede moge ik U nijn sclirijYen no»>4566
d.d. 31 December 1948 in herinnering brengen,
waarin ik U verzocht rdj te willen doen in-
lichten ontrent de bestuursleden, genoemd op
blz.2, 2e alinea van Uw schrijven no.Doss.24A/
2 d.d. 30 April 1948.

Het spoedige beantwoording zult U mij zeer
verplichten.

TEÏ H)O H) VAH DE DIENST ,
namens dezeï

Aan de Heer
Hoofdcommissaris i ,i
van Politie
te
1 s-aRAVEIIHAfiE.
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MIMIS2EBIE TAK AISEIffiHE 2AKEH
ïravenhage, 31 December 1948,

Betr.: uw söhr«no4>oss.24A/2
d. d. J ;>0 April 1948. G E H E I M

Kasff aanleiding v̂ i Uu bovenvermeld schrijven, moge ik
U verzoeken mij te rillen doen berichten of U big onderzoek
iets nader s bekend is geworden omtrent de bestuursleden,
genoemd op blz.2, 2e alinea van bedoeld rapport.

Met spoedige beantwoording zult U mij ten stoerste ver-
t'liehten.

EET HOuH) YAX; d* DlüIiSS,
voor deze*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
» s-GRAVEHHAGE . J . G .
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ACBjf, ir. _ Pal.
de

bereid ^;eaeralio ;en heo'eejiriu.
, - _j. _. b ^ ' ""Te " 'vehoel v.'?. o e e e d . neeen. oiveveer 400 be

r;:-.' 'e e. vou ..e d er l'"n cl,
:_ 'rru er c, _ : n ,

ijnistreees 20.15 nar v,:erd de vereaderiin; ;;eoe-end door
fde heer 2A.UIC.ri (ve? ;de re r eueven 0 nist t e l c e a d ) , ;' de d. t v /oord
ve::leei-cë 5?Tr""de c.d ' e - o o _ i vo;r;:itter vaii 'iet h o o f d b e s t u u r
der ••.eer

b e t o o u d . •: et seer G ; ; o e i ^ : c e,-;, • .vereicj 'eger n

iu j soor lo rV dre iut ait t . d:re':en.
, -rot -r landen, :;:lcus !v^r--l-:er, gunnen v:or:e;- beschouv.'d ^ls

^;aii0sters , die .':leia"- Ir aden be roven . 'Je >le ine Irnderi bun-
nen o e s c h o u v / Q u o r d e n c'lc u roe t I t u ^ c r . "ie :.: icb Irtea b e r o v e n

bit elles he-f t r: i i n o er':?;:'•" i';. h~b :"eit, d. et "boven de
:,feo ;:r.:erli;b:e l e n d e - i , 'een ; ie t • . - / c h t c e : b e d e :. • ".teri'/eit e teet .

In .b'.erlne ie r:e'i d e s d i i e s ne d^ese re :in" tot een oelos-
e i.•'_;_• . ' e . r o r i e n en -..-erde;-, de veren igde r.-t-;:;;en ;;everi;id. d- le-c lü
"•'.'."':'• ' ' ! • • " • r i "•'" ' o v ol ï '"•" is " 'F'- 'ro ' i 20.1 dit den ..iet voor de ee~
eele v erelcl ...u„nen?

" d i j .:0eten n e b d - e - n een b ovene te tel i .~be :: e-35 r in/; voer de
aleenene belee^e. . e.i v::e:c elb ee'sonderli . j ' .c ic nd een net ioneel
.: • £ v p ;- "ej" b-e hert i^" i ne' v rn de neti on-els bele.n*-'en,

bit is oob net eei^e ey . -doende nidcel.
d'ori / e r s n o c e n , eei r 'eciën, Gle .venhrndel en :i-':r.;;<?li j'.ce r?:.i-

oen r soeeteren -:een • erenzen. .deee rr-u^en bunnen Alleen in

ddbdb/_..-,n)S? r^e -drs-': over de r toün-? ; ie r£ : ie . jese eerelc;r
'e i f r iaêrcie de v-:rsceri::neli jbe uitv;erbin.; v c ; . het ^ toor . rvr .oen.

d-e t e g e n w o o r d i g e v ' e r e l a , e.ldas eere!"er, ver teer t in éen-
eelbde soaiinin,; ele een ^ roep ^even r ; enen in een h-eeo, die be-
sloten h e e f t te v luch ten en vlet deervnor n o,': een leetste

i.: een 1-: etste "be
r een nleuv;e oor-

bob de te^env/oordire wereld sr i
" e r f d e n over c.c. - d '.e

u e n v / o r d e nbe--- •- e-r;;oli ;bre oor log, ".veerin eteoiibe;e.ien
dbt , die e o ' n ;;«'.•; -e l d; i/; e L-.itv.'erbin._; d e o b e n . d- t één bon

v:; ld oen'." e se., z i j n o..: je hè e i . . ede rdend v / e . j te v r .;-en, b" n rl-
...èen , :orden veo rnonen door een b-oven ce ".:erebd ' ' ec te ld cueer--
nêtioacal jennv. die e toonbomeen n i j n no bbein, d? t een ieder
ee..i;:bneli je oin;e;:!er et een e n e n o l ^ e r be.n needr£-. een.

ehe.ns h e e f t , voor zover bexent i , e. lle er n .'.rieribr de etoon-
oo;e, o och de eele- rden ve:belnren, dp.t ov~r eni,-';e r] e r en oob
:-.-nd;re lenden in net "beeit eulden z i j n ven dit vei echrin!:e-

..." f "mp. ' c e "ve een e/i '.vis die e. '-dere l c n d e n .eiln., E;. . - . . , -
e e:, reden.

je enine :oneÜ3' :heid on een b e d o e l d e bedreieinf te ont-
nonen ie de voruirir ven een beiöer^ t ieve ";ereldre---erin ;-. "

7srvoli.;ens n.7erd het v;oord gevoerd door ..evrou"/ db^,^ JUIl
iSLbyIS-?Iin)3LIIAH, ueneentereodsbïd voer de Partij üzrTïe ;,r-

FeTdJ^dTë~ ~7nTs t*e r d e. ra .
De t.preelccter u9tooe;de , d£t er ne de Ie .- .- /ereldoorlo^

-een-
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184/51
ifts Beweging voor wereldfederatie.

V |

X l

op Maandag 5 November 1951 ^®s door Johannes
Petrus'WJSïïL, geboren te Koedijk op ^2-9-28, wonende
te Koedijk, Bene -;enweg nr. 137 oen openbare ver-
gadering uitgeschreven in café Butter te Koedijk.

De vergadering zou uitgaan van de 'Beweging
voor Wereldfederatie", waarvan liet secretariaat is
gevestigd te Bussum, Gr.Hertoginnelaan 36fi.

Als spreekster zou optreden Mevr. Mei jer-Kehrer,
secretaresse van genoemde Beweging, wonende te
Bussum, met als onderwerp: "Is wereldregering voor
ons noodzakelijk.

Daarna zou de heer A.R.Brent, wonende te Bergen
(NH)Breelaan 112, spreken over het onderwerp s ''Hoe
de gedachte /Vereldrsgering zich over onze aardbol
verspreidt.'

De vergadering, die om 19*30 uur zou aanvangen,
kon geen doorgang vinden dsar geen enkele bezoeker
wss komen opdagen. .

De bovengenoemde ïïegl is een echte/ gelukzoeker,
die verschillende beroepen hè af t gehad, maar steeds
heeft gefaald. Als katholiek behoorde hij aanvan-
kelijk tot de K. V. P. ,maar het schijnt dat hij daar-""
mede heeft gebroken. Van communistische .simpathleJin
is hij nimmer verdacht gewees " ~— —-

" •""•"*r"""'"-":-'— - - - - - - . ~ ~ . - - - . L - - L i

15rll~51

LA.U
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bekende kinderartsi Johaja^Werner HOXSL, geboren te Amsterdam,
Mei 1886, aan het. «inde vari het vorige jaar, plotseling

overlec

Wellrcsht ten overvloede wordt liogjnede gedeel d, dat ~op 9 en
October a. s, te Amsterdam het eerste nationale congres v au. de

;1 aal wordeu gehouden.

Verz f aan Hf d. Q, ?, D, , * s-Hage»,

V,

Gezien:

de Hoof doommis sari s vam Politie,.
namens deze,
de Commissaris van Politie,

..v?»».. * , r. '



TE AMSTERDAM
Burea'u; HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D.

Uw brief:

Onderwerp:

4249 - -21 - 48

Amsterdam, 12 Augustus 1948

OPGHJ*

Volgno. v

Wereld-federalisten

Bijlagen:

GEHEIM

r

Aan

Evenals zulks verledem jaar is geschied, zal ook in 1948 door net
"Hovement f or World Federal Government" een internationaal ®<m— '
gres van wereld-federalisten worden gehouden. Be congresgangers
uit de verschillende landen, waarbij ditmaal ook het Aziatische
ras zal zijn vertegenwoordigd, zullem elkander Ontmoeten ia Luxem-
burg em wel van 6 tot en met "H September a» s, " - ~

O.M» zal op het congres beraadslaagd worden over het plan> vaa.de
Engelse parlementariër, TJshborn, tot het in 1950 doen houden vaa
internationale verkiezingen voor een wereldpaflement. Ook zal „ge—
sprokem worden over het mini of meer duidelijk scheiden van de
werkzaamheden tussen Europese- en Wereldfederalisten, Dit laatslbet
zal om tactische redenen een agendapunt uitmaken» M*n verwaeat
nameligik, dat op deae wijze het werken van de Europese federali^s-
t-ea, die aich duidelijker anti-Sowjet willen verklaren, zal WOIP-
dem vergemakkeMjkt, terwijl daardoor in de Beweging voor WereléU
regerimg de' deur blijft geopend voor de Oost-Europese landen,;
Overigens zullen van deze groep statea geern feitelijke congres-
sisten deelnemen. Wel ±>s er een voorlopig comta@t m«t Hongarije
en verwacht mem ook uit andere landen nog waarnemers.

Seer waarschijnlijk zal door de Nederlandse delegatie een reso-
lutie worden ingediend tot structuurwijziging van eerder geno«m<ie
internationale o^'erkoepelingsorganisatie, waarbij dan zal worden
voorgesteld te komen tot fefen in t e rn at i on al e v e r eni gin g v an we reljft-
f ederali stenv De dan noodzakelijk geworden ophef fiüjf van de ver-
schillende n at i onal e organisaties zal in feite slechts formeel
blijven, want uiteraard is in het huidige stadium vam werwezeist-
lijking der idealen een bepaalde binding van de in %ên land woon-
achtige wereldfederalisten om meerdere redeneni gewenst» Om psy-
chologische redenen voelt men bij de initiatiefnemers iets voor
de in de resolutie voor te stellen reorganisatie» Het is niet t@
v e rw ach tem, dat reeds óp dit internationaal congres over deze
materie zal worden beslist,

Van Nederlandse zijde, dat wil dus zeggen, namens de
gederali. steja-Bewe ging", de organisatie, zoals deze hier te lande
is önts"feaan ma de fusie tussen "Wereld-Eenheid-Beweging" en de
"Nederlandse Beweging voor Federale Wereldregering", zal aan het
congres worden deelgenomen, door de volgende reeds min of meer
bekende personen:
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1. Ir. Witte HQOGlNPIJi:..
§eborem te ! s-Grav^nhage, 5 December 1891,
nationaliteit j Nederlander,
wonendef Ybndelstraat 18 boven te Amsterdam;

2» Oornel is Johanne s SCHIJUBIMAN,
1 ^ geboren te Aarlanderveen,5 Juli

nationaliteit: 'Nederlander;
van beroep: zenuwarts,
wonende* Reinier Vinkei eskade 64 huis, Amsterdam;

3* Albertus KOE»'
trè Amsterdam, 3 Juli 1920,

nationaliteit* Nederlander,
vaa beroep: socioloog, x /
wonende: Beethoven straat 38 III, Amsterdam;

ov ««J.F. d '

Qornêli s Bberhard SANngBS. ^,
geborenx te* Amsterdam, 2~4~Augustus
-nationaliteit: Nederlander,-
studerend, ^
wonende ÜVi ott ast raat 13 huis,

1926,

"l-5» get'ras ffraneiscu^s gBBHBS.
„c geborente Eindhoven, 20 Augustus
"nationaliteit: Nederlander-,

*vaM ^beroep! r kunsthandel aar,
woraende: Eokiia 34, te Amsterdam; ' -

•i 6, Heinrich Fri-edrich gerdinand Maria HOLZHAUS,
geboren" te Amsterdam, 26 februari i922,
nationaliteit: "Nederlanderf*
van beroep: manufacturier,- .-

, J wonende: Wagenaarstraat-70 A I, 'Amsterdam; '

xi 7. -Ir» Guianar
ttadere personalia onbekend,
wonende te Hilversum*

Naar verluidt, zou het-Algemeen Handelsblad zich bij voorbaat
reid hebben verklaard een summier congresverslag in haar kolommeia
te plaatsen^, ~ ' *"

het gegev-ene niet van grote importantie -is, dient, toch met
hetgeen hiervoor is vermeld omtrent de congresagenda en de - saffier^
stelling vanX de Nederlandse delegatie op uiterst vea?trouwel-lj|è«>
•wi3a@ "te worden gehandeld»1 Door ©ntactische of róatijd$s&- béi?ic|L,'fe
geding aam derdea Z.OVL de -positie 'vaande
Zoals wel- bekend' z^al -zijü^is de woordvoerder,, van -de Nederlandse,
delegatie op^ het federalisten-cengrè^ vaa 1947 te Möntreux, _de



"^^''^'^v^^-'V-^^ ^v^- •^l-%<fö'-'.'-^''-;-- ^.'-'•;--/'-,-:/"^ .M V V ?'ï**---!'''.?$''i'ï£--r*'i :-vX'r^^';^'^:^• -.•-i-aip i'ifeïw -u-''-£> • ! ,;-' • -ï» v -V/- •-'- ".„-:•"*.'.•''.• ^-."-'"... '. --;. ' , ' : J - •.. •".*-• -• - . ' • • ^ ',. '[ -,. -, ?. •- •. , * . ,-^,';. -. , .- • -•; *:'-..- :-• -•.-..• ,.-„. • - ' . -( -•• ..-:-•_. •• • ••,-,'. - "--jtv.'.-«. . • • • ': :-.;,r;-t,'.'
ï^s^v^'^-.W^- V'1'- :.^-' :-Vv '•/';•-• r.;;;.•:&;;-;?.j«?^r r . ; - . ; - . ; ..;-•!• '::tv- ^:- .^, •;•, • «-;;'-l.y)v- -:;.r?v/^--, ü"; vV.i;*fvV;:-.-y?.'^S
fcI5!r'^'~;^b^;^^:vv<^-; •-;:,:.-v;.ï".?;..;,;.J;.^V^M,;S.I%:. .v'-':.i.^;.'- -;•;.;, Av:;-::'!;^^^.::,;-,,-:-.^',..^',^^' • ^v^v^^i'-^^fr^

:^;',:-..-'- :'

•*•«««>-» -iaAx -4/wvvv 'jyy 'i

V .1



B.X.45880.

NOTITIE.

AANl K.B.

VAN: B.VI.

Naar aanleiding van het gestelde in de "Gazet van Antwerpen" dd. 7-8-
'48 (zie bijlage) moge ik U verzoeken via de Heer W., in België zo
uitvoerig mogelijk inlichtingen te doen inwinnen betreffende bedoeld
congres en de MStop-War" organisatie.
Het zal zeer op prijs worden gesteld, indien gerapporteerd kan worden
over de eventuele verbindingen dezer organisatie met Nederland.

B. VI. 14-9- '48,



; Volgno.

NOTITIE KB.

.AÖ)w-
Op 8-10-48 werd WJ; brief 47170 verzonden aan de Hr.
met als bijlage een verzoek aan SPIL om nadere inlichtingen, te
verstrekken aangaande de STOP-WAR organisatie en het congres te
Heist.

KB, 8-10-48



Vc!-";- . BiA,./l-067/W,I67 _ 50 November 1948
••WTf..- . _ . .. •ƒ>***•. ^^^
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' 7 DEC. 1948 i ^kf m? Nota Nr 4-7I70/CBS/59 van 8.1001948

—^-~ ~ --, VOOR\VERP.« Het "Stop War" Congres«
iJj fOJföb

Het organisme "STOP WAR'8 of genoenia
"Federale Unie-Beweging Voor Federale Wereld--.
regering" (in -*t Frans s C of orcea_ Mondiale*?;»
is "een internationale groepering meifpacifis-
t is oh© strekking»

Dit organisme telt aanhangers in ïu:ig:':-
land .Australië', Amerika» Frankrijk» Duit s l'; n 3,
Italië, Zwitser land , Denemarken» Noorwegen,
Zweden; België en Nederland,

Deze beweging wordt ook nog '"Werelalï-
tegen de soi'log" genoemd ea zou als voornnaiv

ste doel hebbem i de stichting -van de Veroonig:.;
Staten van de Wereld,

Dit organisme verklaart te handelen
boven alle politiek.

Desniettegenstaande werden in België
de federalisten reeds ia sommige dagbladartikeJ.
dongevallen, o »e t, ia een artikel van IvIOYM Andr-'-,
alios Kapitein Freddys geb» te Resteigne- op
29, 9.I9I4, gehuisvest 29 Koningin Astrid steen-
weg te Eigen-Brakeljdie hen beschuldigt doel&in
den van de Sovjets in de hand te werken (Zie
Maandbericht van Juli en Augustus 194-8$ artikel
verschenen in "Europe-Amerique" van 5*8* 194-3)*

In België zou dit organisme omtrent
100,000 aanhangers tellen. Baron Antoon ALLARD,
geboren te Brussel op I60XI»I907,belg, gehuisvest;
te Eeyst-aan-ZeesNr 29 Steenweg op Westkappolloi
verblijvende 38 Emiel Duraylaan te Els ene «is
algemeen secretaris voor "STOP WAR_" in België*

De bestuurszetel bevindt izich 38 E*Du«-
te Eisene j onlangs heeft "STOP WIR7' ©en

vast lokaal gekregen i het is gelegen 16 Grote
Markt te Brussel»

Tot hiertoe heeft de "Wereldliga tegen
de oorlog" nog geen subversieve activiteit ?.an
den dag gelegd,

Van 30 Juli tot 2 Augustus 1948 werd
door "STOP WAR" een internationaal Congres
gehouden te Heyst-aan-2ee, Dit Congres verenigde
belgische en vreemde federalistenjofgevaardig-
den van de federalistische Beweging van Neder-
land waren daarop ook .aanwezig» o SQ,.-. de Hesr
VAN BUïïSCïïOTEÎ  Algemeen 4ecretariB vea de We£fc l
wer kgemgens cha g ve. n Nede.vlandjDcktaT.1 in ds- we-i '
t e iiacEa jppè n ̂ ~ ~~ '



Tijden:? dit Congres handelden d& spro-
ke ra ovar de mi d cl s l e/a $ie hst 2 o uden mogelijk
maken eon wereldfederatie te
alle volkerenbond er onderscheid f verenigd a ou-
den -'lijn» (Zie T^iTen^TBeïïcIrïf van""Uuli I9^)«

Vermelden we verder dct de Hec-r
Antoon,,, die de bezieler WK s van dit Ca
hierbij geholpen werd door zskeran H ''»vsn l'ïüder-lsndsie netion.ilite.it^en die gehuls^ ;•: •
sou zijn te Alkusfiar lïjfeóterle.nd)...

Botrokken» 2011 een oud polió'isko g^vor-
gene zijn en #ieh in België ten teerste- boijw--
r on om leden te minnen voor de Liga voer We r-;-L:i
vrede.

+ -f

NederAand .3ou ook aangesloten zir;a bi j
de Wereldbewegirig ^oor esn Wereldfederatiét "*>.>•• -
beweging siou dfier volgende naam dragen & Bow^-
ging voo_r_een_Ilödep.3le Wer8j.d_vej?onip',lnR't sn~Tiaa::
sooiale tfatel zou zich 11 3urinaaiclaan te Kil-
v e r s ua -, b e - L nc en a

De IfflorBRUGMAKSrgewe3en Hoofdcommigsa-
__. . . HQSgenainK» en iaicjSB zou-

<5en ~c!eeT uïtraalfen van het Comité deaer Beweging-
Do Nederlandse organisatie zou esn ei-

orgr.an bezittsnj de hoofdredactie zou ;va^r-
genomen worden door da Heren A»DIEMA5 - KOK

-t-" en P < P > KRS1ËBS 0 /*«-*• A r^>- ̂ ^j
ta?^_ o^ uJ.F.R,./i/crw^cz^ P^c ^s redactie secretarie zou een sekere
\^\£~*^ HOKING zijntterwijl r-Is medewerkere vrordan v^r-

/ noerad de hierna v eigende personen .t
Prof,Ing, VAK DER LET
L eJ9 FLEMP van 1?UIVS£-AHD
Ings V/,K)LAK
Dokter CoJo

Deze pe^so.aea zouden aller; te Amsterder
gehuisvest zi^n^De ce-Gsctie van. dit blscl is' ge-
vestigd ts Aaiste-rd?A.n?Amstel N;



..D.
S H A A G.

eld-

- . -
* it plaat s eftî

-J-oi^
§i.b

•-ni3 c/tsnoj.r.

-H

__ l
'

._jj^fiSaak-rw8§biafl$;-:éÊ £a|tipnalê ylagggnb|a4 diverse landen
versierd. '̂De ^§^pr.ide® y^^ks^iYe^^^QndpnP^pi^&l® medewerking
= - o^Jie ,i§giê r(9e,̂ Sv2̂ 0̂ 7ttU3rv{ opendeogien onbekjénde vrouw, bij
ohstentenis vai|rPr&î fff ¥4fe-̂ ^̂ ?̂-*ŝ n̂̂ en ̂ or^e inleiding
de vergadering, iadat zij de noodzaak van het tot standkomen
van een wereldregering had weerlegd, verleende zij het woord
aan Jhr.BEELAERTS VAN BLOKLAND (broer van de vice-voorzitter
vande~Raad van State). Deze b"Faoht namens de Nederlandse Be-
weging tot Bevordering van de Internationale Vrede en Veilig
heid een groet over.

in de plaats van Prof.Dr.J.CREYGHTON S.J., die buitens-
lands vertoeft, trad daarna als rspreker ppj ,.

pater POULUSSEN S.J.. ̂  ̂ ^̂ \Tl qo

goed ligt, omdat hij in verband met zijn godsdienst inte^pna-
tionaal georiënteerd is. Hij waarschuwde e^ echter voor, dat
de Beweging zich door bepaalde stromingen z\o«u laten leiden,
waardoor de Christen, in zonderheid de Kath-bliek, zou worden
afgetrokken van het Wereldfederalisme.

"Benheid in verscheidenheid" zei pater Poulussen;"Allen
van welke richting ook, moeten zich er thuis voelen".

I DS.G.AALDEES, Ned.Hervormd Predikant te 's-Gravenhage,
'die na pater poulussen het woord kreeg, legde de nadruk op
het elkander dienen. Hij haalde daarbij verschillende voor-
beelden uit de Bijbel aan.

Vervolgens kwam aan het woord:
piet KRBMBRS (personalia onbekend), voorzitter van de

Nederlandse afdeling van de Wereldfederalisten, die uiteen-
zette, wat de wereldfederalisten nu eigenlijk willen. Hij hè
kelde de verhouding tussen Oost en West, waarbij hij het
Communisme meer lof toezwaaide, dan menig bezoeker naar de
zin was. Verschillende interrupties werden dan ook gehoord
en enkele personen verlieten uit protest de zaal.

Na de pauze sprak A.VIRULY, algemeen chef-vlieger der
K.L.M. Alvorens hij zijn inzichten ten opzichte van het We-
reldfederalisme zou geven, deelde hij mede, dat hij niet kon
Spreken over de organisatie en structuur daarvan. Hij wilde
slechts zijn visie geven als iemand, die ruim 20 jaar over di
gehele aardbol had gezworven.

Dank zij de voortgaande techniek zijn de onderlinge af-
standen der werelddelen steeds korter geworden. Vroeger had
men weken nodig om van het ene naar het andere werelddeel te
gaan. China ligt thans 2 dagen vliegen van ïlederland. In de
toekomst zal dit nog korter worden. Zolang ik in de oookpit
heb gezeten, heb ik nog nimmer een grens gezien. Voor mij
zijn de mensen in Roosendaal precies hetzelfde, als in Ant-
werpen. E0n moeder met kinderen in Nederland is voor mij ge-
lijk aan een moeder met kinderen in China. Over de gehele we.
reld heeft men maar één soort mannen, vrouwen en kinderen.
De verdeeldheid in deze wereld leidt tot excessen. Wanneer di
volken meer begrip voor elkaar zouden hebben, dan konden wij
allen in vrede leven. Kerstmis zal ons er aan herinneren, da-
er vrede op aarde kan zijn, aldus besloot spreker onder luid
applaus zijn rede.

Tot slot van deze avond werd op verzoek &eg. andermaal
-het-
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TO AlfflSHEHE ZAKEN ,"^"V
•tóE^voihage. 17 December 1948»

**s.f \?*lv\ *

i \\\WW*
Betr.t B.Hofkens. \

.„ „ q s HVTM
VI.

Hierfiede heb ik de eer ü te verzoeken mij «el in kennis
té willen doen stellen met de personalia, politieke antece-
denten en verder van belang aijnde gegevens betreffende
zekere René Hofkens. die noonachtig zou zijn te Alkmaar*

"Genoemde persoon zou hebben deelgenomen aan de organisa-
tie "Van een in begin Aogustus in België (Heyst aan Zee)
gehouden congres van de Wereld Federalisten.

f HET HOOJD 7AE DE DIENST,
•J voor dezes

Aan de Heer
CecTRissaris van Politie
te
A l k m a a r»
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Verbinding: 19
A/14 no. 1000'43 DalTHiU 17-12^4-

Onderwerp: Propaganda-avond Wereld Federalisten Beweging

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: idem
Tevens bericht gezonden aan —

Openbare propaganda-avond op 16-12-48 ten 20 uur in een zaal
van het hotel "Noord-Brabant" te Utrecht, georganiseerd door
ds Wereld Federalisten Beweging.
Als sprekers waren aangekondigd:

PETSUS FRAICISCUS KREMEES, geb. te Eindhoven 20-8-14 (Voor-
zitter hoofdbestuur W.F.B.) en
HENDRIK BERlïARDUS BAKKER, geb. te Amsterdam 24-1-10 (Propa-
gandaleider en hoofdbestuurder W.i1.B.).
Muziekale medewerking zou worden verleen door JOKE BOOG-MAN.
Toegangsprijs ƒ 0,25.
De vergadering werd aangekondigd in het "Utrechts Nieuwsblad"

.van 16-12-48 en mededeling tot het houden wrvan werd gedaan
H/door: WILHELMUS PETRUS ANTONIUS FREDERIK HAHTGEING, geboren
\te Den Haag 4-2-07, directeur van een reclame bedrijf, wonende
/Buys Ballotstraat 27 te Utrecht. Hartgiing is wegens lidmaat-

,/j schap N.S.B, met ingang van 7-3-46 voorwaardelijk buiten ver-
| volging gesteld en uitgesloten van het kiesrecht tot 7-3-1956.
f Het Voorlopig Secretariaat wordt door hem waargenomen aan zijn
Vzakenadres, "Vredenburg 10 te Utrecht.

Door het Actie-comité was aan diverse personen een uitnodi-
ging verzonden tot het bijwonen van deze vergadering ( ver-
moedelijk aan esperantisten).
Aanwezig waren ongeveer 90 personen. Zaalruimte, zoals deze

was ingericht, plm. 200 personen. Er waren ongeveer evenveel
mannen als vrouwen aanwezig. Onderde bezoekers werden velen
aangetroffenjdie ook meermalen gesignaleerd werden in vergade-
ringen van de Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", het Huma-
nistisch Verbond en de Internationale Vereniging "Bellamy".
Het grootste gedeelte was afkomstig uit de gegoede stand.

Ten ong. 20.15 uur werd dé. vergadering geopend door een on-
bekend persoon (verm. Hartgring), die mededeelde dat me j. Joke
Boogman door ziekte verhinderd was muziekale medewerking te
verlenen, waarna hij onmiddellijk het woord verleende aan Bak-
ker ,die in een korte rede allereerst sprak over de oorzaken
welke tot oorlog kunnen leiden en later herinnerde aan de beken
uitspraak van Einstein: "één wereld of geen".

Hij vervolgde: "De U.N.O. tracht de vredeswil van de vslkerer:
te realiseren, maar het lukt niet. Er moet komen een centraal
wereldgezag. Ieder land blijft souverein. Ten aanzien van be-
wapening is elk land gebonden aan de wereldregering. Dan kun-
nen de nationale legers worden opgeruimd. De wereldregering
is niet socialistisch, communistisch of kapitalistisch, maar
gebaseerd op wet, recht en orde. We moeten eerst in leven
kunnen blijven om aan al het andere vorm te geven ".

—2—
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Hierna hield KREHCEES een gloedvol betoog.
"Voor ons is er op het ogenblik maar één macht: het getal.
"Dat kan ons misschien, als we gauw slagen, nog bijtijds
"helpen. Wij hebben nu ongeveer 20 millioen aanhangers. In
"India is het Pandit Nehroe, die ons streven steunt. In
"Italië 1 millioen en daarbij nog 20.000 communistisch ge-
"oriënteerden. In Engeland 70 leden van Labour en enige
"conservatieven: ook Eden en Attlee zijn voorstanders. In
"Zweden wordt gewerkt met geldelijke steun van de staat.
"Paus Plus XII steunt ook onze actie. In Nederland hebben
"wij 16 parlementsleden (spreker noemde o.a. Andriessen en
"Prof. Kranenburg). Vanmiddag kwam er nog een zeer hartelijk
"schrijven van de Generale Synode.
"We moeten iets doen aan de praetische realisering van de
"vrede. De jeugd moet ook meewerken in deze per sptctiLef loze
"tijd. Het is onze bedoeling in 1950 een werèldvolksstemming
"te houden, waaraan zoveel mogelijk landen moeten deelnemen.
"Er moeten afgevaardigden worden gekozen voor Genève om
"aldaar een wereldgrondwet te vormen; één afgevaardigde op
"1 millioen inwoners. Nederland vaardigt dan 10 personen af,
"die worden gekozen uit 30 personen. Er is nodig een wereld-
"gezag voor wereldzaken en een nationaal gezag voor nationale
"belangen. 90$ van de Nederlanders spreken zich uit vóór
"wereldregering. Velen hebben zich echter nog niet uitge-
"sproken. Wij moeten ook een beroep doen op het N.V.V., het
"C.N.V. en de K.A.B, en op vele verenigingen. Onze verant-
"woordelijkheid moeten wij beseffen, niemand mag van honger
"omkomen. De vlag van de vrede en de vrijheid moet voorop!"

In de nu volgende pauze werd gelegenheid gegeven zich als
lid of als abonné op te geven, door middel van lijsten
welke op de diverse tafeltjes lagen.

Na de pauze werd medegedeeld dat zich 59 leden en 20
abonné's hadden opgegeven. De minimum contributie bedraagt
ƒ 1 per jaar.

Er werden daarna nog diverse schriftelijke en mondelinge
vragen toegelicht en beantwoord.

Het betoog van beide sprekers werd met aandacht gevolgd.
De heer Kremers ging aan het slot persoonlijk collecteren
voor de vereniging, waarna de vergadering ten 22.50 uur
rustig uiteenging.

Bij het verlaten van het gebouw werden pamfletjes uitge-
deeld van de Internationale Vereniging "Bellamy", inhoudende
twaalf punten uit Bellamy's ee-onomie.

GEZIEN:



40.t l̂ -OOólle.

Bericht: Openbare bijeenkomst van de Wereld-Fedpjaliot.QB
afdeling Haarlem.

Bron : Betrouwbaar.
Inhoud : Betrouwbaar. , , _
Actie : ) '10 JAN. 10.19
Copie :

' A
Op Woensdag, 5 Januari 19̂ 9 vond in de grote zaal van het

Gem. Concertgebouw een openbare bijeenkomst plaats van de Wereld
Federalisten Beweging afdeling Haarlem.

Zaalcapaciteit: 956
Aantal aanwezigen ruim 900 personen; opmerkelijk veel jonge mensen
en vele ouderen uit de Vredesbeweging.
Milieu: middenstand.

Het podium was versierd met een vijftal grote wimpelsC1* rode
en l witte), waarop aangebracht het insigne der Wereld Federalisten
Beweging. Tevens hingen boven het podium de vlaggen der Sowjet-Unie,
Engeland, China, Frankrijk en Amerika en achter in de zaal de vlag-
gen van Nederland, Belgil1, Noorwegen, Zweden en Zwitserland,
Geen leuzen of spandoeken.

Achter de bestuurstafel waren gezeten de sprekers van de
avond t.w«: A. Dienaar Kok(hoofdredacteur van "Het Zaterdagavondblad"

xl(De Wereldfederalist); Piet F. 'Kremers(*!4€jyyn&j:̂ ^
• a4iŜ ie;"ê H3TSV«̂  • HevrouwH.v.d,
STuls-fïnïëlmah '(gemeen teraad sïïd te Amsterdam van"" 'd e "Partij van de

-ï Arbeid) 5 Pĵ î JLJî »_Scĥ  en van het bestuur
^fder afdelïng Haarlem"; d ë"v;oorzlïisc Frans Bvertx Spiering, Paramaribo
,,116.1.1895 en de secretaris Gerrit Johannes Bernardus Bontje, Alkemade
25.2.1900. __— — —

Over Spiering zowel als Bontje werd reeds eerder gerapporteerd,

Na een kort welkomswoord door de voorzitter Spiering voornoemd,
zong het gemengd koor van de firma Enschedé" & Zn*, onder leiding van
J, van 't Vlie, het "Jesu Dulc§ Memoria",

H
A» Dienaar Kok sprak over de wens die in allen leeft om ver-

lost te worden van wat hij noemde "de hele militaire zwijnerij". De
tragiek van deze tijd, zei hij, is aan de ene zijde een run naar be-
wapening en aan de andere zijde een kolossale begeerte naar de vrede.
Het kardinale punt voor deze tijd is, volgens spreker, op welkewijze
het eventueel uitbreken van een gewapend conflict tussen Amerika en
Rusland bestreden moet worden, hoe de grote kloof die de wereld ge-
vangen houdt doorbroken moet worden. Hij verwijt de grote massa on-
verschilligheid; ook de wereldpers wijdt t^ reinig ruimte aan de idee
van een wereldregering. Toch is, aldus spreker, de idee van de Wereld-
federalisten niet tegen te houden.

Pastoor Schalke sprak een kort propagandistisch woord "niet
exptrt ia deze dingen'1, zoals hij opmerkte, doch als ê tĥ usĵ s t_lid .

Het is niet voldoende, zei vervolgens Mevrouw v.d. Sluis-Fin-
telman, om de vrede te willen; als wij niet komen tot een wereldre-
gering zal dit alles niet helpen. Als wij het moeten hebben van de
parlementen der wereld dan krijgen wij weer een derde wereldoorlog en
geen wereldregering, riep Mevr, v.d. Sluis uit(applaus). De vrije

verkiezingen die in 1950 door de Wereldfederalisten zullen worden
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gehouden,^.ztetf spreekster als, de enige mogelijkheid om de parlementen
x '̂ fefdii&ng'en.̂ i:̂  doet1 rë¥n itracn'Wg ̂ etöep ë̂  detrvr!ë'8:èvsfwî  der mensen.

Wanneer .dit geslacht, aldus spreekster, niet in staat is om de
wereldvrede, te,, organiger^n, gaat dit geslacht ten onder. Laten wij
dan de kra-cht vintrehV"'riep**zij uit, waar wij ook geplaatst zijn,van
hoog tot laag, om te pogen ons in te zetten voor de vrede.

Sprekende over het doel der Wereldfederalisten zei P.F.Kremers:
"Wij willen de souvereine staten de macht ontnemen om ons georgani-
seerd uit te roeien". Is wat wij willen een bereikbaar ideaal?,vraagt
spreker* Als voorbeeld haalt hij aan de Verenigde Staten, Zwitser-
land en ons eigen land na de Unie van Utrecht, toen Friezen, Gelder-
sen en Hollanders besloten elkander niet meer te beoorlogen.

Sprekende over de U»N«0» riep spreker uit, indien er iemand in
de zaal is die meent, dat bij een eventueel uitbreken van een gewa-
pend conflict tussen Amerika en Rusland de U.N.O. in staat zal zijn
om de vrede te bev/aren, dat hij of zij dan de vinger. >ppsteke»

Spreker gaf een uiteenzetting over de kracht der beweging in
de gehele wereld en liet een reeks van landen de revue passeren. In
Nederland zouden volgens hem, de federalisten thans lo.OOO aanhangers
tellen en gepoogd zou worden om dit getal in 19̂ 9 op te voeren tot
100.000.

Sprekende over de bereikbaarheid van hun streven, geeft spreker
een uiteenzetting op welke wijze zij het door hen gestelde doel den-
ken te bereiken. Na de officieuze volkerenstemming in 19̂ 0 zal van
elk millioen inwoners van een land een afgevaardigde uit het volk
gekozen worden en gezonden naar de Wereldconventie in Genève. Zij
zullen tot taak hebben om gezamenlijk te komen tot het vaststellen
van een Wereldgrondwet, welke zal worden voorgelegd aan alle rege-
ringen» Als voldoende mensen zich achter ons scharen, zegt spreker,
zal niets ons tegen kunnen houden. Blijf niet .thuis, zitten. '-**'--ftltiil
spreker uit, doch ga de straten op met vllegTenife 'vaandels
trom. Wij hebben jullie nodig, zonder jullie .steun
Tot zijn geloofsgenoten, de katholieken en t̂ -̂tóî
zegt spreker: Vraag Uzelve af of ge alles gedaan hebt om de afgelopen
oorlog te verhinderen, gij hebt gezongen "Vrede op aarde" en beleden
het "Gij zult Uw naasten lief hebben als Uzelve". Dit laatste slaat
echter niet alleen op Nederlanders, doch dip iedereen.

Spreker releveert wat hij noemt "het hongerrapport" en noemt
diverse cijfers betreffende hongerende kinderen en kindersterfte in
de wereld van heden. Wat is het perspectief voor de jeugd, vraagt
spreker, "vallen op het veld van eer"?; in wat voor wereld hebben wij
hen geplaatst,

Nadat hij het verzoek had gericht tot de aanwezigen om na de
laatste toespraak te blijven zitten, omdat dan gewerkt zou worden met
intekenlijsten voor lidmaatschap, besloot hij zijn toespraak met de
woorden: "In naam van de 60.000.000 doden van twee wereldoorlogen,
vraag ik U: teken,teken,teken, opdat spoedig de volkeren elkaar zullen
vinden in een wereldregering",

Na het circuleren der intekenlijsten werd de bijeenkomst te
ongeveer 22,30 uur besloten»

Voor het begin van de bijeenkomst colporteerden ̂  mannen en l
vrouw voor de ingang van het gebouw met exemplaren van "De Vlam", ter-
wijl in de zaal een onbekend gebleven vrouw steunbonnen van het steun-
fonds voor daadwerkelijk anti-militairisme aan de man bracht, kenne-
lijk buiten voorkennis van het bestuur der Wereldfederalisten en tot
hun ergernis,

Aan de ingang van de zaal werden exemplaren uitgereikt van "Het
Zaterdagavondblad"(De Wereldfederalist), In de zaal werd het boekje
"Wereldregering" te koop aangeboden, alsmede insignes van de "Wereld
Federalisten Beweging»
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Verbinding No»28
VD. No. l,-156/48
ONDERWERP:
"Inlichtingen omtrent
R.HOFKENS".-

GEHEIM

Datiim van ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:

17 December 1948, No* 5099ê

Betrouv/baar.~

In antwoord op bovenvermeld schrijven bericht ik U, dat

de daarin genoemde RBNé HOPKENS niet in het Bevolkingsregister

dezer gemeente staat ingeschreven en van zijn aanwezigheid

in deze gemeente tot op heden ook niet op andere wijze is

kunnen blijken.-

AAN

de Heer HOOFD VAN DB
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No,68

*3- G r a v e n h a g e .-
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Bericht: Openbare Vergadering"Wereld Federalisteb.v̂ 6WBging" afB.Haarlem<
Bron : Betrouwbaar. i— -.-,—„,,. f
Inhoud : Betrouwbaar.
Actie :
Copie :

Op Maandag 2*f Januari 19̂ 9 vond in het Gem. Concertgebouw een
Openbare Vergadering plaats van de "Wereld Federalisten Beweging" afd»
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Einde 23.OQ uur.

Aantal aanwezigen: ± 1500 personen. Stemming: zeer enthousiast.

Sprekers: Ie. Abbé Pierre, Frans parlementslid, verzetsleider, Jezu-
ieten pater;

l 2e. Ds. C.H. Brandt, Luthers predikant te Haarlem;
~e. Mevr. E.v.d.Sluis, Gemeenteraadslid A'dam voor de P.v.d.A,
e. P.F, Kremers, Alg.voorzitter hoofdbestuur W.F.B.

Ongere^ldheden kwamen niet voor. Voor de ingang van de zaal verspreid-
de de werkgroep "Radicaal Pacifisten" vlugschriften; voor de inhoud
daarvan wordt verwezen naar bijlage ,1.

Na een korte inleiding door de plaatselijke voorzitter F.E. Spie-
ring, gaf deze het woord aan de Ie spreker Ds. Brandt.

Deze vroeg alle aandacht voor het W.F. omdat een 3® wereldoorlog
voor de deur staat. Naar zijn mening was er slechts één oplossing om
de ondergang van de beschaving te redden, n.l. het gedeeltelijk ophef-
fen van de nationale souvereiniteit. Of een 3e wereldbrand zal uitbre-
ken weet alleen God die ons allen leidt als de grootste wereldregeerder.

Spreker was ervan overtuigd, dat, wanneer het ideaal was bereikt,
er geen sprake was van een hemel op aarde, dat kan immers niet. God
leerde ons dat al het stoffelijke voorbijgaande is en er zal geween zijr
en geknars der tanden. Toch moeten wij de naastenliefde, die uit hogere
regionen stamt, betrachten, en zij is het onmisbare element voor W.F.
Tegenover de haat en hebzucht van de zieke wereld, moeten wij actief
strijden voor naastenliefde en verdraagzaamheid. In de W.F. staat zal
het nationale element niet geheel over boord worden geworpen; neen zo
vervolgde spreker, het woord van Prinses Wilhelmina aanhalende: "Wij
willen ons zelf blijven".

Vervolgens vroeg spreker zich af of een W.F.staat tot de moge-
lijkheden behoorde. Naar zijn mening wel en verwees naar de oorlogen
gevoerd tussen Hollanders en Friezen. Ook zij kwamen tot elkaar en
waarom wij niet? God geve, dat Nederland met liefde het Indonesische
volkslied zal horen en verstaan zoals wij dtit thans ook met liefde
dat der Friezen aanhoren.

Spreker besloot zijn betoog met de wens,dat deze generatie het
mocht beleven,dat alle kinderen van één Vader elkaar de hand reikten.

2e Spreker: Abbé Pierre.

Deze sprak in de Franse taal, die met tussenpozen in het Neder-
lands werd vertaald.

Na zijn excuus het ^ederlands niet te beheersen schetste spre-
ker de problemen, waar de wereld voor gesteld is. De mensen begrijpen
deze problemen niet. Door de eeuwen heen is gebleken, dat wij altijd
hebben gestreefd naar een eenheid die nimmer bereikt is. Wel het te-
gendeel, dat ontaardde in de grootste verwording der mensheid.Hieraan
moet en zal een einde komen; wij moeten luisteren naar het morele woord
van God en daarop vertrouwen. Zijn wet is de juiste.
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Op welke wijze moet het mensdom in deze atoomeeuw geleid worden, zo
vroeg hij. Het Pacifisme faalde, doch nu is het enige middel ontdekt.
Alle statens staan een deel hunner souvereiniteit af met gevolg dat de
vrede gewaarborgd is.
Niet alleen hier, doch ook de Azieatische volkeren moeten toe treden.
Twee jaar geleden vergaderden delegaties van elle landen en stichtten
het W.F. Het congres *f maanden geleden te Luxemburg bevestigde hun over-
tuiging. Het is nu onze taak onze wensen kenbaar te maken bij de parle-
menten en zij zullen moeten luisteren.

Garry Davls, wordt door velen een dwaas genoemd; waarom?
Deze man, die ik persoonlijk ken, is als oorlogsvlieger moe van dit
lufeubere werk. Vooral het afwerpen van de atoombom schokte hem. Na de
oorlog reisde hij als acteur door de wereld en kwam uiteindelijk tot de
conclusie zijn vaderland te moeten opgeven en wereldburger te moeten
worden.
Steeds na een dwaze oorlog menen wij een ideaal bereikt te hebben, daar-
na nemen de hartstochten weer toe met gevolg dat wij weer voor hetzelfde
feit staan. Daarom is het W.F, de enige oplossing.

Spreker bek&oot met een aanhaling van de woorden van Einstein:
Als de mens niet tot eenheid komt, zal de wereld zich tegen hem keren.
Dese woorden zijn een waarheid, zoals God ons heeft voorgehouden. Laten
wij eindelijk beseffen Christen te zijn niet alleen met het woord maar
vooral door de daad.

Na 20 minuten pauze verkreeg Mevr. E.v.d. Sluis het woord.
Spreekster concludeerde dat elke dag nieuwe botsingen ontstonden, ter-
wijl het mensdom achter de feiten aanliep. Nu de tijd van de souvereini-
teit voorbij is, komt de vraag of wij zullen mee organiseren of door
onze natuurlijke schuwheid het onheil in de hand zullen werken,
ïelen zien de W.F, als utopisten, doch dit zijn wij pertinent niet. Deze
wereld waarin de geest van Kain triomfeerde moet door één regering ge-
leid worden. Ook vandaag klinkt het woord tot ons:"Waar is Uw broeder?",
De practijk heeft geleerd, dat geweld nimmer een oplossing bracht. Wij
willen niet opnieuw het slachtoffer worden van de wereldse waanzin. Na
5 jaar oorlog is de grote verwildering en afbraak te voorschijn gekomen.
Dit gevaar kan bezworen worden door het W,F. De mensheid worstelt met
problemen als bewapening en wederopbouw. Is het niet al te dwaas dat
1/3 van het wereldkapitaal wordt verknoeid aan de bewapening, terwijl
de wederopbouw daar achteraan hinkt. Het vredesverlangen na de vorige
oorlogen was éteeds groot, doch niet goed georganiseerd» Nu hebben wij
de grote kans om onze plaats in te nemen in de rij der wereldvolkeren.
Als wij in God geloven, dan moeten wij ons als öhristenen tonen en
blijk geven de drang van het Evangelie te hebben verstaan. Zij die geen
Christen zijn en voor ons de schouders ophalen tonen ons de kwitantie
van onze collectieve schuld. Wij gezamenlijk kunnen een derde wereld-
brand voorkomen, door een deel onzer souvereiniteit af te leggen, zodat
de wereld zal bl^oien zonder vrees en gebrek. Alle goede bedoelingen
zijn vergeefs als wij geen lid worden van het W.F, Laten wij bedenken,
dat wij tegenover onze kinderen verplicht zijn een eenheid te smeden,
zodat zij behoed worden voor de rampen die wij geschapen hebben. Wij
zijn door God begenadigd met rede, zo besloot zij, laten wij als Zijn
kinderen verantwoordelijk worden en eindelijk een wezenlijk Christen
zijn.

De laatste spreker P*F. Kremers, constateerde, dat terwijl in
Haarlem 1500 mensen vergaderden, ook in andere landen voor hetzelfde
ideaal gevochten werd. Deze mensen hebben hun eigen strijd en tegenstel-
lingen opzij gezet om te komen tot een wereldse staatkundige vrede.
2 milliard mensen hebben genoeg van plunderen en moorden voor een sou-
vereine staat. Wij moeten de souvereiniteit omverwerpen om tot een
werkelijke vrede te kunnen komen. U vraagt zich af, wat moet ik doen?
Er is slechts een concrete weg, ondanks de spotternij van de practische
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politici. Laten wij nuchter zijn, wat hebben zij in de wereld bereikt?
Chaos op chaos. Ook nu weer bewapenen wij ons als waanzinnigen. Laten
wij ons niet leiden door laksheid, doch met iets posltiefïannis gaan.
Het lidmaatschap van de W*F, Als gij voor de rechter stoel van Chris-
tus geleid wordt zal U gevraagd worden:"Wat hebt gij gedaan?". Moet dit
een hulpeloos gebaar worden gelijk dat van "Pilatus"? Gij behoeft U
niet te generen om toe te treden tot het W,F, God geneerde zich zelfs
niet om tussen moordenaars te worden gekruisigd. Wij moeten erkennen
dat wij niet altijd onze "Broeders hoeder" waren. Op dit moment nu 100
millioen kinderen honger lijden zullen er 20 millioen van honger om-
komen» Dit is onze schuld. Wij moeten ons nederig op de borst klappen
en tot ons zelf zeggen "Mea Culpa-mea culpa". '""""""
In de zomer van 1950 zal een wereldstemming worden gehouden. 10 Neder-
landse afgevaardigden zullen naar Zwitserland vertrekken, alwaar be-
slist zal worden over ons geluk. Ook U heeft de morele plicht mee te
werfcan.
In deze zaal krijgt U de gelegenheid Uw naam te plaatsen in het Wereld-
adresboek van Wereldburgerst Als consequentie zit hier aan vast, dat
gij in 1950 deel zult nemen aan de wereldverkiezingen. Gij zult in de
straten van Haarlem actief moeten propageren of is dit U soms te cru?
Bedenk echter dat een 3e wereldbrand meer "cru" is. Hier in Haarlem
telt het W.F. 900 leden, verdubbel dit aantal vanavond. "De kosten be-
dragen als minimum slechts f.1.- per jaar. Ik weet zo vervolgd hij
sarcastisch, dat juist dit, n.l. de centen, het moeilijkste deel uit-
maakt van het opgeven van onze nationale souvereinitelt, doch schroom
niet". Laten wij elkaar de hand reiken, zodat wij kunnen zeggen, wij
hebben onze plicht gedaan en de wereldsolidariteit betoond. In Frank-
rijk heeft men in de grondwet een artikel opgenomen, dat men bij een
eventuele wereldregering afstand wil doen van de nationale souvereini-
teit. Ook hier moet 't zo ver komen. Onze Ie taak is te zorgen dat de
volksstemming een succes wordt. Bij gehouden proefstemmingen in Amerika
bleek dat 92% zich voor wereldregering uitsprak» In een Duitse stad
zelfs 97$• Ons ideaal kan en moet verwezenlijkt worden, want wij zijn
op de goede weg.
Hedenavond meldden zich reed57^7 nieuwe leden, dit is de helft van de
aanwezigen, gaat zo voort, besloot spreker na een anthousiast betoog»

Tenslotte zij versmeld, dat de zaal was versierd met de vlaggen
van de "grote vijf".
(Het verslag voor de "Waarheid" werd opgenomen door C. de Rover, Max-
wellstraat 8).

Het publiek bestond voor het merendeel uit middenstanders en beter
gesitueerden.

Bijlage: l /̂ 26 Januari 19*+9.

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
^avastraat 68
* s-S r a . y e n h a g e .



Afschrift
'; ' RADIKAAL PACIFISME,BN DE OORLOG * IN INDONESIË.;

De militaire acties die de Nederlanders'op 18 .December 19 V8 zijn begonnen
tegen de Republiek Indonesia, is een zeer bedenkelijke .uiting van een zeer
•bedenkelijke politiek. ' • . . • n-

In 19*+1 ging het Nederlands imperiiim roemloos onder. Het kwade geweten van
de koloniale overheerser had zich voortdurend verzet tegen het weerbaar ma-
ken van het Indonesische volk. Tot het laatst toe werd d-oor de Nederlanders
met hautaine minachting elke poging afgewezen om de vertegenwoordigers der
Indonesische volken te laten deel hebban'aan het besturen van hun eigen lot,
Een spinneweb aan verboden, verbanning, kerker en concentratiekamp waren
het enige antwoord van de Nederlandse overheerser op de vraag om recht. Het
kaartenhuis van het Nederlandse gezag stortte bij de nadering van de Japan-

- riers ineen.
i '

Na de bevrijding werd de Republiek Indonesia uitgeroepen op initiatief,van
de vrijgeworden jeugd. -De Nederlanders, in overgrote meerderheid, geladen
met ressentiment en woede, over deze geslaagde nationale revolutie, waren
evenmin in^staat ,als bereid tot de zedelijk enig juiste houding: het be-
gr-deteri van het bevrijde Indonesische volk als .-gelijkwaardig$ géïijkberech-
_tigd temidden der andere volken. . " - ' •

, . Eet ieder dienstbaar mid<§el,c wettig,:c-f niet, grondwettig of niet,
. werd vanaf het begin getracht de Republiek te verlammen. ' •

• '' • ' • i • .
Waar de Nederlanders de macht hadden, misbruikten zij die, om de oude kolo-
niale verhoudingen te herstellen. De eilanden buiten Java en.Sumatra, die
tot het rechtsgebied der Republiek behoorden'werden vroeger of later door
4e Nederlanders bezet. Op Java en Sumatra werden .militaire steunpunten vef-
overd. Een economische blokkade forceerde in de gebieden der Republiek
honger en gebrek. . '

De actie van 20 Juli 19̂ 7 beroofde haar opnieuw .vari grote delen van Java.
De actie van 18 December 19*+8 bracht haar uiterlijk de genadeslag.

Het heeft er de schija van of het Nederlandse volk, murw geworden door de
jaren van de bezetting en niet minder door de jaren daarna, deze gehele po-
litiek zonder protest aanvaard. ,

Grote delen der bevolking worden beheerst door politieke en kerkerlijké or-
ganen, die zich vrijwillig bij deze politiek hebben ingeschakeld en die
daardoor zichzelf en hun aanhangers als zelfstandige kracht hebben lamge-
j.egd en uitgeschakeld. De kleine groepen, wie het ernst is met de beginse-
len van recht, vrijheid en vrede, kunnen noch mogen zwijgen.

Noch tegenover zichzelf, noch tegenover de beginselen, die zij aanhangen,
noch tegenover het Nederlandse volk, noch tegenover,Thet•Indonesische volk,
noch tegenover de wereld. .

Zij moeten getuigen, dat zij zich in niets verbonden of gebonden kunnen
voelen door of met de bedrijvers van deze misdaden.

Zij kunnen en moeten getuigen, dat er in Nederland nog enkele duizenden
leven, die het hoofd van Baal niet hebben gebogen.

, Zij moeten getuigen, dat de Nederlandse regering en het Nederlandse
. volk, in zover het zich achter de regeringspolitiek stelt of zich
, daartegen niet openlijk verzet, zich door deze actie en deze poli-
-. tiek schuldig maken aan een oorlogsmisdrijf in de zin van het Neu-
. renbergs Charter, aangezien hier op ontoelaatbare wijze het elemen-
„ taire en onvervreemdbare recht op vrijheid van het volk der Repu-
. bliek wordt aangetast en ondermijnd.

Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek niet alleen zijn in



strijd met de beginselen van. het volkenrecht, maar ook met de beginsels
van de Menselijkheid.

Zij moeten: getuigen, dat'deze'actie en"déa'«: politiek strijdig zijn;met de
eisen van het gézo'nd verstand én dat ze de mogelijkheid ondermijnen, om
in de wereld van Zuid-Oost Azië iets te verwerkelijken'van recht on vréée,
gegrondvest op en in overeenstemming met de vrije wil der bevolking.

", 2i3 moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek strijdig zijn met het
inzicht,In de werkelijke gang der geschiedenis, omdat'het een ergerlijke
aanmatiging is van dit kleine, :nog maar ten dele aan feodale voordelen ont-
groeide Néder'la'ndsë volk, om op l'ï.OOO k.m. afstand een eilandenrijk ter
grootte 'van geheel Europa eenzijdig de wet te willen voorschrijven.

Wereldoorlog II heeft het Nederlandse volk uitgeput en bankroet :gemaakt, zo-
dat het alleen nog bestaan kan bij de gratie van buitenlandse hulp. Wereld-
oorlog II heeft aan Indonesië" geleerd tfat de Nederlandse heerschappij waard

ils', toen ^ederland het opzettelijk betrok in het conflict mét Japan en het
j onder d'e overweldiging van de:Japanners liet komen, .hetgeen op niet minder
• dan 2 mlllioeri doden kwam 'te stadn.

Zij moeten getuigen, dat Nederland elk recht heeft verloren, om,
dwars tegen de organen van het volkenrecht in, en de gehele wereld
tartend,,,-r,vo;or zover.d,eze .nlet, rzóals Frankrijk, slechts als kolo-
niaal mederplichtigè rkan gorden 'beschouwd, •"• met mï'li't'air geweld
een "koloniale onderdrulhtingspolltlek 'voort 'te zetten.

De tegenstelling in-de wer,eld spitst "zich toe. Tegenover het Amerikaanse
blok, .agressief .en machtsbewus,t, ,staat hét ,Russische met niet minder agrés-

-ss,ieve, bedoelingen.; De .andere, en de kleine volken, waaronder ook Nederland,
zouden zich kunnen verénigen t,ot een derde macht. Speciaal onder de Azia-
tische volken is een streven merkbaar om actief deze derde, macht te'gaanr
vormen. India heeft zich bij monde van zijn minister-president het duide-
lijks.t erfv0,or uitgesproken; inp.laats van voor deze, reddende politiek open
te staan en daaraan deel"• te nemen, heeft het de Nederlandse pacifisten en
democraten uit het stenen tijdperk, in wier handen de militaire leiding van
dit land ligt, behaagd, aâ n de conflicten in de wereld.er nog een toe te

.voegen, ..waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. ':

En dit is bovendien gebeurd op een wijze, welke strijdig moet worden geacht
-met alle goede -trauw-en'behoorlijkheid. . ,

Inzonderheid, jegens het;Indonesische volk willen de Eadikaal Pacifisten
verklaren, dat zij'deze daden der Nederlandse regering beschouwen als een
schande en een smaad en zij willen 'd.e. ,hoop uitspreken,, dat de organen van
het volkenrecht, hoe gebrekkig zij ook mógen zijn en hoe verwrongen het
recht, dat zij spreken, ook is, ten spoedigste de wegen zullen vinden, om
.het•-,grove onrecht, dat in, deze .Nederlandse, agressie gelegen is, ongedaan
te maken en aan de Indonesische volken het recht en5'de vrijheid te doen
wedervaren, die zij voor zich verlangen, gelijk wij voor ons.

'WERKGROEP VOOR ' R AD IK AAL ' PACIFISME.

- r



Bericht: Openbare Vergadering"Wereld Federalisten Beweging" afd.Haarlem*
Bron i Betrouwbaar.
Inhoud t Betrouwbaar.
Actie i
Copie j

Op Maandag 2*+ «Januari 19̂ 9 vond In het G*m, Concertgebouw een
Openbare Vergadering plaats van de "Wereld Federalisten Beweging" afd»
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Einde 23-60 uur.

Aantal aanwezigen: * 1500 personen. Stemming: zeer enthousiast.

Sprekers: Ie. Abbé Pierre, Frans parlementslid, verzetsleider, Jezu-
ïeten pater?

2e. Ds. C.H. Brandt, Luthers predikant te H&arlemj
^e. Mevr. E.v.d.Sluis, Gemeenteraadslid A'dam voor öe P.v.d.A*
4-e. P.F, Kremers, Alg.voorzitter hoofdbestuur W.F.B.

Ongereg&dheden kwamen niet voor» Voor de ingang van de zaal verspreid-
de de werkgroep "Radicaal Pacifisten" vlugschriften^ voor de Inhoud
daarvan wordt verwezen naar bijlage I.

Na een korte inleiding door de plaatselijke voorzitter F.l. Spie-
ring, gaf deze het woord aan de Ie spreker Ds. Brandt.

Deze vroeg alle aandacht voor het W.F. omdat aen 3e wereldoorlog
voor de deur staat. Haar zijn mening was er slechts één oplossing om
de ondergang van de beschaving te redften, n.l. het gedeeltelijk ophef-
fen van de nationale souverelnltelt. Of een 3® wereldbrand zal uitbre-
ken weet alleen God die ons allen leidt als de grootste w«reldreg««rder.

Spreker was ervan overtuigd, dat, wanneer het ideaal waa bereiktr
er geen sprake waa van een hemel op aarde, dat kan immers niet* God
leerde ons dat al het stoffelijke voorbijgaande is en er zal geween zij
«n geknars der tanden. Toch moeten wij de naastenliefde» die uit hogere
regionen stamt /betrachten, en zij is het onmisbare element voor W.F.
tegenover de haat en hebzucht van de zieke wereld, moeten wij actief
strijden voor naastenliefde en verdraagzaamheid. In de W.P. staat zal
het nationale element niet geheel over boord worden geworpenj neen so
vervolgde spreker, het woord van Prinses Wllhelmina aanhalende! "Wij
willen ons zelf blijven".

Vervolgens vroeg spreker zich af of een W.F.ataat tot de moge-
lijkheden- behoorde. Haar zijn mening wel en verwees naar de oorlogen
gevoerd tussen Hollanders en Friezen. Ook zij kwamen tot elkaar én
waarom wij niet? God geve, dat Nederland net liefde het Indonesische
volkslied «al horen en verstaan zoals wij dtit thans ook met liefde
dat der Friezen aanhoren.

Spreker besloot aljn betoog met de wens.flat deze generatie het
inocht beleven,dat alle kinderen van één Vader elkaar de hand reikten.

2e Spreken Abbé Pierre.

Deze sprak In de Franse taal, die met tussenpozen in het Neder-
lands werd vertaald.

Na zijn excuus het ^ederlands niet te beheersen schetste spre-
ker de problemen, waar de wereld voor gesteld Is. De mensen begrijpen
deze probleaen niet. Door de eeuwen heen is gebleken, dat wij «Itljd
hebben gestreefd naar een eenheid die nimmer bereikt is. Wel h«t te-
gendeel, dat ontaardde in de grootste verwording der mensheid.Hieraan
moet en zal een einöe komenf wij moeten luisteren naar het morele woord
van God en daarop vertrouwen. Zijn wet is d© juiste.

SI



Op welke wijze moet het mensdom In deze atooaemiw geleid worden, zo
vroeg hij. Het Pacifisme faalde, doch nu i» het enige middel ontdekt*
Alle staten st^an een deel hunner souvereiniteit af met gevolg dat de
vrede gewaarborgd is.
Xiet alleen hier, doch ook de Azeatische volkeren moeten toe treden,
ïwee jaar geleden vergaderden delegaties van elle landen en stichtten
het W.F. Het congres H «aanden geleden te Luxemburg bevestigde hun over-
tuiging. Het is nu onze taak onze wensen kenbaar te maken bij de parle-
menten en zij zullen moeten luisteren.

Garry D**vis, wordt door velen een dwaas genoemd; waarofn?
Deze aan, cie ik persoonlijk ken, is als oorlogsvlieger ace van dit
lufcubere werk. Vooral het afwerpen van de atoombom schokte hè». Ha de
oorlog reisde hl J als acteur door de wereld en kwaja uiteindelijk tot de
conclusie zijn vaderland te moeten opgeven en wereldburger te moeten
worden.
8teeds na een dwasa oorlog menen wij een ideaal bereikt te hebhen, daar-
na ne«en de hartstochten weer toe met g«volg dat wij weer voor hetzelfde
feit staan. Daarom is het W.F. de enige oplossing,

Spreker beèlost iset een aanhaling van de woorden van Einsteln»
Als de aens ni$t tot eenheid komt, aal de wereld zich tegen hem keren
De*e woorden aijn een waarheid, zoals Ood ons heeft voorgehouden,
wij eindelijk beseff'Sr» Christen te zijn niet alleen met het woord naar
vooral door de daad.

Ma 20 minuten p&uze verkreeg Mevr. I.v.d, Sluis het woord.
Spreekster concludeerde dat elke dag nieuwe botsingen ontstonden, ter-
wijl het mensdom achter d© feiten aanliep. Su de tijd van de souvereini-
teit voorbij is, komt de vraag of wij zuilen mee organiseren of door
onze natuurlijke schuwheid het onheil in de hand zullen werken*
Velen zien de W,?, als utopisten, doch dit zijn wij pertinent niet, Bete
wereld waarin de geest van Kaïn triomfeerde moet door één regering ge-
leid worden. Ook vandaag klinkt het woord tot ons»"Waar is Uw l>ro«i*rt*.
De practijk heeft geleerd, dat geweld nitsraer een oplossing bracht* Wij
willen niet opnieuw het slachtoffer worden van de wereldse waanzin. Va
5 Jaar oorlog is de grote verwildering en afbraak te voorschijn gekomen.
Dit gevaar kan bezworen worden door h«?t W.F. De mensheid worstelt net
problemen als bewapening en wederopbouw. IB het niet al te dwaas dat
1/3 van het wereldkapitaal wordt verknoeid aan de bewapening, terwijl
de wederopbouw da&r achteraan hinkt. Het vre*5esverlang«n na de vorige
oorlogen was (Steeds groot, doch niet goeö georganiseerd, Ku hebben wij
de grote kans ozn onse plaats in te nemen in de rij der wereld volkerea»
Als wij in God geloven, dan moeten wij ons als Christenen tonen en
blijk geven de drang van het Evangelie te hebben verstaan. Zij dl* geen
Christen zijn en voor ons de schouders ophalen tonen ons de kwitantie
van enge collectieve schuld. Wij gezamenlijk kunnen <&<?n derde wereld-
brand voorkoken, door een deel onser soevereiniteit af t« leggen, 2odat
de wereld sal bleoien aonder vrees er gebrek. Alle goede bedoelingen
zijn vergeefs als wij geen lid worden van het W.F, Laten wij bedanltenf
dat wij tegenover onze kinderen verplicht aijn een eenheid te smeden,
zodat zij behoed worden voor de rampen die wij geschapen hebben* Wij
zijn door God begenadigd mot r«de, zo besloot zij, 'laten wij als lijn
kinderen verantwoordelijk worden en eindelijk een wezenlijk Christen
zijn*

De laatste spreker P.F. Kremers, constateerde, dat t»rwijl in
H*arleffl 1500 mefisen vergaderden, ook in ander» landen voor het*etf4f
ideaal gevochten werd. Deze mensen hefcben hun eigen strijd «n tegenstel-
lingen opzij gezet om te komen tot ê n wereldse staatkundige vrede.
2 milliard oeneen hebben genoeg ven plunderen en «oorden voor een sou-
ver e in e staat. Wij moeten de souvereiniteit omverwerpen 0» tot »«a
werkelijke vrede te kunnen komen. 0 vraagt zich af, wet moet ik doent
Er is slechts een concrete weg, ondanks óe spotternij van de practlsöhe
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politici. Laten wij nuchter zijn, wat hebben zij ia de wereld bereikt?
Chaos op chaos» Ook nu weer bewapenen wij ©ne als waanzinnigen. Laten
wij ons niét leiden door laksheid, öoch met iets positiefirfrais gaan.
Het lidmaatschap van de W*?. Als gij voor de rechter stoel van Chris-
tus geleid wordt aal TJ gevraagd wordent «Wat hebt gij gedaan?". Moet dit
een hulpeloos gebaar worden gelijk dat van «Pilatus"? Gij behoeft U
niet te generen om toe te treden tot het W.F» G©d geneerde zich «elf»
niet om tassen moordenaars te worden gekruisigd. Wij moeten erkennen
dat wij niet altijd onze «Broeders hoeder" waren. Op dit moment rm 100
aillloen kinderen honger lijden zullen er 20 millloen van honger om-
komen. Dit is onae gehuld. Wij moeten ons neflerig op de borst klappen
en tot ons aelf zeggen HMea Gulpa-mea culpa".
in die zomer van 1950 zal een wereld stemming worden gehouden. 10 Neder-
landse afgevaardigden zullen naar Ewltswplanel vertrekken, alwaar be-
slist zal worden over ons geluk. Ook TT heeft de morele plicht aee te
werfckn.
In deze zaal krijgt U de gelegenheid uw naaia te plaatsen in het Wereld-
adresboek van Wereldburgers, Als consequentie zit hier aan vast, dat
gij in 1950 üeel zult nemen aan de wereldverklaringen. Gij zult in de
straten van Haarlem actief moeten propageren of is dit TT soms te eru?
Bedenk echter dat een 3e wereldbrand meer "cru" Is. Hier in Haarlem
telt het W«F» 900 leden, verdubbel dit aantal vanavond. "De kosten be-
drage,:, als minimum slechts f.1.- per jaar. Ik weet zo vervolgd hij
sarcastisch, dat juist dit, n.l. de centen, het moeilijkste deel uit-
maakt van het opgeven van onze nationale souvereinttelt, doch schroom
niet'1. Laten wij elkaar de hand reiken, zodat wij kunnen zeggen, wij
hebben onze plicht gedaan en de wereldsolldariteit betoond. In Frank-
rijk heeft men in de grondwet een artikel opgenomen, dat men bij .een
eventuele wereldregering afstand wil doen van de nationale souvereini-
teit. Ook hier moet 't zo ver komen. Onze Ie taak is te zorgen dat d«
volksstemming een succes wordt. Bij gehouden proefstemmingen in Aaerika
bleek dat 92$ zich voor wereldregering uitsprak. In een Duitse stad
zelfs 97$. Ons Ideaal kan en moet verwezenlijkt worden, want wij «Ijn
op de goede weg,
Hedenavond meldden zich reed 7̂ 7 nieuwe leden, dit is de helft van de
aanwezigen, gaat zo voort, besloot spr©V«r na een anthouslast betoog»

Tenslotte zij verSmeld, dat <3« zaal was versierd met de vlaggen
van de "grote vijf".
(Het verslag voor de "Waarheid»1 werd oppmomen door C. #e Bover, Max-
wellstraat B).

Het publiek bestond voor het merendeel uit middenstanders en beter
gesitueerden*

v

Bijlage: l 26 |anuari 19^9.

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
«avastraat 66
Va-g r a v e n h a e e *
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0e militaire- acties die de Nederlanders ©$ 18 December 19 U§ zijn beginnen
tegen, da Regubi.isk Indonesia, is , een »eer .bedenkelijke! uitlngv^n eê  2 ter
bedenkelijke politiek. • '',.' I - ' ' "/ '

ï* - f * f N "

In 19̂ 1 ging het Nederlands imperium roemloos onder. Het 'kwade gewetefr'van
de koloniale overheerser had zich voortdurend verzet t,eg$n he,| weerbaar, ma-
ken van, het Indonesische volk. Tot he.t laatst ioe werö door d;^ Nederlanders
met .hautaine minachting elke poging afgewezen pro de vertègepiro,o^di|er| :d^>r
Indonesische volken te laten deel hebben* aan hëtf besturêft vajpu fti&f ©l|»h" lot
E«n spjjaneweb aan verboden f verbanning j - kerker^, ep cppeéhf|jd|4efcamp waren
het enige antwoord van de Nederlandse overheerser op" de vraai om' récht. Het
kaar£enhuls vaa het Nederlandse gezag stortte bij de .nadering vap de Japan-
ners Ineen. , • , • „ . , '

Hja 4« bevrijding werd d* Republiek Indonesia, ui tgerpepeh op. lni$iiit,l£f\yj&n
de vpi^gewordeia jeug4.. De Nederlanders,, In overgrote, me r̂d|(|>h,|id g«l
met ressentiment en woede, óver deze geslaagde, riatiön^l^ , re^rplu^lei
evenmin in staat als bereid tot de zedelijk enig juiste houaingt het
greét«n van" het bèvfrijöe Itodénesl*ehe volk als^gaiaLJfewmwrdlligrjr g»3;4jkberech-

te»ld4«n €er anö*re voltoen.' . * ' ' ' . - . - ; - . . ' ; .
, »et. ieder diwnstt»ftr miWdeU "wettig èfrnièt, triomSwtJtig^r niet,
. werd vanaf heft J>e$;in getracht 'dé

' , \ i ^ •
Waar de Nederlanders de macht hadden, misbruikten zij die, om de oude kolo-
niale verhotidinge'h te" her s tellen, be eilahdeli' btitteh Java 'efi Söfeatritr dl^e
tfot het rechtsgebied der flepubliek behoor d ert werden vrö«ge>^ of tKter. *obf
de, ïfèderlander*s, be^et. Op Java en' Süftatra' werfleri mllita^rw 'Steartpwntetï Href-
erverd, Ben economische biökk»de fèr^e^rée tn de gèbf «öëH'- fi»r H*fpdblieik
honger en ge'brelc.' " '~"~ ~~ ~* ~ - ; - , >, •> • -

c

De ac,tl« ^ran 20 ^üli 19̂ 7 berpoi'de iia*r ©ptil^iö* van- #rc$tf delew 9&n
0e actie van, 18 l^.ecetójer If1*^ bracht JMWMF uitei*li^te% <a«

Het heeft er de schii van of het Nederlandse volk, Bftirw ^geTnord'eh "door d«
jaren van de bezetting «n niet minder doos» dé jareft d%a-r1aai, de»e gehele po
litiek «onder protest, aanvaard.

Grote delen der bevolking worden beheerst door pk>ltti«k& ®n kerkerill^jke or
ganen, .die jlch vrijwillig bij deze politiek hebben ingeschakeld en die
daardoor zichzelf; èh hiöi a^ntóahgers' als zelf stsöd î «" k^tteh^ hesbbén lamg*-
^ " e n :uitg<és'e1iöcetd-*:; ÜÜ kBfttfn*' ^öelsenv 'w_l¥ 'hot "«rïist. '3* ?&& &fs

Van r»ch¥, Vr'ljëeld e,n vredèy kiinhen noöh alögelf
. .

teg«ndv^r isichzeïf , "noch 'feef%ribvë¥ 'de b%|in««slen , ddre iarlj manhatig»»,
riötjh tegenover; J*ët lifed«rlïi|iül«e völle^ itóbh twg^kiov®^ -het* -indiönesischjei vtetk,
nócli tégenover W Wörelö .' ; ' - ' • ' • • ' ••.—'.'••. '^- •'•• >- ^ -v- -^- < . - • - . • . - • ^ ?

Zij moeten getuigen, dat zij zich In niets verbonden of gebonden kunnen
voelen door o.f met. de bedrijvers van deze misdaden.

•T;

Zij kunnen en moeten getuigen, dat er in Nederland nog enkel© duizenden
leven, die het hoofd van BaSl niet hebben gebogen.

Zij moeten getuigen, dat de Nederlandse regering en het Nederlandse
volk, in zover het zich achter de regeringspolitiek stelt of zieh
daartegen niet openlijk verzet, zich door deze actie en deze poli-
tiek schuldig maken aan een oorlogsmisdrijf in de zin van het Neu-
renberg s Charter, aangezien hier op ontoelaatbare wijze het elemen-
taire en onvervreemdbare recht op vrijheid van het volk der Repu»
bliek wordt aangetast en ondermijnd.

Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek niet alleen zijn in



strijd met de beginselen van het volkenrecht, maar ook met de beglnsele.
van de Menselijkheid,

Zij ipëéten getuigen, dat 'deze1 actie en deze politiek strijdig zijn met de
eisen van het gezond verstand en dat ze de mogelijkheid ondermijnen, om
in de wereld van Zuid-Oost Azië iets te verwerkelijken van reent en vrët'ë,
gegrondvest op en in overeenstemming met de yrije wil der bevolking.

Zij moefèn getuigen,, dat deze actie en deze politiek strijdig zijn met het
inz'icĥ t in de ̂ werkelijke gang der geschiedenis,; oüödat hè-t' een 'ergerlijke
aanmatiging is vindit kleine, nog maar ten!dele aan feodale Voordelen ont-
groelaé^irèdeylianèsé volk, om op l**.ÖOp k.it'. afstand een ellandëtorijk ter
gróótte' v&n geheel Europa eenzijdig de'wë£ te willen voorschrijven;.

« • •' - l ' ' • / • " ' ' • ' • • ' " ' ' '••• '- ' '•' ' ' ' ; '" ' / ' '. ' . . ' •' - " . ; * ( ' '

Wereldoorlog II heeft het Sederlandsë volk uitgeput en1 bankroet gemaakt1, zo-
dat het alleen nog bestaan kan bij de gratie van buitenlandse hulp. Wereld-
oorlog IJ. heeft aan Indonesië geleerd *at de Nederlandse heerschappij waard
i)?, toen %derland liet opzettelijk betrok, in het conflictmet Japan en h«t
polder de, overheidiging.' van de JtóannërlB liet komen> hetgeen op niW mind«r
dan 2 milïlpeiïfdoden któi'te 'staan. _' ^ [' /'• ; -,. '• . ' '

Zij moet-en g*tiuagen, dat Nederland «Ik 'recht heef t verl«,ren, em,
dwars tegen de organen van het volk*»fÉ^it i»^i»n de geJ^lfriWeiPfM

nla^ypfidp-pXÏ<jKt^£:fr:^Mi*>wor^e^-'^^^ pfopt «llttair' geweld
een koloniale onderdrukkingspolitiek voort te zett«h.

De tjBgenstellicg in de wereld spitst zich toe. :T«genpver het Amerikaanse,
blok,! agriessief en fflach^8bewu*t,| staat het ïlu«Msche «e/t n%et i^iïid«r agres-
sieve bedoelingen. DiBjandere, en de kleine volken, waarpiider ook Kederland,
zouden zich kunnen verenigen tot een derde^ma^ht;. Specijaal onder de Azia|-
tische volken is een streven merkbaar om actief' deze derd«i .ma^-t^te'gaa,n
vormen. India heeft zich bij monde van zijn minister-president tiet duidé-

democraten uit het stenen tijèp»S*k, tó wi«np handendwWf^ifi*e l̂ SfSg Van
dit land ligt,, beha<fcg£ ,8,4^1^00, oonflieden 4-n d« wereld- er nog een toe te

waarvan tde gievolgcn niet te overuslen zijn.

En dit is bovendien gebeurd op een wijze, welke strijdig moet worden geacht
met alle goede trouw; «w behoorli jkheids»

Inzonderheid j«gens het Indonesische volk willen d<ï Badikaal Pacifisten
verklaren, dat ziij d«*f dadep der. Nederlands* regering beschouwen als eep
schande en een sJUfta-ds «n î«j «illen de, ii°PP Û tsprèk̂ n̂  da* d» organen vm
het volkenrecht, hoe gebrekkig zij ook mogen zijn en hoe verwrongen het
jrechlb, dat zij spreJ*«jTï, ook 4«, ;tep spoedĴ S'.fce de ;«egeh «uilen, vindden > .om
hJet grove onrecht, dat* in de**' lf«4tf\aiirî B -̂ p«,s«sl:f. gelegen, i^», Öî ;<sdaan
te maken en aan de Indonesische volken het recht ©n d^ vrijheid te dpen
wedervaren, die zij voor zich verlangen, gelijk 'wij voor orts.

WERKGROEP VOOR RADIKAAL PACIFISME.
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Verbinding: 19 "Datum: 3-3-49
C/14 no. 212 '49 div.
Onderwerp; Openbare bijeenkomst van de Wereld 'F ede r all s te n

Beweging op 2-3-49 ten, 20 uur ijn hatel "Noord*
Brabant", Vredenburg te Utrecht! - 4 MRT.1949 ,

j H-, UI 5~éó> £ o \s sprekers waren aangekondigd Ds. MEIÏOJEfS uu HENK MKXEB

(annonce "Utrechts Nieuwsblad" van 28-1-49).
Aanwezig waren 60 personen, wssronder̂ zb vrouwen; .het

merendeel was afkomstig uit de gegoede stand. Zaalruimte,
zoals deze was ingericht, 200 personen. Entree / 0,25.
Het podium was versierd met lange stroken wit en rood

doek, waarop het W.P.B, embleem was aangebracht.
Achter de bestuurstafel hadden een 4-tal personen plaats

genomen, onder wie een vrouw en de beide sprekers van deze
avond. Achter in de zaal was een stand ingericht met lectuur,
o. a. de beide laatste nummers van "De Wereldfederalist".
Deze nummers werden bij de aanvan g in de zaal uitgedeeld.

Ten 20.15 uur werd de bijeenkomst geopend door bovenge-
noemde (onbekende) vrouw, die .mededeelde, dat in de plaats
van £s Meiners, die verhinderd was, zou spreken de algemene
penningmeester, de heer PILOO, en voorts Henk Bakker.
De heer Piloo, hierna het woord verkrijgend, wees erop dat

dit de laatste kans is om een derde wereldoorlog te voorkomen.
Hij ging in het kort de oorzaken van de diverse oorïgen na
en constateerde dat er steeds geschillen tussen de 75 souve-
reine staten van de wereld waren geweest. Dit kan en moet
anders worden. Er moet een werkelijke vrede komen, gebaseerd
op wet, recht en orde, hetgeen de W.F.B, wil verwezenlijken.
De W.P.B, is reeds uitgegroeid van een zeer klein groepje
tot 15000 leden. Er bestaat goede hoop dat dit aantal dit
jaar tot ongeveer 100000 zal oplopen.
Volgens de heer Bakker, die hierna sprak, waren de wereld-

federalisten geen utopisten, maar realisten. Een verenigd
Europa is niet het uiteindelijk doel, maar er moet een
wereldregering komen; dit alleen voorkomt een derde wereld-
oorlog. Reeds volgend jaar vinden verkiezingen plaats, waar-
bij Nederland waarschijnlijk 10 personen zal mogen afvaar-
digen. Er zal ook een wereldgrondwet worden samengesteld.
De tijd is echter kort, er moet hard worden gewerkt. In
Nederland staan steeds meer mensen achter de W.P.B., -wa-ax"-
onder/o^k een aantal bekende Utrechtenaren, o. a. de profes-
soren Van Ehijn, Wagenvoort, Pompe en. Wevers Bettinck. Voor
de handhaving van het recht moet er een wereld-politieleger
komen. Hij besloot zijn rede met een opwekking om lid te
worden van de W.P.B.

In de pauze circuleerden lijsten om zich als lid te laten
inschrijven tegen een min. contributie van / 1,- per jaar.
Na de pauze was er gelegeiieid schriftelijk vragen in te

dienen welke door Bakker werden beantwoord. Hij deelde nog
mede dat bijna alle aanwezigen, voor zover zij nog geen lid
waren, zich als lid hadden opgegeven.
Ten 22.15 uur ging de bijeenkomst uiteen. Bij de uitgang

der zaal werd een collecte gehouden. De stemming was weinig
enthousiast.

Bijlage: 1 pamflet



WEBEL.P FEPERAMSTEX BEWEO1MO

nc/4 ?een ette wete,<?0t<?a on.vetm,ii(

Is oorlog onvermijdelijk of bestaat er 'n mogelijkheid, blijvende wereldvrede te kunnen
bereiken? Velen hebben het antwoord reeds gereed. Maar met een eenvoudig „Ja" of
„neen" schieten we niet veel op. Wij dienen de mogelijkheden te overwegen en ons
antwoord te baseren op onderzoek en waarneming.

De mensen hebben sinds eeuwen getracht te vliegen. Ontelbare pogingen zijn mislukt,
slachtoffers zijn gevallen, doch uiteindelijk zijn deze pogingen met succes bekroond.
Thans is het vliegen zo algemeen geworden, dat we hieraan weinig of geen aandacht
meer besteden. De enorme moeilijkheden zijn overwonnen en de mens vliegt!

Reeds eeuwen hebben ontelbaren getracht de oorlog uit te bannen, tot op heden zonder
het gewenste resultaat. Dit betekent echter geenszins, dat voor dit vraagstuk geen
oplossing zou zijn. Wereldvrede is geen onbereikbaar ideaal, doch, zoals met alle
vraagstukken: de juiste formule dient gevonden te worden. Indien wij hier nu spreken
over de vrede, dan wordt de staatkundige vrede bedoeld, dus de afwezigheid van
militair wapengeweld ter beslechting van de onderlinge geschillen.

De innerlijke vrede is een vraagstuk van ieder mens afzonderlijk en dient door de mens
persoonlijk te worden opgelost. De staatkundige wereldvrede is echter een gemeen-
schapsbelang en de grote vraag is: kunnen mensen een vorm vinden, waarin de
staatkundige vrede wordt gegarandeerd? Het anrwoord hierop hopen wij U in dit
geschriftje te geven.

Door heel de geschiedenis heen kunnen wij constateren, dat er gevochten is. De
wereldgeschiedenis is in feite een aaneenschakeling van oorlogen. Eerst waren het
kleine schermutselingen, welke zeer weinig gemeen hadden met de moderne oorlog,
welke wij thans kennen. Kleine groepjes vochten tegen elkaar om allerlei redenen tot
op het moment, dat deze groepjes werden verenigd tot één groot geheel. Toen was het
gedaan met het onderling oorlogvoeren, de vrede werd binnen het groter geheel bereikt
De vormen werden • steeds groter, de oorlogen bleven en werden eveneens groter in
omvang en intensiteit.

Een paar honderd jaar geleden vochten verschillende steden ,nog met elkaar, werden
oorlogen gevoerd tussen provincies, graafschappen en bisdommen. Thans zijn al deze
oorlogen ondenkbaar geworden. Wij zijn er aan gewend, dat binnen de landsgrenzen
een zekere vorm van orde en recht heerst, welke de onderlinge oorlogvoering onmogelijk
maakt.

Uit al deze schier ontelbaar vele groepjes en groepen over de gehele wereld verspreid
zijn thans zestig a zeventig souvereine staten gegroeid; de moderne staat, zoals wij
die thans kennen. ledere staat heeft zijn eigen wetten en een gezagsapparaat tot hand-
having van de orde en veiligheid binnen zijn rechtsgebied. Voor het instandhouden van
zijA zelfbeschikkingsrecht dient een staat te beschikken over een verdedigingsapparaat
bij geschillen met andere staten en deze geschillen zijn vele!

Onder deze souvereine staten heersen allerlei belangentegenstellingen en geven daardoor
aanleiding tot internationale geschillen. Op het moment, dat de ene staat zich bedreigd
voelt door een andere staat, of een groep staten door een andere groep staten, grijpt
men dikwijls naar het laatste argument, men laat de kanonnen een woordje meespreken:
ER IS OORLOG!

Oorlogen zijn er tot op heden gebleven en daaruit trekt men de conclusie, dat oor-
logen er altijd zullen blijven. Oorlog ligt besloten in de menselijke natuur; zegt men.
Het is echter een gevaarlijke conclusie en bovendien nog onjuist. Want wat hebben
wij kunnen zien in de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid?

Daar, waar kleinere eenheden zich, al dan niet vrijwillig, aaneensloten tot een groter
geheel, werd de onderlinge vrede gewaarborgd. Deze vrede was gebaseerd op RECHT,
WET en ORDE. Steeds weer trad men ordenend op en steeds werd een grotere
vorm van samenwerking bereikt. In de loop der eeuwen ontdekte de mens in toene-
mende mate, hoe hij de natuurkrachten aan zich dienstbaar kon maken en de macht
van de mens groeide.
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Zo heeft de moderne staat zich ontwikkeld, het technisch vernuft van de mens heeft
geweldige vorderingen gemaakt en een grote, thans nog ondenkbare welvaart zou
mogelijk geweest zijn, indien wij niet steeds weer in oorlogen werden gewikkeld,
oorlogen, die wij geen van allen wensen. Ons leven, onze welvaart en ons geluk worden
steeds weer bedreigd en in de waagschaal gesteld door de oorlogen.

Het is onnodig te constateren, dat wij mensen, dat de volkeren der wereld, in vrede
willen leven. De vredeswil is bij ieder weldenkend mens aanwezig. Dikwijls wordt echter
het sprookje verteld, dat de natuurlijke agressiviteit, de aangeboren vechtlust van de
mens de oorzaak van de oorlog is. Het is een veel gebruikt argument, dat mensen niet
met elkaar in vrede kunnen leven. Kijk maar om je heen, zegt men, ze knokken en
trappen elkaar, indien ze de gelegenheid daartoe krijgen.

Ja, de mens is nu eenmaal niet gelijk een engeltje, dat zal niemand willen ontkennen.
Ieder heeft nu eenmaal een grote dosis slechte eigenschappen, maar gelukkig,
niet alléén slechte eigenschappen. De goede eigenschappen krijgen, weliswaar, niet zo
heel veel kans, doch steeds zien we weer, dat de. mens wel bereid is tot helpen van
minder-bedeelden, van zieken en slachtoffers van rampen. Ook onderling vinden wij
dikwijls staaltjes van ontroerende hulpvaardigheid. De strijd om het bestaan dwingt
ons echter vaak tot handelingen, die wij in de grond van ons hart afkeuren. Daarbij
komt nog, dat de mens ook minder goede eigenschappen heeft en het resultaat is de
chaos om ons heen, de chaos in de wereld.

Indien oorlog inderdaad voortkomt 4yt de natuurlijke agressiviteit, uit de aangeboren
vechtlust, waarom moest dan in alle landen de „dienstplicht" worden ingevoerd? Wij
behoeven toch niet gedwongen te worden tot iets, dat wij graag doen? En waarom
worden er geen oorlogen meer gevoerd binnen de landsgrenzen? Wij weten het, ook
binnen onze landsgrenzen wordt een verbitterde economische en politieke strijd geleverd,
maar deze „oorlogen" worden niet meer uitgevochten met wapengeweld op grote schaal.
Oo'k in de wereld heerst een geweldige economische en politieke strijd; deze strijd, 'leidt
echter dikwijls tot militaire oorlogen met een enorme vernietiging van leven en eigendom
van millioenen.

Waarom voert de economische en politieke strijd binnen de landsgrenzen niet tot oorlog?
(Enkele uitzonderingen daargelaten, uitzonderingen bevestigen de regel! In Spanje b.v.
woedde een internationale machtsstrijd binnen een nationaal gebied.) Waarom voert de
economis'che en politieke strijd tussen de staten wél tot een geweldige militaire ver-
nietiging van leven, welvaart en geluk???

Omdat binnen de staatsgrenzen „ORDE en RECHT" heersen, er een regering is, er
wetten zijn, die de onderlinge geschillen regelen en de verhouding tussen de verschil'
lende groepen nauwkeurig bepalen. Overtreders worden ter verantwoording geroepen
door het gerecht, terwijl de politie zorg draagt voor de orde. Zonder recht, wet en
orde zou het er ook binnen de landsgrenzen gek uitzien!

,/' Economische en politieke tegenstellingen leiden dus binnen de staatsgrenzen, indien de
regering het gezag in handen heeft en er geen buitenlandse inmenging plaats heeft,
nimmer tot militaire oorlogen, doch tussen de staten wel, omdat er geen recht, orde en
wet zijn, die de verhoudingen tussen de staten regelen. Wat is nu logischer dan zo
spoedig mogelijk WERELDRECHT, WERELDWET en WERELDORDE te orga-
niseren? Nog steeds is de mens er in geslaagd in een steeds groter wordend gebied
recht, wet en orde te organiseren. Waarom zou dit nu plotseling niet mogelijk zijn?
Het was voor Karel de Grote en Karel de Vijfde veel moeilijker met de gebrekkige
verbindingswegen van die tijd hun rijk in de hand te houden, dan het thans voor een
wereldregering zou zijn. Wij beschikken over de meest geperfectionneerde verbindings-
wegen, de wereld is enger geworden door de enorme vlucht van de technische verkeers-
middelen, radio en luchtvaart.

Argumenten als politieke en economische tegenstellingen gelden ook niet, want binnen
iedere staat heersen meestal grote politieke en economische tegenstellingen. Ook de
tsalmoeilijkheden zijn niet onoverwinnelijk, in België zijn twee landstalen, in Zwitserland
drie en in de Sowjet Unie meer dan honderd! De uiteenlopende godsdiensten kunnen
evenmin als steekhoudend argument ter tafel worden gebracht. Rasverschillen, een
uiteenlopend cultuur- en beschavingspeil; hoeveel argumenten brengt men niet in het
geding om een wereldorde voor onmogelijk te verklaren.



Meent U, dat organisaties als de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, dat mensen
als: Prof. Albert Einstein, Stanley Jones, Thomas Mann, Salvador de Madariaga, Lin
Yutang, W. T. Holiday, de Aartsbisschop van Canterbury, Prof. Dr. Creyghton S.J.,
Prof. Dr. J. Romein, om er maar enkelen te noemen, allemaal dwaze fantasten zijn? Zij
en met hen talrijke leiders op staatkundig gebied, mensen met wereldvermaardheid,
.hebben zich onomwonden uitgesproken voor een bovenstatelijke rechtsorde, voor
-wereldregering!

Een Wereldregering is ons aller belang, een wereld van ongekende welvaart wacht ons,
indien er geen milliarden meer verspild behoeven te worden voor onze veiligheid, voor
de veiligheid van alle mensen. Want deze milliardenverspilling garatudeert ons geen
veiligheid meer, doch brengt onze veiligheid meer dan ooit in gevaar!

Stel een

Weldenkende mensen verfoeien de oorlog om zijn barbaarsheid, om de verschrikkelijke
gevolgen.

Met verfoeien alleen komen wij er echter niet, er dient iets gedaan te worden, wij dienen
de staatkundige wereldvrede te organiseren in een federale wereldregering, vrijwillig
door de volkeren der aarde te aanvaarden. In 1950 zullen onofficiële verkiezingen
worden gehouden in alle landen waar dit mogelijk is, om te komen tot een Wereld-
parlement, die een Wereldgrondwet zal samenstellen, welke daarna aan alle regeringen
ter ratificatie zal worden voorgelegd. Hierdoor zal een rechtsorde tot stand worden
gebracht door een onafhankelijk van de Staten functionnerende organisatie met wet'
gevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, opdat de Staten niet meer hun eigen
levensbelangen voorop stellen, maar kunnen worden belet de mensheid opnieuw in het
verderf te storten.

o. a }k veLanq.<f
De mensen hebben vele idealen gekoesterd, maar helaas, door de vele teleurstellingen
hebben millioenen de moed laten zinken. Eeij algemene moedeloosheid kenmerkt de
mensheid, men gelooft het wel. E^n enkel woord, een enkel geschriftje brengt nog wel
eens een klein vonkje hoop, doch spoedig is het weer geblust. Vergeet echter nimmer,
dat nog nooit iets bereikt is in deze wereld dan door vastberaden doorzetten, door een
onverbrekelijke wil om het doel te bereiken! Daarom, verlies de moed niet!
Thans hebben alle weldenkende mensen een gemeenschappelijk belang, ongeacht welke
politieke, religieuze of economische grondslag zij ook hebben. Dit gemeenschappelijk
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belang is ons aller leven en welvaart veilig te stellen, want de moderne oorlogvoering
met haar allesvernietigende wapens bedreigt ons aller leven, de gehele cultuur en
beschaving, het resultaat van duizenden jaren onverdroten arbeid.

De verschrikkelijke vernietigingskracht van de atoombom echter is een aanwijzing, dat
wij niet veel tijd meer hebben. Een bovenstatelijke rechtsorde ligt in de lijn der his-
torische ontwikkeling, wij mensen kannen hieraan medewerken, deze zo spoedig mogelijk
tot stand te brengen.

Daarom, stel niet uit, besef Uw verantwoordelijkheid voor hen, die U lief en dierbaar
zijn, besef Uw geweldige verantwoordelijkheid tegenover het leven, de welvaart en het
geluk van Uw gezin. Stel hun leven en toekomst veilig door mede te werken aan het
tot stand komen van een bovenstatelijke rechtsorde, van een wereldregering. Onge-
kende welvaart wacht ons, indien het technisch vernuft niet meer zal worden aangewend
tot vernietiging, maar tot het verhogen van het welvaartspeil van alle volkeren der
aarde.

Stel een daad! De wereld verkeert in Alarmtoestand. De volkeren ZELF dienen op te
treden en 't hun regeringen duidelijk te maken, dat ze niet willoos naar de afgrond
wensen te gaan. Wij ZELF dienen een einde te maken aan de toestand van; internatio-
nale anarchie, waarin wij verkeren. Wij moeten ons NU uitspreken voor Wereldregering!
Millioenen uit alle landen zijn U reeds voorgegaan. Ook GIJ moet NU beslissen! In
naam van de 60.000.000, die vielen in twee wereldoorlogen, in naam van millioenen
weduwen en wezen, in naam van ontelbare kreupelen en blinden, in naam van de
legioenen van slachtoffers, die over de gehele wereld jaar in, jaar uit, als gevolg van de
internationale staten-anarchie de hongerdood sterven, in naam tenslotte van de honderd'
duizenden vergaste kinderen vragen wij U:

TEKEN - TEKEN - TEKEN

Hier is mijn antwoord!
Ik meld mij aan als lid! Ik bepaal mijn contributie op ƒ per jaar. (Min.

Q contributie ƒ l,—; verder f 2,50, ƒ 5,—, ƒ 10,—. ƒ 15,—, ƒ 25,—.)
Gein. Giro A'dam Z. 666, Postgiro 13500. Twentsche Bank rekening No. 29171.

D ik werk mee! Zendt mij propaganda-materiaal ter verspreiding onder vrienden en
bekenden.

O Ik meld mij aan als abonné op de Wereld-Federalist, (ƒ 2,50 per halfjaar)

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:



Ontvangen van l.D.Amersf

Vol ~no.

l -4 •'~l>ijptóN̂ ,
Bijgaand stak is een fotocopie van een kaart
welke op grote schaal door ontwapenaars per post
bv.aan geestverwanten wordt verzonden,Aldus mon-
delinge toelichting van Adj.GrOorhois.

B IX. 8-3-1949.

"\ \



4-3-49 J briefkaart aan de heer en mevrouw Withaar, Hobbernakade 5,
""̂ * Zutphen.

Beste Hennie en Klaas, met zeer veel danx en in goede orde
de overschrijvint, ontvangen . 'k Ben voor 11 ogenblik in
dokters behandeling voor mijn ongemak. Daar is allerlei aan
verbonden, 'k Hoop binnen/.kortje tijd tenebbén het een en an-
der U te schrijven.

Het parool is zeer veel rusteu, weinig lopen, niet werken
enz.enz. Hartelijke groeten van tante Bet.

(raej.ji.i-i. van Wijngaarden, Arnh.weg 50)

4-3-4̂ 1 briefkaart aan mevrouw Jo Nijssen-Hart, Kampstraat 6 I, A'foort.

Geachte mevrouw liijssen.

Tussen de papperassen die ik ordende kwam ik Uw briefje
met ondertekening lidmaatschap Wereld-EPecleralisne tegen. We-
gens ongesteldneid kan ik U niet bezoeken, aaarom deze kaart.
Ik deel U dan raecie , dat er een uitnodigin0 is rondgezonden |
tot het bijwonen van een vergadering in net j-cort van de vol-
gende inhoud/

"Op woensdag 9 iviaart bijeenkomst in hotel Prank, Berken-
weg, aanvang 8 uur n.m.

Een liü van het Hoofdbestuur zal spreken over het doel
en de middelen )in tot het doel te gera'Ken. Ha de pauze wordt
een bestuur gekozen en een afdeling gesticht. De beginnende
afdeling heeft 82 leden, nonit allen trouw op, want zonder Af-
deling kan Amersfoort niet werken. HEEFT MEDE!

Eamens het hoofdbestuur
De leeskring Amersfoort."

De uitnodigingen waren op, anders had ik U er een gezonden.
De ppreker heet Henk Bakker, misschien he*.-,ft I' hem al eens ge-
hoord ,

/ Achtend, raej.E.i.i. van Wijngaarden,
Arnneraseweg 50

A afzendster:

EW, Elisabeth Maria van, lied. geb. te Hieuwveen,
13-3-1669, kaïnerverhuLirster, wonende te Amersfoort,
Arnhemseweg 50- In het Bev.reg. te Amersfoort
staat zij als Kern on s trant inöesclireven.

j werkte de laatste 30 jaren voor Vrouwenvredebond enz.
was uiterst links^èn verheerlijkt thans nog Rusland.
Gedureriae de zomermaanden verbleef zij/veel op ïerschelling.

In 1948 heeft geruime tijd de spreuk voor een van haar
ramen gehangen: Er is maar een land, de aarde; ƒ

er is maar één volk, de mens// • r~ /-
' •
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Onderwerp: Verslag openbare propaganda vergadering Were:
tevens verzonden aan: T, B.

£-3'MRTl'̂ 9

ACD
eweg:

Op 18 Maart 1949 werd in de.grote zaal van de "Dieren-
tuin" te 's-G-ravenhage een openbare propaganda vergadering
gehouden van de Werëldfèderalistenbeweging.

Zaalcapaciteit 1700 personen. Aanwezig S a 900 persone:
waarvan ± 40$ vrouwen.

Het podium was gedrapeerd met de Amerikaanse, -^ngelse,
Franse en Russische vlag, alsmede met wimpels van de federa'
•listenbeweging. Tevens was een spandoek aangebracht met het
opschrift: "WereIdveiligheid door Wereldregering",.

Achter in de zaal hingen vlaggen van Nederland, België
Luxemburg en Zwitserland.

Te omstreeks 20.15'uur werd de vergadering door de
voorzitter (niet bekend wie) geopend. In zijn openingsrede
zei hij, dat de grote opkomst hem blijk gaf, dat de vredes-
wil leeft hij het volk.

Het kan nooit Gods'wil zijn, aldus spreker, dat de men-
sen elkaar afmaken in oorlogen en,daarom ondernemen wij een
kruistocht tegen de oorlog.

Daarna werd, als eerste spreker, het woord gevoerd
door Ds .A. IEOUW, ' Vr i j z innig Hervormd predikant te 's-G-raven-
hage.

Waarom strijden wij voor de éénheid, ttroeg spreker, nu
de tegenstellingen juist zo groot zijn? Omdat wij geloven,
dat die eenheid noodzakelijk_,en mogelijk is. Als steunpuntei
daarvoor voerde hij aan:
a. De volken zijn niet wezensvreemd van elkaar, zoals dat

eeuv/en geleden was. ;De ontwikkeling van het internatio-
nale verkeer heeft dit opgeheven. Door dwaze souverei-
niteitsgedachten wordt getracht, het wezensvreemde ele-
ment te suggereren;

b. Benheid is noodzakelijk om anergieverspilling te voor-
komen en om de kunst, de landbouw enz/te bevorderen;

-x ' c. de innerlijke drang naar eenheid „bestaat. 3r is een
drang nSar samenwerking, dus de een-heidsgedachte is
geen utoplie.
',Hij vergeleek .het' st-reven met een bloeiende plant.

Hierin rust reeds de voldragen vrucht. Hetzelfde is het ge-
val met het str_even naar wereldregering.

. Hij tracht'te .daarna een overzicht te geven van de men-
selijke hoedanigheden in de Middeleeuwen en thans. In tegen-
stelling tot vroeger is de mens thans mejer individualis-
tisch, uit deze twee types groeit thans een nieuw type, die
spreker noemde, naar een. Bijbelse tekst de "Johannesmens".

Daarna werd het woord gevoerd door een zekere Mevrouw
/Bentveld, *| VAN d.SLUIS-̂ IMEEMAI'. ̂ vermoedelijk: 3lisabeth PIF-TEL£IAN,_/
H-12-92,^e.v. ' Volgens dese. Spreekster zijn we thans verder van de
VAtf DEK 3x/JI3 te vrede verwijderd, . dan 4 jaar geleden,.. toen de oorlog werd
Amsterdam). beöindigd. De wereld drijft af naar een 3e wereldoorlog.

Itieh hoopt door verschillende pacten en verdragen een gewa-
pende vrede te handhaven. Zij noemde dit "paden des doods",
die eindigen in de hel. Een verontrustend teken noemde zij

,-- ) " , . il e t feit, dat thans in Nederland al weer 10.000 militairen
méér worden opgeroepen. Het is geen kunst om jongens van 19

V f Jaar üe leren, hoe ze op de meest vlugge manier hun medemens
moeten doden. Deze houding is onze regering niet kwalijk te

-nemen-
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neinen, want zij is verplicht een zo groot mogelijke, veilig-
heid, binnen het souvereine gebied t e" waar ooi-gen. ' Daarom
moet de souvereiniteitsgedachte overboord en dient een,
nauwe aaneensluiting van alle staten met één wereldregering
Wij zijn van mening, dat dit mogelijk en geen ufcopie i's.
¥e ga-an toch naar de- -eenheid, -a l dus -: spreekster en wel J
a. Of door de oorlog naar het kerkhof;
b. Of door wereldregering naar de vrede.

Het laatste echter: is ons behoud. Lukt het niet, dan
gaan we ten onder, doch 'het zal tokken, want de mensheid

. is er rijp voor. De actie moet echter uitgaan van de menser
zelf, want de regeringen kunnen' dit niet. We mogen ons prij
zen, dat de actie wordt gesteund 'door mensen, die tot d_e
meest wijzen der aarde behoren. Wij moeten niet enkel Heder
lander^, maar bovenal "Wereldburger" zijn.

Met een opwekking om lid te worden, besloot zij haar
rede.- ..........

In de pauze, .die toen volgde, werd met lijsten gewerkt
voor ledenwerving.

Ife de pauze werd medegedeeld, dat van de aanwezigen
zich' 220 nieuwe leden hadden aangemeld". / $_

Daarna werd nog het woord gevoerd door de propagandist
Henk BAKKER. (identiteit onbekend).

Ei j -hield een gloedvolle propaganda-rede, waarin hij
het doel van de • "Wereldfederalistenbeweging" uiteen zette.
Hij verklaarde $ dat reeds 20 millioen mensen streefden naar
staatkundige wereldvrede. De U.U.O., aldus spreker, is niet
in staat om de wereldvrede te- verzekeren, omdat zij onmach-
tig is. Daarom moe* er een wereldregering komen met een we
reldpolitiemacht . Papieren garanties helpen niet, omdat mee
malen is gebleken, dat deze heilige beloften werden verbro-
ken. De wereldvrede moet gebaseerd zijn op v/et, recht en
orde. Zelfs de kleinste club heeft reglementen en een be-
stuur en dit is ook voer de wereldvrede -onontbeerlijk.

In 1950 zullen er verkiezingen worden gehouden voor
een .wereldraad. ITederland zal uitkomen met een 3^ candida-
ten tellende lijst. Hiervan zullen waarschijnlijk 10 worden
gekozen. Deze raad zal een wereldgrondwet samenstellen en
deze zal aan de verschillende regeringen ter ratificatie
uorden aangeboden. -Het is de mensheid ten schande, dat er
de' laatste wereldoorlog millioenen doden zijn gevallen ei
er thans nog -duizenden verminkten zijn en 200 millioen kin-
deren honger lijden. Vandaag 'kan dat nog, maar morgen mag
dat niet meer, reep spreker uit. Hiermede beëindigde BAICxBR
zijn. rede.

Daarna verklaarde hij , ,-dat .de .propaganda veel geld
kost en hij ''deed een beroep op de aanwezigen, alle mogelijkt
steun te verlenen. Aangezien de eerstvolgende bijeenkomst
f.1500.-- zou moeten kosten, verzocht hi.j de aanwezigen, di-
bedrag bijeen te brengen. Het gevolg' was, dat ter beschik-
king werd gesteld: •
door 6 personen f.100, — • • = f. 60Q,. —

" 5 " = - "' -50, — -•-•-=--"..- 250,—
11 10 " " 25,-- = " 250,— ' '
11 18 " " -10 • — = " 180,—
" 15 " ";. 5',;-- ü • " 75,—

Bij da uitgang werd vervolgens nog een collecte gehou-
den. . • • . ' • • ' .

-Te . omstreeks 22-. 55 uur was de vergadering beëindigd.
.(einde)
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Bericht
Inhoud
Bron
Copie
Actie

betrouwbaar»
betrouwbaar».

Volcino.

'30HRT1949
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op Donderdagavond, 17 Maart 194-9 voud in het Gein* Concertge*
bouw te Haarlea eeu openbare bijeenkooEt plaats van de "Wereld
Federalisten Beweging'1 afd» Haarlem.

De zaal was nagenoeg geheel beezet* pl,V600 personen.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de af*»
deling Haarlem • F*E» Spiering «die CE dedeelde,dat de algemeen
voer zitter vam de "W*F*;B*H ,MK* F**fc* Kremers,op 26 Maart 1949
voor de radio zal spreken over de "W*F»B»" ,in de uitzending van
de »V»P»R»0.11*

Het w> ord was daarna aan A» Viruly,algemeen Chef»vlieger
van de K»L»M,

Spr eiser v r klaar de in zijn 20jarige vliegrsloopbaan nog
nooit reële grenzen te Ie bbe n kunnen ontdekken. Steeds meer
was hij ervan overtuigd geraakt,dat de geografische wereldeen»
heid,ook in politiek opzicht een realiteit landen moet worden»
De enige werkelijke sofeüdingslijnen die op aarde bestaan,zei
spreker,zijn die tussen goede en sLechtwillen.de mensen,de op»
bouwers en deafbrekers* Indien de Kain opnieuw mocht zegevie-
ren voorziet spreker een derde w ereIdbrand,waardoer ,in een
laatste militair e "zege praal11 alle £ ven op onze aardbol zal wor-j
den uitgeroeid. Spreker pleit daarom voor onderlinge samenwer-
king en hè t sluiten van over eenkomst en, opdat Ie t militaire ge»
doe niet meer kan komen en geen. eigen belangen worden voorga*»
staan. 'Wij allen hebben een be lang enge meenschap, zegt spreker,
eneen gemeenschappelijk w erkterrein» De doelstelling van de
"W^JP.B»11 moet geen ideaal zijn,maar e en werkelijkheid worden»
De mens moet gi an te seffen,dat hij al lang wereldburger is en
zich verheffen boven de bekrompenheid van hè t ia tionale denken,
dan zal de finale debacle uitblijven en zullen oorlogen in de
toekomst ondenkbaar zijn* Als wij de vrede op aarde vCllen waar
van te t evangelie spreekt,dan zullen wij .allen moeten dienen,
besloot spr. zijn rede»

f De te eede qpreker,G»H. Honing,redactie-secretaris van
"Het Zaterdagavondblad",orgaan der "W.F*B*",wees erop,hoe thans
alle staten zich koortsachtig voorbereiden voor een nieuwe
oorlog» Van de U*K»O* mocht men,aldus spr*,niet meer heil ver«
wachten dan van haar -•& organgerï de Volkerenbond. Ook deze
nieuwe organisatie vaart onder de -parkeerde vlag der ia tionale
souvereiniteiten. Het zwaard,het brute recht T& n de sterkste
ligt weer in de schaal en onder zulke omstandigheden kan de
U»W»Q* volgens spr» nooit blijvende vrede,maar hoogstens een
labiel evenwicht van krachten scheppen* Daarom moeten w ij zelf
ons lot in ianden nemen en snel en energiek aanpakken om een
wereldeenheid en wereldregering op te bouwen,want alleen deze
kunnen een derde wereld oorlog verhinderen. Wij moeten niet
met de landen in de schoot blijven zitten en afwachten wat de
toekocE t te engen zal,doch werk n en offeren voor de wereldvrede

derde spreker,Dr* C«J« Schuurman (Amsterdam) vroeg zich af
hoe het komt dat m j steeds meer naar een nieuwe oorlog afglijë
den. Wij moeten onsaelf beter i.ren begrijpen, zegt spr» en
meer bagrip tonen voor de internationale toestand.



We mos i* en ons meer bewust worden wat we doen en ook elkaar Toeter
leren kennen op het punt van d e verantwoor delijkheid voor de interna»
tionale situatie* Het is voor spreker geen vraag of er een wereldre»
gering komtjdat staat voor IE m mst. De vraag is alleen* wat voor een?
Komt er e en nieuwe oorlog dan zal de overwinnaar ra. t zijn "blok^-geno-
ten stellig een wereldregering instellen, maar voer zulk e «L opgedron-
gen overheersing, zegt spr», voelen wij al even weinig als voor de
wereldslavernij die ÏB t ga volg zou kunnen zijn vaneen universele revo-
lutie, ontketend door de met demogagie en leugens misleide oassa.
Een wereldreg ring waar wij op doelen moet aan het essentie el-menselij-
ke vorm kunnen gaven. Dit is mogenlljk als alle volken in volle vrij-
heid van denden en handelen aan de conceptie daarvan kunnen medewerken;
Dat is waar d e ,W «F •B," naar streeft*

l . De laatste spreker, de Heer Bakise r, algemeen propagandist van de
"W «F*B»", schetst de plannen welke de beweging heeft om haar doelstel-
lingen te \ rwe ze lij ken» Als enige oplos d. ng voor de gavaren die
dreigen en de problemen die ons omringen, zie t spr»,een wereldregering,
een werelüpolitie en een wereldje tgeving* De hinderpalen voor de vrede
moeten worden neer gehaald, zeg t spr*jhet nationalisme moet worden be-
streden.

3pr. gaat uitvoerig in op het plan om in 1950 over de hele we**
rsid offisieuze verkiezingen te houden. De sceptici bestrijden dit
plan met n"et argument: de regeringen zullen deze wereldgrondwet nooit
accepteren. De Heer Bak ie r roept ui t s de regeringen zu_len haar wel
moeten accepteren (luid applaus). Wanneer 80 A 8555 van de ^ hele
mensheid zich vóór een wereldregp ring uit spreekt, zegt spr*, dan is
niets in staat om een wereldregering tegen' te houden» Het is gen
denkbeeld meer vooreen verre toekomst. Wij moeten nu strijden voor
de vredeswil onder de volkeren* Gedurende de laatste 14 dagen, zei spr»
zijn in ons land 1270 nieuwe Ja den geboekt»

P»F* Kr emérs, algemeen voorzitter van de ¥*F«B. sprak het slot-
woord* Hij wekte de aanwezigen op om de beweging, die thans over da
gehele wereld'ruim 20*000*000, in Nederland circa 15«000 en in Haarlem

2500 leden telt, in woord en daad raar te ste vermogens en met alle
energie te blijven uitdragen en steunen*

Voor een a. s* actie in de stad Haarlem (geen zaalbijeenkomsten)
T was volgens spr* een bedrag groot F.1500*- nodig. Spr. wekte de aan-*

wezigen op om dit bedrag oijeen te brengen. Een colJe cte in de zaal
voor te t genoemde doel bracht F, 1200*- op«

KreoE rs deelde nog mede, dat zich op deze bijeenkomst 350 nieuwe
leden deden inschrijven* Tevenswerd medegedeeld, dat vermoedelijk
over l of 2 maanden een nationale bijeenkomst zou worden gehouden in
Amsterdam (R*A#I. -gebouw)

Stemming* zeer enthousiast. De sprekers werden telkenmale door luid
en soms langdurig applaus onderbroken*

Veor de aanvang werd in de omgeving van het Concertgebouw en
later ook in de zaal gecolporteerd met de brochure "Wat gebeurt er in
Indonesië?" en werden tevens de pamfletten uitgereikt "Het roer om" (zo
wel de brochure als het pamflet sijn uitgaven van het "Comité* voor
Vrede in Indonesië").

De personen die hiermede colporteerden waren:
Alink, Sleten 7.9.1915» schoenmaker, Roemer Visscherstraatl72

(heeft zitting in he| Bestuur van het "Comité voor vrede in Indonesië*"
afd. Haarlem, namens $e|^%adicaal-paclfisten Haarlem).

*w"*S ^
i i A*.
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p,faGreta Brakel, Amsterdam f̂. 12.1912, zonder beroep, Kloppersingel 125;
X'Leonardus van Dijk, Haarlem 8.1.1918, ambtenaar Rijskbelastingen,

y Busken Huetstraat 17.

Genoemde personen zijn alle lid van de "Vlamgroep" te Haarlem.

/l 22 Maart 19^9.

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
'3-G r a v e n n a g e .



6 April 1949.

G E H E I M .

Verbinding: Ho. 12

DOSS.24A/2
Onderwerp: Samenstelling van het Bestuur W.P.J3., afd. Den Haag

Datum ontvangst bericht: ---

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan: ---

Medewerkende instanties: ---

Ondernomen actie: ---

B.O.S. van
31 December 1948 en 23 Haart 1949
Ho.34566 lïi.v.A.Z.

Haar aanleiding van nevenvermelde brieven wordt mede-
gedeeld, dat het bestuur van de Wereld -Federalisten Bewe-
ging, afdeling 's-Gravenhage, als volgt is samengesteld:

Voorzitter:
Antonius PQPBLIBS. geboren te Ootmarsum, 14 Januari

1893, van beroep onderwijzer, wonende Vliegevangerlaan 1;

Vice-Voorzitter:
Wilhelmus KRUYT. geboren te Zwolle, 5 Augustus 1912,

van beroep adjunct commies Hijksaccountantsdienst, wonende
Mjsterbesstraat 169;

, Secretaresse:
'f Berendina aiisabetta.' GHEELIHGS. geboren te Kneden (&ld.).
l 25 September 1896. gehuwd met:
S* Aalt__Willem_Y.A¥ ZADELHOF?, geboren te Sist, 2 October

1893, wonende Ooievaarlaan 32;

È Ie. Penningmeesteresse:
"l Jacoba Maria LIEYEB. geboren te Amsterdam, 5 Aue-ustus

1884, ongehuwd", zonaer óeroep, wonende ^tepnensonstraat 41;

.2e Penningme ester:
" l Johan V/i Hem BEÜLIEE. geboren te 's-Gravenhage, 7 Sep-

tember 1911, ongehuwd, van beroep handelsemployé, wonende
Bat janstraat 32;

Propagandist:
l Theo Eraanuel KMEGT, geboren te Haarden, 24 âairt 1923,

ï-&$iï$eM%b^e'$'&T$iï&y[irL~tan't> wonende ^aakkade 80, allen

^-
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Verbinding: 19
C/14 no. 398'49 WFB
Onderwerp: Openbare vergadering, belegd door de WëTeïd

Federalisten Beweging, afd. Utrecht, in de
grote zaal van het N. V. Huis te Utrecht, op
Dinsdag, 12-4-49.

C

Deze vergadering was in de plaatselijke dagbladen van
11-4-4.9 aangekondigd.
Zaalopening: 7.30 uur n.m.
Aanvang vergadering: 8 uur n.m.
Toegangsprijs ƒ 0,25
Zaalcapaciteit 1050 personen
Spreker: J. BOGAARD (personalia niet bekend).
Aantal aanwezigen: 130; het grootste gedeelte der aanwezi-

gen bestond uit mannen en vrouwen van middelbare leeftijd
en ouder, terwijl voorts drie militairen in uniform deze
vergadering bezochten. De opkomst voldeed niet aan de ge-
stelde verwachtingen. """"

De vergadering werd geopend door de secretaresse van ga-
meldeafdelingj EVJRDINA MENSINK-KALJEE, geboren te Amers-
foort ̂ -4-92, wonende W. Barentszstraat 86 te Utrecht.
Zij trachtte een min of meer wetenschappelijke verklaring
te geven van de psychologische ontwikkeling van de gedachte
tot de daad, wat de traditie van de gedachten genoemd mag
worden, aldus spreekster. Dit in het kort even na te gaan
is, volgens haar, in het verband van het door de spreker te
behandelen onderwerp "Oorlog en Vrade" van belang. Het ver-
schijnsel: "met het oude is men vertrouwd, het nieuwe wordt
gewantrouwd" doet zich ook ten aanzien hiervan voor, vooral
in deze tijd, waarin de wereldomstandigheden allerminst be-
vrediging schenken. Overal en door de eeuwen heen worden
echter de gedachten aan broederschap gevonden. De zeer uit-
eenlopende en verschillende godsdiensten getuigen hiervan.
De noodzaak tot samenwerking behoeft dus niet verder bewezen
te worden. Echter is dwang tot samenwerking uit den boze,
daar dit vrees met zich brengt. De vrijheid kan hier slechts
tot vruchtbaarheid leiden. Sommige godsdiensten trachten
door dwang tot broederschap te komen, hetgeen echter het
juiste doel niet kan dienen. Spreekster kondigde voorts aan,
dat de volgende spreker ten aanzien daarvan zijn mening zal
uiteenzetten, en pleiten zal voor het doel om door vrije
samenwerking in de Wereldbeweging te komen tot de verlangde
Wereldvrede.

De spreker van deze avond, het woord voerende, wees erop,
dat het gaat om twee begrippen, te wetens "Vrede" en "Oorlog"
en stelde zich op het standpunt de vergelijking te moeten
maken dat een zeer groot gedeelte der mensen thans nog een
struisvogelpolitiek voert ten aanzien van het vraagstuk
zich te willen geven voor het werk van de vrede.
De vraag: hebben wij nog hoop dat het mogelijk is dat de

leuze en het verlangen "Nooit meer oorlog" een feit wordt,
moet ons geen ogenblik loslaten. Er wordt weinig aan gedacht.
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Dit is de gemakkelijkste weg. Thans is het zo dat het ver-
langen naar een bestendigde vrede er wel is, doch wat wordt
er eigenlijk aan de verwezenlijking ;van de vrede gedaan?
Men tracht een vrede thans te besterfigen door hoop, ver-
langen en gebed. Dat is al. Dus eigenlijk wordt er niets
daadwerkelijks gedaan, behalve dan nog het feit dat enkele
dienstweigeraars een daad stellen. Aan de organisatie van
een oorlog werken talrijke eminente koppen. Bij de uitvoering
van een oorlog is men afhankelijk van de uitvoerenden en
deze telt men bij duizenden. Dit is dan de psychologische
oorlogsvoorbereiding ingeval de oorlog onvermijdelijk ge-
acht wordt. Deze vermeende onvermijdelijkheid kan b.v. zijn:
het Duitse streven onder Keizer Wilhelm, het "Ijzeren Gordijn'!
het streven van Hitler, of het Russische regiem van Nicolaas
II. Wanneer de tijd echter daar is, moeten wij voor de vrede
doen wat onze plicht is en moet er worden gewerkt voor de
vrede. Dit acht men volgens spreker te eenvoudig voor onze
zo intellectuele en beschaafde samenleving. Het is "het ei
van Columbus". Een maatregel betreffende de oorlog met de
vernietigende elementen is moeilijker en ingewikkelder, doch
schijnbaar beter te bevatten voor het tegenwoordige intellect!
merkt spreker satirisch op. Spreker zegt dan hoe het is voor-
gekomen dat iemand hem in alle nuchterheid kon mededelen dat
hij verbaasd was over het feit dat in een beschaafd land
vuurwapenen te koop zijn als snuisterijen in een winkel.

Spreker besprak vervolgens dat de manier van strijden zich
in de loop der tijden heeft gewijzigd. Vroeger werd de oorlog
beperkt tot het aantal deelnemers. Steeds is het zo geweest
dat de berichtgeving reden tot twijfel overliet, b.v. ener-
zijds meldt men 30000 gesneuvelden en aan eigen zijde geen
verliezen. "Gij zult geen valse getuigenis spreken" zegt
echter de aalmoezenier. Spreker gaat dan in het kort de ont-
wikkeling van de bewapening na en legt de nadruk op de ont-
wikkeling van het meetbereik der wapenen, waarbij hij komt
tot de atoombom en de uitwerking daarvan. Er zijn in een
oorlog combattanten en non-combattanten; onder de laatste
vindt men de vrouwen en kinderen. Vroeger bleven deze op
enkele uitzonderingen na buiten de strijd; thans is het in
de oorlog zo dat juist de non-combattanten de grootste offers
brengen. Gezien dit alles belooft dit voor een eventueel vol-
gende oorlog niet veel goeds. Na een oorlog werd er wel eens
gedacht - en zo ook nu - dat de mensen wel zouden hebben ge-
leerd. Thans zien wij evenwel dat de staatshoofden van zelfs
democratische staten milliarden beschikbaar stellen voor
oorlogsapparaten, niettegenstaande zij overtuigd zijn dat
de tekorten op materieel gebied nog zo groot zijn. Hieruit
blijkt dat ook zij nog lang niet zeker zijn dat een oorlog
uitgesloten is. De thans veel gebruikte term voor de instand-
houding van de oorlogsapparatuur is, volgens spreker, "het
onmogelijk maken dat de vijand kwaad doet".
laten wij de vrede organiseren, zoals zij de oorlog orga-

niseren! roept spreker uit, ook al stuit het eerste nog af
op het ongeloof van de grote massa. Men staat nog wantrouwend
tegenover de afmame der bewapening. Iemand van het Interna-
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tionale Hof van Justitie zei mij, vervolgt spieker, dat deze
leus het wantrouwen zou wekken en op dit wantrouwen zou af-
stuiten. Echter, de volkswil moet zonder meer worden bewerkt
opdat het doel, de oorlog uitüte bannen, wordt bereikt.
Dit kan en moet worden bereikt door een "eenheid in ver-
scheidenheid". De bewapening moet worden overgedragen aan een
klein "bwakingscorps. Spreker haalt een gedeelte aan uit een
boek van Viruly waarin deze zich uitspreekt over zijn vluchten
over de grenzen en zich verwondert over de onderlinge vijan-
digheid der mensen op deze zo kleine aarde. Spreker zegt,
dat het thans nog zo is, dat heren met hoge hoeden en jaquet
de ene dag het lint doorknippen voor een nieuwe weg of brug
of ander groot technisch werk, waarbij zij van dank en eer
gewagen, terwijl diezelfde mensen een dag daarna, als mili-
tair gekleed, in nog korter tijdsbestek een dergelijk werk
totaal vernielen.
Onze taak is de vredeswil te organiseren. Wie durft deze

taak door zijn handtekening te bekrachtigen, bij wijze van
enquête? vraagt spreker.
Onze Wereld Federatie stelt zich ten doel een niet-officieel

Parlement samen te stellen en een wereld-grondwet te ont-
werpen welke een wereld autoriteit zal moeten bezitten.

Het doel is te komen tot:
1. ontwapening,
2. een Opperste Internationale Generale Staf van Politie,
3. opwekking van de volkswil.
Sprekende over de atoombom noemde hij de uitspraak van een

zekere Ir. Van Agnaes, die met deze materie bekend is. Onge-
veer 30,000 mensen zouden de atoomaanval op Hirosjima hebben
overleefd, doch van hen zou thans niemand meer in leven zijn.
De aldaar gebruikte atoombom zou echter reeds antiek zijn.
Volgens spreker zou de Amerikaanse weermaht 30,000 atoom-
bommen in voorraad hebben. Spreker zeide aan de hand van de
uitwerking van deze bommen te hebben berekend dat daarmde
een gebied kon worden vernietigd groter dan het aardopper-
vlak zelf; dit zijn volgens hem technische cijfers. Prof.
Èinstein waarschuwde reeds betreffende de uitwerking niet te
optimistisch te zijn.
Men hoort allerwegen: Rusland is niet te vertrouwen. Als

nu in officiële kringen de gedachte kenbaar is>dat met het
oog op de technische ontwikkeling binnen 3 & 4 jaar de eerste
klap moet worden gegeven, dan moeten binnen dit tijdsbestek
alle wapenen in handen van de Internationale Politie worden
uitgeleverd, zodat een oorlog niet mogelijk is. Wij moeten
binnen korte tijd een organisatie hebben van duizenden jonge
mensen die zich geven voor de verwerkelijking van ons doel.
Daartoe hebben wij hoogstens een jaar de tijd. Gij kunt geen
enkel bezwaar aanvoeren Uw handtekening daartoe te verstrek-
ken. Wanneer het ei van Columbus in de vorm van de Wereld
Federatie voor de Wereldvrede binnen 2 jaar niet bestaat,
dan hebben wij geen wereld; lukt dit wel dan hebben wij een
wereld!
Applaus.

Hierna volgde de pauze.
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G-edurende de pauze werd de gelegenheid opengesteld hand-
tekeningen te plaatsen op de daartoe bestemde formulieren
welke werden aangeboden, terwijl men zich tevens als lid
kon opgeven. Voor zover is na te gaan werd van de eerste
gelegenheid matig gebruik gemaakt.
Na de pauze beantwoordde de spreker de intussen schrifte-

lijk ingediende vragen.
Op de vraag: "Hoe «i* de grote groepen die op godsdienstig

terrein zijn verbonden, willen trachten voor de vredes-
gedachte te werken ", antwoordde spreker, dat dit psycholo-
gisch een grote stap in de goede richting is, terwijl thans
blijkt dat op dit oeroude vijandige terrein toenadering is
te constateren. Hierbij wees spreker op hetgeen door G-andhi
is bereikt in het Britse Imperium en op het Oecumenisch
congres. Wij constateren de groei van deze ethische factor.
Spreker vraagt zich af: als dit kan, kan het dan ook op
staatkundig terrein. Ja, moet hierop het antwoord zijn.
De vraag: "Zo een oorlog onvermijdelijk mocht zijn, is er

dan geen sprake dat dit een mensenopruiming moet zijn?",
beantwoordde spreker met het woord van Dr. Kuyper: "Het
boetekleed ontsiert de mens niet." De oorlog mag nimmer een
mensenopruiming zijn. De eminente koppen die thans logeren
in de mooiste hotels in de wereld zullen zich met hun kennis
en intelligentie in dienst moeten stellen van de economie in
het belang van de samenleving.
Spreksr meent dat in het Ijzeren Gordijn ook gaatjes zijn.

Deze gaatjes zijn volgens spreker zo oud als Rusland zelf.
Hierdoor treedt de Russische cultuur en de wil van het Rus-
sische volk naar buiten. Eenmaal heeft dit volk de moed ge-
toond de dictatuur vanzich af te schudden. Spreker twijfelt
niet of de tweede maal zal dit ook gelukken. De Wereld Fede-
ratie moet ook het Russische volk omvatten, anders is het
geen wereldsysteem doch een wereldpact. Wij eisen de vrede
voor de gehele wereld. Spreker meent te mogen verzekeren
dat de gedachten van dat volk toch wel tot ons komen en
onze vredesgedachten ook tot hen, ondanks het Ijzeren Gordijn

De vraag: "Als Rusland het Westen aanvalt, wat dan?" werd
als volgt beantwoord. Spreker haalde de droom aan van Von
Moltke die bij de nadering van Parijs wel Fransen doch geen
militairen had gezien, dus ook geen legermacht kon overwinnen
Spreker veronderstelde dat Rusland niet het plan heeft het
Westen aan te vallen, doch gelooft meer aan een wederzijds
misverstand. Hij is overtuigd dat én in Rusland én in Amerika
zij het onbewust, de wereldfederatieve gedachte leeft.
Betreffende de Bellamy-gedachte merkt spreker op dat deze

na 50 jaren nog niet zoveel aanhangers heeft als de wereld-
federatie in 21/2 jaar wist te winnen. Eerst moeten wij de
veiligheid verzekerd hebben anders kunnen wij in de toekomst
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voor Bellamy geen propaganda meer maken. Dat de doden
dood zijn vindt spreker niet zo erg» doch dat de levenden
niet meer kunnen leven is erger. Wij willen de oorlog
niet wegpropageren doch wegorganiseren.

Spreker was van mening dat niet de schuld van een oor-
logsoorzaak speciaal moet worden toegekend aan de groot-
kapitalisten. Wannéér een werkloze dingt naar een werk-
kring is het volgens spreker toch zo, dat hij alle middelen
te baat neemt om te werk te worden gesteld ook al weet
hij dat hij een ander voor is en hem van arbeid uitsluit.
Dit is volgens spreker aan alle mensen gemeen.

Hiermede besluit spreker zijn aandachtig gevolgde rede
en de beantwoording van de hem gestelde vragen, waarna
applaus volgt.

De secretsresse stelde de vergadering de vraag geld be-
schikbaar te willen stellen voor propagandamiddelen en
deelde mede dat er geen voldoende middelen waren om zelfs
thans de zaalhuur te betalen. Hierna sloot zij met een
woord van dank ten 10.15 uur n.m. Bij het veraïLten der
zaal werd gecollecteerd ten behoeve van de verschuldigde
zaalhuur en voor de propagandaactie.

V
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Zaalcapaciteit plm. 150 personen, aanwezig waren jgDsK̂ tLOO persofien.
Sprekers: H.B. Bakker, P.P. Kremers (vermoedelijk uit Amsterdam).
Leiding/ H.A.C, van de Kraan uit Leusden.
Stemming: Rustig.

Op Woensdag, 13 April 1949, aanvangende 20.00 uur, werd in het
gebouw van de Vrijzinnig Hervormden. Muurhuizen 3 te Amersfoort, een
openbare vergadering van de Wereld-Pederalisten Beweging gehouden.
Als sprekers traden op de heren H.B. Bakker en Piet P. Kremers (perso-
nalia onbekend), beiden vermoedelijk afkomstig uit Amsterdam. Een
krantenverslag uit de Amersfoortse Courant van 14-4-49 wordt hierbij
overgelegd, alsmede een bewijs van toegang en een circulaire.

De vergadering stond onder leiding van H. A. G. van de Kraan te
Leusden, die tijdelijk voorzitter van de pas~öpgeriohte afdeling van
de W.P.B. Amersfoort is en de vergadering met een kort welkomswoord
opende.

Er was ongeveer een 100-tal personen aanwezig merendeels genodig-
den. 82 der aanwezigen gaven zich als lid van de W.P.B, op, terwijl
v.d.Kraam bij de sluiting nog mededeelde, dat de afdeling Amersfoort

/ thans 182 leden telt.
' De als spreekster aangekondigde mevrouw E.v.d.Sluit-Pintelman,

was niet verschenen, zonder kennis te geven van verhindering.

y| Personalia/ KRAAN, Hendrik Albert Christiaan van de, geboren
•* ' 6 Juni 188? te Amsterdam, accoutant, gewoond hebbende

te Rotterdam, Bergselaan 348d, thans wonende te Leusden,.
Park B 23, beheerder van de vereniging Zomers Buiten.
In verband met deze persoon wordt verwezen naar schrij-
ven no. 4948 d.d. 20-8-46, hetwelk U als antwoord op Uw
brief d.d. 12-8-46, Bureau B, no. 2461/XXXIV 1946 M.V.
werd toegezonden.

Voorlopig afdelings-secretaris W.P.B., afd. Amersfoort;

,| DAMES. Jakob, geboren 23 April 1889 te Haeften (Gld.)
1 commies ïïed.Sp. Remonstrant, geh,m. Elisabeth Catharina

CARPREAU, geboren 14 Februari 1891 te Amsterdam,
beiden wonende Pieter Bothlaan 23» Amersfoort.



Binnen het staatsverband worden vrijheid, rechten en eigendom
beschermd door het gezag, gebaseerd op wet. Daartoe hebben wij
onze individuele souvereiniteit overgedragen aan de regering. Het
gezag treedt op als rechtsbeschermer, gebonden door de wet, waar-
door machtsmisbruik wordt beperkt.
Tussen de souvereine staten onderling bestaat geen gezag, gebaseerd
op wet. Hier geldt het „recht van de sterkste", in wezen onrecht. Ter
bescherming van de al dan niet vermeende belangen wordt een kost-
baar militair apparaat opgebouwd en in stand gehouden. Zolang er
nationale legers bestaan, dreigt steeds oorlogsgevaar.
Oorlog vernietigt millioenen levens, verslindt milliarden per dag,
ontwricht millioenen naar lichaam en geest. Oorlog veroorzaakt een
totale economische ontwrichting en vernietigt de volkswelvaart in
alle geledingen. Oorlogsvoorbereiding verstikt iedere werkelijke
welvaartsmogelijkheid en verlamt de economische opbouw. In de
wirwar van in naam nog souvereine staten orde te scheppen is urgent
en nog urgenter is waarborging van de wereldvrede.
De moderne oorlog met biologische, klimatologische, bacteriologische
en atomische wapenen voert de wereld onherroepelijk tot een volle-
dige zelfmoord. Ter wille van de veiligheid wordt de veiligheid
vermoord. Wereldveiligheid wordt alléén bereikt indien de thans
nog souvereine staten hun souvereiniteit op het gebied der veiligheid
overdragen aan een federale Wereldregering.
Wereldfederatie moge utopie heten (was niet alles eenmaal utopie?),
het huidige wereldbestel is zeer zeker niet het duizendjarig rijk. De
evolutie blijft niet stilstaan, zij gaat onmiskenbaar in de richting van
wereldeenheid, zij het even moeizaam als destijds de nationale eenheid
tot stand kwam. De vraag is alleen: zal de eenheid ontstaan door
vrijwillige federatie of wel opgelegd (maar dan als uniformiteit)
door de overwinnaar na de verschrikkingen van de atoombom-
oorlog?
In ongeveer achttien maanden hebben zich meer dan twintig millioen
mannen en vrouwen van allerlei politieke en religieuze overtuiging
aaneengesloten in de wereldbeweging voor federale Wereldregering,
gevestigd te Genève. Mannen als Paus Pius XII, Truman, Attlee,
Bevin, Eden, Lord Beveridge, Sir John Boyd Orr, Thomas Mann,
Bidault, Albert Einstein, Stanley Jones, Upton Sinclair, Henry
Wallace, wijlen Gandhi, Pandit Nehroe en vele andere bekende
figuren op politiek, economisch, staatkundig, religieus en weten-
schappelijk terrein hebben zich onomwonden uitgesproken voor
federale Wereldregering.
Het is uiteraard onmogelijk in dit korte bestek volledig te zijn.
Daarom vragen wij Uw aandacht voor nevenstaande mededeling.
Wij rekenen op Uw belangstelling, want Wereldregering is óók Uw
belang!
voor Wereldorde, voor Wereldrecht, voor WERELDVREDE

Wereld-Federalisten Beweging
SECTIE III Organisatie en Propaganda, Amstel 24, Amsterdam.

OPENBARE VERGADERING
WOENSDAG 13 APRIL 1949
aanvang acht uur, dn gebouw van cte Vrijzinnig1 Her-
vormden, Muurhudzen 3, ingang Zuidsingel, 3e brug
links vaaiaf Varkensmarkt.
Zaal open haif acht. — Toegang ƒ 0.25.

ONDE-RWERP:

WERELDVOLKSSTEMMING 1950
SPREKERS:

MEVR.E.V.D.SLUIS-FINTELMAN
PIET F. KREMERS

Voorlopig afdelingssecretariaat te Amersfoort: J. DAMMES, Bieter
Bothlaan 23, tel. 5926.

Drukwerk

Voorlopig afdelingssecretariaat

Wereld Federalisten Beweging

p.a. J. DAMMES

AMERSFOORT
PIETER BOTHLAAN 23



Eén wereld of géén!
Prof. Dr. Albert Einstein heeft het
alternatief, waarvoor wij allen ge-
plaatst zijn, kernachtig geformuleerd
in nevenstaande zin.
De positieve keuze is deelname aan de
strijd voor Wereldregering. Sluit U
aan bij de snel in omvang toenemende
wereldorganisatie voor wereldveilig-
heid door

FEDERALE WERELDREGERING!

Lidmaatschap: Het lidmaatschap staat open voor een ieder, die de 16-jarige
leeftijd heeft bereikt en het doel der W.F.B, onderschrijft. De contributie
bedraagt per jaar, vrij naar verkiezing, ƒ 25,—, ƒ 10,—, ƒ 5,—, ƒ 2,50 of ƒ 1,00.

Abonnement: De W. F. B. geeft een om de week verschijnend blad uit in
groot formaat „De Wereldfederalist". Een staf van deskundige medewerkers
verzorgt de inhoud en de inhoud is actueel voor ieder wereldfederalist!
Abonneert tl! Abonnementsprijs: ƒ 2.50 per halfjaar. Proefnummers worden
gaarne op aanvraag toegezonden. Amstel 24, Amsterdam.

Vul onderstaande bon in!

Gelieve mij in te schrijven als:

a. Lid, contributie ƒ

b. Abonné op „De Wereld f ederalist':
(doorhalen wat niet wordt gewenst)

in biokletters s.v.p.

NAAM:

ADRES-

PLAATS .

WERELD FEDERALISTEN BEWEGING
Aangesloten bij: World Movement for World Federal Government, Parijs.
Algemeen Secretariaat voor Nederland: Amstel 24, Amsterdam C.

STOP

Binnenlandse vrede is uitsluitend mo-
gelijk op basis van Wet, Recht en
Orde, nimmer door onderlinge afspra-
ken zonder een dwingend gezags-
apparaat.

Dit beginsel wordt door alle welden-
kende realisten aanvaard als de enig
juiste grondslag voor de menselijke
samenleving binnen het staatsverband.

Internationaal wordt uitsluitend door
onderlinge afspraken gepoogd de vrede
te bewaren en steeds weer hebben deze
afspraken gefaald.

Daarom hebben wij geen vertrouwen
meer in onderlinge afspraken tussen
souvereine staten, maar streven naar
een bovenstatelijk wereldgezag op
federale grondslag met Wereldgrond-
wet en "Wereldregering als enige
mogelijkheid om een derde wereld-
oorlog te voorkomen.

WERELDVREDE DOOR FEDERALE WERELDREGERING
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Wereld federalisten willen
vrede organiseren

Vergadering in
onze stad

Wij willen de souvereine staten
de macht ontnemen elkander
uit te róeieti. Dat is kortweg
het doel van de Wereldfedera-
listen. Dat kan niet door alleen
maar vrede té wensen; het kan
alleen door ëëh daad. De vrede
moet georganiseerd worden.
Wereldvrede is slechts moge-
lijk.: door wereldregering. Br
moet een bovenstatêhjk appa-
raat komen met wetgevende en
uitvoerende macht. Öat appk-
raat moet niet doof dé Söuvfe-
reine staten wórden gekozen»
doch door de burgers Van dëüie
wefêia.

Volgend jaai- zal eert wèrëldver-
kieéing moeten plaats hebben. Van
elke rnillioert burgers zal een afge-
vaardigde naar Genève vertrekken,
naar een wereldgrondwetgevende
vergadering. Zij mogen niet uit el-
kaat gaan voor het ontwerp van
deze grondwet gereed i's. Daarna
za.1 het ontwerp aart aüe sbuvëtëihè
staten ter ratificatie worden aan-
gebeden en zo zal een wereldrege-
ring, die elk land, wat de binnen-
landse politiek betreft, vrij laat,
kunnen ontstaan. Want wanneer
de wereldfederalisten maar krach-
tig genoeg zijn, moeten de staten
de wereldgrondwet wel aannemen.
Dit alles werd gisteravond in het

gebouw van de Vrijz. Hervormden
uiteengezet door de heer P. F. Kre-
mer, op, een vergadering van de
Wereiareaèr'aïistfeh.

DesSe verga'dering, vfëlRe werd
geopfend door de voorzitter van het
voorlopig bestuur te Amersfoort,
de heer H. A. C. v. d. Kraaji, bracht
de jonge organisatie 82 nieuwe le-
den op.

De heer v. d. Kraan wees op de
noodzaak van een blijvende vrede.
Hij bracht de- woorden van Albert
Elnstcin In herinnertogr, die waar-

wij irt het gemeenschappelijk be-
lang: het leven. De Wereldregering
móet sléêhts eeri apparaat zrjn met
beperkte bevoegdheid. Wil men in
AmëriM kapitalistisch geregeerd
worden, dan moet dat mogelijk zijn,
Wil men in Éusland communist zijn,
dan is dat ook goed, doch men mag
niet met elkaar een strijd aanbin-
den, daarvoor zal de Wereldrege-
ring hoeden.

Wat het al dan niet mee doen
yah Rusland betreft, zèide dé heer
krémér, dat dit de W.F.B, onver-
schillig liet, totdat het ontwerp-
grohdwet werd. aangeboden. Wan-
néér allen meedoen moet Rusland
óók wel. Bij weigering zal het de
hele wereldmacht tegen zich heb-
ben, die Ruslands macht clan ver-
nietigd.

Tenslotte wees spreker er op,
dat overal dé Werëldfêderalistén in
die opmars zijn, dat staatslieden
van alle richting er zich voor uit-
gesproken hebben, men denkt al-
leen dat het volk er nog niet rijp
Voor is. Daarom wilde spreker dat
iedereen zich aansloot om te tonen
wei rijp te zijn vobr het idee dat
wereldvrede slechts mogelijk is
door \Vereldvrede.
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Wereluiéaêraiistteh.
Dèsfc Vergadering, welke werdl

geopend door de voorzitter van het
voorlopig bestuur te Amersfoort,
de heer H. A. C. v. d. Kraan, bracht
de jonge organisatie 82 nieuwe le-
den op.

De heer v. d. Kraan wees op de
noodzaak van een blijvende vrede.
Hij bracht de- woorden van Albert
Einstein in herinnering, die waar-
schuwen voor de vernietigende,
kracht van de atoomenergie, waarf
door elke volg'cnde oorlog een on*-
gekende ramp zou worden.

De heer H. B. Bakker we'éfe lef
op, dat men met demonstreren niets
bereikte. Dat wereldvrede georga-
niseerd moest worden, maakte hij
duidelijk met verschillende voor-
beelden.

De wereld telt 72 souverelne sta-
ten, die ten allé tijde één oorlog
kunnen ontketenen. De Ver. Naties
zgn tot onmacht gedoemd. Daar
zgn diplomaten bflieen, èie slechts
op hun eigen nationaal belang moe-
ten letten. Welsprekende én uitvoe-ö
rende bevoegdheid heeft dé V. N.
niet.

Vroeger vochten de gewesten té-
gen elkaar. Misschien zouden zé;
het nu nog doen — de mensen z$ni
immers niets verbeterd — wannéér
geen macht, die het hen verbood,
boven hen stond.

Slechts een overkoepelend rèchts-
orgaan, dat strijd verbiedt, maakt
strijd onmogelijk.

Dit was het ook waar de laatste
spreker, d'è heer Kïemer, op wees,
Juist het Wêseï, dat wij het allen
nooit eens kunnen worden dat wij
allen steeds weer tegen elkaar in
het harnas gejaagd worden door
verschillende levens- en geloofs-
overtuigingen, maakt het noodza-
kelijk het op een punt eens te zg'a:
n.l. het stellen van een macht bo-
ven de naties, die oorlogen onmo-
gelijk maakt.

De techniek is zo vooruitgegaan,
dat een volgende oorlog hele vol-
keren met een enkele atoombom
kan vernietigen. Zónder oorlog te
verklaren hoeft maar een enkele
bom te ontploffen én men is de
overwinnaar van één vijand, 'die
niet meer beestaat.

Daarom is het tijd dat de men-
sen zich gaan bezinnen. Wanneer
niet snel de mogelijkheid voor vol-
gende oorlogen wordt uitgesloten,
is er geen toekomst meer.

Hieraan, aldus spreker, moet een
ieder medewerken. Wij g-eloven niet
dat men met alle tegenstellingen
dte bestaan, tot overeenstemming
kunnen komen, maar wel geloven
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Op 22 April 1949 werd in "Pulchr i . Studio" te 's-Graven-
hage , een openbare vergadering gehouden, belegd door de
Wereld Federalisten Beweging (j/.E.B,).

^aalcapaciteit 300 personen.
Aanwezig p lm. 150 personen, onder wie 50 vrouwen.
Te p lm.. 20.15 uur begon de enigste spreker van de

avond:
JPOPELIEH, Antn-ni na , geboren te Ootmarsum, 14 Januari

1898, van beroep onderwijzer, wonende Vliegenvangerlaan l
te 's-Gravenhage, zijn rede.

POPULIER, voornoemd, is vo_przjtter van de Wereld Fe-
'Rpwpg-ijQ-g_±^ — Ls-Gravelihage .__ Hij behandelde__

de voet de brochure: "De enige weg tot Vrede" (zie bijlage 3)
Tijdens de pauze circuleerden lijsten, waarop men

zich als lid van d e V/. F. B. kon opgeven. Voor zover kon
e>ft nagegaan, gaven zich niet veel leden op.
Tevens werden in de zaal de brocures "JDe enige weg

Vrede" en "Appèl aan het geweten van hét Nederlandse
Vole"" (zie bijlage II), alsmede het ^aterdagavondblad
MDe Wereld" verkocht.

Te p lm. 22.00 uur was de vergadering afgelopen. '.
Aan de uitgang werd aan de aanwezigen ter kenriisma-

i king met de «'/.]?. B. een brochure gegeven (zie bijlage III),
terwijl voor dekking van de onkosten een collecte werd ge-
houden.

De stemming was zeer rustig. De aanwezigen toehoorden
tot de gegoede stand.

Vlaggen en andere draperieën waren niet aangebracht.
, I e inde)



ar
PRIJS f 0.10

l
AAN HET GEWETEN VAN HET NEDERLANDSE VOLK

Ruim tweehonderd hoogleraren fli A1IW1

M ( I I I Ii vragen Uw aandacht en . . ,.



-t

Er zijn vraagstukken in het leven van de volkeren der wereld, welke
primair dienen te worden opgelost, willen de volkeren aan de andere vraag-
stukken zelfs maar toekomen.

Het meest elementaire vraagstuk in de physieke wereld, dat alle andere
in belangrijkheid verre overtreft, is het probleem der veiligheid, is het alles-
overheersende vraagstuk: Hoe stellen wij het leven veilig? Hoe voorkomen
wij een derde wereldoorlog?

Honderdduizenden realiseren zich dit vraagstuk en weten, dat een nieuwe
wereldoorlog in verschrikking en vernietigingskracht de beide vorige verre zal
overtreffen. Velen zrjn de mening toegedaan, dat na een derde wereldoorlog
van beschaving geen sprake meer zal zijn, omdat de overlevenden in een
volkomen ontwrichte wereld zullen terugvallen in, een primitieve kudde,
volkomen beheerst door de onverbiddelijke strijd om het bestaan, althans
Indien er nog overlevenden zijn, wat door tal van vooraanstaande geleerden
wordt betwijfeld.

Duizenden medici zoeken — dikwijls met opoffering van eigen gezondheid,
geluk en leven — naar middelen om gevreesde ziekten te 'bestrijden. Duizen-
den technici verbeteren het productie-apparaat, geven ons nieuwe methoden



en middelen om het leven rgker te maken. Duizenden deskundigen zwoegen
om de opbrengst van „Moeder Aarde" te verhogen. Het gehele technisch
en wetenschappelijk kennen en kunnen staat de mensheid ten dienste om
schier alle urgente vraagstukken tot oplossing te brengen. Het menselijk
ivernuft ia in staat grotere welvaart, betere gezondheidszorg, omvangrijker
sociale maatregelen mogelijk te maken, indien

Indien wQ er in slagen de wereldveillgheid te organiseren!

In steeds toenemende mate wordt de noodzakelijkheid ingezien en erkend
dat het meest urgente probleem van de huidige menselijke samenleving is
de vraag: Hoe organiseren wij de wereldveillgheid, hoe voorkomen wij de
georganiseerde zelfmoord der mensheid?

Wereldveiligheid vraagt om wereldrecht, wereldrecht vraagt om wereld-
wet en wereldwet vraagt om wereldgezag. Wereldveiligheid kan alleen wor-
den gebaseerd op een federale wereldregering, rechtstreeks gekozen uit en
door de volkeren der wereld, die naar vrede snakken en steeds weer in
nieuwe oorlogen worden betrokken.

Thans wenden een groot aantal intellectuelen: hoogleraren, bijzondere
hoogleraren en lectoren zich tot het Nederlandse Volk.

O

Het Memorandum aan het Nederlandse Volk luidt;

De ernstige moeilijkheden, waarmede de mensheid op dit ogenblik te
kampen heeft bij haar pogingen het gevaar van de oorlog; af te wenden, zqn
voor een niet gering deel te wijten aan de nog algemeen heersende onjuiste
opvattingen omtrent de beginselen, welke aan de organisatie van de inter-
nationale samenleving ten grondslag moeten liggen. Deze onjuiste opvattin-
gen, waarop o.a. het instituut van de Verenigde Naties is gebouwd, hebben
inmiddels niet nagelaten zich te wreken, hetgeen b.v. blijkt uit het onvermogen
van de V.N. om de vrede en de veiligheid van de hele mensheid te waarborgen".

De wfld verspreide opinie, als zou men van vrede kunnen spreken, indien
tussen souvereine staten van de wereld een toestand van evenwicht zou zfln
bereikt, berust op een ernstige, hoewel vanuit historische gronden begrijpelijke,
dwaling. Ook al zouden de verhoudingen tussen de souvereine staten in zo'n
evenwichtstoestand kunnen worden gebracht, dan zou men allerminst van
vrede kunnen spreken. Deze laatste veronderstelling heeft overigens slechts
theoretische en geen practische waarde, aangezien men zich, rekening
houdende met de dynamiek van het leven, zulk een toestand nog wel, althans
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tgdelyk, tussen een aantal, maar zeker niet tussen alle staten van de wereld
denken kan.

Daarom dient het principe, volgens hetwelk de onderlinge verhoudingen
tussen de volkeren geregeld wordt door de regeringen van de souvereine
staten — hetzy deze regelingen bestaan uit het maken van onderlinge af-
spraken, het sluiten van verdragen, of het stichten van nauwere banden van
samenwerking, hetzy deze regelingen tot uitdrukking komen in de verplich-
tingen, welke de regeringen op zich nemen om zich volgens bepalingen van
het z.g. internationale recht te gedragen — zo snel mogeiyk te worden door-
broken (in het bijzonder op gebieden van essentieel belang, zoals de veilig-
heid). Zolang sommige verhoudingen tussen de individuen, die tezamen en
over de nationale grenzen heen de wereldgemeenschap vormen, niet recht-
streeks, d.w.z. onafhankelijk van de nationale regeringen, door organen met
wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende bevoegdheden worden geregeld
en de beschikkingsmacht over de militaire machtsmiddelen niet aan een door
de volkeren Ingesteld centraal orgaan wordt overgedragen, berusten de
verwachtingen omtrent en de hoop op vrede op een illusie en moeten als
utopisch worden gebrandmerkt.

6
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Verheugend is het daarom te constateren, dat de beweging, welke deze
beginselen poogt te verwezenlijken, zich in een groot aantal landen reeds in
volle ontwikkeling bevindt. In dit ernstig uur menen ondergetekenden het
gehele Nederlandse Volk met de meeste nadruk te moeten wijzen op Ket
bestaan van de World Movement lor World Government te Parfls en de b\
deze organisatie aangesloten Wereld-Federalisten Beweging, gevestigd aan
de Amstel 24 te Amsterdam. Ztf spreken de wens nit, dat dit memorandum
aanleiding mag zijn tot het verlenen van krachtige steun aan deze organisatie.
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De in totaal tweehonderd en twaalf ondertekenaars, waarvan velen met
grote bekendheid ver over de landsgrenzen heen, spreken gezamenlijk de
wens uit, dat dit Memorandum aanleiding mag zijn tot het verlenen van
krachtige steun aan de Wereld-Federalisten Beweging.

De Wereld-Federalisten Beweging wendt zich thans tot U, die dit leest.

De Wereldsituatie is ciitiek, allerwege wordt het technisch en weten-
schappelijk vernuft in dienst gesteld van de, naar menselijke berekening,
schier onafwendbare massale destructie, de moderne totale oorlog. Schier
onafwendbaar, maar er ia nog één mogelijkheid om een derde wereldoorlog
te voorkomen, indien wg er in slagen, de vredeswil der volkeren te organi-
seren.
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Thans verenigt en mobiliseert het Nederlandse intellect zich en richt,
ondanks de grote onderlinge verschillen, die een zo heterogeen gezelschap
kenmerkt, een gezamenlijk appèl aan het Nederlandse volk om de actie van
de Wereld-Federalisten Beweging voor wereldveiligheid door federale
wereldregering, met kracht te ondersteunen.

De Wereld-Federalisten Beweging is aangesloten feij de World Movement
for World Federal Government, die reeds ruim twintig millioen leden telt.
Allerwege wordt grote activiteit ontwikkeld om zo spoedig mogelijk te 'komen
tot een wereldvolksstemming met verkiezing van afgevaardigden voor de
eerste grondwet-gevende vergadering der volken.

De tijd dringt, wij hebben niet veel tijd ter beschikking, de wedloop met
de dood is begonnen. Deze brochure begon met de woorden: „Er zijn vraag-
stukken in het leven der volkeren, welke primair dienen te worden opgelost,
willen zij aan de andere vraagstukken zelfs maar toekomen". Wij herhalen
het en nogmaals stellen wij de vraag: „Hoe stellen wij het leven veilig?
Hoe voorkomen wij een derde wereldoorlog?"

Hoe belangrijk het vele sociale, culturele en wetenschappelijke werk ook
is, waaraan velen hun gehele leven wijden, ïioe belangrijk het werk ook is

17



op het gebied van kinderverzorging, jeugdontspanning en -ontwikkeling, één
enkel vraagstuk is van allesoverheersend belang:

HOE VOORKOMEN WIJ EEN DERDE WERELDOORLOG?

Hoe belangrijk het ook is, dat U zich inspant een behoorlijke positie te
veroveren of te behouden, hoe belangrijk het ook is, dat Uw zaak zich
krachtig ontwikkelt, hoe 'belangrijk ook Uw gezinsgeluk is, de toekomst
van Uw kinderen — belangrijker is de oplossing van de vraag: Hoe voor-
komen wij een derde wereldoorlog, dus: Hoe voorkomen wij onze totale
vernietiging ?

Wij kunnen struisvogelpolitiek bedrijven en de feiten niet willen zien,
maar een dergelijke tactiek is onverantwoordelijk, zelfs misdadig, tegenover

^Uw gezin, Uw kinderen, waarvoor gij de volle verantwoordelijkheid draagt.
Het is misdadig tegenover het 'Leven, misdadig tegenover allen, die U lief
en dierbaar zijn, misdadig tegenover de gehele mensheid.

Willen wij wederom de vraag: „Ben ik mijns, broeders hoeder" met ,^neen"
beantwoorden? Wij hebben de gevolgen ondervonden van deze afwijzing.
Wij leven in een wereld vol haat en ellende, vol honger en dood. Met het
woord huldigen wij universele gedachten als: „Kinderen van één Vader",
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„Proletariërs aller landen verenigt U", „Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap",
maar velen loochenen in de practflk hun universele grondslagen en stellen het
bekrompen eigenbelang op de voorgrond, daarmede hun eigen ondergang In
de hand werkend.

De toekomst is somber. Indien wfl er niet in slagen, de vredeswil der
volkeren te mobiliseren, een wereldregering' met wetgevende, rechtsprekende
en uitvoerende bevoegdheden in het leven te roepen, zal een derde wereld-
oorlog in de nabQe toekomst onvermQdelgk zfln.

Nooit is vrede gewaarborgd door onderlinge verdragen, door vriend-
schapspacten en non-agressie-overeenfeomsten. Altijd is .bewezen, dat deze
verdragen, pacten en overeenkomsten, welke niet gebaseerd waren op wet,
recht en gezag, te zijner tijd werden geschonden en verscheurd.

Het is volslagen utopisch, daarin nog vertrouwen te hebben, het geeft
blijk van een schier onvergeefljjke kortzichtigheid om op deze papieren
waarborgen de toekomst te bouwen. Alleen het instellen van een boven-
statelijk gezag voor het regelen van de taternationale problemen, geeft een
solide basis voor de toekomst, voor onze toekomst, voor de toekomst van
onze kinderen.
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Daarom dienen alle beschikbare tijd, alle beschikbare energie, alle beschik-,
bare middelen gemobiliseerd te worden voor het eerst .noodzakelijke: Wereld-
veiligheid door federale wereldregering! Uit zuiver menselijke overwegingen
én uit nuchtere utUiteitsoverwegingen.

Eén wereld of geen! Wij staan voor de keuze en de beslissing zal niet
moeilijk zijn. Ons aller geluk, ons aller welvaart, ons aller leven staat op
het spel. iDoor onze daadkracht kunnen wij dit spel winnen. Door het
realiseren van' federale wereldregering bannen wij de oorlog uit. Door de
gehele geschiedenis heen is bewezen, dat daar waar kleinere eenheden op-
gingen in een groter geheel, de onderlinge vrede werd gewaarborgd. Wij
staan voor de laatste stap: één verenigde wereld. Laat het geen misstap
zijn, want een bodemloze afgrond wacht ona.

Aan U is mede de beslissing. Stel een eerste daad. Vul nevenstaande bon
in, neem actief deel aan ona werk of maak ons werk mogelijk. Wij vragen
het aan U, het Nederlands Intellect vraagt het U, de gehele mensheid vraagt
het mede aan U. Overwin de traagheid, de grote vijandin van iedere vooruit-
gang, overwin de behoudzucht, de schroom en de laksheid. Het gaat om Uw
toekomst. Stel een daad!
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HIER IS MIJN ANTWOORD!

Ik stel een bedrag vao j bescMkbaar voor de propaganda van d«
Werelü-OTederalijsten Beweging. Bankier: Twentse 'Banik, Amsterdam. JPost-
gdiro: S28642, <3em. Giro A'<ïam: 'Z 666..
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Ik meld mijl aan als iMd tegien een jajarcoratributie van ƒ (raio.
contributie ƒ 1.—, verder -f 2.50, ƒ S.—, ƒ 10.— en ƒ 25.— naar ver-
kiezing).

Bt ontvang gaarne regelmatig toezending van „iDe Wereldfederalist1'
(ab. ƒ 2.50 per kaM jaar).

Ik werk mee! Zend mij piropaigsuida-materiaal ter verspreiding -onder
vrienden en toekenden.

NAAM . . .

AIDKSBS . . .

WOON3PILAATS
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Een aJbonnetnent op .„De WereMfedenaMst'' brengt U om de week *>en uit-
götoeide schat vaa tatereasaote teotuur over fret streven naar federale
wenelcljregieiriing: en houdt U op die hoogte van de voixtering-en der wereldu
federailtiisten.

Voor slectots ƒ 2.50 per toaif jaar ontvangt U dit actuele orgaan (daig>bliad-
formaat) met tal van gegevens en wetenawaardigbeden. Ver,geet niet een
abonnement te nemen! Vul neveastaiaai-de bon to.
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BEWEGING

n i a n i --E/•-/ i ?c/A een {Letde wetetAvotLvq cnvetm.Ljd,eti,jk 0-r . . . . /a ff ff v
Is oorlog onvermijdelijk of bestaat er 'n mogelijkheid, blijvende wereldvrede te kunnen
bereiken? Velen hebben het antwoord reeds gereed. Maar met een eenvoudig „Ja" of
„neen" schieten we niet veel op. Wij dienen de mogelijkheden te overwegen en ons
antwoord te baseren op onderzoek en waarneming.

De mensen hebben sinds eeuwen getracht te vliegen. Ontelbare pogingen zijn mislukt,
slachtoffers zijn gevallen, doch uiteindelijk zijn deze pogingen met succes bekroond.
Thans is het vliegen zo algemeen geworden, dat we hieraan weinig of geen aandacht
meer besteden. De enorme moeilijkheden zijn overwonnen en de mens vliegt!

Reeds eeuwen hebben ontelbaren getracht de oorlog uit te bannen, tot op heden zonder
het gewenste resultaat. Dit betekent echter geenszins, dat voor" dit ^ vraagstuk geen
oplossing zou zijn. Wereldvrede is geen onbereikbaar ideaal, doch, zoals met alle
vraagstukken: de juiste formule dient gevonden te-worden. Indien wij hier nu spreken
over de vrede, dan wordt de staatkundige vrede bedoeld, dus de afwezigheid van
militair wapengeweld ter beslechting van de onderlinge geschillen.

De innerlijke yrede is een vraagstuk van ieder mens afzonderlijk en dient, door de mens
persoonlijk te worden opgelost. De staatkundige wereldvrede is echter een gemeen-
schapsbelang en de grote vraag is: kunnen mensen een vorm vinden, waarin de
staatkundige vrede wordt gegarandeerd? Het antwoord hierop hopen wij U in dit
geschriftje te geven.

Door heel de geschiedenis heen kunnen wij constateren, dat er gevochten is. De
wereldgeschiedenis is in feite een aaneenschakeling van oorlogen. Eerst waren het
kleine schermutselingen, welke zeer weinig gemeen hadden met de moderne oorlog,
welke wij thans kennen. Kleine groepjes vochten tegen elkaar om allerlei -redenen tot
op het moment, dat deze groepjes werden verenigd tot één groot geheel. Toen was het
gedaan met het onderling oorlogvoeren, de vrede werd binnen het grbtër geheel bereikt.
De vormen werden steeds groter, de oorlogen bleven en werden eveneens groter in
omvang en intensiteit.

Een paar honderd jaar geleden vochten verschillende steden nog met elkaar, werden
oorlogen gevoerd tussen provincies, graafschappen en bisdommen. Thans zijn al deze
oorlogen ondenkbaar geworden. Wij zijn er aan gewend, dat binnen de landsgrenzen
een zekere vorm van orde en recht heerst, welke de onderlinge oorlogvoering onmogelijk
maakt. '

Uit al deze schier ontelbaar vele groepjes en groepen over de gehele wereld verspreid
zijn thans zestig ,a zeventig souvereine staten gegroeid; de moderne staat, zoals wij
die thans kennen. ledere staat heeft zijn eigen wetten en een gezagsapparaat tot hand-
having van de orde en veiligheid binnen zijn rechtsgebied. Voor het instandhouden van
zijn zelfbeschikkingsrecht dient een staat te beschikken over een verdedigingsapparaat
bijfgeschillen met andere staten en deze geschillen zijn vele!

Onder deze souvereine staten heersen allerlei- belangentegenstellingen en geven daardoor
aanleiding tot internationale geschillen. Op het moment, dat de ene staat zich bedreigd
voelt door een andere staat, of een groep staten door een andere groep staten, grijpt
men dikwijls naar het laatste argument, men laat de kanonnen een woordje meespreken:
ER IS OORLOGI •

Oorlogen zijn er tot op heden gebleven en daaruit trekt men de conclusie, dat oor-
logen er altijd zullen blijven. Oorlog ligt besloten in de menselijke natuur, zegt men.
Het is echter een gevaarlijke conclusie en bovendien .nog onjuist. Want wat hebben
wij kunnen zien in de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid?

Daar, waar kleinere eenheden zich, al dan niet vrijwillig, aaneensloten tot een groter
geheel, werd de onderlinge vrede gewaarborgd. Deze vrede was gebaseerd op RECHT,
WET en ORDE. Steeds weer trad men ordenend op en steeds werd een grotere
vorm van samenwerking bereikt. In de loop der eeuwen ontdekte de mens in toene-
mende mate, hoe hij 'de natuurkrachten aan zich dienstbaar kon maken en de macht
van de mens groeide.
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Zo heeft de moderne staat zich ontwikkeld, het technisch vernuft van de mens heeft
geweldige vorderingen gemaakt en een grote, thans nog ondenkbare welvaart zou
mogelijk geweest zijn, indien wij niet steeds weer in oorlogen werden gewikkeld,
oorlogen, die wij geen van allen wensen. Ons leven, onze welvaart en ons geluk worden
steeds weer bedreigd en in de waagschaal gesteld door de oorlogen.

Het is onnodig te constateren, dat wij mensen, dat de volkeren der wereld, in vrede
willen leven. De vredeswil is bij ieder weldenkend mens aanwezig. Dikwijls wordt echter
het sprookje verteld, dat de natuurlijke agressiviteit, de aangeboren vechtlust van de
mens de oorzaak van de oorlog is. Het is een veel gebruikt argument, dat mensen niet
mét elkaar in vrede kunnen leven. Kijk maar om je heen, zegt men, ze knokken en
trappen elkaar, indien ze de gelegenheid daartoe krijgen.

Ja, de mens is nu eenmaal niet gelijk een engeltje, dat zal niemand willen ontkennen.
Ieder heeft nu eenmaal een grote dosis slechte eigenschappen, maar gelukkig, /
niet alléén slechte eigenschappen. De goede eigenschappen krijgen, weliswaar, niet zo (
heel veel kans, doch steeds zien we weer, dat de mens wel bereid is tot helpen van K

minder-bedeelden, van zieken en slachtoffers van rampen. Ook onderling vinden wij
dikwijls staaltjes van ontroerende hulpvaardigheid. De strijd om het bestaan dwingt
ons echter vaak tot handelingen, die wij in de grond van ons hart afkeuren. Daarbij
komt nog, dat de mens ook minder goede eigenschappen heeft en het resultaat is de
ohaos om ons heen, de chaos in de wereld.

Indien oorlog inderdaad voortkomt uit de natuurlijke agressiviteit, uit de aangeboren
vechtlust, waarom moest dan in alle landen de „dienstplicht" worden ingevoerd? Wij
behoeven toch niet gedwongen te wonden tot iets,. dat wij graag doen? En waarom
worden er geen oorlogen meer gevoerd binnen de landsgrenzen? Wij weten het, ook
binnen onze landsgrenzen wordt een verbitterde economische en politieke strijd geleverd,
maar ̂ eze „oorlogen" worden niet meer uitgevochten met wapengeweld op grote schaaL
Ook in de wereld heerst een geweldige economische en politieke strijd; deze strijd leidt
echter dikwijls tot militaire oorlogen met een enorme vernietiging van leven en eigendom
van millioenen.

Waarom voert de economische en politieke strijd binnen de landsgrenzen niet tot oorlog?
(Enkele uitzonderingen daargelaten, uitzonderingen bevestigen de regel! In Spanje b.v.
woedde een internationale machtsstrijd binnen een nationaal gebied.) Waarom voert de
economische en politieke strijd tussen de staten wél tot een,geweldige militaire ver-
nietiging van leven, welvaart en geluk???

Omdat binnen de staatsgrenzen „ORDE en RECHT" heersen, er een regering is, er (
/ wetten zijn, die de onderlinge geschillen regelen en de verhouding tussen de verschil'

lende groepen nauwkeurig bepalen. Overtreders worden ter verantwoording geroepen
door het gerecht, terwijl de politie zorg draagt voor de orde. Zonder recht, wet en
orde zou het er ook binnen de landsgrenzen gek uitzien!

Economische en politieke tegenstellingen leiden-dus binnen.de staatsgrenzen, indien de
regering het gezag in handen heeft en er geen buitenlandse inmenging plaats heeft,
nimmer tot militaire oorlogen, doch tussen de staten wel, omdat er geen recht, orde en
wet zijn, die de verhoudingen tussen de staten regelen. Wat is nu logischer dan zo
spoedig mogelijk WERELDRECHT, WERELDWET en WERELDORDE te orga-
niseren? Nog steeds is de mens er in geslaagd in een steeds groter wordend gebied
recht, wet en orde te organiseren. Waarom zou dit nu plotseling niet mogelijk zijn?
Het was voor Karel de Grote en Karel de Vijfde veel moeilijker met de gebrekkige
verbindingswegen van die tijd hun rijk in de hand te houden, dan het thans voor een
wereldregering zou zijn. Wij beschikken over de meest geperfectionneerde verbindings-
wegen, de wereld is enger geworden door de enorme vlucht vaa de technische verkeers-
middelen, radio en luchtvaart.



Argumenten als politieke en economische tegenstellingen gelden ook niet, want binnen
iedere staat heersen meestal grote politieke en economische tegenstellingen. Ook de
taalmoeilijkheden zijn niet onoverwinnelijk, in België zijn twee landstalen, in Zwitserland
drie en in de Sowjet Unie meer dan honderd! De uiteenlopende godsdiensten kunnen
evenmin als steekhoudend argument ter tafel worden gebracht. Rasverschillen, een
uiteenlopend cultuur- en beschavingspeil; hoeveel argumenten brengt men niet in het
geding om een wereldorde voor onmogelijk te verklaren.

Meent U, dat organisaties als de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, dat mensen
als: Prof. Albert Einstein, Stanley Jones, Thomas Mann, Salvador de Madariaga, Lin
Yutang, W^T. Holiday, de Aartsbisschop van Canterbury, Prof. Dr. Creyghton S.J.,
Prof. Dr. J. Romein, om er maar enkelen te noemen, allemaal dwaze fantasten zijn? Zij
en met hen talrijke leiders op staatkundig gebied, mensen met wereldvermaardheid,
hebben zich . onomwonden uitgesproken voor een bovenstatelijke rechtsorde, voor
wereldregering!

Een Wereldregering is ons aller belang, een wereld van ongekende welvaart wacht ons,
>^— indien er geen milliarden meer verspild behoeven te wordenf voor onze veiligheid, voor

* „ de veiligheid van alle mensen. Want deze milliardenverspilling garanjdeert ons geen
veiligheid meer, doch brengt onze veiligheid méér dan ooit in gevaar!

Stel een

Weldenkende mensen verfoeien de oorlog om zijn barbaarsheid, om de verschrikkelijke
gevolgen.

Met verfoeien alleen komen wij er echtee niet, er dient iets gedaan te worden, wij dienen
de staatkundige wereldvrede te organiseren in een federale wereldregering, vrijwillig
door de volkeren der aarde te aanvaarden. In 1950 zullen onofficiële verkiezingen
worden. gehouden in alle landen waar dit mogelijk is, om te komen tot een Wereld-
parlement, die een Wereldgrondwet zal samenstellen, welke daarna aan alle regeringen
ter ratificatie zal worden voorgelegd. Hierdoor zal een rechtsorde tot stand worden
gebracht door een onafhankelijk van de Staten functionnerende organisatie met wet-
gevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, opdat de Staten niet meer hun eigen
levensbelangen voorop stellen, maar kunnen worden belet de mensheid opnieuw in het
verderf te storten.

--- /-
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p/a Mevr. Van Zadelhoff
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De mensen hebben vele idealen gekoesterd, maar helaas, door de vele teleurstellingen
hebben millioenen de moed laten zinken. Een algemene moedeloosheid kenmerkt de
mensheid, men gelooft het wel. Een enkel woord, een enkel geschriftje brengt nog wel
eens een klein vonkje hoop, doch spoedig is het weer geblust. Vergeet echter nimmer,
dat nog nooit iets bereikt is in deze wereld dan door vastberaden doorzetten, door een
onverbrekelijke wil om het doel te bereiken! Daarom, verlies de moed niet! -

Thans hebben alle weldenkende mensen een gemeenschappelijk belarrg,~ongeacht welke
politieke, religieuze of economische grondslag zij ook hebben. Dit gemeenschappelijk
belang is ons aller leven en welvaart veilig te stellen, want de moderne oorlogvoering
met haar allesvernietigende wapens bedreigt ons aller leven, de gehele cultuur en
beschaving, het resultaat van duizenden jaren onverdroten arbeid.

De verschrikkelijke vernietigingsteacht van de atoombom echter is een aanwijzing, dat
wij niet veel tijd meer hebben. Een bovenstatelijke rechtsorde ligt in de lijn der his-
torische ontwikkeling, wij mensen kunnen hieraan medewerken, deze zo spoedig mogelijk
tot stand te brengen. . •

Daarom, stel niet uit, besef Uw verantwoordelijkheid voor hen, die U lief en dierbaar
zijn, besef Uw geweldige verantwoordelijkheid tegenover het leven, de welvaart en het
geluk van Uw gezin. Stel hun leven en toekomst veilig door mede te werken aan het
tot stand komen van een bovenstatelijke rechtsorde, van een wereldregering. Onge-
kende welvaart wacht ons, indien het technisch vernuft niet meer zal worden aangewend
tot vernietiging, maar tot het verhogen van het welvaartspeil van alle volkeren der
aarde.

Stel een daad! De wereld verkeert in Alarmtoestand. De volkeren ZELF dienen op te
treden en 't hun regeringen duidelijk te maken, dat ze niet willoos naar de afgrond
wensen te gaan. Wij ZELF dienen een einde te maften aan de toestand van, internatio-
nale anarchie, waarin wij verkeren. Wij moeten ons NU uitspreken voor Wereldregering!
Millioenen uit alle landen zijn U reeds voorgegaan. Ook GIJ moet NU beslissen! In
naam van de 60.000.000, die vielen in twee wereldoorlogen, in naam van millioenen
weduwen en wezen, in naam van ontelbare kreupelen en blinden, in naam van de
legioenen van slachtoffers, die over de gehele wereld jaar in, jaar uit, als gevolg van de
internationale staten-anarchie de hongerdood sterven, in naam tenslotte van de honderd-
duizenden vergaste kinderen vragen wij U:

TEKEN - TEKEN - TEKEN

Hier is mijn antwoord!
Ik meld mij aan als lid! Ik bepaal mijn contributie op ƒ ......... per jaar. (Min.

D contributie ƒ l,—; verder ƒ 2,50, ƒ 5—, ƒ 10,—, ƒ 15,—, / 25,—.)
Afd. Den Haag. Giro 9764 Penningm. W.F.B,

n ik werk mee! Zendt mij propaganda-materiaal ter verspreiding onder vrienden en
bekenden.

t J Ik meld mij aan als abonné op de Wereld-Federalist, (ƒ 2,50 per halfjaar)

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:
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UITTREKSEL

Voor .................. O.D.,.,987. ....................................................... Naam ..... Wer.aM...lMeralisten..Bewegiiig...f

Origineel in ...... QD....4Q2 ..................................................... Naam ......Intern., Ver. ...... "Bellamy" . .....................................................

Volgnr. ........................... Ag.nr. ....6.499.7. ...................... Aard van het stuk ..... .«Ta.a.ï'v:erg.,..lnt.,.Yer ,Bell.amy;...te..

..... Leeuwarden. ................................... Afz ........................ Leeuwarden.. ........................................... Datum ....... 27.,.6.,49. ...........

Jaarvergadering van de Internationale Vereniging "Bellamy",
gehouden op Zaterdag 25 Juni 1949 te -^eeuwarden in gebouw
de Harmonie.

v\s werd de verhouding tot de Bond van Wereldfederalisten

besproken. Door een der bestuurders van die Bond was aan de
secretaris van de l.V.B. gevraagd om de ledenlijsten van de o.. V. B.
Deze v/aren natuurlijk geweigerd. Sommige afgevaardigden waren voor
As samenwerking met de Bond van Wereldfederalisten, doch anderen
dachten daar anders overs. Deze wilden eerst precies ae grondslagen
van de Bond van Wereldfederalisten weten. De voorzitter deelde
mede, dat er reeds thans afdelingen van de i. V. B. zijn, die meer
propaganda maken voor de Wereldfederalisten dan voor de Bellamy-
gedachte. Verschillende fifdelingen willen een definitieve uitspraak
van de algemene vergadering over het vraagstuk van het al of niet
samenwerken met de Bond van Wereldfederalisten. Door Oderkerk wordt
dan na een lange redevoering een motie voorgesteld f waarin het
wereldfederalisme als een onderdeel van de Bellamy-gedachte wordt
beschouwd; de l.V.B. staat daarom sympathiek tegenover de Bond van
Wereldfederalisten, doch laat ieder lid de keuze over het al of niet
lid worden van de Bond vrij. De bespreking can deze motie duurde
ongeveer twee uren; vooral de formulering dat het v/ere Idfederalisme
een onderdeel van de l.V.B. vormt bleek op enige tegenstand te
stuiten. Enige afgevaardigden vonden, dat het wereldfederalisme
niet een onderdeel is, doch kan zijn van de Bellamy-gedachte. Op
aandrang van de voorzitter werd besloten, dat het landelijk Bestuur
deze kwestèe zal bestuderen en daarover rapport zal uitbrengen,
dat in een volgende vergadering zal worden besproken.

Uitgetrokken door

Op aanwijzing van

S. Afd./Sectie D .. 4b . ... ...... Datum ........ l.?.- .? •49 ,

5074 - '48
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G E H E I M.

Verbinding: Ho.12 4 Augustus 1949.
Doss.24A/ü

Onderwerp: Bestuur ai'deling 's-Gravenhage der Wereld Federalisten Beweging
(W.P.B.).

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ~~-fysdzZl—.—
Waardering bericnt: betrouwbaar ö^'Voigno.

ïevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanuies: f~^\n acóie: £5 tl

Hierbij word o medegedeeld, dat hè o bestuur van de
dej.ing 's-ü-rayenha&e der Wereld federalisten Beweging thans
'als volgt is~~samengesleld:

yiPO.tSLlE.tt, Antonj.us, geboren te üotmarsum 14 Januari 1698,
^ van beroep onderwijzer, wonende v liegenvanger laan l te

1 s-ü-ravenhage ;

» Secre uaris;
UÜD, Johan Hendriü, geooren t/e Amsterdam 2? November Iö94,
drukker, wonende Maarsbergens traa t 37ö óe 's-ü-ravenhage j

n a e e s t er :
Anna Cornelia, geboren t-e .Aiasberdam 22 Augusuus

19u7> Kantoorbediende, wonende Brugsescraaü 72 oe 's-ü-raven
hage ( Z i j is gescheiden van DOGGEfi, Johan Oornelis, geboren
ü0 Ainsuerdam 29 Augustus 19ü4)j

Vi-Ga —A - — i f .
V' ï-^^^ » 'Wilhelmus , geboren Ie Zwolle p Augustus 1912, van
^ beroep aaj .coiuiüies Ki jksaccountanodlens u , wonende iiijsterbes-

r c . 6 t e ' s-Gravenhae • . .
.

traac. 169 te ' s-Gravenhage ;

2 e. Secre üar is:
•PEï'tüüiS, Victor Bastiaan, geboren te Baóavia l november
192ö, sbuden'o, wonende Van Blankenburgs oraat -j óe 's-ü-i-aven-
hage;

. Comtitissarissen
dohan Willem, geboren te 's-ü-ravenhage Y September

nand els employé, wonende Bat janstraat J>2 ~ce 's-u-raven

', ü'heo Smanuel, geboren te Haarden 24 Maart 1923, as
sistent accountant., wonende iiaaicKade öü te 's-Gravenhage j

Contact Oonuii. Vix'o
Mr.Albero HendriJc Bernard van, ge boren te Pema-

óan Sianuar (ind.) 10 Augusuus I91o, secretaris, wonende
Jrrinsegracht 7b2 te Amsterdam. Deinde)..
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Ma arsbergenatraat 376
Holland, 19-7-1949.

To the Right Honourable 3ir
h fieldmarshal Montgfemery
^ Great Britain.

Slr,

Hereby I have the honour to send ïou an article, published
in the Dutch Newspapers, referring to Your discourse ror
the association "Kon. Vereniging Ons Leger" in the Ridder-
zaal in The Hague.

In this article the Dutch branch of the "Ï7orld Move ment for
World i'ederal Govornment" gives its opinion on the
principles upon which World Peace can and must be founded.

\e principles difier widely from the starting-point
of the military leaders in Your country and ours.

Hot by concentrating huge military and naval lorces but
only by stren\thening the authority and abilities of the
United lations and - of possible - by creating a World
Parliainent - in vshich system more than in that deiended
by our antogonistt^ the separate nations are obliged to
give up a part of their sovereignty - this peace is to^
be permanently guaranteed.

Hoping You will be so kind to take notice of the above-
mentioned article.

I am

Yours respectfully,

w.g. Goud.

Secr. 01 the section The Hague
of the World Movement for Federal
World Government in the Hetherlands
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OPEN BRIEF AAK MONTGOMERY

"De samengebundelde krachten van de T/esterse Mogend-
heden zu.lj.en in staat zijn elke aanvaller te verslaan"

"Onze mankracht, onze technische bekwaamheid, onze
"overvloed van grondstoffen en onze krachtige organi-
"satorisch.e bekwaamheidskwaliteiten zijn gezamenlijk
"veel groter dan die van welke andere macht of groep
"van machten ook". (Montgomery)

Wij zijn ons dus aan het voorbereiden op de derde wereldoorlog!
Want daarop komt in feite neer de rede, die Montgomery op 15 Juli in
de Ridderzaal te 's-Gravenhage heeft uitgesproken.
De bijeenkomst werd gehouden door de Koninklijke Vereniging "Ona Leger'
een gezelschap beroepsofficieren. - Zie, dat is de fout!
Het is een voor Nederland verheugend verschijnsel, dat er van onze
Ministers niet één aanwezig was.

Om nu op de "fundamentele waarheden", die Montgomery vertelde, terug
te komen: hij wijst ons daarmee precies de weg tot de algehele onder-
gang. Het icomt er op neer, dat het militaire machtsapparaat steeds
sterker moet worden gemaakt. Want zij, tegenvvae dit apparaat is ge-
richt, zullen zorgen niet achter te blijven. Dezelfde denkfout, die
Montgomery c.s. ons willen opdringen, wordt waarschijnlijk ook gepro-
pageerd aan de andere zijde, Ook daar houdt men een defensief wapen
geweed. En als de bevolking nu maar flinke ofiervaardigheid aan de
dag legt en de militaire woordvoerders over een machtig leger beschik-
ken, dan zal de grond van dezelide "fundamentele waarheden" een krach-
tig ofiensieg de beste defensie worden geacht. Het gevolg van langdu-
rige militaire training en militaire studie zal dan over de wereld los-
breken als een nog nimmer gekende hel. Alle bekende en geheime wape ns
zullen dan uit het arsenaal worden gehaald en hun dood en verderf ver-
spreidend werk verrichten.

Heen, Montgomery, zo komen wij er niet. Dit lijkt allemaal te veel -
maar dan monsterachtig vergroot - op het standpunt, dat steeds heeft
gefaald en steeds weer tot oorlog heeft geleid.
ïaontgomery zet dan ook de Vrede en het behoud van de Vrede nis t op de
eerste plaats van zijn verlanglijstje. Zij komt slechts in de laatste
plaats.
En Montgomery tracht ons te verleiden tot negatieve arbeid, zelfs
in dienst van de Vrede! Hij propageert een nieuwe oorlog, teneinde de

r Vrede te winnen. Kaar het diepgewortelde verlangen naar Vrede eist
f positieve arbeid: Vredesarbeid.
j Voor de negatieve vredesarbeid van Montgomery "behoort iedere natie
i een weinig van haar souvereiniteit op te geven" (sic.)
A.ls de naties daar wel toe bereid blijken voor deze negatieve vredes-
arbeid, dan mogen we toch aeker dezelfde bereidheid verwachten,
als het er om gaat positieve vredesarbeid te verrichten.
Deze positieve vredesarbeid is gericht op het tot stand komen van een
overkoepelende federale v/ereld Regering. Dit kan geschieden door
meerdere of andere bevoegdheden te verlenen aan de verenigde Naties,
of door het samenstellen van een Wereldparlement.
Zeicer, wij ontveinzen ons niet, dat er nog veel moeilijidieden zullen
moeten worden overwonnen. Maar als we maar voor de helft konden be-
schikten over het propaganda-apparaat van Montgomery c.s. dan gevai
wij de verzekering, dat de vrede ten volle zou worden gediend.

-Tegenover-



Tegenover de eis: "Een sterke deiensie contra een sterke defensie"
stellen wij onze eis: "Eén Federale Wereld Regering".

WERELD FEDERALISTEN BEWEGING
AFD. DEN HAAG
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DIENSIGEHEIM

Bericht

Actie
Copie

betrouwbaar»
betrouwbaar*

betreft* "Legioen oer Wereldburgers"»

U I T T R E K S E L
U»

Organisatorische opbouwt

Het "legioen" kent geen bestuursvorm met sta tuten, contribuerende le-
den e.d* Leidinggevende figuren aan de top zijns r «F* Kremers,H»B«
hakkar «n O «H* Honing*
Doel van ha t "Legioen" >

De jsfereldfederaxistische gedachte soals deze werd neergelegd In de
doelstellingen der rtW*F«B*n te propageren en te activeren.
Organisatievorm»

Het ligt in de bedoeling in diverse plaatsen in ons land z.g» "Vrij-
corps-centrales" op te richten t De leiding hiervan berust bij een
"eoaaaaindant* . Verder bestaat een "Vrijcorps® uit vrijwilligers (Legio-
nairss). Van deze vrijwilliger a wordt geen contributie geheven* Het
enige wat van hen verlangd wordt ie, dat zij zich ter beschikking etel-
ien voor acties en propaganda (verspreiden van propaganda- lectuur,
ineaaatlen van gelden (bij acties) door de verkoop van bonnen varieren-
de van 25 et* tot tien gulden» De vrijwilligers behoeven geen lid te
i.in van de

liaarlen (de Wereldburgeratad) la tot op heden de enige plaats waar
een "Vrijcorpe-centrale" gevestigd is (Wagenweg 42), Met andere
plaatsen in den landen (o.su Bindhoven en Hilversum) werd wel contact
opgenomen, d och men slaagde er nis t in hier lfVr ij eorps- centrale SM op
te richten*
Degene die zich landelijk Biet de oprichting van <3sze "centralas" be-
last is zekere v. d» &lashoF8t,Frins Hendriklaan te Overveen (gemeente
jdloem«ridaal}. Hij is een voormalig bestuurslid van óe W«F«B« Haarlem,
thans nog lid, een zeer enthousiaste naar frmatisat© neigende Jongeman,
ver@@rt Kremers en ie een willig werktuig in diens hand. HIJ praat gr
en v@@lgdoch brengt het in zLJn redevoeringen nie t verder dan cliché-
zinnen uit redevoeringen van Kreaier s, Bakker en Honing «Zijn optreden
i-- Jongensachtig en stuntelig*

Propaganda t .

Met ^Legioen" geeft een orgaan uit onSer de naam ''Bxtra Editie", welk
blaö bij acties wordt verspreid* Bij de proef atemming te üaarleaa wer-
den o. m. 40*0006Van dit blad verspreid* De kosten van het blad worden
o. m* gedragen door de opbrengst van advertenties (desa advertenties
werden te Haarlem gecolporteerd door de vrijwilligers }«

Aangezien geen contributies geheven worden stoeten alle koaten voor
acties en propaganda bestreden worden uit een z*g. slActiefonds". De
gelden van dit fonds ba staan uit vrijwillige bijdragen o «ra» verkoop
van de reeds genoemde bonnen,verkoop van Insignes (W*f*B«Insignes)
e*d«
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lea officiële binding of samenwerking tussen "Legioen** «n
bestaat tot op dit moment ni«t. Met de oprichting van zijn "Legioen"
heeft Kreaers de W»F»n. voor een voldongen feit gesteld. Zij kunnen
medewerk» n indien zij dit wensen, doch in het organiseren van 'actie»
worden zij niet gekend. Bit bleek o. m. bij de proefsteraaing te Mar-
len die door bet "Legioen" geheel buiten het bestuur der tt«F,B. Baar»
lea oa werd georganiseerd»

üedenen oprichting

e actiemens bij uitnemendheid voelde zich reeds lang gerend ir
zijn activiteit door de knellende bestuursbanden in de W«F«B* die hea
beletten zijn vleugel» vrij uit, te slaan. Bovendien ergerde hij zich
bovenaate aan de volgens hem te geringe activiteit der b e» turen, waar-
dooi5 ut Ja den nis t voldoende activiteit konden betonen* In zijn "Le-
gioen11 zijn deze belemmeringen geheel opgeheven* Hij is "baas in eigen
huis*1 en kan zijn plannen vrijelijk uitvoeren zonder dat van bestuurs-
zijde vingerwij zigingen plaatsvinden of een rea op zijn activiteit
wordt gesteld* Ook ad j n vrijwilligers behoeven hun tijd niet langer te
verspillen aan vergaderingbezoek^estuursvergaderingen e «d* doch heb*
ben nog slechts één opdracht t de vrije tijd die zij hiervoor beschik-
baar willen stellen actief te besteden voor acties en propaganda.

De positie der W «F «B»

Zolang geen definitieve vorm van samenwerking bereikt word t, koot de
¥«FOJ* in een moeilijke positie te verkeren* lij zien twee organisatie!
die belden openbare bijeenkomsten beleggen, beiden een blad uitgeven,
beiden leden wervende, de een in vorm van contribuerende leden, de ander
in de vorm van vrijwilligers die gien contributie behoeven te betalen*
Bovendien streven zij beiden eenzelfde doel na aet de£|efde doelstelliï
gen, hè t zelfde insigne enz* enz*
Met congres der W «F «B» (17/18 s sp t ernaar) zal het antwoord moeten geven
op de vraagt komt er in de naaste toekomst een saaeawerking tussen
W»P»ti» en "Legioen" of zal besloten worden geheel naast elkaar en elk
op eigen wijze voort te werken*

Proe fverkie zin voor Wereldreg y -

de onlangs gehouden "Bereid verkiezingen" te Haarlem had het oor-
spronkelijk in de bedoeling gelegen straatsgewljze stet&iljetten te
bezorgen' en de mengen m teen te "bewerken** * Men had dan tegelijkertijd
de reeds genoemde "bonnen" willen verkopen» Het bleek echter dat een
dergelijke wijze van w erken teveel tijd in beslag nam, waarna oen over-
ging tot het plaatsen van stembussen bij winkeliers in verschillende
delen der 4 1 ad. Inmiddels waren huis aan huls stembiljetten verspreid
met de m volgende vragen* zij t gij voorstander van een federale wereld'
regering .welke in staat is de veiligheid van alle volken te vertekere-
ren ? Zij gij voorstander van het houden van werelaverkiezingen in 195
OB de komst vaneen wereldregering voor te bereiden ? Machtigt gij ons
mede uit Uw naam de Hederlandse regering te v «r zoeken, voor zover «ader-
land betreft. deze wereldverkiezingen in 1950 officieel te doen plaats-
vinden ? Tijdene de «temming-periode werd m t blad "Extra Editie* huis
aan huis verspreid en reden enige wagens ast reclameborden voor de ver
kiözingen, voorzien van geluidsinstallatieydoor de stad*
Op Zaterdagavond, 20 Augustus 194$ werd in het Eeneen tel ijk Coneertgebo
een "Massa-aestlng* belegd, op welke bijeenkomst de uitslag der eteaaadn
bekend werd gemaakt» Als sprekers traden opa F «F» Kremers,B* Bakker en

belangstelling voor deze avond, waarvoor door raiddel van het blad
a &ditieM en advertenties in de bladen bekendheid was gegegevea,
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was slechts matig (pi.m. 350 personen,terwijl de aaalcapaciteitJ
bedraagt).
8* üakker vertelde over de ervaringen bij overeenkomstige proefotem-
mingea la aadere landen opgedaan. Q.H. Honing bracht dank aan het
"Vrijoorps Haarlem" ea dankte tevens het gemeentebestuur voor de be-
laagealoae medewerking (het beaohikbaar stellen vea de stembussen).
f-.F. Kremers sprak het aiotword en «uücte de uitslag der stemming
bekend. Hij noemde hit resultaat vaa iee te groter bttekenis omdat de
proef «tea»iög te Haarlem de eerste vrijwillig* «teamiag over dit oader-
werp wae.welks ia Europa was georganiseerd ia eea stad «et meer daa
100*000 inwoner». De overweldigende Meerderheid der Ja-s temer a. «ei

,toonde duidelijk aan dat de burgere vaa Haarlem in wereldrege-
werttltfburgersehap de enige mogel ijkheld zien o» tot een wereld

oorlog te ko*en ea er i s, volgens apr..g«en reden om aan te ne-
men,dat aso, elders ia ««derland die mening niet zou delen.
Aan het einde vaa atjn betoog wekte hij de aanwêjsigen op de idealen
vaa het "Legioen der Wereldburgers0 te blijven uitdragen*
i>« volledige uitelag éér stemming was*
totaal uitgebracht.... '39*750 stemmen.
veer federale wereld rep ring........... 37.896 M

blanco........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .t. 1.271 *
diversen..............................c 174 "

"Diversen* werden verstaan dit et e innen <3ie b «v* de e er at e vragen
met "ja" beantwoordden ea belde andere vragen blanco of de eerste aet
"neen" ea beide anderen net
ter vergelijking diene,dat er te Haarlea bij de Jongste geBeenteraada-
v«rki« zingen t 94.802 stetugerachtigde kiezer* waren.

Inmiddels ie lef ^Legioen" druk benig eea nieuw* actie voor te bereide*
nl. eea "Wereldburgerweek", waarover m der e bysortcterAden nog niet be-
k«nü zijn. (Ook ia deae actie i» net bestuur der W.F.i. Haarlea offi-
cieel ia aet geheel nis t gekead)»

Activiteit garoveegde beetuurf leden dar

lntu»*en nebben de destijds geroyeerde ledea van die .»«F.B. met name)
A. üitaaar Kok. Dr. C .J. Schuuroan (vooreoali^a hoofdbeetuuraledea) ea
Q.J.S. üontje (voormalig secretaris W.F.B. Haarlea) het er niet bij
laten si 1 1 «n ea zijn tot de oprichting overgegaan van eea "Werkgroep
tot verdieping van de wereldfederalistiache gedachte" , welke groep op
25 Mei Jl. werd opgericht»
üet doel van de «e nieuwe beweging ie om, naast de actie voor hst wereld*
burgerschap ea de Volkssteffaning in 1950, die de activiteit van de massa
op Eet oog hebben, aan diegenen die ieta neer van de diepere motieven
eade verschillend* problemen die zien hierbij voer doen, willen weten» i
daartoe de gelegenheid te biaden.
te Aaat^rdaa werd reed» e «n bijaenkonet gehoudea waar verschillende
epr«kers (nanen niet bekend) elk op eigen wij»e het probleee :Wereld-
r«g«ring,balichtten. Op deze bijeenkomst werd gelegenheid gegeven tot
debat on dergelijke bijeenkomsten (het ligt nl* ia de bedoeling zowel
te Aoieterda^ala «iders meerdere van dergelijke bijeeakoaetea te hoaden)
lactruerend te doen werken.
dyiiulve de reeds genoemde bijeenkomsten bestaat het plan vergaderingen
aaa hui e te organiseren eb Ie Kingen, lectuur uit te lenen uit de biblio4
theek der beweging ea«* «na»



Mp ds ze wi«jze hoopt men tot de vorming van een teder te komen.
t« beginnen ast September worden in Amsterdam elke 14 dagen bijeen-
komsten belegd, waar voo r prominente sprekers zullen -«orden uitgenodigd
O.®* werden de namen genoemd van Mevrouw Romein en H.M* van Randvd jk<
Vooral ligt het in de bedoel ing, dat iedere deelnemer in de gelegen-
heid zal worden gesteld een of ander onderwerp of een boek te be «spre-
ken.
f e Haarlem werd reeds een plaatselijke afdeling van g&noeads "Werk*
groep" opgericht door» $««T*B* Bont j e, Floraplein 24 en E*J* Laesehuit,
Fe ga suc straat ?8.
Indien, de belangstelling voor de Werkgroep -'laar-lam voldoende is (ds 24
belangstelling ie thans nog nis t groot) zal ook te Haar Ie» op d e zelf i
wijze *oró en gewerkt als te Amsterdam*
Volgens öontje is de belangstelling groeiende en bestaat onder ds
S *F «B. leden wel belangstelling voor dit nieuwe streven»
Jdet ligt in ds bedoeling der initiatief ne« rs om. op het congres der
W.F.B» een poging te doen om deze nieuwe vleugel der wereld federalis-
tische familie te doen samensmelten eet de W«F*&«
opgemerkt wordt dat ds groep Schuurman in w»F»B. kringen een grote
populariteit geniet tn d at de meeste afdelingen, voor zover hun sya-
jpathisn betref t, nog steede achter de groep Schaur-fflan staan. Het is
éaarott ge enssins uitgesloten dat hun aanhangers via de afgevaardigds
oongreslsdsa 's*ia 'éullsn elagen een volaoandtt aantal stesnsn te be-
jioU.*iii oe de geroyeerd* be stuuraleden (dasti jde gsroyserd door ds
controverse Schuurmaner «naar s) weer in het ba stuur terug Is brengen*

si«n dus als vast mióöenbloki ds W«F*B« met aan de ene «iJds
naast atioh net propaganöâ apparaat van Kramers (het "Legioen"! SR aat
os andere zijde een wetenschappelijke vleugel (de "Werkgroep anz.")»
Van de ste»tBin̂ «n sn besluiten van het congres der W «F «B* zal hst
thans afhangen of ds 2* drie groepen tot een samenwerking kunnen komei
dan wel naast slkaar blijven werken «

19 September 1949 - eines •«

het üoofd dsr B.V.D.
Javastraat 68*



UITTREKSEL

Voor QD...987 Naam WEaBED...p.BDBR-AI»IS!EBN--BBWBG-iHïö

Origineel in <W> ..1378 Naam

Volgnr. Ag.nr. 695.7.3. Aard van het stuk r.l _ _ _
v.d. Vrede dd.6.9.49 te H»dam

Afz 3r»rb« 11 Datum 8...9*49

~Als-e*rste daad naar toaitea~sal hetrCoatité «en
grootse vredesdeaxmstratie voorbereiden, welke op 2 Oe t» ~
a. s. zal wordsn gehoad»o. 89 se dafea»-id door het
Congres vaötggs-beld als "de dag van d« vred»", ««Ik»
4ok over de g»h«le wereld door alle vredelievend» volkeren
mal worden gevierd* Setraefat «al worden op d««e dag 9«a~
groot aantal apretosra *e doen optreden van vsniehitlead*
politiske richtingen en zo mogelijk oofc enige kerkelijke
verttegeawoordigem het woord te laten voeren. Een groot"
aantal orgaaaisatisB ova. Bellaajy, Wereldfederalisten»~de~
Organisatie van Beeldende KaöstenaarB, B.V.C*» *na. hebben

medewerking reeds toegessegd.

t_

Uitgetrokken door.

Op aanwijzing van

...rdB

B XIX.

Afd./Sectie AGD....XT1» Datum 22*3*50..

5074 - '48
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Aansluitend rapporti

Bericht
Bron
Inhoud
Actie
Copie

betrouwbaar,
betrouwbaar*

O

Dienstgeheim.

In aansluiting op het Ü dd» 19 September jl» gezonden rap*
port (onder bovenvermeld nummer) kan nog het vozende worden
medegedeeld i ;.

Op 17 en 18 Septemte r 1949 vond te Utrecht het congres der
W «F .B. plaat».

Het congres werd gepresideerd door zekera B a omar» Er waa een
ordedienst ingesteld welke in handen was van zekere Kiemen» (pre-
dikant).

Begonnen werd re t de ver kis E ing van een nieuw Bondsbeatuur
waarin de navolgende per» nen werden gekozen •- -

Dr* Mardon (Amersfoort) J voorzitter»
Mevrouw v«d* Sluie-Fintelaan i viee-voorzitster*
de Heer Feteris (den Haag) ; (docent in de economische poli-

tiek) t secretaris.
Mevrouw koestal (Soheveningan) t penningmeesteresse*
de Heer v«d. &raan (Rotterdam) i commissaris»

Mevrouw v «d» Sluis,oorspronkelijk behorende tot de groep
.Kramer s, i s dus de enige uit het oude HtB*,de overigaa behoren
uiet tot de groep Kremire of Schuurman,dooh zijn "neutraal"*

Ha de verkiezing van het H»Jö#w erd overgegaan tot bespreking
der f inaneiele problemen inde W.F.B», ontstaan na het uittreden
van P*F» Kremera uit de W «F .B, en het stichten van die na "Legioen
der Wereldburgers*1* Br blijkt een tekort in kas van F.7*000*-
waarvoor man penningmeester Piloo aansprakelijk stelt. Bet be-
sluit werd genomen om Filoo failliet te doen verklaren.

PAF* Kremers,Piloo en B, Bakker waren naar te te ongrea geko*
sienjdoch^verkregen eerst toegang na verschenen t d zijn voor een
congresconnissie. Daarna werden zij op het congres toegelaten
en kregen elk 5 nainuten spreektijd toegemeten on zich te verant-
v,'0ord«n over hun beleid. Aan deze 5 nainuten spreektijd werd atrenj
de tand gehoudenjelke minuut die e en spreker langer het w er d
voerde werd afgetrokken van de spreektijd van de voegende spreker.
Men wüde op deze * jze voorkomen,dat Kramers een van z ijn beken*
de oraties zou handen en op deze «L j ze de stemming op het congres
(die seer rustig en ordelijk was) zou vertroebelen*

Oe besprekingei over het pont financiën duurden dermate lang,
dat het congres in tijdnood geraakte en de agenda niet kon worden
afgewerkt* Zo kwamen o.m. de punten betreffende de toekomstige
verhouding tussen W*F.B« en "Legioen" en een ©vent. samensmelting
van de "Werkgroep tot verdieping van het tereldfederalisme* en
de HW#F»fl»w niet aan de orde» Beslotenwerd te t congres te v er da»
gen tot een (nog niet vactga stelde datum) in üetober a.s*

"Legioen,"-orgaan rtSxtra Editie"*

Hieromtrent kan nog «arden medegedeeld «dat de in de kop vaa
hit blad genoemde oplaag van leSOO»000 ex fictief is. U« wérkelg;
ke oplaag bestaat uit de 40*000 ex die in Haarlem werden ver»
spreid* Bedoeld orgaan wordt gedrukt in Eindhoven (naam drukkerij
kon niet worden vastgesteld)*
Stemming W «F**».-bas tuur Haarlem t.o,v« communisten of communis-
tisch fiaoriontaarden als lid der W^PsB.
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i*e bestuur sleden der afdeling Haar lam (op twee na) huldig env bfc t
standpunt,dat men zich te houden beeft aan het statutair bepaal*
de,dat elkeen,van welke richting ook,lid mag worden vansda

.teveel comau- W*F»JB»(^it ais reactie op hit "bszv.'aar van 2 bs s tuar sleden tegen£
nisten in de Gepoogd zal w orden vast te s t allen, of en in h e.t/;b e vestigend!
vereniging.) geval ia welke mate coamuaiataa of communistisch georiënteerde»

deel uitmaken van hl t ledental der W»F*B* Haarlem*

'iWerkgroep tot verdieping van het Werelclfy*frfflilLlffffil** *

Deze groepering (groep Schuuraan,Dienaar Kok en Bontje)
hield haar eerste studieavond van dit seizoen op 20 September
1949 t «a huize van Dr. C» J* Schuurman ,B«yni ar Vinkelaskade 64
te Amsterdam.

Aanwezig warent 31 personen. Goed milieu, intellectueel ge-
halte.. 15 der aanwezigen kwamen uit plaatsen buiten Amsterdam
t.w» den BaagjWag^enaar,Bue@uffiyHilv«rBurn en Haarlem.

Besloten werd elke veertien dagen (vanaf 20 September)
«/S. bijeen te komen in Amsterdam. Als plaats van saasenkomat werd

• ••. genoemd een lokaliteit in het Centraal Station te Amsterdam»
Voort* zal elke maand een bijeenkomst in groter verband wor*

den gehouden,op welke bijeenkomsten prominente personen als spre-
ker zullen optrden. (I>« namen van deze Brekers zouden nader
bekend worden gemaakt)»

Als contributie werd voorgesteld F*5«* p®? jaar»
Deae eerste avond droeg een inleidend karakter. Dr» Schuur-

man gaf een historisch overzicht lopende v&naf het onfc staan der
wereldproblemen totaan de komst van de werelclf ederalietische ge*-'
dachte* Als di«öu»»iö-puiit werd behandeld i "Betekent de oorlogs-
industrie een gevaar ?*. Over dit punt werd lang en £»raar gedis-
oueBieerd,doch gezien de zeer uiteenlopende meningen hieromtrent
kon geen conclusie wor-den bereikt*

x 23 Septeffltoer l949-einde»<

Aan s het Hoofd der B*V*X?«
Javastraat 68*
y e n H a a g .



MIKISTEBIE VAN
BBffiSNLANDSE ZAKEN

j B.70476

Betr•s Br.Hardon
VI. RD.3

s-Graverihage, l November 1949

VERÏRÖtMiLIJK

Hiermede moge ik ü verzoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de personalia» politieke antecedenten en verder
van belang zijnde gegevens betreffende Dr.Hardont wonende te
Amersfoort.

Betrokkene werd op het in September 1949 gehouden congres
van de "Wereldfederalisten Beweging*1 gekozen tot voorzitter
van het hoofdbestuur.

. HEÏ HOCPD TAB D£ DIEHST,
L- Kamens deze.

Aan de Heer
Gonrrissaris van Politie
te AKERS POORT.

'3 .G .Crabbendam.
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VERSIAG van een openbare vergadering van de Nederlandse groep
van de Internationale Beweging voor Wereldfederatie,
ge nouden te Arnhem op 20- 9- 194-9 •

Zaalcapaciteit; + 180 zitplaatsen.
Aanwezig; +_ 65 personen.
Spreker s; Mr.. Fyke Farmer , lid van het parlement van de staat

Tennessee. (.V. S. ).
A. R. Br en t,

J

Hans Daalder uit Amsterdam, lid van het bestuur van de
FederStte-7 —
Te ongeveer 8.15 uur, opent de voorzitster van de afd.

Arnhem, mevrouw Zwollo, (nadere gegevens onbekend), in het
Engels de vergadering en heet de sprekers en de aanwezigen
welkom.

Hierna geeft zij het woord aan de Heer Br en t, die in
het Nederlands in korte trekken een uiteenzetting geeft over
het werk van Mr. Fyke Farmer in de staat Tennessee (V.-S.).

Spr. zegt onder meer dat Mr. Farmer bijna heel Europa
heeft doorkruist, zelfs tot in Rusland en momenteel juist
uit Finland is terug gekeerd.

Vervolgens wordt eem gramofoonplaat gedraaid: Jehudi
Mehuhin spreekt over het onderwerp: "Waarom Wereldregering
ontzaggelijk is".

Daarna is het woord aan de spreker van de avond, Mr.
Fyke Farmer , die in het Engels een uiteenzetting geeft over
het doel van de beweging, en wat zij sinds haar oprichting in
Augustus 1947 heeft bereikt.

Na deze rede, die ongeveer drie kwartier duurt, geeft
de heer Brent in het kort een vertaling van het gesprokene:

Het beeld wat de mensen over het algemeen voor ogen
hebben van de wereldfederatie, is niet erg zuiver. De Wereld-
regering wil uit verschillende andere regeringen zaken en
zienswijzen overnemen, die goed en nodig zijn voor de gehele
wereld. Momenteel heeft iedere mogendheid de macht, om te doen
wat zij wil. (Als voorbeeld haalt spr. aan, de totale bewape-
ning in Duitsland, ten tijde van Hitler. ) Als er echter een
centrale regering was, zou deze dat verhinderen.

Voorts zegt spr. dat voor wereldbelangen de grenzen
moeten vervallen, maar niet worden verlegd. Het moet niet
nodig zijn, dat een heel volk lijdt voor de misdaden, welke
een enkel persoon tegen de mensheid heeft beraamd.

Verder wijst hij er op, dat in 1950 te Genève een Volks
Wereldconventie zal worden gehouden. Nu is volgens spr. de v
vraag: "Zullen uit all e landen afgevaardigden komen? Alben
als ieder land afgevaardigden stuurt, is het mogelijk een
Wereldfederatie te bereiken." Spreker ziet zelf heel goed
in, dat het niet gemakkelijk is, het doel te bereiken, maar
omdat het noodzaak is, is het mogelijk..

Alvorens tot de pause over te gaan, wordt er weer een
gramofoonplaat gedraaid: "Een vriend van Ghandi spreekt over :
"Wereld Federatie is ook een zaak van andere landen en andere
rassen".

c Na de pause, krijgt Hans Daalder het woord en zegt, dat
hij zal spreken in plaats van - zoals in diverse bladen was
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H-
vermald - de Heer Adriaan Houthuystf-Pieper, voorzitter Bxecutive
Commitee Studenten Wereldfederatie.

Spr. zegt dat, voor het bereiken van de wereld fede-
ratie wel idealen nodig zijn, doch dat men met idealen, zonder
verstand, niet ver komt. De Wereld Federatie is een zaak voor
iedereen. Als een systeem fout is, moeten wij het verbeteren.
Waarom moeten er verschillende gelden en valuta zijn, waarom
import, export, grenzen enz. Hierbij haalt hij aan de woorden
die^firuly gesproken heeft op het congresvan Augustus j.l.
te A^sterdami "Ik ken geen grenzen, ik weet niet wat grenzen
zijn."

Hans Daalder eindigt zijn betoog met de woorden van
Ghandi: "Eén wereld of géén".

Voor de derde maal wordt nu een plaat gedraaid:
"Garry Davis vertelt hoe hij er toe gekomen is, wereldburger
te worden."

Hierna komt de heer Brent weer aan het woord: "De kern
van het Wereld Federalisme is idealisme, gebouwd op zakelijk-
heid. Wereld Federalisme begint pas dan, als de volkeren
beseffen dat er iets gebeuren moet, niet alleen de regeringen
of afgevaardigden."

Wat spreker verder naar voren brengt, komt vrijwel
overeen met hetgeen de vorige sprekers hebben gezegd.

Nadat de penningmeester de collecte, die aan de uit-
gang zal worden gehouden, warm heeft aanbevolen, wordt er
gelegenheid gegeven tot vragen stellen, welke door de heer
Brent zullen worden beantwoord.

Hiervan wordt maar matig gebruik gemaakt.
Te ongeveer half twaalf wordt de vergadering gesloten.

S I N D E.

Bijlage; l Folder.



Wereldregering met: wereldpolitie; monopolie
<jer anmyje wapens; oppergezag over wereld-
distributie van voedsel en noodzakelijkste
grondstoffen, wereldverkeer, wereldmunt,
wereldburgerrecht en alle practische organen
van de V.N.

WERELDBURGERSCHAP

Het is noodzaak, daarom kan het.
De organisaties, die ervoor werken en samenwer-
ken, bestaan reeds over de gehele wereld. Wij
worden gesteund door vele millioenen vrouwen en
mannen van alle rassen en standen.
U bent burger in uw gemeente; stel, dat er geen
gemeentebestuur was . . .
U bent staatsburger; stel, dat er geen regering
was . . .
U bent van nature wereldburger; maar er ont-
breekt een rechtsorde voor wereldburgers.
Wilt U die zien vastgesteld bij een wereldwet,
gehandhaafd door een wereldregering?
Sluit u dan aan bij de Vereniging voor Wereld-
burgerschap en daarmee bij de World Movement
for World Federal Government. ^s'retening 537030

Penningmeester der
Inschrijving voor lidmaatschap: Ver- v-

Wolfhe

Naam

Straat

Plaats

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

Datum 19
Deze opgaaf wordt aangenomen door:

dater

geen vegevin

Was . . .

W B, 9, W. •;•', '

: --^inseweg \-



TAE MEESTE MENSEN verlangen niet anders

dan zichzelf te ontplooien, in vreedzame samen-
leving met andere mensen. Niemand wil zijn
medemens zonder eten laten. Niemand wil oorlog.
Waarom dan toch telkens oorlog?
Waarom dan gebrek in het ene land terwijl in
het andere land voedsel vernietigd wordt?

Hier is de wedervraag: waarom voeren Holland

en Utrecht niet langer oorlog, zoals oudtijds?
Waarom kunnen Groningers voorzien worden met
suiker van Brabantse bieten?

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

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

loopt al het andere vast.

Hoe worden die voornaamste zaken van de wereld

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

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



WERELD BEWEGING v. FEDERALE WERELD REGERING

Nederlandse Groep: Vereniging voor Wereldburgerschap

(Minimum contributie f 1.25 p. jaar - Maximum contributie onbeperkt)

s==r. B. v. W. p.

Mevrouw Hu'fe«tcinwwes M "

Ondergetekende: Mejuffrouw
De Heer

Adres

Woonplaats

wenst toe te treden als Lid met een bijdrage van f per jaar

Te de 19
Postrekeninc, 537030 Handtekening

rennlngmeester der '
Ver. v. Wereldburgerschap

Wolfheze
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MINISTERIE VAN
B1M1IENUKDSE ZAKEN

Betr.t Mevr.Zwollo

I?. ED. 2.

«s-Gravenhage, l Kovember 1949

DIEIISTGEIIBIM.

Hiermede moge ik ü berichten, naar aanleiding van uw
schrijven d. d. 23 September 1949 no. CV/& 1397 -49, dat
Mevrouw Zwollo* voorzitster van de afdeling Arnhem van
de Internationale Beweging voor Wereldfederatie, genoemd
in üiï bovengenoemde brief, is genaand: Johanna Theodor»
BEPTOIiCAMP-ffllff. geb.16-3-1901 te Blit^r öl.0.ï.)5
niiwd met pfCfl^T wonende Cronjeweg 9 te Oosterbeek.

ge-

In 1946 werd zij gekozen tot voorzitster van de H. V.
B., doch in Ftebruari 1948 bedankte z±$ als lid van ge-
noemde beweging in verband met de eoEomunistische rich-
ting die de N.V.B, uitging. Zij staat bekend als anti-
militairiste en ondertekende een r omd schrijven van de
Vooruitstrevende Partij %oor Wereldregering.

HET HOO H) VAK DE DIENST,
Namens deze,

J .G .Crabbendam»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te Arnhem.



12H3BfERÏE YAH *s-Gravenhage, l Kovember 1949
2AK1N

Ho. r
VEKiaClJlELIJK D A '

Betr.t ^ ^- - V*
IV.

moge ik ü verzoeken nlj in kennis te willen
doeïi stellen met de personalia» politieke antecedenten
en verder van belang ziende gegevens betreffende Hans
DAAIDERT wonende te Amsterdam.

Betrokkene zou bestuurslid zi^n van de Nederlandse
groep viai de Internat i Dnale Beweging voor Wereldfederatie,

-^HET HOOfD VAH DE DIENST,
ijf Namens deze,

Aam de Heer J.G.CrabbendRFu
Hoofdcommissaris van Politie
t® '̂STER D AI.:.
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Op dezelfde wijze, maar dan in WERELDVERBAND, gaan
in het komende jaar de burgers van alle dorpen en steden, van
alle landen, dus : de VOLKEREN hun vertegenwoordigers
kiezen in het WERELD PARLEMENT, dat zal overnemen
alle militaire apparaat, alle militair gezag, zodat oorlog tussen de
staten onderling, dat is : MASSA SLACHTING als nu en in de
toekomst oorlogen zullen zijn, volkomen wordt uitgebannen.

Hetgeen mogelijk wordt, omdat de World Movement for
World Federal Governement, waarbij is aangesloten de Wereld
Federalisten Beweging, welke in de gehele wereld reeds meer
dan 20.000.000 geestdriftige aanhangers telt, voornemens is
1950 zulk een Volksstemming te organiseren. -

Is dat geen hoopvol perspectief? Is het niet de moeite waard
daarnaar te streven ? Zal dat niet van ons Volk afnemen de
ondragelijke militaire lasten, die alles verslinden wat tot de op-
bouw van ons Volk en tot het geluk van onze kinderen, tot de
welvaart van de ganse wereld nodig is ?

Dan zullen de jongeren weer een toekomst hebben, weer zult
Gij U dan kunnen bezig houden met alles, wat het leven rijk
en waard maakt om geleefd te worden. Weggenomen zal worden,
die telkens weer terugkerende donderwolk ; de dreiging van een
nieuwe volkerenmoord. Die moord dan op een schaal, als met
geen pen zal zijn te beschrijven.

Wat zegt U? U doet mee?

Wij hebben ook niet anders gedacht
Want ver uitgaande in belang boven Lands- en Gemeente-

raadsverkiezingen zal de Wereld Volksstemming in 1950 zijn,
als alle volkeren der aarde door middel hiervan hun regeringen
zullen toeroepen :

WIJ WENSEN STAATKUNDIGE VREDE

0 om het geluk van onze kinderen

0 om der wille van vrouw en man

d om onze en anderer toekomst!

Dat kan, dus het moet, dus het zal 11

En ook U stelle een daad!

Ondergetekende, inziende dat doelbewuste propaganda
voor WERELDVREDE door WERELDREGERING
grote kosten met zich brengt, is bereid daarin bij te
dragen tot een bedrag van :

Gulden l

Zij / Hij zal dit storten bij de Rotterdamsche Bank te
Amersfoort, ten name van de Heer H. A. C. v. d.
Kraan Sr.,

bij de Firma R. Mees en Zoonen te Rotterdam, ten
name van de Wereld Federalisten Beweging, Af-
deling Rotterdam,

of op Post-Giro No. 535538, ten name van de penning-
meester van de Wereld Federalisten Beweging, Af-
deling Rotterdam, steeds met vermelding : Propaganda
Werkfonds Wereld Federatie.

Ondergetekende nam er nota van, dat zij/hij elke drie
maanden een verslag ontvangen zal over wat er voor
de ontvangen gelden is verricht.
Ook, dat de gelden uitsluitend aan propaganda zullen
worden besteed, (dus b.v. niet aan honoraria) en dat
elk jaar een financieel verslag haar/hem zal worden
toegezonden.

DUIDELIJK s. v. p.

Naam :

Adrires

Gelieve dit formulier na invulling te willen zenden of ter hand te
stellen aan de Heer H. A. C. v. d. Kraan Sr., Huize „Bosviooltje",
's Zomers Buitenpark, Leusden/ Amersfoort, bij wie ook alle
inlichtingen te bekomen zijn. B,v. over spreek- en vraagavonden.
zowel in kleinere als in grotere kring. Telefoon 6500, Amersfoort



Dat in ons land reeds meer dan twee honderd geleerden zich
achter de Beweging plaatsten, dat Burgemeesters van grote steden
en ondermeer zestien Kamerleden uit verschillende fracties het
zelfde deden, het zegt ongetwijfeld dit. dat ook dezulken één

'kans biedende uitweg nog zien. Die van Staatkundige Wereld
Vrede. Geen burger mag ten deze afzijdig staan. Ook niet dat
belangrijk deel van ons Volk, dat geestelijke waarden boven
alles stelt. Wie onder hen begrijpt de Gelijkenis der talenten,
gebruike het verstand, dat hem is gegeven. En dat hij of zij ook
raadpleegt, als de tandarts een gebit aanraadt, de chirurg een
operatie noodzakelijk acht, men peniciline en andere middelen
aanvaardt. Waarom het verstand niet gebruikt, als het geldt de\g zo ver mogelijk van massamoord, van mensenslachting

zonder weerga ? Van aanranding, zoals zij het zelf leren, van
het door God geschapene ? Waarom het talent van het inzicht
buiten werking gesteld, als wij oproepen de mensheid zich ver-
antwoordelijkheid bewust te zijn en te streven naar WERELD
REGERING, in de toekomst de hoogste macht onder mensen,
de beschikking hebbend over wapenen. Niet om Volkeren uit te
roeien. Maar dan inderdaad en uitsluitend ,tot politiemaatregelen.

Volk van Nederland:

ken Uw plicht, zie Uw taak.

Indien U tevens of uitsluitend lid wenst te worden van de Wereld Federaliten
Beweging, dan gelieve U in te vullen de contributie, welke U per jaar zult
.betalen: F. :,

Staatkundige Vrede
door

Wereld Regering

Een gezonde opvatting, ) f
een tijdlang slecht's gekoesterd dool
één dappere denkei,

wordt de opvatting van een kleine
minderheid, van een sterke minder-
heid,

van de meerderheid der mensen.
(Aldus Lord Macaulay in zijn Historica! Essaya)

Een gezonde opvatting is, dat het niet tot een derde wereld-
oorlog mag komen. '

Een gezonde opvatting is ook, dat die derde" wereldoorlog
door bewapening wel kan worden uitgesteld, echter niet ver-
hinderd.

Een derde wereldoorlog zou een massaslachting zijn, als waar-
van de geschiedenis tot dusver niet heeft gewaagd. Want weten-
schappelijk staat vast, dat een algehele uitroeiing van al wat
leeft en is, het resultaat ervan dreigt te zullen zijn.

Wat dit voor mensen, die werkelijk mensen zijn, betekent,
behoeven wij niet onder woorden te brengen. Gij, die dit leest,
kunt zelf Uw gevolgtrekkingen maken.

Doch daarmee zijt Gij niet klaar. Uw verantwoordelijkheid
vraagt meer. En daarom leze U ook het volgende.

In de loop der eeuwen is het duidelijk geworden, dat elk land,
elke stad, zelfs elk dorp zijn regering behoeft. Die regeringen
van dorp, stad en land waarborgen recht en orde, het leven en
het rechtmatig bezit van hun burgers. Zij beschermen hen en om
dat in de hand te kunnen houden en te bevorderen, wordt het
de enkeling in dorp of stad en b.v. de steden in het land ver-

den, er wapens op na te houden. Het gezag wordt van het
Xéntrale punt uit gehandhaafd.
' Waarom zou dat niet zo gaan, teneinde de volkeren onderling in
bescherming te nemen ? Waarom zouden de volkeren zich niet
tegen zich zelf beschermen ? Het is slechts een kwestie van gezond
verstand, van klaar en duidelijk zien van de weg die gegaan moet
worden om het zover te brengen, dat dezelfde veiligheid, die nu
heerst in dorpen en steden, die ook woont binnen de landspalen,
de grote zekerheid zal zijn' voor de gehele wereld. Waarom
zouden de Volkeren zo dwaas zijn en het middel, dat absoluut
tot het doel leidt, afwijzen ?

De burgers kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de Ge-
meenteraad, Staten en Kamer. De gekozenen leggen bij de aan-
vaarding van hun zetel een eed of belofte af, waardoor mag
worden aangenomen, dat bepaalde belangen van de burgers in
hun handen veilig zijn.
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. Sedert korte tijd is hier ter plaatse enige activi-
teit waar te nemen van de lftereld_JFeaeralisten Beweging
Nederland, • . , .

Door drie ingezetenen werd op 27 October 1949 in
hotel Bianca een discupsde--avond gelegd, waartoe men een
9otal-oonvo.öaties aan inwoners had toegezonden. ( zie de
bijlage l )

Deze_ avond is eohter een fiasco geworden, aangezien
niemand van zijn belangstelling heeft doen blijken.
' V a s t is komen te staan, dat het verspreide drukwerk
^___Js.t_^_vo^x_^9^D.in^ van Anthonius Hendrikus Maria

-l van ;̂ SöEaïk7 ge¥cfren~2-5 'Juli 1923-te fs-öravenhage, wonende
van Zuylen van Byevel-tstraat No;i94 alhier.

•-< - CXp 22'November 1949;-weüd te 20.oo uur door de Wereld
federalisten' Beweging JSederland in het gebouw van de Ne-
derlandse Protestanten Bond alhier een openbare vergade-
ring belegd. <.''•'•''

Voor deze avond werd zowel in de plaatselijke pers
'als daor! middel van -convocaties uitgebreide propaganda
gemaakt. Slechts een 2otal personen heeft deze vergadering
'bezocht. ;( .zaaloapsJciteiÈ ~pl,m. 2^0 personen )
c : Aan de ingang van de zaai d^ienden de bezoekers een
-pre;3enttieiij.'sti te tekenen, waarbij door Anna Wiihelmina
Eli%abeth ff-au^èl., geboren £5 Juni ;1924 te Batavia, enig
p_roja:a^and'a- mart er iaai^ werd verspreiiL ( zie de bijlage 2 )

.Voormelde vergader.in-g werd geouend door Agnes Marie
iSchiltmeiyer, .gefboren 18.Januari .1893 te Weesp, die een
.•inleidend.betoog hield over de doelstellingen van de W.F.
B.' Nederland<...-_,

Ve^volgens^ werd het ,wo<?rd gegeven aan Drs. H.J. Nan-
neji, die ,:een voordracht hield Q^e.r het onderwerp H Rea-

,/J lxstisch idealisme ,rt. prs* Kannen, die zichzelf als een
' : ;madern higtorici^a betiteld^ en die blijkens zijn ui tl at in-

t gen bij ,het :<>njJa,rmjs .we.fkaaiam''lf., gaf een gedetailleerd
verslag ^over de^ecö-nomüaa/hepo'sitie, waarin de wereld zich
mo.ment.eel :b©vindit.,.

Speöiaal weesi.Mj op de gevaren, welke dreigen door j
de geweldige t.öename jv,an d® wereldbevolking. Spreker voor-j

, , spelde,. .:idat .-er. in, 1,̂ 70 cdirie Ailliard mensen op aarde a ui-j
lén iieveh,,; Door :de, ,oajiaist@c^erdaling der machten in de '
huidige maat schappij: «al, tegen <|ie tijd en wellicht veel j
.eerder een enarmer ecojèdmisclae' n@ad ontstaan. Hij verweet

,. : -de ̂ regering, .dat- ai j <ie-toeviOlking hieromtrent geheel on-
liet, baarbij m^a'2,del..©J34erdanen onnauwkeurig voor-

.Volgens .: spieker* is het .belangrijkste wat er op aarde
bestaat de l^umus, xQmdat bij. .eeö algehele verstuiving het
mensdom tot ondergang is gedgemd»

j Qok t@ond.e.ispr(eker. in- zijn betoog, aan, dat er een
international© jeamenwerkinè;moet komen ter bestrijding van
besmettelijke piekten. , . . . . . -

Qpm§rfcei-i|k was het feit, dat Drs. H. J. Nannen in
zijn 'betoog 4e hedendaagse politieke problemen nauwelijks
ter sprake bracht i . .

Vervolgens werd het woord gegeven aan een zekere Me-
vrouw Isbrucker, eaud plm. 60 jaar, die vermoedelijk te
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Haarlem woonachtig ±s* :

Mevrouw Isbrucker ving haar rede aan met een be-
knopt" overzicht' te "ge"ve'h over haar eigen werkzaamheid
ten behoeve van de vrede. Zij deelde b. a. mede, dat zij
in het verleden, in. x?e r schil lende vredesorganisaties
zitting had gehad, ( de, namen .van deze organisaties noem
de zij echter niet.) ,,

Ook had alj meerdere- malen aan betogingen en optoch
ten ter pxop agendering ; v art de; wereldvrede deelgenomen.
Voorts maakte zijn propaganda v ,00 r het Esperanto, kjij
gaf voor lid te zijn van het internationaal verbond van
Esperantisten.

Hierna begon Isbrueker een overzicht te geven over
de diverse vredesbewegingen, welke er van de tijd van
Pharao tot nu. toe adjn geweest;. 2»ij gaf voor, dat Z.ÏB.
,met de .voorvechteK^; van de ^rede Stanley Smith en &v .>%•
ry. Davjis ipermoonlijk. van gedachten had gewisseld.
- , .Voorts 4eelde aij. isede,. dat zij zitting had gehad
in.de people* s convent ion bij het wereld federalisten
.cqngres .te StOjQkhiQiLm^ J£i j verheugde zich o. a. over het
feit, dat een Japanneas, aan dit :oongres had deelgenomen.

.Tenslotte ontvodae zdj de plannen voor een wereld-
regering^ welke eind" December 1.9.50 haar beslag zou moe-
ten kr i jigeja. Van elke millio en inwoners van een staat
zal .er" ^éa vertegenwoordiger in deze wereldregering
plaats nemen. Nederland zal hierdoor met 10 afgevaar-
digden een stem in het ;kapittöl .krijgen. De zetel van
ideze wereldregering, zal te Genève gevestigd worden.

. Van de gelegenheid tot hej6- stellen van vragen werd
door verschillende aanwezigen gebruik gemaakt. Een on-
kende bez-oeker stelde .de vraag hoe A£ een wereldrege-
ring t at at an-d zoa kunnen kotten-i--1 indien de Oostelijke
landen hun medewerking hieraan weigeren.

-LDïs. Nannëoa ging op deze aangelegenheid diepe/^ jn.

Ëij begon met- e^n verwijt "te doen aan de pers, waav_^
-ij -meaioreerdé, dat de pers op belangrijke wijze had

bi'jgedragen 'tot de -paiitiëke -vertroebeling tussen Oost
té4 West. Spreker releveerde, voorts, dat er niet alleen
^eèn ijzeren: gordijn -vanuit het -Oosten was, doch dat ook
de westelijke staten voor een ijzeren gordijn hadden ge-
aorgd, ïo'en, :een van de aanwezigen een opmerking maakte
over de gewetensvrijheid in de Sowjet Unie en haar sa-
t elite t -staten, deelde :Drsn- laanen mede, dat dergelij-
ke .problemen ook in Amerika .on in üfrika bestaan, .-Hij
wees hier >.spe ètiaal op het negeOTraagstuk. Volgens spre-
ker is alléén- een. wereldregering; in staat deze vraag-
stukken op te .lossen, ,üowel gedurende zijn rede als
tijdens •*&$& hét debat- toonde Drs. Kannen bij herhaling
een grote bewondering te hebben voor John Boyd Orr.
Laatstgenoemd® aal binnenkort op doorreis een beaoek
aan Beierland brengen, waafbij de W.F.B. Nederland hem
aal uitnodigen. ;

Mevrouw GlQtïilde Blisabeth Heyligers, geboren 10
Juli 1893: te Söerabaya,, ésiitgenote van ds effectenhan-
delaar A.M. -v-aa ©es* wenende Zijdeweg 24 alhier, uitte
tot iSlot haar teleurstelling over het weinige begrip,
dat de. inwoners dezer gemeente ,tot nu toe omtrent de
W.?. B. Hederland-ïhaMen getoond ï -Uit haar uitlatingen
bleek, dat zij zich do- laatste tijd bij het verspreiden
.̂an nropaganda-P-Hieteriaal en dergelijke buitengewoon^

had beijverd. Het tastbare rje^ulAaai. was echterunihcfcl
De bijeenkomst werd om 23.20 uur gesloten!' -

"eiffle" -



WERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERLAND
NOVEMBER 1MEDEDELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR

TEN GELEIDE:
Na de zo geslaagde Algemene Vergadering in Utrecht en Amersfoort, waar in grote harmonie d<> ver-
schillende problemeti van ons werk zijn besproken, is nu het woord aan de leden om te tonen, dat het
enthousiasme bij hen leeft, om hun' beste krachten in te zetten voor het Wereld-Federalisme.
Geen moeite moet ons te groot zijn om andere voor ons ideaal te winnen.
Ieder stelle er een eer in het ledental van onze Beweging te helpen vergroten.
Uw afdelingsbestuur zal zeer spoedig ,een beroep op U doen om mee te werken aan de opbouw van onze
Beweging. Moge dit beroep bij U een gunstige weerklank vinden.
Te veel kostbare tijd is reeds verknoeid, zo dat nu met des te meer energie de zaak zal moeten worden
aangepakt. Men sla nu de hand aan de ploeg.

De Algemene Voorzitter,
Dr. J. HARDON.

AAN DE LEDEN VAN DE W. F. B.N.

L.S.

Ten gevolge van de snelle groei van de W.F.B, en enige hierdoor veroorzaakte interne moeilijkheden,
was een grondige reorganisatie van onze beweging noodzakelijk geworden.

Door de laatste algemene vergadering van 17 en 18 September en 29 en 30 October werd een desbe-
treffende reorganisatie plan aangenomen. Men is thans hard aan het werk deze reorganisatie tot stand te
brengen, waardoor in de toekomst een beter contact tussen het bestuur en de leden van de W. F. B. N.
gewaarborgd zal zijn, terwijl er tevens een groter invloed zal kunnen uitgaan van onze beweging.

Op deze algemene vergadering, waarvan het eerste gedeelte werd gehouden te Utrecht en het tweede
gedeelte te Ame1 ort, waren alle 18 afdelingen van de W.F ^. tesamen ongeveer 10000 leden-tellend
vertegenwoordigd, riet op deze vergadering gekozen Hoofdbestuü- j als volgt samengesteld:

Alg. Voorzitter
Vice Voorzitter
Alg. Secretaris
Tweede Secr is
Alg. Penningmeester
Propaganda
Commissaris

Dr. }. Hardon
Mevr. E. v/d Sluis pintelman
Dhr. A. H. van Scbaik
Dhr. W. R. de Bruyn
Mevr. A. C. Koestal
Dhr. H. A. C. v/d Kraan
Dhr. V. B. Feteris

Kon. Wilhelminalaan 17,
Nieuwedammerdijk 133,
v. f v. Nijeveltstr. 194,
Heit .esstraat 12 III,
Brugsestraat 72,
Bergselaan 348d.
Fr. v. Mierisstr. 127,

Amersfoort
Amsterdam (N.)
Wassenaar -
Amsterdam (Z.)
Scheveningen
Rotterdam
Amsterdam (Z.)

Voorts de volgende personen als gewestelijk vertegenwoordiger:

Dhr. D. E. R. J. De Boer
Dhr. G. G. Coenders
Dhr. J. Beumer
Mevr. S. E. Labberté
Mej. J. Westmijse
Dhr. M. G. Weiss

Amsterdam (Zuid.)
Amsterdam (West.)
's-Gravenhage.
Haarlem.
Rotterdam.
Rijswijk.

Mej. A. M. Schiltmeyer
Ir. J. Roosenschoon
Dhr. H. C. Kooistra
Dhr. J. Dammes
Dhr. K. Bijlstra

Wassenaar. •
Utrecht.
Leeuwarden.
Amersfoort.
Stolwijk.

Hierlangs afknippen

Kan ongefrankeerd zonder
nadere adres aanduiding
worden verzonden.

ANTWOORDKAART

WASSENAAR
MACHTIGING No. 19

W.F.B.N.
Postbox
No. 9

Kan ongefrankeerd zonder
nadere adres aanduiding
worden verzonden.

ANTWOORDKAART

WASSENAAR
MACHTIGING No. 19

W.F.B.N.
Postbox
No. 9



Tevens werd .door de algemene vergadering besloten tot oprichting van een jongeren organisatie met zo
groot mogelijke zelfstandigheid, voor personen van 16 tot 26 jaar, die de naam ontving van Nederlandse
Jepgeren :Wereld Federalisten.

Het ligt in de bedoeling, dat deze jongeren organisatie, in het bijzonder, de Wereld-Federalistische gedachte
zal helpen uitdragen onder de jongeren van Nederland.

Tenslotte werd door de algemene vergadering de minimum contributie voor het komende jaar vastgesteld
op f. 2,50 per jaar per lid. Zijn echter meer leden van een gezin lid van onze beweging, dan is slechts een
hunner de bovengenoemde minimum contributie verschuldigd, de overige gezinsleden betalen in dit geval
slechts minimum f. l ,50 contributie per jaar per lid.

Omtrent het opnieuw verschijnen van het orgaan van de W.F.B., werd nog geen definitief besluit genomen.
• Er zal naar worden gestreefd, het blad zo spoedig mogelijk en zodra de omstandigheden dit toelaten, op-
nieuw te doen verschijnen. Wel ligt het in de bedoeling, op zeer korte termijn, over te gaan tot gratis
uitgifte van een mededelingen blad voor de leden.

Tengevolge van de naamsverandering van de World Movement for World Federal Government .in
World Federalist Movement, meende ook wij een kleine wijziging in de naam van onze beweging te moeten
aanbrengen, door toevoeging van het woord Nederland, waardoor tot uitdrukking wordt gebracht, dat wij
ons beschouwen als een afdeling van de World Federalist Movement.

la dit verband zij opgemerkt en wellicht hebt U dit reeds in de dagbladen gelezen, dat dit jaar de Nobel-
prijs voor de Vrede is toegekend aan de president van de World Federalist Movement - Lord John Boyd
Orr. De plechtige uitreiking van deze Nobel-prijs aan Lord Boyd Orr zal 10 December a.s. de sterfdag van
Alfred Nobel te Oslo plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling van Lord Boyd Orr, deze prijs, ten bedrage
van f. 82.800,— te besteden aan het werk voor het tot stand brengen van een Federale Wereldregering en
het behoud van de Vrede.

Vanzelfsprekend is voor het welslagen van onze plannen en voor de komende actie, waardoor wij ons
ledental vaa 10000 hopen te kunnen brengen op 100000, geld, veel geld nodig. Wij rekenen er dan ook op
dat U ons zult blijven steunen met Uwe voor ons onontbeerlijke geldelijke bijdragen.

Nog belangrijker dan Uw financiële Jtfeun is echter Uw actieve medewerking nodig( 7ij rekenen er dan
ook op, dat ieder lid in de loop va( e volgende maand tenminste twee nieuwe lèuen werft voor onze
beweging, voor welk doel wij twee aanmeldingsformulieren insluiten.

amst belang vaa het igen. Wij ver-
trouwen er dan ook op dat U deze vergaderingen in de toekomst geregeld zult bezoeken, aangezien deze
een -belangrijke schakel vormen in het/ ntact tussen het bestuur en de leden van de W.F.B.N.

V i

Namens het Hoofdbestuur
De Algemene Secretaris
A. H. VAN SCHAIK.

Inlichtingen kunt U verkrijgen bij de secretaris
van Uw afdeling of schriftelijk bij de
Alg. Secretaris A. H. v. Schaik, Postbox No. 9 Wassenaar.

Hierlanga afknippen

a.

b.

WORD ZELF LID EN WIN ER EEN BIJ !

Ondergetekende wenst:
Lid te worden tegen een contributie van f
per jaar
(minimum contributie ƒ2,50 per jaar.)

Ik stel een bedrag van f beschikbaar
voor de propaganda van de Wereld Federalisten
Beweging Nederland

Ik werk mee ! Zend mij propaganda materiaal ter
verspreiding onder vrienden en kennissen

naam ;.
voornamen :.
adres :.
woonplaats:.

(doeltalen wat «iet wordt gewenst I)

WORD ZELF LID EN WIN ER EEN BIJ l

Ondergetekende wenst:
a. Lid te worden tegen een contributie van f

per jaar
(minimum contributie ƒ2,50 per jaar.)

b. Ik stel een bedrag van f beschikbaan
voor de propaganda van de Wereld Federalisten
Beweging Nederland

G. Ik werk mee! Zend mij propaganda materiaal ter
verspreiding onder vrienden en kennissen

naam :,
voornamen :.
adres :.
woonplaats :

(doorhalen wat niet wordt gewenst l)
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WERELD FEDERALISTEN BEWEGIN
NEDERLAND

L.S.

Zoals U ongetwijfeld in de dagbladen gelezen zult hebben is dit jaar de

NOBELPRIJS voor de VREDE toegekend aan onze president LORD BOYD

ORR of BRECHIN. De plechtige uitreiking van de Nobelprijs aan Boyd Orr

zal 10 December, de sterfdag van Alfred Nobel, te Oslo plaats vinden. Het ligt

in de bedoeling van Boyd Orr deze prijs, ten bedrage van ƒ 82.800,—, te besteden

aan het werk voor het tot stand komen van een FEDERALE WERELD-
REGERING en de handhaving van de VREDE.

Gedurende een interview met Ass. Press verklaarde Kar! Evang, president van

de Internationale Gezondheids Organisatie, dat hij het zeer juist achtte, dat de

Nobelprijs voor de Vrede dit jaar was toegekend aan Boyd Orr, de man die

30 jaar lang energiek heeft gewerkt voor de verbetering van de gezondheid van

de mensheid over de gehele wereld. Evang beschreef onze president als een

brillante, onbevreesde persoonlijkheid, die altijd zijn mening geeft, of deze

al of niet prettig is voor de autoriteiten.
Lord Boyd Orr •was eerst directeur-generaal van de voedsel- en landbouw-organi-
satie van de Verenigde Naties (F.A.O.), welke functie hij in het voorjaar van
1948 ter beschikking stelde. Thans is hij president van onze wereld-organisatie

"THE WORLD FEDERALIST MOVEMENT"

In verband met bovenstaande stellen wij ons voor, dat velen van U eens nader
wensen kennis te maken met het doel, streven en werkwijze van deze WERELD

FEDERALISTEN BEWEGING in NEDERLAND en nodigen U daarom uit

tot het bijwonen van een discussie-avond over dit onderwerp op
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NATIONALE STICHTING

Oprichtings-acte gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

_JJevestigd te ROTTERDAM, Bergselaan 34 6D, Telefoons 41339 en 43433.

De NATIONALE STICHTING tot financiering en activering van de Pro-

paganda voor FEDERALE WERELD REGERING doet bij deze een zeer ernstig

beroep op U om Uw medewerking te verlenen aan de pogingen een Derde

Wereldoorlog te .voorkomen» Een oorlog, die zeer zeker alles zal ver-

nietigen, wat ook U hebt „opgeboxiwd, en waaraan Gij Uw beste krachten

geeft. Ook zal deze doen ten ondergaan onze Cultuur en alles, wat

ons daarin lief is of waarde voor ons heeft. Zo ooit, dan geldt hier:

PERICULUM IN MORA.

Hoe kunnen wij een Derde Wereldoorlog verhinderen ?

Dit is alleen mogelijk indien wij allen, maar dan ook van heden

af zonder uitstel met al de ons ter beschikking staande krachten en

middelen mede werken aan de tot standkoming ener Federale Wereld Re-

gering, zonder welke geen Wereld Vrede te waarborgen is.

Vele vooraanstaande personen in het buitenland hebben dit reeds

ingezien.

De bekende President van de-Standaard Oil, de heer W.T.HOLLIDAY,
schreef voor kort: "ik behoor tot die verschrikkelijke mensen: de wa-
"penfabrikanten. Mijn bedrijf is even belangrijk voor de oorlogvoering
"als tanks en vliegtuigen. Dus zou ik een volgende oorlog tegemoet
"moeten zl'en als een schitterende affaire. De volgende oorlog zou
"echter geen pracht zaak voor mijn bedrijf zijn, evenmin als voor de
"andere industrieëlen. Hij zal integendeel, het einde van het zaken-
"leven betekenen en van vele andere, nog waardevoller dingen. Einde-
"lijk heeft dan de mens een middel gevonden, waarmee hij de wereld
"vernietigen kan, En hij ZAL die vernietigen, als men hem de mogelij
"heid daartoe niet ontneemt» Is het ons wel duidelijk, dat de tegen-
"woordige,normale gang van zaken in wereldaangelegenheden niets an-
"ders dan rauwe anarchie is? Wij leven onder wereld-condities van
"wetteloze chaos, die wij in ons persoonlijk leven geen moment mogen
"dulden",

W.T.HOLLIDAY behoort tot de meest vooraanstaande en actieve figuren
in het streven naar v/ERELD



NATIONALE STICHTING PROPAGANDA FEDERALE WERELD REGERING.

Blad II,

ERNEST BEVIN verklaarde zich voor Wereld Regering met één enkel doel:
"behoud van de vrede",

LORD BEVERIDGE zei: "Wij willen de naties de macht ontnemen elkander
"georganiseerd uit te moorden. Zonder wereld-veiligheid kunnen wij
"het"niet stellen, Het meest belangrijke is of behoort primair te
"zijn bij al onae handelingen. Daarom ben ook ik voor Federale Wereld
"Regering".

J„ROBERTS OWEN, Rechter bij het Amerikaanee Hooggerechtshof poneerde:
"de vrede kan tussen de natiën slechts gehandhaafd worden door de wet,
"hetgeen betekent, dat er een Federale Wereld Regering moet komen",

A»PHILIP' RANDOLPIIj bekend Amerikaans spoorwegleider zegt: "Niets dan
"een Wereld Regering kan een wereldoorlog tegenhouden» Een wereld-
"oorlog, waarin de meeste stadsbewoners gedood sullen worden» Daarom
"zijn vrij voor Federale Wereld Regering".

ABBé PIERRE GROUéS, bekend Frans verzetstrijder der Maquis leerde:
"Gij moet wereldeenheid realiseren, want Gij behoort mede tot het
"mensdom; dat lijdt en nog veel meer lijden zal, indien deze wereld-
"eenheid door Federale Wereld Regering NIET wordt bereikt".

ANTHONY EDEN gaf te kennen' "In wezen is de gehele internationale
"organisatie door de uitvinding van de atoombom uit de tijd en ten-
"zij wij die achterstand kunnen inhalen en ẑ  de krachten, die ons
"bedreigen, leren beheersen, staat ons ALLEN DE ONDERGANG TE ¥ACHTEN .
"Het gevaar van een bandeloos nationalisme moet worden beteugeld.
"Wij allen moeten vanaf dit ogenblik daaraan mede verken, HAAR MIJN
"MENING MOET DIT DE EERSTE TAAK ZIJN",

PAUS PIUS XII; <̂ e Synode der Nederl,HervJCerk; zeer vele vooraanstaan-
de politici? geleerden, kunstenaars, theologen en philosofen van elk
ras. kleur sn geloof, hebben zich voor FEDERALE WERELD REGERING UIT-
GESPROKEN,

Ook in ons land wint deze gedachte steeds meer veld-.

Meer dan twee honderd hoogleraren hebben zich

reeds tot, het Nederlandse Volk gewend, het opwekkend tot krachtige

steun aan deze actie, die allen omvat en allen aangaat r

Verschillende Kamerleden uit de onderscheiden fracties en Over-

heidspersoneel van verschillende positie verlanen hun spontane mede-

werking -

In een in Augustus j-Ir te Haarlem gehouden proefstemming over

de vraag, of Federale Wereld Regering wordt gewenst, hebben van de

39.750 vrijwillig uitgebrachte stemmen zich 37-896 hiervoor verklaard t

Een percentage dus van meer dan 95 - Waaruit blijkt, hoezeer reeds

deze gedachte en deze wens onder ons volk leeft-



NATIONALE STICHTING PROPAGANDA FEDERALE WERELD REGERING,

Blad III.

In 1950 zal onder auspiciën van de ¥orld Moveinent for World

Pederal Government, gevestigd te Parijs; in alle landen zulk een on-
officiële Volksstemming worden gehouden. En hiertoe zal het Neder-
landse Volk mobiel gemaakt moeten worden. Juist ook het Nederlandse
Volk, dat als GEEN ANDER VOLK TER WERELD er belang bij heeft. DAT WIJ
SLAGEN.

Maar dit kost geld. Zeer veel geld. Daarom dit beroep op U, Ons
Bestuur geeft zijn krachten dag aan dag en con amore. Doch zonder een
sterk financiële achtergrond is doorvoeren van actie niet mogelijk.

Wij verhelen het U niet: het gaat ook U aan-. Het is ook Uw be-

lang. Dat van Uw gezin? Uw, zaak. _Uw ..b e .dr i."j f-,
STORT daarom, maar zonder uitftel. een U passend bedrag bij één

onzer Bankiers, of op onze Post Giro No - 34 54. . 54
Elk kwartaal zullen wij U verslag geven van de wijze, waarop

de gelden zijn besteed3 Maak het ons mogelijk, in het belang van U

en van geheel ona Volk' krachtig en energiek aan de bereiking van dit
doel, dat ELK ANDER DOEL OVERHEERST, te kunnen medewerken, BINNEN

ENKELE JAREN MOETEN ALLE VOLKEREN ZICH VOOR DEZE ZAAK UITGESPROKEN
HEBBEN. /

Dus er ligt nog een geweldige taak voor ons,
M Gaarne zijn wij bereid op een desbetreffend verzoek U met alle
nadere gegevens te dienen.

Hoogachtend,
HET BESTUUR:

H, A.O „v, d,Kraan Sr,, Voorzitter,
P. v,d,Linden. Secretaris,
M.K.Bakker.
J,N,C,Koeter.

r j! L,¥enink,



Vrijwillige deelname

ONDERGETEKENDE(N) te

is/zijn bereid ter beschikking te stellen van de NATIONALE STICHTING tot financiering en activering

van de PROPAGANDA voor FEDERALE WERELD REGERING

*) welk bedrag gestort zal worden op de postgiro van de STICHTING, No. 545454

*) op de rekening van de STICHTING bij de

*) waarover kan worden gedisponeerd op

adres •.

1949

*) s.v.p. doorhalen, wat niet geschiedt.

Na invulling s.v.p. te zenden aan het kantooi van de STICHTING te Rotterdam, BERGSELAAN 348 d.

z.o.z.



De NATIONALE STICHTING tot financiering en activering
van de PROPAGANDA voor FEDERALE WERELD REGERING
heeft een rekening lopen bij:

de Postgiro No. 5 4 5 4 5 4

en bij de N.V. Amsterdamse Bank te Rotterdam,

de Firma R. Mees & Zoonen te Rotterdam,

de N.V. Rotterdamse Bank te Rotterdam,

de N.V. Slavenburg's Bank te Rotterdam

en de Twentsche Bank te Rotterdam,

waarvan U zo mogelijk wel gebruik gelieve te maken.



I.D. No.1136

DIENSTGEKBIM
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DAT;

PAR: 21 (

OCT. 1950

Kort verslag van de openbare vergadering van de
Wereld. Federalisten Beweging Nederland, af d. Rotterdam, ge-
houden op Donderdag 12 October 1950, te 20 uur, in de
"Blauwe Zaal" van het Beursgebouw aan de Coolsingel te Rot-
terdam.

Aanwezig 150 personen, onder wie circa 50 vrouwen,
merendeels uit de nette burgerstand.

Zaalcapaciteit 304 zitplaatsen.
Ge colport e er d werd met "Vredeswil".

de Jong, Abraham, geboren 23-8-1892 te Rotterdam,
controleur levensverzekering, wonende Schepenstraat 95a te
Rotterdam, opent te ruim 20 uur de vergadering met een woord
van welkom en kondigt de sprekers aan.

Hij zegt, dat het thans zo noodzakelijk is te
strijden voor het behoud van de vrede en wekt - met een spe-
ciaal beroep op de jeugd - de aanwezigen op lid te worden
van de Wereld Federalisten Beweging.

Vorst, Levie, geboren 8-10-1903 te Amsterdam,
rabbijn, wonende te Rotterdam, Mathenesserlaan 387a, spre-
kende over het onderwerp"Wereldfederalisme of Wereldleed",
zegt als jood te hebben ondervonden wat oorlogsleed betekent.

Spr. zegt, dat een neJTuwe oorlog voorkomen kan
worden, wanneer de grenzen worden uitgewist en een wereld-
gemeenschap wordt gesticht. "We moeten onze stem verheffen
tegen het militair isme, want waar geen soldaten zijn is er
ook geen oorlog." Voorts moet men weigeren steun te verlenen
aan de wapenfabrikanten, doch daarentegen strijden voor ont-
wapening.

Spr. zegt voorts, dat men een voorbeeld moet ne-
men aan het oude volk Israël, hetwelk door Mozes naar het
beloofde land werd geleid. Be opmerking dat er toen ook
oorlogen waren kan weersproken worden met het feit dat men
elkander thans met behulp van de moderne wetenschap beter
kan verstaan.

Pater Bogaartz, M., nadere personalia nog niet
bekend, sprekende over het onderwerp: "Vereldfederalisme en
Katholicisme", vergelijkt het leven van de mens met een kerk
en toren, i. c. een horizontale en een verticale lijn.

De liefde van Christus, de: verticale lijn, be-
hoort de horizontale lijn door het leven van de individuele
mens van elké̂ e beheersen.

Spr. is er van overtuigd, dat wanneer ieder mens
aan deze ware Katholieke gemeenschap medewerkt, geen solda-
ten meer nodig zullen zijn en vanzelf het Wereldf edeialisme
is geboren. . 4

van Mullem, Johannes Petrus, geboren 10-1-1901
te Rotterdam, Vrijz. Herv. Predikant, wonende te Rotterdam,
Heemraadssingel 30b, sprekende over het onderwerp: "Wereld-
federalisme en heilige vreugde", zegt, dat de mens, inplaats
van kankeren en hatelijk te zijn tegen de naaste, vreugde
om zich heen moet scheppen.

- God -



2 -

God is oneindig groot en goed en heeft de mens een rede-
lijk verstand gegeven, dat hij behoort te gebruiken.

De liefde van God behoort af te stralen in de
mens en zodoende zal de mens een "bruggenbouwer" worden.

de Jong, A., voornoemd, sluit te 22.15 uur de
vergadering, na de sprekers te hebben bedankt. Einde.-

Aan B.V.D.
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I.D. AMERSFOORT VERTROUWELIJK '" J"J 15 December 1949.

No.5"2t> I.D. _ Volg

Betreft: Dr. Hardon, zenuwarts. : 10 Q£C, 1949

Antwoord op schrijven dd. 1-11-49, no. 70476.

(3 :,HARDON, Johannes, geboren 23 September 1904 te Zwolle/, "fl'ëö..,
arts, Ned.Hervormd, is een zoon van Jacobus Johannes Hardon
en Tonia Havers (geb.plaatsen en -data onbekend). Hij is dd.
29-6-1935 te Wassenaar gehuwd met Anna Maria de Wolf, geboren
27 Januari 1908 te Alkmaar.

Betrokkene woonde achtereenvolgens te Groningen, 6-6-35
Bloemendaal, 27-5-38 Nijmegen, 4-10-41 Amersfoort, Koningin
Wilhelminalaan 17.

Tot op heden is de politieke oriëntering van Hardon dezer-
zijds niet vastgesteld kunnen-worden. Betrokkene is zeer geslo-
ten.

Het is niet bekend, dat Dr. Hardon tijdens de bezetting een
onjuiste houding heeft aangenomen. Hij treedt te Amersfoort op
geen enkel gebied op de voorgrond.

EINDE.



Verbinding: 19
C/14 no. 1282'49 WFB

DIBNSTGEHBIM

Datum:

Onderwerp: Openbare propagandabijeenkomst van
Federalisten Beweging op 15-12-49 in
Huis, Oudegracht te Utrecht.

( T
JU
XI

Op deze vergadering was de aandacht gevestigd door aankondi-
ging in de plaatselijke dagbladen en door verspreiding van een
pamflet (zie bijlage). De toegangsprijs bedroeg 25 et, ook voor
leden. Er waren plm 200 personen aanwezig, de zaalcapaciteit,
het balcon niet medegerekend, bedroeg plm. 500. Yan het balcon
der zaal hingen de Nederlandse en Engelse vlag af. Het spreek-
gestoelte was bekleed met de Engelse vlag, terwijl op de be-
stuurstafel een vaas met bloemen prijkte en een zijde van deze
tafel was afgezet met een 25 tal vlagjes.
Ten 20.10 uur namen bestuur en sprekers, in totaal 9 personen,

achter deze tafel plaats. Als sprekers waren aangekondigd:
Prof. Dr. COBNBLIS WILHELMUS ADBIANUS MARIA KEULEMANS, geb. te
Amsterdam 15-11-93, wonende te Brunssum,
Â -̂ TÏRULY, auteur-piloot,
MAX VAN PEAAG, paedagoog te Den Haag,
D*» H. J. NAMEN, docent Chr. lyceum te Den Haag, en
EĴ JSlTBETH v. d. SLUIS-FINTELMAN, geb. te Echteld 11-12-92, ge-
me ent e raad s lid te Amsterdam.
Niet aanwezig waren Viruly, die naar New York moest vliegen, en
Mevr. v. d. Sluis-Fintelman, in verband met haar werkzaamheden
in de Amsterdamse gemeenteraad.
Behandeld werden de volgende onderwerpen:

Wereldfederalisme of wereldchaos,
De geestelijke achtergrond van het Federalisme,
De éénwording der wereld.

De voorzitter der vergadering (personalia niet bekend) zeide
in zijn openingswoord, dat na een lange, gedwongen periode van
rust de W.F.B, thans weer voor het voetlicht is getreden. De
aanleiding hiertoe is het bericht, dat aan Si± John Boyd Orr
voor zijn werk ten behoeve van de Werelvoedselraad de Nobel-
prijs was uitgereikt. Daar Boyd Orr voorzitter is van de World
Federalist Movement, waarbij ook de W.F.B, is aangesloten, is
nu ook de publieke belangstelling op de zaak van het federa-
lisme gevestigd. Door deze eer aan Sir John Boyd Orr bewezen,
voelen wij ons niet alleen geëerd, doch ons streven ook door
de wereld erkend, aldus spreker. Kort ging hij hierna in op
het werk van Boyd Orr en verwelkomde alsnog aan het einde van
zijn toespraak een lid van het hoofdbestuur, die reeds van het
begin der vergadering aanwezig was.

Het woord werd hierna verleend aan Prof .Dr. Keulemans.
Deze spreker zeide, het federalisme te zien als een philo-

sophisch probleem, n.l. dat van mens en gemeenschap. De waarde
van de mens ligt hierin, niet dat hij individu, doch persoon is,
hetwelk inhoudt een taak en verantwoordelijkheid voor de voering
van het eigen leven. Tevens is de mens een organisch deel der
gemeenschap. De verhouding mens - gemeenschap is er ene van

-geven-
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geven en ontvangen, de plicht van de mens bij te dragen tot
verrijking der gemeenschap met al zijn kracht, waartegen-
over hij recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijk-
heid en bevordering van zijn belangen door de gemeenschap
welke hij dient.

in de erkenning ener organische samenhang tussen de men-
sen met behoud van de individuele persoonlijkheidswaarde van
de mens, in deze twee-éénheid, is het grondprincipe van het
federalisme gelegen.

De oorzaak van de conflicten der laatste 100 jaar achtte
spreker gelegen in de onbeperkte nationale souvereiniteit.
Bn wel, omdat deze geen persoonlijkheidswaarde toekent aan
mens of maatschappelijke groep en niet bereid is eigen wil
te onderwerpen aan het belang van het grote, organische ge-
heel. Dat dit leidt tot schade voor mens en gemeenschap is
duidelijk.

De tweede spreker, Max van Praag, ging in op de mentaliteit
die de wereldeenheid in de weg staat, welke hij "tunnelmenta-
liteit" noemde. Dit woord ontleende hij aan de leefwijze der
oude Egyptenaren, die leefden in een nauw Nijldal, omgeven
door hoge bergen, waarachter woestijnen, waar geen levens-
mogelijkheid was en het gevaar en de dood loerde. De tunnel-
mentaliteit van het heden, aldus spreker, is de nationale
zelfoverschatting, die de staat tot onaantastbare godheid
verheft onder het vaandel der onbeperkte souvereiniteit,
welks symbool gij hier (spreker wees hierbij op de vlagget jes
op de bestuurstafel) voor U ziet. Uit deze mentaliteit vloeit
de wet der groep voort: volstrekte solidariteit naar binnen,
volstrekte vijandschap naar buiten; wie het daarmee niet eens
is, is verrader. Spreker wijst in dit verband op het nationaal
socialisme. Dit is wel zeer in strijd met het christelijk ge-
bod "Hebt Uw vijanden lief". Het universele Christendom eist
daarom verraad aan deze wet als zedelijk gebod.
Er zijn heersers geweest, die dachten: als ik de gehele

wereld verover, is dé wereldeenheid tot stand gebracht en
daarmee de wereldvrede. Spreker noemt als voorbeeld het rijk
van Sargon Akkad (2400 v. Chr. in Mesopotamië), de Pax Homana
van keizer Augustus ter illustratie van het streven naar
wereldeenheid op imperialistische grondslag en is van mening
dat in het heden dit streven zich uit in een "Pax Americana"
en een "Pax Eussia".
Doch ook de universalistische geest is er steeds geweest.

Spreker noemt Ichnaton (1350 v. Chr), Confusius, de profeet
Isaïas, Christus, en de socialistische idee. De laatste met
het ideaal: één. aarde, één mensheid, en het Christendom met
het gebod "Hebt Uw naaste lief" hebben dezelfde universele
gedachte gemeen. Socialisten en Christenen beide hebben echter
door hun houding in de verwezenlijking van deze gedachte tot
nu toe gefaald. Echter is alleen met een federalisme op deze
grondslag de wereldeenheid en de wereldvrede te bereiken.

Spreker vertelde vervolgens dat iemand hem voor het begin
der vergadering had gewezen op de moedeloosheid der naoorlogse
mens en hem gezegd had, dat hij deze houding niet kon be-
grijpen. "Ik echter wel", aldus spr. "en ik zal het U verkla-
ren, dan weet U het ook. De houding van Christenen en socia-
listen in het verleden is mede schuldig aan dit desillusio-
neringsproces, dat bij velen zelfé tot nihilisme heeft geleidv

-Ik-
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Ik zie de wereldvrede als een psychologisch probleem. Als hu-
manist geloof ik in de mogelijkheidiavan wereldvrede. De groot-
ste vijand is echter de gedachte dat het een utopisch ideaal
zou zijn. De wereldvrede is een juridische, sociale, economische
en paedagogische opgave, die ken worden opgelost. Deze over-
tuiging moet gij uitdragen, daarin moet gij Uw kinderen op-
voeden. Zoals de krijgswetenschap tot grote bloei is gebracht,
zo moet ook de vredeswetenschap een hoge vlucht nemen; een
vredesacademie moet worden gesticht. En het zal haar taak zijn,
deze - naar veler mening - utopische droom om te zetten in een
concrete wetenschappelijke opgave".
Met een oproep tot aaneensluiting in de W.F.B, besloot spreker

zijn betoog.
Deze beide redevoeringen werden door het publiek, merendeels

bestaande uit personen uit het ambtenaren- en ontwikkelde ar-
beider smilie u, met aandacht gevolgd. Ben enkele geslaagde woord-
speling door de sprekers gebruikt, droeg hier mede toe bij.
Hierna was er een pauze van 10 minuten, waarin men zich als

lid der W.F.B, kon opgeven.
Na de pauze werd de vergadering hervat met 4 personen achter

de bestuurstafel en plm. 160 personen in de zaal.
Dr. H.J. Nannen, de derde spreker, was van mening dat men te

veel over de atoombom spreekt. Hij' wees op het goede werk, door
de Ver. Naties tot oplossing van het wereldvoedselvraagstuk ver-
richt en betoogde dat dit nog effectiever kom door opheffing der
onbeperkte soevereiniteit en door het aankweken van een wereld-
rechtsbewi=|stzijn, waarop een wereldrechtsorde kon worden ge-
bouwd. Belangrijk achtte spreker het, dat van de massa de sug-
gesties zouden uitgaan en wel met zulk een kracht dat zij in
de vergaderingen der Ver. Naties zouden doorklinken.

De voorzitter kondigde hierna aan, dat Dr. Wannen nog 5 minu-
ten beschikbaar had om één belangrijke vraag te beantwoorden.
Als enigste meldde zich JOANNA MABIA HENBIë'JTB KOLB-BBBTQEN,
geb. te Maarssen 13-2-92, wonende Richard Wagnerlaan 3 te Utrecht.
Zij begon met te zeggen dat zij lid van de W.F.B, was en met
hart en ziel de federalistische gedachte toegedaan. Uit haar
onduidelijk betoog viel op te maken dat zij het standpunt van
de spreker wilde weten ten aanzien van het Atlantisch Pact en
vroeg - met argumenten, ontleend aan de rede van Prof. Brugmans
in de Utrechtse universiteit (zie rapport C/14 -1192*49 NSVWB
dd 21-11-49) - of het niet beter was in kleiner verband door
te streden naar een economische en politieke eenheid in Europa
te beginnen.
Dr. Nannen antwoordde dat hij hierin geen bezwaar zag, doch

vreesde wel dat op deze manier regionale afweer-complexen zouden
ontstaan, zoals b.v. in de Zuid-Amerikaanse landen.
Spreekster achtte zich niet naar genoegen beantwoord, doch de

voorzitter kapte verdere discussie af. Dr. Nannen en de voor-
zitter verdwenen daarop ijlings naar de trein.
Een ander bestuurslid! nam het voorzitterschap over en wees in

zijn slotwoord op het orgaan der W.F.B. "Wordende Wereld", waar Sa
een verslag voorkwam van het Wereldfedexalistencongres, gehouden
in de zomer van 1949 in Stockholm.
Het publiek, wiens belangstelling wegens het vergevorderde uur

danig was verslapt, maakte zich inmiddels gereed de zaal te ver-

-4—
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laten. De voorzitter, die Mevr, Kole aiet voor het hoofd
wilde stoten, stelde nog voor haar verdere wensen in dis-
cussie te brengen, doch hiervan kwam niets meer.
Bij de sluiting werd in de zaal te hooi en te gras nog wat

gecollecteerd.
De vergadering eindigde ten 22.50 uur.

Bijlage: 1 pamflet G-EZI
1 toegangskaart ^



ERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERU
Af J. secretariaat : Maliebaan 78 6 - Utrecht

Bewijs van Toegang
voor de

PROPAGANDA BIJEENKOMST
DONDERDAG 13 DECEMBER

in het N.V.-Huis, Oude Gracht 245 te Utrecht - aanvang 8 uur

*
. Onderwerpen :

Wereldchaos of wereldfederalisme
Geestelijke achtergrond

van het federalisme
hénwording der wereld!

Sprekers :

Pater Mr. Dr. Keulemans
A. Viruly - auteur, vlieger
Max van Praag paedagoog
Mevr. v. d. SIuis-Fintelman



WERELDREGERING
Het bestuur van de afdeling/Utrecht der
Wereld Federalisten Beweging Nederland vraagt U zich
er rekenschap van te geven:

1e dat, het oppermachtig gezag der staten steeds weer leidt tot oorlog,
hetgeen samengaat met bewapening tot in het waanzinnige.
Beschaving en welvaart worden belemmerd en in tijden van oorlog
zelfs verwoest.

2* dat een derde wereldoorlog, welke een ATOOMOORLOG zal zijn,
slechts voorkomen kan worden indien de volkeren der gehele wereld
zich aaneen sluiten en een — boven de naties staande — WERELD-

' REGERING kiezen.

3e dat gij mede schuld hebt aan het uitbreken van deze derde wereld-
oorlog, indien gij de beweging, die voor Wereldregering werkt, niet
steunt naar Uw beste vermogen.

Laksheid zou Uw en onze grootste vijand zijn l
Verwaarloos Uw eigen belangen en die van Uw kinderen niet!

Word daarom lid van de
Wereld Federalisten Beweging Nederland l!E

Contributie ƒ 2 50 of meer per jaar.

Grote Propaganda Bijeenkomst op 15 Dec. a.s. i. h. N.V.-Huis, 8 uur

Secretariaat: Maliebaan 78b, Utrecht
Zie ommezijde



WERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERLANL

Propaganda Bijeenkomst
op

15 December a.s.

Op 10 December a.s. zal aan Lord John Boyd Orr, voorzitter van de
WORLD FEDERALIST MOVEMENT — de wereldorganisatie voor
federalisme — de Nobelprijs voor de' vrede worden uitgereikt.

In verband hiermede roept de afdeling lUtrecht van de W.F. B. N.
U op tot een bezoek aan haar ;

grote propaganda vergadering
op Donderdag 15 December in de grote zaal van het N.V.-Huis,
Oudegracht No. 245, dés avonds om 8 uur.

SPREKERS

Mr Dr. Keulemans, pater Garmeliet . . Brunssum
A. Viryly, auteur-piloot . . . . . Amsterdam
Max vdfi 'Pfèdg, paedagoog . . . . Den Haag
Dr H. J Mannen, docent Chr. Lyceum . , Den Haag

/Mevrouw v. d. Sluis-Fintelman, gemeenteraadslid Amsterdam

ONDERWERPEN:

Wereldfederalisme of wereldchaos.
De geestelijke achtergrond van het federalisme.
De één wording der wereld.

Toegangskaartën verkrijgbaar aan de zaal a 25 cent.

Inlichtingen: Afd Secretariaat, Maliebaan 78b, Utrecht

Sympatiseert U met onze ideeën, hangt U de andere
zijde van dit biljet dan voor Uw raam. DANK U!

Zie ommezijde
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Verbinding: Ho.12 24 Januari 1950.
Doss.244/13
Onderwerp: Verslag van de vergadering W.P.B.ïï.
Datum ontvangst bericht: 19 Januari 1950 .__ .
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Op Donderdag 19 Januari 19r>0 werd door de Wereld
Federalisten Beweging Nederland een openbare vergadering
gehouden in hotel "Pomona", Molenstraat ' s-Gravenhage.

3aalcapaciteit 150 personen. Aanwezig 105 personen.
, Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door:
Al Johan Hendrik GOUD, geboren te Amsterdam 27 November

1894, van beroep boekdrukker, wonende Marsbergers traat 376
te 's-G-ravenhage, voorzit oer van de W.F.B.ÏÏ"., kideling Den
Haag .

Nadat GOUD voornoemd, zijn vreugde had geuit over de
geede opkomst, ga£ hij het woord aan d e eerste spreekster:
^1 Mevrouw B. VAN DB SLUIS-PINTSLMAN« gemeenteraadslid

voor de P. v. d .A. te" ~ Ams ter 5 am . Deze" had tot onderwerp
"Wereldvrede door Wereldregering". Onder de souvereine sta-
ten heersen allerlei belangentegenstellingen, die aanlei-
ding geven tot internationale geschillen, op het moment
dat de ene staat zich bedreigd gevoelt door een andere
staat, ol' een groep staten door een andere groep staten,
grijpt men dikwijls naar het laatste argument, men laat de
kanonnen een woordje meespreken: Er is oorlog!

Oorlogen zijn er tot op heften geweest en daaruit trekt
men de conclusie, dat oorlogen er altijd zullen blijven.
Dit is echter a en gevaarlijke conclusie en bovendien nog
een onjuiste. Want wat hebben wij kunnen zien in de gehele
ontwikicelingsgeschiedenis van d e mensheid? Daar, waar klei-
nere eenheden zich al dan niet vrijwillig aaneensloten tot
een groter geheel werd de onderlinge vrede gewaarborgd. De-
ze vrede was gebaseerd op Recht, Wet en Orde.

Weldenkende mensen verfoeien de oorlog om zijn bar-
baarsheid en om de verschrikkelijke gevolgen. Haar met ver-
i'oeien alleen komen we er niet. Wij dienen de staatkundige
wereldvrede te organiseren door een federale wereldregering,
vrijwillig door de volkeren der aarde te aanvaarden. Daarna
wekt spreekster de aanwezigen op lid te wor den v an de
W. E1. B. N.

,. Tweede spreker was:
"k l Dr.Hermanus Johannes gAITFËN., geboren te Amsterdam 2.

Maart 1899, van beroep leraar Christelijk Gymnasium, wonen-
de Mispelstraat 10 te ' s-Gravenhage, met het onderwerp:
"Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk?" Velen hebben
het antwoord reeds gereed. Maar met een eenvoudig "Ja' of
"nfien" schieten we niet veel op. Wij dienen de mogelijkhe-
den te overwegen en ons antwoord te baseren op onderzoek
en waarneming. De mensen hebben getracht te vliegen. De

-enorme-
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enorme moeilijkheden zijn overwonnen en de mens vliegt. Ja
het is zelfs aover, dat de bekende vliegenier TIRÏLY op een
in Amsterdam gehouden vergadering sprak "voor mij "bestaan
geen grenzen meer" en zo moet het zijn. Argumenten als poli-
tieke en economische tegenstellingen g elden ook niet, want
"binnen iedere staat heersen meestal grote politieke en eco-
nomische tegenstellingen. Ook de taalmoeilijkheden aijn
niet onoverwinnelijk. In België zijn twee landstalen, in
Zwitserland drie en in de Sow jet-Unie meer dan honderd!
Thans hebben alle weldenkende mensen één gemeenschappelijk
belang, ongeacht welke politieke, religieuze of economische
grondslag zij ook hebben. Diu gemeenscnappeli jk belang is
ons aller leven en weivaart veilig te stellen, want de mo-
derne oorlogvoering met haar alles vernietigende wapens be-
dreigt ons aller leven, de gehele cultuur en beschaving,
het resultaat van duizenden jaren onverdroten arbeid. Stel
een daad! Wij zeil' dienen een einde ~ce malcen aan de toestand
van internationale anarchie, waarin wij verkeren. Wij moeten
ons nu uitspreken voor wereldregering. Ook gij moet beslis-
sen in naam van de 60.000.000 die vielen in twee wereldoor-
logen. Sluit U aan bij de W.F.B.IT. Doet gij het niet, dan
zal een derde wereldoorlog onvermijdelijk zijn.

l » Tenslotte sprak nog Mr. Leo Bernard VAN DIS MUTZBNBESG-.
geboren te Warschau 17 Mei 1914, wonende Si'jzenlaari 20 te

, h ' s-Gravenhage .
' H4 Jan» aldus spreker, had tijdens de oorlog 1940-1945
o ̂  slechts één doel: de vrede winnen! De tijd van vóór 1940

\t nimmer terugkomen, daar vele beloften werden gedaan,
dat het na de oorlog beter zou worden. Wat is er van te-
rechtgekomen? Mets! Jan hee±'t geen illusies meer. Hij
leest in aijn courant van atoomexplosies, vliegende schij-
ven en van opstand in verschillende werelddelen. Zoals deze
Jan leven de meeste mensen. Deze mensen moeten door ons
Yf.F.B.ïI. wakker geschud worden en mede werken om zodoende
te komen tot een wereldregering. Want eendracht maakt nacht.
Spreker hoopt, dat de 30$ van ons nationaal inkomen, dat
thans ter beschikking moet worden gesteld aan het Atlan-
tisch pact, in dienst gesteld zou kunnen worden van de We-
reldregering.

-r" Nadat hij eveneens de aanwezigen had opgewekt actief
te werken voor de Y/.P.B.N. , sloot hij om 22.50 uur de ver-
adering. (einde)

,
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Do s s. 17/1 ,̂ JTTF/Z
Onderwerp: Nederlandse Jongeren Federalisten
Datum ontvangst bericht: 19 Januari 19!?0 ^ j '30 JAN.195Q
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

U

Hierbij wordt medegedeeld, dat op 7 December 1949 te
1s-Gravenhaga een afdeling van de Nederlandse Jongeren Fe-
deralisten is opgericht, als jongeren organisatie van de

Wereld Federalisten Beweging Nederland.
Doel en strekking van deze vereniging mogen U blijken

uit bijgaande bijlagen I en II.
De secretaris van de H.J.F., af d. ' s-G-ravenhage is:

l Mr. Jan Andries DRISSüM, geboren t e Keulen (Bid.) 1|?

Januari 1926, van beroep wnd. G-riffier bij de Rechtbank en
wonende Sweelinckplein 61 te 's-Gravenhage.

Penningmeesteresse is

* l Oornelia Mathilda VAIJ_ HASSELT, geboren te Manggar (Ind,
9 April 1926, wonende Sweelinckplein 64 te 's-Gravenhage.

De namen van de overige bestuursleden van de IT.J.F.
konden vooralsnog niet worden vastgesteld.

Op 17 Januari 19!?0 hebben leden van de N.J.P. te
's-Gravenhage een contactavond gehouden met de pers. In de
edities van 18 Januari 19!?O van verschilxende dagbladen o.a.
"Het Binnenhof", "Nieuwe Haagsche Courant" en "Haagse Gou-

wordt hiervan melding gemaakt, (einde)



N B R E H T, A U D S E : J O N G- £ E E N F E D E R A L I S T E UT
Af'delïng ' s-Gravenhage7
Secretariaat: Sweelinckplein 61
tel. : 332977.
Onder vele jongeren blijkt er- grote belangstelling te bestaan voor het
wereldfederalisme en de daarmede samenhangende problemen. De Wereld
Federalisten Beweging Nederland, die hier te lande de idee. van het we-
reldfederalisme propageert, heeft zich beraden over de vraag, op welke
T/i j ze de federalistische gedachte onder de aandacht van de jongeren ge-
bracht zou kannen worden. Zij meende, dat dit een taak was, die de jon-
geren zelf op zich moesten' nemen. Een voorstel tot oprichting van een
jongeren-vereniging met een zo groot mogelijke zelfstandigheid is op een
op 29 en 30 O et ober 1949 gehouden congres van de W.F.B.N, met algemene
stemmen aanvaard. Tot deze vereniging zouden kunnen toetreden personen
van 16 tot en met 25 jaar, ongeacht godsdienstige of politieke overtui-
ging.
Ha enige- voorbereidende vergaderingen is op 7 December 1949 in fs-Graven-
hage een afdeling gevormd. De vereniging stelt zich onder meer ten doel:

a.Onder de. jongeren grotere belangstelling te wekken en verantwoorde-
~" lijkheidsgevoel te 'kweken voor de urgente problemen, onze wereld-
samenleving betreffende;

b.de verwezenlijkingsmogelijkheden ener federale wereldregering te
~" propagereii en het werk der Verenigde Naties te bestuderen;
£.mede te helpen het nationale en internationale contact tussen de
*" jongeren uit te breiden.

De eerste propgramma-punten waren, het houden van een propaganda-avond
op 17 Januari 1950 en het organiseren van een landelijk congres in het
voorjaar van 1950. In Rotterdam, Haarlem en Amsterdam verkeren de plan-
nen tot het oprichten van afdelingen in een vergevorderd satdium van
voorbereiding, terwijl met andere steden contact is opgenomen.
Het is misschien wel goed hier iets te vertellen van onze toekomstplan-
nen. De "Nederlandse Jongeren Federalisten" wil haar werk verdelen in
twee afdelingen: een .afdeling, die zich bezighoudt met liet voeren van
propaganda en een andere, waarin men zich richt op het federalisme met
al zijn facetten en problemen; wij denken hierbij dus in het bijzonder
aan het bestuderen van het werk der Verenigde Naties. Het ligt in de
> .oeling studiagroepen op te richten, lezingen te organiseren, lande-
lijke bijeenkomsten te houden en contact op te nemen met personen, ver-
enigingen of instellingen .in binnen- en buitenland, die zich op soort-
gelijk gebied bewegen.
In een wereld, waar enerzijds het wereldfederalisme wordt gezien als een
v&n de weinige mogelijkheden om tot wereldvrede te kernen, terwijl het
anderszijds wordt beschouwd als een volkomen onmogelijk plan, is het
juist voor de jongeren van zo groot belang aan te tonen, dat het were^ld-
federalisme niet :.en in de lucht hangende idee is, maar een op gezond
verstand gebaseerde gedachte.Immers zijn het de jongeren, die eerst-
daags de teugels in handen gaan nemen; si j sullen dan met deze wereld
moeten werken. Wij moeten bedenken, dat, wanneer wij dit alles langs
ons heen laten gaan, beslissingen genomen kunnen worden, waarin wij
niet zijn betrokken en welke misschien de meest fatale gevolgen hebben.
Wij zijn ons er van bewust, dat het wereldfe^pi-alisme deze planeet niut
tot een aards paradijs zal maken; zover reiken onze krachten niet, maar
wel kunnen wij alle mogelijke moeite doen om een oorlog te voorkomen en
om die steeds heersende oorlogsdreiging T/eg te nemen.
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EEN WERELD! EEN JEUGD!

Het spreekt welhaast vanzelf, dat het
wereldfederalisme een einde kan maken
aan de meeste nationale en internati-
onale kwalen van deze tijd» Kwalen,die
armoede veroorzaken waar welvaart kan
zijn en angst, waar anders levensblij-
heid zou heersen.
Wij willen het daarom niet hebben over
dit wereldfederalisme zelf, doch wel
over hetgeen nodig is om het te be-
reiken.
Wij weten, dat het merendeel der men-
sen sympathiek staat- tegenover deze
eenheidsgedachte. Toch zien zij er
vaak geen heil in, want zij beschouwen
haar als voorlopig onverwezeniykbaar.
„De tijd is er nog niet rijp voor",
hoort men zo vaak zeggen en ten bewij-
ze hiervan beweegt men dan - al naar-
gelang van zijn politieke smaak - zijn
•wijsvinger naar het Oosten of het Wes-
ten.
Inderdaad, zolang wij naar anderen
bleven wijzen, is de tijd niet rijp. Het
gaat er immers niet om, dat wij in de

eerste plaats de fout bij een ander
zoeken (wat natuurlijk wel het makke-
lijkst is) en daarmee onszelf proberen
vry te pleiten, dooh het gaat erom in
de eerste plaats de fout bij onszelf
te vinden en te verbeteren.

In 1914 waren er geen yzeren en ande-
re gordijnen i was er geen tegenstel-
ling tussen Oost en West; stonder er
geen ideologieën tegenover elkaar.
Tooh barstte in dat jaar de eerste
wereld-oorlog los. En zo was het niet
alleen in 1914» doch in elk van die
zeer vele rampspoedige jaren, waarin
de mensen besloten elkaar en eikaars
welvaart te vernietigen, in plaats
van seuaen hun welvaart te vergroten.

Dit is het beste bewijs, dat men de
schuld van de huidige verwikkelingen
niet by West of Oost moet zoeken,doch
in West én in .Oost én in de eerste
plaats bij onszelf .En als wij dat doen,
zullen wij al heel gauw merken, waar
eigenlijk de fout schuilt!

Wanneer wij onszelf immers de vraag
stellens Wat doen wij voor ... «positiefs



positiefs tegen al het negatieve in
deze wereld?" Dan. zal het eerlijke
antwoord iri 99 van de 100 gevallen
luiden: „Mets!" en in 1 van de 100:
„Nog niet voldoende!"

En toch komt het DAAR op aan! Op het
resoluut breken met alle negativisme
(kankeren, zgn. opbouwende kritiek,
die alleen maar uit WOORDEN bestaan,
verdeeldheid scheppen), op het even
resoluut aanpakken van het positieve.
En resoluut aanpakken van 't positie-
ve wil zeggens daadwerkelijk "bouwen
aan de eenheid, - het enige, wat de
mensheid voor nu eiw.de -toekomst kan
vrijwaren tegen oorlog; tiet0 enige ook,
dat gezonder en rechtvaardiger maat-
schappelijke verhoudingen dan thans
"blijvend zal kunnen verzekeren.

Wie zijn verantwoordelijkheid als mens
"beseft, ziet zijn taak helder voor
ogen.Hy streeft naar de eenheid, hij
steunt de "beweging, die deze eenheid
wil voorbereiden door propaganda te
maken voor de eenheidsgedachte, door
te "bestuderen door vervulling van wel-

l

ke voorwaarden deze eenheid te verwe-
zenlijken is, door de- mensen "begrip
voor deze voorwaarden "bij te brengen.
Deze beweging is voor ons land de We-
reld-federalistenbeweging Nederland
(WFBN) samen met de nauw met haar sa-
menwerkende N.J.P. (Nederlandse Jon-
geren Federalisten). Deze beweging
groeit gestaag, doch nog niet snel
genoeg, omdat zij heeft te worstelen
tegen de lamheid, waarmee ons volk
geslagen is.

Deze lamheid is op het ogenblik de
ergste vijand' van' ieder weldenkend
mens. Want met deze lamheid kan alles
nog slechter worden, doch niets be-
ter. Dit begrijpt iedereen, doch lang
niet allen hebben de kracht zich uit
hun lusteloosheid los te werken. Be-
grijpelijk, want de oudere generatie,
die twee wereld~oorlogen en verschei-
dene economische crises heeft meege-
maakt, weet het niet .meer. Zij hebben
anders gewild, doch .de goede wil
heeft gefaald en nu geven zij de _moéd
op, hoewel gelukkig niet ....



allen, omdat er nog voldoende mensen
zijn die begrijpen, dat op twee keer
falen een derde keer kan volgen,waar-
bjj wel succes geboekt wordt.

Te grote verwachtingen mag men echter
van de Oudere Generatie niet meer
hebben. Deze mensen hebben de ene
des-illusie op de andere zien volgen;
zij kunnen niet meer.

Heel anders is de positie van de
jeugd. De jeugd heeft nog geen leven
van fouten achter zich, doch slechts
een leven vóór zioh, waarin zjj - naar
eî en keus — de fouten van de oudere
generaties aal kunnen herhalen dan
wel „vermijden.

De jeugd heeft de toekomst - een
overbekend gezegde - doch: de jeugd
heeft ook het verleden, d.w.z. zij
beschikt over een volledig archief
van alle fouten, die het ••̂ oorge-
slacht heeft gemaakt. Dit bezit van
toekomst én van verleden legt de
jeugd een aeer zware verantwoorde-
lijkheid op, namelijk de fouten uit
het verleden, voorkomen en daarvoor

iets beters in de plaats stellen.
Doch de jeugd KM dit, want de les-
sen van het verleden zijn duidelijk ge-
noeg.
Doch de jeugd KAN dit, want zij is nog
fris, nog niet gebroken door een
reeks van de een na de ander ijdel ge-
bleken illusies!
Daarom is de jeugd, met de steun van
de ouderen, die jeugdig zijn gebleven
en zich niet hebben laten breken,
voorbestemd het nieuwe te bouwen»
Daarom zal de jeugd het wereldfedera-
lisme moeten aanpakken met beide han-
den en het met volle kracht moeten
stuwen in de richting van de verwe-
zenlijking .

De jeugd in de eerste plaats en op de
eerste plaats, want zij heeft de toe-
komst en zij zal van die toekomst meer
willen maken dan de jeugd van veertig
jaar geleden heeft gedaan!

Daarom: BOUW MEE AAN DE EENHEID!

ER IS EEN WEG!

SLUIT -TJ AAN Bü DE WEKELDEEDERALISTEN!



Amersfoort. Dlenstgeheim» ^—-rfimersfoort, 9 Februari 1950.»

13 FES. 1950

n

No. ŷ /50.

Onderwerp: Wereld Federalisten Beweging»

Bijlagen 2

Zaalcapiciteit.beneden localiteit Amicitia,300 personen,aanwezig 200 persone

Sprekerst Dr» J.Hardon te Amersfoort.
Verkeers-vlieger A.Viruly,te Amsterdam.
Dr. H*J.Namen te 's-Gravenhage.

Leiding; Dr. J.Hardon.

Stemming: Rustig.

Op Woensdag 21 December 1949, aanvangende te 20 uur, werd in
de grote zaal van het gebouw "Amicitia" te Amersfoort een propa-
ganda bijeenkomst gehouden van de "Wereld Federalisten eweging"

XJAls sprekers traden ter vergadering op de heren: Dr.J*Hardon,ze-
quwarts te Amersfoort,voorzitter van het **öofdbestuur der"Wereld

\l ̂ederalisten Beweging Nederland"; A»Viruly,verkeers-vlieger en
fi schrijver,wonende te Amsterdam en Dr. H»J.Namen,leraar Chr.Lyceum,

** wonende te ' s-Gravenhage, tevens hoofdredacteur van het blad "Wor-
dende Wereld".

De vergadering stond onder leiding van Dr.Hardon,die een
openingswoord sprak en in het kort een uiteenzetting gaf wat het
doel is van het "Wereldfederalisme". Daarna werd het woord gevoerd
door A„Viruly,die een hoofdstuk uit zijn boek"WiJ vlogen naar Java'
behandelde en vervolgens zijn werk memoreerde dat hij in dienst
van de Ver.Natie's met graaf Bernadotte had verricht. Als laatste
spreker trad op Dr. H.J.Najnen uit 's-Gravenhage,met het onderwerp
"Wereldfederatie of Wereldchaos"

De vergadering had een zeer rustig verloop en het aanwezige
publiek bestond voor het merendeel uit intellectuelen en gegoede
middenstanders.

Ben krantenverslag uit de Amersfoortse Courant van 22" Decem«
ber 1949 wordt hierbij gevoegd,aangezien in dit verslag een goede
weergave is gegeven van het besprokene,benevens een circulaire
waarin bekendheid aan de Propagandabijeenkomst van de Wereld Feda-
ralisgen Beweging Nederland is gegeven»

Onder de in de zaal aanwezige personen bevonden zich de in-
tellectuele communisten de heer en mevrouw P.A.van ̂chelen-de Jong
en de heer en mevrouw S*J.Rutgers-Mees, beiden wonende te Amers-
foort, Van Marnixlaan No.33. <
X^< De afd.secretaris W»F.B.afd.Amersfoort,de heer J»Dammes,is
bij Uw dienst bekend.(zie rapport W»F»B»d»d.21-4-1949»)

EINDE.



Wereld Federalisten Beweging Nederland
A£d. Amersfoort — Secr.: Pieter Bothlaan 23, Telefoon 5926

Grote
Propagandabijeenkomst

op WOENSDAG 21 DECEMBER a.s.t
des avonds 8 uur in de grote zaal van „Amicitia"

In verband met de uitreiking op 10 December j.l. van de
Nobelprijs voor de Vrede aan Lord John Boyd Orr,
Voorzitter van de World Federalist Monument — de
Wereldorganisatie voor federalisme — nodigt de Afd>
Amersfoort v/d W.F.B.N. U uit tot het bijwonen van haar
Propagandabijeenkomst op Woensdag 21 December a.s.
in de Grote Zaal van „Amicitia", 's avonds om 8 uur.

SPREKERS:

Dr, J. HARDON te Amersfoort,
Alg. Voorzitter Hoofdbestuur W. F. B. N.
Openingsrede.

A. VIRULY te Amsterdam,
Schrijver-Vliegenier.
Onderwerp : „Boven de Grenzen uit"

Dr. H. J. NANNEN te Den Haag,
Docent Chr. Lyceum.
Onderwerp: „Wereldfederatie of Wereldchaos"

Kaarten verkrijgbaar bij 't secretariaat: P. Bothlaan 23 en
's avonds aan de zaal a f 0.50.



ACD/JS X.D. No. 177
DAT:

Dienstgeheim

NIET O.K.

20 Februari 1930.

Kort verslag van de openbare vergadering van de Wereld-
Pederalisten Beweging Nederland, afd. Rotterdam, gehouden
op Donderdag 16 Februari 1950, te 20 uur, in de Blauwe Zaal
van het Beursgebouw te Rotterdam.

Aanwezig ongeveer 250 mannen en vrouwen uit de nette
burgerstand (Zaalcapaciteit 304 zitplaatsen). Militairen of
andere personen in uniform gekleed waren niet aanwezig.

De vergadering was aangekondigd door middel van pamflet-
ten. Aan elke bezoeker werd een nummer van het orgaan der
Wereld-Pederalisten Beweging Nederland, genaamd "Contact11 en
een insohrijvingsbiljet voor lidmaatschap overhandigd.

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor de bestrijding van
de kosten. De volgende geluidsfilms werden vertoond, n.l.
"Londen onder de V lw, "Bevrijde slaven" en "üno of Wereld-
regering".

Achter de bestuurstafel hadden plaatsgenomen:
' de Jong, Abraham, geboren 23-8-1892 te Rotterdam, wonende te
Rotterdam, Schepenstraat 95aj
van Bentveld, Dirk, geboren 15-7-1891 te Rotterdam (bekend);en
de Bruijn, Arie. geboren 1-3-1892 te langerak (bekend).

de Jong, A., voornoemd, opent te ruim 20.15 uur de ver-
gadering met een woord van welkom en zegt, dat de wereld van
thans zich in nood"fc bevindt, immers de nu aan de gang zijnde
koude oorlog en de bewapeningswedloop moet op de duur wel tot
nieuwe oorlog.voeren. De geschiedenis heeft wel geleerd dat
een oorlog nimmer een oplossing brengt en een eventuele nieuwe
oorlog zal voor het gehele mensdom het einde der beschaving
brengen. Het enige middel om oorlog te voorkomen is "federale
wereldregering" en deze gedachte wint in de gehele wereld hoe
langer hoe meer veld. De vorige week nog hebben in verband
met het besluit van Truman tot aanmaak der waterstofbom, 127
Anerikaanse senatoren gepleit tot toetreding tot de W.F.B.,
aldus spr.. Aan ons de taak deze gedachte te propageren en
mede te werken aan het grote doel, een doel losstaande van
politiek of godsdienst.

Mevr. B. v.d .Slui js-Fintelman. gemeenteraadslid, wonende
te Amsterdam, sprekende over het onderwerp:"De weg naar de
vrede,e.a." zegt in een vrij onsamenhangend betoog dat de
wereld nu, 5 jaar na de vrede, verder van de werkelijke vrede
verwijderd is dan ooit. De oorzaak hiervan is dat de regerin-
gen, gebonden zoals zij zijn aan de politiek*nationale belan-
gen van hun eigen landen, hun eigen doelstellingen najagen,
waardoor de tegenstellingen zich hoe langer hoe meer toespit-
sen. De fout is al gemaakt in Yalta, a&dus spr., omdat daar
de invloedssferen al werden afgebakend.

Spr. constateert dat men thans geestelijk ver ten achter
is geraakt in vergelijking met de ontwikkeling van de materie,
een toestand, volgens spr., te vergelijken met die van de
middeleeuwen, toen ook een "reformatie" noodzakelijk was om
de denkwijze van de wereld van toen om te buigen. Hoe erg dit
va*nd*ag is, blijkt wel uit het feit, dat zelfs progressieve
kranten een algemeen geacht en gafcrd man als Prof. Einstein,
in verband met diens ̂waarschuwing tegen de bewapeningswedloop,

- politiek -
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politiek onmondig durven te noemen.
Spr. gaat dan het streven van de mensheid naar wereld-

vrede na, wat onder meer ook tot uiting kasdC kwam in de voor-
malige Volkenbond. Maar ook deze bond heeft gefaald en één
van de oorzaken is geweest de ontreohting van Duitsland. Ook
de üno van vandaag gaat politiek gesproken, aan hetzelfde
euvel mank. Toch constateert spr. dat de gedachte naar wereld-
eenheid in de volken leeft, wat o.m. duidelijk tot uiting
komt in de nevenorganisaties van de Uno, zoals Wereldvoedsel-
raad en Wereldgezondheidsraad. Met deze voorbeelden voor ogen
kunnen de grote politieke wereldorganisaties in de Uno leren
van d̂Stganisaties. Immers de souvereiniteitsgedachte heeft
voor de volkeren afgedaan en de tijd voor koloniale overheerr
sihg is voorbij. Toch willen de regeringen van de verschillende
landen deze gedachte niet loslaten. De bom op Hiroshima en
Nagasaki werd b.v. geworpen met het politieke doel Rusland
buiten het vredesverdrag met Japan te houden.

Spr. zegt, dat boven de bestaande regeringen uit een fede-
rale wereldregering gevormd moet worden, want men behoort te
leren zien, dat het wereldbelang boven het eigen nationale

V belang uitgaat,
Spr. keert zich voorts heftig tegen dewwetensehappelijke

verraders der mensheid", die hun kracht en kennis in dienst
stellen tot vernietiging der mensheid en doet een hartstoch-
telijk beroep op de aanwezigen waarachtig mens te zijn en de
vrede te bevorderen.
Vi* Nannen, Drs.H.J., docent Chr.lyceum, wonende te 's-Graven-
hage, zegt in zijn betoog, dat de zelfbeperking ten bate der
gemeenschap ten goede komt aan de persoonlijkheid, het karaktei
en de aanleg van het individu. üok in groter verband moet deze
stelling zo gezien worden, want "wij kunnen niet zonder".

Spr. schetst de moeilijkheden met betrekking tot het sa-
mengaan der verschillende volkeren, zegt b.v. dat het nationaal
egoïsme in West-Europa nog steeds hoogtij viert. In het Mar-
shallplan b.v. komt dit ar'/tterk tot uitdrukking. Zo heeft men
b.v. in een land een tuineultuur uit de grond gestampt waar ge
geen mogelijkheden zijn voor afzet, enz., terwijl in ons eigen
land de tuinbouwproducten naar de mestvaalt verhuizen, slechts

( met het doel om, op papier althans, straks te kunnen uitvoeren.
Een Amerikaan zal dit nooit kunnen begrijpen, omdat het sa-
mengaan van de verschillende staten in zijn eigen land zo van-
zelfsprekend is.
Spr. zegt op zijn beurt dat de volken der wereld hun lot is
eigen hand moeten nemen en door middel van parlement, enz.
hun regeringen moeten overtuigen van de noodzakelijkheid van
wereldregering.
Spr. eindigt met een beroep op de verantwoordelijkheid van het
individu.

de Jong, A., voornoemd, spreekt een kort propagandistisch
woord en sluit te 22.50 uur de vergadering, na de collecte bij
de uitgang te hebben aanbevolen. Het verloop van de vergade-
ring was uiterst rustig. ,

Aan B.V.D..
Ho 11
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ATTENTIE! H» - > [ DOORHALEN WAT NIET GEWENST WORDT |

U gelieve mij in te schrijven als: " .
a. Lid, tegen een contributie van f per jaar.

(de minimuni'-contributie is f 2.50 per jaar.)
b. Begunstiger van het „Werkfonds Rotterdam" tot een

bedrag van f per jaar. (f ineens.)
Dit werkfonds dient uitsluitend om het goede functioneren
der plaatselijke propaganda te verzekeren.

Naam en Voorletters: ,

Straat en huisnummer:

Plaats: ,.:.
(Duidelijk en leesbaar schrift a.u.b.)

Datum: , 1950.
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Het Hoofdbestuur van de W. F. B. N. wenst alle
functionarissen en leden een VOORSPOEDIG 1950.

Ten geleide
Het i's 'mij een groot genoegen, als alge-

meen voorzitter van de W.F.B.N., het eer-
ste nummer van ons mededelingenblad bij
U te mogen inleiden..

Te lang reeds heeft het contact tussen
het hoofdbestuur en de leden en tussen de
leden, onderling ontbroken. Ons medede-
lingenblad wil nu trachten in deze leemte'te
voorzien en wel door de berichten van de
afdelingen te publiceren alsook de medede-
lingen van het hoofdbestuur aan de leden.

Daarnaast hopen wij door artikelen, die
de wereldfederalistische gedachte belichten,
onze leden en ook buitenstaanders op de
hoogte te brengen van de diepere achter-
gronden van het wereldfederalisme. We zijn

'ons ervan bewust, dat een groot deel van
onze medeburgers lauw staat tegenover de
gedachte van een wereldfederatie en dit nog
een ideaal vindt vyaor halfzachte idealisten.
Toch is dit volgens onze mening de enige
weg om een nieuwe oorlog te voorkomen.

Laten wij door onze propaganda de men-
sen toch van de noodzakelijkheid van een
wereldregering overtuigen. Dit sluit niet in,
dat wij ons geen Nederlanders meer willen
voelen, maar wel, dat wij met de andere
volkeren in één verband willen samenwer-
ken.

Ongetwijfeld zijn onze verschillen nog
groot en staan deze de totstandkoming van
zulk een organisme in de weg, maar laten
we wel begrijpen, dajt door een nieuwe oor-
log onze beschaving gedoemd is vernietigd
te worden.

Toynbee, de" Engelse historicus, is tot de
conclusie gekomen, dat 19 van de 20 be-
schavingen door oorlogen of door interne
conflicten of door een combinatie van deze
twee zijn te gronde gegaan.

Ik ben ervan overtuigd, dat wij door een
goede Organisatie het Nederlandse volk de

ogen voor een wereldfederatie kunnen ope-
nen. We moeten er op uit zijn om in iedere
plaats van enige betekenis een afdeling te
stichten en we moeten trachten de juiste
figuren te vinden, die daar leiding weten te
geven. Dit laatste is wel heel' erg belangrijk
en we moeten er terdege op letten, dat geen
mensen, aan wie wij in het gewone leven
ons vertrouwen zouden ontzeggen, leiding-
gevende functies gaan bekleden. Dit gevaar
is allesbehalve denkbeeldig.

Het is Kahn geweest, die erop gewe-
ze-n heeft, dat in jonge bewegingen dikwijls
dubieuze figuren de leiding krijgen. Hij on-
derscheidt ze in ethisch defecte psychopa-
therr, hysterische persoonlijkheden en fana-
tische psychopathen. Bij de ethisch defecte
psychopathen is het de ijdelheid en de zucht
naar macht, die hen naar voren doet komen,
terwijl het bij de fanatische psychopathen
de abnormale gevoelens van overwaardig-
heid zijn, die hen drijven. Het zijn overwaar-
dige gevoelens van het eigen-ik bij deze
mensen met hun overdreven gevoel van ei-
genwaarde, waardoor zij zonder critiek hun
eigen kunnen overschatten, zodoende de
omstandigheden te licht beoordelen en een
zeef groot gevaar kunnen betekenen.

Zij zijn ook in sterke mate prikkelbaar en
in plaats van hun emoties en affecten te
kunnen beheersen, laten zij zichzelf telkens
meeslepen.

Daarbij ontbreekt het hen meestal aan
doorzettingsvermogen en wilskracht en we
zien dan ook dikwijls, dat zij met zeer veel
élan een zaak aanpakken, maar het niet meer
aankunnen, wanneer de moeilijkheden te
groot worden.

Laten wij, nu onze beweging bezig is zich
uit te breiden, ervoor oppassen, dat wij de
leiding, ook in kleinere afdelingen, niet leq-
gen in-handen van deze disharmonische per-
soonlijkheden, die geestelijk onvoldoende z'iri
toegerust en uit psychopathische eerzucht
te hoge doeleinden nastreven, die zij onjuist
beoordelen.

De werkelijke leiders moeten beschikken



over een zeer critische zin en intelligentie,
een zuivere en onbuigzame ;wil en over een
volkomen beheersing van hun affecten, kort-,'
om zij moeten geestelijk evenwichtig zijn.
Zij mogen niet gedreven worden door ego-
ïsme, maar moeten vóór hun taak roeping
voelen.

Het is onnodig te zeggen, dat wij als fe-
deralisten moeten .samenwerken om ons doel
te bereiken, en dat niet ieder er een eigen
hobby op na moet houden, die hij als het
belangrijkste ziet.

Er rust op onze schouders een zware taak.
Laten wij trachten deze zo goed moge-

lijk te volbrengen en laten wij door ons en-
thousiasme ook anderen bewegen zich met
hun volle persoonlijkheid voor het werk van
het wereldfederalisme in te zetten.

O.p deze wijze zullen wij er tenslotte in
moeten slagen tot een wereldregering te ko-
men, waarbij iedere staat iets van zijn sou-
vereiniteit" loslaat om zo te komen tot een
verenigde wereld!

Ik wil deze inleiding niet eindigen zonder
een woord van hartelijk welkom tot de jon-
geren,-die bezig zijn zich te verenigen in de_
Nederlandse jongeren beweging. De bespre-
kingen, die ik met het voorlopige , Bestuur
mocht hebben, hebben mij het vertrouwen
gegeven, dat zij de idealen met enthousias-
me en waarachtigheid zullen uitdragen.

J. HARDON.

Uit het Buitenland (ontleend aan „Acress Frontiers")

,Deze maand wordt in India een wereld-
vredescongres gehouden, waar 25 van In-
dia's meest vooraanstaande vredesleiders de
afgevaardigden van 50 landen zullen ont-

- moeten. De uitnodigingen voor dit congres
zijn uitgegaan Xran Gandhi, vlak voor diens
overlijden.:-.—

Pandit Nehru verklaarde te Chicago, dat
er over de wereld een ramp van ongekende
grootte zal komen.als er geen wereldregering
wordt gevormd. Nehru sprak verder als zijn
mening uit, dat de UNO op het ogenblik
wel zwak is, maar toch de enige weg vormt,
waarlangs wereldregering te bereiken valt.

Een door 100.000 overlevenden van Hi-
roshima ondertekende petitie is onderweg
haar het Witte Huis te Washington. Deze
petitie pleit voor wereldregering. _^- . •

JONGEREN, afd. den Haag. In December werd
de afdeling dep. Haag van de Nederlandse Jongeren
Federalisten ongericht. Secr.: Mr. J. A. van Driesqm,
S-weelincfcplein^ól; penniaam.: Mej./G. M: vaa; Has-
selt, Sweelinckplein 64. Op 17 Januari a.s. Tioudt deze
afdeling een. -propagaridavergadering in de Aula van
het Vrijz. Chr. Lyceum (vin Stoïkweg). Er worden
enkele vooraanstaande personen als sprekers aange-
zocht, terwijl-het in de bedoeling ligt eeni gedeelte
van dé avond voor filmvertoning te 'besteden.

VERENGDE NATIES

Bij het beschouwen van de mogelijkheden
en de problemen van federale wereldrege-
ring ziet men zich vroeger of later gesteld
voor de vraag: wat is de verhouding tussen
wereldfederalisme en de -Verenigde Naties^
als meest uitgebreide vorm van internationa-
le samenwerking thans bestaande, en in hoe-
verre is verwezenlijking van de federalisti-
sche gedachte door1' middel van en in de
Verenigde Naties mogelijk?

De Volkerenorganisatie is zeer zeker geen
wereldregering; een overbekende opmerking.
Wij kunnen veeleer spreken van een soort
permanente conferentie van gevolmachtig-
den, die in laatste instantie van hun souve-
reine regeringen afhankelijk zijn.

Twee van de meest bekende federale sta-
ten ter wereld — de Zwitserse Bondsrepu-
bliek en de Verenigde Staten van Amerika
—• kenden vqor de eenwording een dergelijke
„gezantenconferentie" als enig orgaan.

Doch zowel in Zwitserland als in de Ver-
enigde Staten was een burgeroorlog nodig
om de uiteindelijke vereniging te consolide-
ren en het behoeft wel geen betoog dat een
dergelijk middel bij het tot stand brengen
van een wereldregering tot bijna iedere prijs
moet worden vermeden.

Dit brengt ons tot de volgende vraag:
kunnen de Verenigde Naties- een derde we-
reldoorlog voorkomen?

Waarom de Volkenbond faalde.

In dit verband is het leerzaam de oorza-
ken die leidden tot het falen van de Vol-
kenbond na te gaan. We vinden dat deze
oorzaken tweeërlei zijn: ten eerste de mach-
teloosheid van de Volkenbond om de nale-
ving van haar beslüite'n en maatregelen af
te dwingen, ten tweede het gebrek aan pu-
blieke belangstelling, die een houding als
die van Duitsland en Italië moreel onmoge-
lijk had kunnen maken, m.a.w. het gebrek
aan een gevoel van „wereldburgerschap",
dat de niet direct bij de conflictenjbetrokken
landen tot inactiviteit doemde.

Dit zijn dus de eerste fouten die in de
Verenigde Naties moeten worden vermeden.

Oude gebreken in nieuwe vorm.

We constateren-evenwel dat dezelfde ge-
breken de kop -wieer opsteken. Wat betreft
de macht der VN als zodanig voorziet het
zevende hoofdstuk van het Handvest van
San Francisco in een optreden door de Vei-
ligheidsraad bij bedreiging van de vrede. De
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Raad moet daartoe de beschikking krijgen
over een internationaal leger, dat gebruikt
kan worden wanneer vredelievender metho-
den falen. In art. 43 wordt voorgeschreven,
dat de samenstelling en de beschikbaarheid
van deze strijdkrachten geregeld zullen wor-
den bij speciale overeenkomsten tussen de
leden der VN. Het Militaire Stafcomité
heeft in opdracht van de Veiligheidsraad
art. 43 bestudeerd vanuit militair standpunt,
doch toen na herhaald aandringen het rap-
port van dit Comité werd overgelegd, bleek
dat op nagenoeg alle punten van enig be-
lang niet de minste overeenstemming was;
de" tegenstelling Oost-West vierde hoogtij.
Verder moet men het beruchte vetorecht in
het oog houden; optreden tegen een der
,.Grote Vijf" is daardoor in ieder-geval reeds
onmogelijk.

Ook de Verenigde Naties zijn dus tan-
deloos. Een uitbreiding van de macht van
het Internationaal Hof van }ustitie in Den
Haag kan buiten beschouwing worden ge-
laten zolang ook dit Hof niet over machts-
middelen beschikt.

De publieke belangstelling.
Hoe staat het met de publieke belangstel-

ling?
De belangstelling is groot voor de

gevallen waarin de VN hebben gefaald. le-
dere mislukte poging tot overeenstemming
in Algemene Vergadering en Veiligheids-
raad wordt uitgebreid door pers en radio be-
handeld. Nutteloze politieke debatten en be-
schuldigingen worden in den brede uitge-

, sponnen. Maar voor het vele positieve werk
dat verricht wordt door de organen als de So-
ciale en Economische Raad, de Wereldge-
zondheidsorganisatie, de Economische Com-
missie voor Europa en die voor Azië en het
Verre Oosten, door UNESCO en andere
instellingen schijnt in de kranten maar bit-
ter weinig plaats te zijn en dit is uiteraard
een fout van het publiek zelf. Een klein
voorbeeld: hoeveel gewone burgesrs weten
dat in Italië en Griekenland, vroeger malaria-
landen bij uitstek, in 1948 de malaria vol-
ledig is overwonnen door grootse gezond-
heidsprojecten, dank zij het werk der We-
reldgezondheidsorganisatie?

Hét blijkt dus dat het van groot belang
is de les van de Volkenbond te leren en één
herhaling van oude fouten te voorkomen.

In laatste instantie moet de remedie wor-
den gezocht in het opwekken der publieke
belangstelling. Regeringen mogen en kun-
nen niets tot stand brengen wat niet door
hun respectievelijke volkeren, die zij verte-
genwoordigen, wordt gewenst en wordt
goedgekeurd. De Verenigde Naties zullen
precies zoveel macht bezitten, ds de volke-

ren der wereld goeddunkt hun te geven.
Geen land zal iets prijsgeven van zijn kost-
bare souvereiniteit, wanneer niet het kiezers-
corps dit verlangt.

Ook de Organisatie der Verenigde Naties
zelf heeft dit ingezien. Zij erkent de ,,Uni-
ted Nations Associations", die in vele lan-
den hun opbouwend werk verrichten. Op
initiatief van de Commissie) voor Atoom-
energie werd in begin 1947 een resolutie
aangenomen door de Algemene Vergade-
ring, waarin alle leden der VN worden uit-
genodigd aan de Veiligheidsraad en de Com-
missie voornoemd „alle mogelijke bijstand te
verlenen, teneinde de instelling en instand-
houding van internationale vrede en collec-
tieve veiligheid te bevorderen met zo gering
mogelijke verspilling aan bewapeningen van
wat de wereld aan mensen en materiaal op-
levert". Onder deze bijstand moet ongetwij-
feld ook de steun der-publieke opinie wor-
den begrepen.

Ondanks dit alles is er nog veel te wen-
sen over. Het is duidelijk dat de gedachte
der federale wereldregering door de VN kan
worden verwezenlijkt, maar dat daarvoor
eerst de publieke opinie in deze richting moet
gaan werken.

De rol van de W.F.B.N.
De WFBN stelt zich volgens haar statu-

ten onder meer ten doel de Nederlandse Re-
gering met alle middelen voor haar streven
te winnen.

Voor de WFBN betekent dit dus: pro-
paganda, het publiek winnen en op deze
wijze de Nederlandse Regering in voor het
federalisme gunstige zin beinvloeden.

Het is duidelijk dat de openbare mening
niet kan worden gewonnen voor het „uit-
bouwen" der VN tot een wereldregering,
wanneer er niet eerst vertrouwen wordt ge-
wekt in het werk der Verenigde Naties.
Wanneer nu op de zovele positieve dingen
die door de Volkerenorganisatie tot stand
zijn en worden gebracht de aandacht wordt
gevestigd in veel grotere mate dan ooit het
geval is geweest, kan het hierdoor opgewek-
te vertrouwen leiden tot een verbetering ook
op het terrein der politieke verhoudingen.

Onze taak is hiermee uiteengezet. Wat
betreft de middelen: persoonlijkej gesprek-
ken, causerieën door welingelichte sprekers,
niet alleen voor federalisten zelf doch ook
voor allerlei andere verenigingen, openbare
debatavonden waarbij de pers aanwezig is,
raambiljetten en, alle.middelen van versprei-
ding waartoe de moderne maatschappij ons
in staat stelt zijn uiteraard aangewezen.
Vooral de" tweede- hierbovengenoemde mo-
gelijkheid is van belang: men denke aan
lezingen voor de Volksuniversiteit, de Ned.



Vereniging van Huisvrouwen, de Neder!.
Padvinders, personeelsverenigingen et cetera,
waardoor! met weinig 'middelen een groot
publiek bereikt kan worden.

Het is nodig dat de nadruk wordt gelegd
op een concreet doel, waarop de samenge-
bundelde krachten zich kunnen richten.

Op deze wijze kunnen wij federalisten, te~
zamen met onze geestverwanten in alle lan^
den, ons steentje —- en naar wij hopen onze
grote steen — bijdragen tot het welzijn der
internationale samenleving.

Mr. L. Th. H. VAN HASSELT.

Van de afdelingen

Amersfoort. Secr.: Pieter Bothlaan 23 (tel. 5926).
Hier zullen wijkstudiegroepen van hoogstens zes

personen worden gevormd ter lezing van boeken op
het gebied van wereldfederatie. Belangstellenden
warden verzocht zidh vóór l Januari bij het secreta-
riaat op te geven. Verder zal worden getracht een
bibliotheek te vormen. Als er leden zijn, die hiervoor

•geschikte werken willen afstaan of in bruikleen» ge-
ven, zal dit zeer gewaardeerd worden.

Den Haag. Secr.: Maarsbergenstraat 376.
Hier is een kern gevormd, bestaande uit de meer

belangstellende leden om deze leden zo intensief
mogelijk in het afdelingswerk te betrekken.. Op kern-
bijeenkomsten zullen door bevoegde krachten ver-
schillende onderwerpen worden behandeld. Boven-
dien zal daar de wintercampagne worden bespro-
ken, die met behulp van deze kern zal worden uit-
gevoerd. Wie zich tot deze kern voelt aangetrok-
ken en daarvoor nog niet werd uitgenodigd, melde
zich aan het secretariaat.. Voorts zal een aantal
huiskamerbijeenkomsten worden gehouden. Het Ee-
Qretariaat verwacht gaarne 'bericht, wie daarvoor
haar of zijn huiskamer -beschikbaar-wil stellen.

Wassenaar. Secr.s Pr. Frederiklaan 12.
Sinds October is Wassenaar een afdeling van de

W.F.B,N. 22 November werd een openbare verga-
dering gehouden. Mevr. Isbrücker gaf een verslag
van het congres in Stockholm en drs. Nannen. sprak
over „Realistisch Idealisme".

Utrecht. Secr.! R XJfijers, Mafiebaan 78 b.
Op 15 Dec. werd een vergadering gehouden in het

N.V.-huis. Sprekers waren mr. dr. Keulemans (o.c.),
Max v. Praag en drs. H. J. Nannen. Goede vergade-
ring met ongeveer 250 aanwezigen.

ALGEMENE MEDEDELINGEN.
CONTRIBUTIEBETALING. Vriendelijk verzoek

STRIKT dé hand te houden aan de volgende rege-
ling: afdelingsleden betalen hun contributie aan de
penningmeester van hun/ afdeling; algemene (versprei-
de) leden aan de penningmeesteresse van het hoofd-

bestuur. De betrokken adressen kunt U vinden m
onderstaande opgave van secretariaten en penning-
meesters.

Hoofdbestuur: secr.: A. H. v. Schaik, v. Zuylen v.
Nyeveltstraat 194, Wassenaar; penningm.: mevr.
A. C. Koestal, Irisstraat 93, den Haag (giro 9764).

AFDELINGEN.
Amersfoort: Secr,: J. Dammes, Pieter Bothl. 23;

Penningm.: P, Schrijver, Alb. Cuypstr. 12; Amster-
idam: Noord: Secr.: mevr. C. Tefsen-v. d. Leek, Nieu-
\k 260; penningm.: Tj. Wijnstra, Scheep-
jmakerskade 4; West: G. C. Coenders, Jacob Maris-

Vlstraat 106; ,penningm.: J. Roos, Merlijnstraat 11 I
j (giro 548979); Oost: Secr. G. v. d. Mey, Javastr:
|61 III; penningm.: L. v. Veen, Archimedesweg 1081;
jZuid: Secr.: J. H. E; J. v. Beek, Herculesstr. 48;
jpenningm.: D. E. R. J. de Boer, Saxen Weimarl.
556 (gem. giro W 404); Centrum: secr.-penningm.:
fC. Jaeger, Hekelveld 2 (Twentse Bank — Girodepo-
|sito — t.n.v. C. Jaeger). Franeker: Secr.: mej. L.
j'Schiphof, Dijkstr. 21; penningm.: G. Omderink, Schil-
Ibenken 26. VGravenhage: Secr.: J. H. Goud, Maars-
\. 376; penningm.: mej. A. J. Post, Waldeck
l Pyrmontkade 37 (giro 9764). Groningen: Secr.: J. J.
: Beukema, Verl. Heerenweg 183; penningm.: G. v.
; Ham, Verl. Lodewijkstr. 27a (Twentse Bank, Gro-
' ningen no. 2394). Haarlems secr.: J. C. Slikker, Flo-
{ rastr. 16; penningm.: B. Deen, Kamerl. Onnesstr. 54
j (Twentse Bank, Haarlem, no. 4000). Hilversum:
• secr.: R. Tijsseling, Bosb. Toussaintl. 47; penningm.:
! H. Molkenbóer, Leeuwenstr. 62 (giro 528800). Leeu-
| warden: secr.: H' C. Kooistra, P. C. Hooftstr. 33;

penningm.: U. Smit, Corn. Frederikstr. 5. Rotterdam:
secr. A. de Bruyn, Beukelsweg 41a; penningm.: mej.
J. G. E. Beukman, Statensingel 68a (giro 535538).
Rijswijk (ZJE!.)t secr.-penningm.: K. Hoving, Geest-

f brugweg 96 (giro 242857). Stolwijk: secr.: K. Bijlstra,
Benedenkuk 69; penningm.: B. Natzijl, Plein l (giro
126373 )r. Utrecht: secr!: H. Wijers, Maliebaan 78b;
penningm.: P. A. de Bouter, Groenekanseweg 218
(giro 531408). Wassenaar: secr.: mevr. D. Fauël, Pr.
Frederikl. 12; penningm.: mevr. M. L. Verschueren-
Muniiikhuizen, Laan v. Koot 13. Zandvoort: secr.: mej.
E. G. v. d. Wolde, Z.eestr. 54; penningm.: Fr. Kou- A
ters, Agnatastr. 5. l»

De uiterste datum voor inzending van mededelingen
voor het volgende nummer wordt nog bekend gemaakt.

, DEN HAAG
OPENBARE PROPAGANDA VERGADERING
op Donderdag 19 Januari 1950 des avonds 8 uur

in „POMONA" Molenstraat
Sprekers:

Dr. Nannen, Mr.' v. d. Muyzenberg, e.a.
Toegangsprijs f 0,25 KOMT ALLEN

Kaarten verkrijgbaar: Maarsbergenstraat 376,
Hemsterhuisstr. 185, Vliegevangerl. l en aan de zaal

PROPAGANDA

Amsterdam
DINSDAG 10 JANUARI 1950 20 UUR
GEBOUW VAN DE VRIJE GEMEENTE WETERINGSCHANS 6
Sprekers: MEVR. E. v. d. SLUYS-FINTELMAN (gem.raadslid Amsterdam)
Drs. H. NANNEN (docent Chr. Lyceum te Den Haag).
Amsterdamse! leden, wekt al Uw vrienden en bekenden op deze bijeenkoms-t
bij te wonen. U bent zelf ook welkom.
Deze vergadering moet slagen l . ' Entree: f 0,25
Kaarten verkrijgbaar bij de afdelingssecretarissen van Amsterdam en aan de zaal.
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Betr.s Internationale Organisatie van
Geneesheren voor de ?rede.

AV 4

Circulaire D© "Union nationale des iiédecina pour la Paix",
opgericht in Januari 14_J31 te Parijs, zon als orga-
nisatie uit vele landen inatemadnp hebben ontvan-
,-ari -mor het bijeenroepen van een internationale
ontmoeting van ^eneeeheren voor de vrede (Rencontre
Internat ionaio UÖB lédecins pour la Paix) op 23 en
30 September 1951 te Rome. In het voorbereidend
cooïité (Comité da Proparutlons) aijn ook niet-
xaedeci, c.w. Lord Boyd Orr, uitgenodigd zittinr
te nojaen, blijkens een 10 Augustus 1951 *r©dapteken-
d© circulaii-e van Dr A. ten Haaf, Staten!aan 1,
Arnhem»

Laatstgenoemde deelt in bedoelde circulaire,
-erioht aaa collcrae-medici voorts mede, dat hij-
self werd uitgenodigd in dit voorbereidend comité
'.ïittins: te nemen met Prof. ;-!r C. I. de ?ries en
de heer Hol^haua, met wie Benoemde dr Ten Haaf,
Tol.s'oris sijn verdere aedodelin^en, indertijd in
Nederland samenwerkte. Deze drie personen, aldus
de circulaire, aijn bjrsid deze uitnodl^inr aan
te nemen en hot nodire werk verder te verrichten.

I;G in de circulaire Benoemde personen aijn
i d ent 5, ek aan:
1. Antonius ton Haaf, «-eb. 20-6-1692 te Roermond,

van beroep medicus, woonachti^ te Arnhem, '"-ta-
tenlaan 1;
2. c ar l Wilhela de Vries, s-cb. 26-C-1C82 te Asast er-

dam, hoogleraar aan de vioorioniische Ho/reachool
te Hottürdam, woonachtig te ' s—G>ravenhap>e,if.0lde^
bariiGVul^tla^n 94;

3. Heinrich Friedrich Ferdinand laria iïolahaua,
-•eb, 26-2-1922 te Aiuateruam, manufacturier,
woonachtir aldaar. Dapperstraat 51 (of Wa/^e-
rsaarstraat 70 A I).

Igreldfeteralisten
Hit de vooriianden stukken koiat naar voren, dat

desse drie personen ijveren voor de denkbeelden van
het Sereldfederalisme (World Movement for -v;orld
Pederal Government). 7,ij hebben meermalen hun daad-
werkelijke belangstellin.^ voor wereldeenheid Be-
toond, Koals de?:-0 door de hiervoren aangeduide be-

wordt gepropageerd. Lord Bojd Orr, eveneens
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in de circulaire van Dr f en Haaf jfenoemd, was tot
voor kort voorzitter van de W, M. 'i. F, G., Hij sou ale
president van deae organisatie zijn opgevolgd door
sekere Larsen, van Hoorse nationaliteit.

AotiviteiB feu aandien van de hiervoren onder 1 t/a 3 ver-
! melde personen ie dezerzijds o*m, het volgende be-

kends
sub 1» fen Haaf. - De l, B, Arnhem heeft aanvankelijk
remeênd, dat de sympathieën van deze medicus in de
richting van d© communistische vredesbeweging ̂iiwen,
aulks vanwege een kleine geldelijke bijdrage (f. 2 .50

l h f. 5.-) aan het ( communist isehe) Vredescoaité Arn-
hem, ten behoeve van deelnemers aan het wereldvrede»
conrres te Shef field in 1950. Een nader onderzoek
door de I.D. Arnhea ingesteld, toonde aan dat Dr f en
Haaf hier als idealist had gehandeld, zonder poli-
tieke bijbedoelingen. Hij is homoeopaath en ve^eta-

aub 2. De Vries - Beae hoogleraar wordt ̂ekarakte-
rïseerd als een geestelijk uiterst beweeprlijkê per-
soonlijkheid» die in zijn colleges een onbevangen
en zeer gewaardeerd contact onderhoudt met zijn tal*
rijke studenten. Blijkens een *re^even van Maart 1951
is hij lid van de Raad van Bijstand van de Nederland-
se Studentenvereniging voor Wereldreohtsorde.

Hij is, naar I.B. Rotterdam in Ëei j.l. meldde,
mede-ondertökenaar van een pamflet, waarin wordt op-
geroepen tot het betuigen van instemming met het
te<?©n de Duitse herbewapening gerichte streven van
de Rotterdamse actiegroep "Dat looit weer" (comfflu-
nistiach georiënteerd) .

Zijn in̂sreoînaleerde activiteit in de Vereni-
ging "Heder land-G. S. ;.E." werd in Augustus 1950 nihil
Benoemd. Zija deelnemen in 1945 aan een receptie op
de Russische Ambassade in Den Haap - een publiek ge-
heim - werd gezien als een uitvloeisel van zijn be-
kendheid met diverse Russische diplomatieke vertegen-
woordigers door zijn werkzaamheid op wetenschappe-
lijk terrein. Tan zijn kant zou daaraan peen enkele
politieke aspiratie ten ̂rondela,?? lîen. In poli-
tieke aangelegenheden laat hij aich uit als liberaal.

Ten aanzien van het (voormalige) Comité Hand-
having Rijksejsnheid liet Prof. de Vries uitkomen,
dat men hem had aan^eaocht hierin zitting te nemen.

Ofschoon hij het net de doelstellingen van be-
doeld comité fan harte eens was, achtte hij de ac-
ties os het d4el van "Handhaving Rijkaeenheid" te
^erwese)Qlijkéii indruisen to^en de Srondwet (een van
bijn heilire huisjes, vols-ens een rapporteur van
B IK). :
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sub 3. Bolahaus - Hij maakte medio 1950 deel uit vas
de toen ©nire maanden bestaande "Stichting Persdienst
fereïdfederalisten11, gevestigd t© &iasterdasu

1.5. Aïosterdaja meldde in Am^ustua 1946, dat be-
trokkene e@n van 6 tot 11 September daaropvolgende
in itutefflburfr tü houden eonjrrea van de "Movement for
World federal OovernmentV 1̂® deelnemers va» Seder-
landae aijde werden voorts o*au vermeldt Ir fitte
HoQ^endijk, Dr C. J. Schuurman, A. Dienaar Kok en
P, P. Kreraers, aastijda allen te Amsterdam woonach-
tig. Op bedoeld con^rea aou worden aangedrongen op
de vorming van een wereldregering.

?oliti<k el achtergrond.

uit de dezerzijds beschikbare ^e/revens kan niet
worden afgeleid» dat de hiervoren genoemde personen,
blijkbaar samenwerkende in de onderhavige "Interna-
tionale Organisatie van Geneesheren voor de Vrede11,
doelbewust relaties onderhouden met communistische
of communistisch beïnvloede organisaties. Desse con-
clusie kan evenmin worden petrokken t.a.v. het op-
treden van de organisatie van wereldfederalisten
in Nederland.

In de pers (Nieuwe Haagse Courant, 15 Juli 1950j
werd vermeld, dat enkele communisten lid zijn van
de "Wereld Federalisten Beweging- Nederland® (l.P.B.N,]
die er volgens dit blad "door infiltratie de baas
(ssouden) kunnen worden". De voorzitter Drs H. J.
Nansaen verklaarde des^evraaird, dat het bestuur in
dit opsieht a© er v^aakaaam was.

Het dagelijks beatuur van de W «f. B. H. heeft
aich in Juli 1950 met een adres tot de ïéinisterraad
Bericht, waarin *&•$ vijf vragen stelde saet betrek-
king tot de wereldsituatie. Geaien de bezorgdheid,
wild© d@ W.P.B.H, iets poaitiefe verrichten en heeft
daarom het adres aan de Redering: toegelicht.

Op 12 Bovesaber 1350 werd "namens 500 artsen"
in Nederland een petitie overhandigd aan Minister
President Dr W. Drees, waarin, van medisch stand-
punt uit bezien, werd n-ewaaraehuwd tepren de physiek
en geestelijk nadelige *revo laren van de oorlor en
waarin er bij de overheid op «erd aangedrongen aeer
aandacht te besteden aan de prophylaxis ter kerisit
van dezs pevaren voor d© volkapeaondheid.

De vorengenoemde Dr Ten Haaf bevond zich onder
de aanbieders van deze petitie.

In Maart 1951 werd namens de w.F.B.H. aan de
Rep-erinir een adres met 3000 handtekeningen van were4«
federalisten aangeboden, eveneena van pacifistische
strekking (Het Trije Volk 9 Maart 1951).

De activiteit van de wereldfederalisten te de-
zen beweegt zich-ook indien freen partijpolitieke
oogmerken worden nagestreefd, wat tot heden niet
aanwijsbaar is - in dezelfde richting als die der
(communistische) vredespartisanen.



In Juli-Aûustus t 948 werd te Hêist-aan-Zee (Be3
net eerste «©relécompyös der "Stop WarH~or#ani-

satis eenouden. Het bleek te etaan onder auspiciën
van d© wereldf ederallsten (Union federale Mondiale) .
Oföchooö desa organisatie verklaarde "boven alle par-
tij~politiek"te handelen, werd in aoomipe Belgische
bladen de beschuldiging „f «uit» dat zij de doeleinden
van de Stalinisten in de hand werkt.

In Nederland hebben wersldf ederalisten, evenals
de Stalinisten, /ïeâeerd tepen het Atlantisch Pact.
In een d. d. 79 Juli 1949 gedateerde brief aan veld-
maarschalk üont̂omery uitte de afdeling Ben Haa*r van
de W.?. B. n. bezwaren tö.<-an san^door deze militaire
leider als prlve-persoon in de Riddersaal te ' s-Öra-

de "Koninklijke '/erenl̂lne" Ons lêer".
In een daarbij srevoesrde f*0pen Brief aan Mon^omerv"
van frenoeaide Haa.c-se afdeling der W. F. B. K. werd de
"negatieve vredeaarbeid" van de Britse legerleider
bestreden. Daartegenover werd steun /revraai? voor de
"positieve vredesarbeid11 van de Wereldfederalisten.

to<Tonovx3r do eis "'",eïi sterke defensie contra
een sterïce defensie11 stelde de W. F. B. K. HEén federale
Wereld

lotarnatldale Conferentie

nopelijk beataat er verband tussen de
van 0en voor te boreiden interriationale conferentie
van doktoren onder auspiciën van de Ü.B.B.P. (de coa-<
munistlsche inantelorp-anieatie van vrödesstri^ders in
België) en de in uitzioht Bestelde "Rencontre Inter-
nationale des Kédecins pour la Füix'1 te Rome op 23 er
30 September e»k. (aie circulaire van dr A. ten Haaf)

Volgens het Belrischs Maaadrapport no. 5 1951
zou in Bel̂iö een or/?anisatie van doktoren en hy/srië-
niaten voorden op,"0riclit aet het doel om de even^e—
noemde internationale conferentie van doktoren voor
te bereiden. Voorts was deze ori?anisatie van sins
de jseest dringende problemen op het gebied van «?•-
zondheidsKorr^tekortkomingen^ veroorzaakt door de
oorlôafcö.ürroiing etc. in het gehele land in discussie
te brengen.

In een prognose van de I«B* Amsterdam n.a.v. het
vVereldfederalisteitcori'-'ree in September 1948 in luxea-
bur?y te houden, werd het vraagstuk aangestipt van eeu
evantueel contact der V;'«3reldfederaliBtenbewe.«rinp' met
Oost-Buropa.

Volfrens desse voorbeschouv/inpr sou morden Bespro-
ken over het min of meer duidelijk scheiden van de
werkaaamhaden tassen Huropese- en 7?ereldfederalisten.

wanneer de F̂iropese federalisten aieh duidelijk
teron het Sovjetsysteem souden keren (wat inderdaad
later het êval bleek) zou in de bewe^ln^ voor fede-
rale woreldrfcrorifcf de i@ur reopend blijven voor de
Oost-Iroropeae landen.
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Tot dusver kan dese opaat niet door feiten
wor4en gestaafd. 31echt8 werd in Augustus 1946 door
4e I.B. Amsterdam fewâ gemaakt van een voorlopig
oontaot aet Hó&garije* Be politieke situatie t. o. v»

oinêadien echter nog ingrijpend

(B ?i) H.B.
30 Auimatus 1951
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VERTROUWELIJK3 Juli 1951. I.D. AMERSFOORT

No. 220/'51 I.D.

Betreft: Algemene Vergadering Wereldfederalisten, gehouden te Amers-
~ " '""TTTë'~2D"7öü"™ïïuf" ïn*Monopole. &-&'4 £,

Aanwezig waren plm. 48 personen, zaalcap. 60 personen.

Stemming: Gedecideerd.

Spreker: D.v.d.Heulen, oud-consiil te Djedda, wonende t

In zijn openingswoord ga£ de voorzitter van de afd.
Amersfoort van de Wereldfederalixten Dr. P,. Iviiedema, ènn
een korte inleiding nog eens het doel en streven van de We-
reldfederalisten aan. Hij legde er de nadruk op, dat men
niet slechts streeft naar oen wereldregering, maar betoogde,
dat nen elkaar nodig heeft en een overkoepeling wenst van de
nationaliteiten, waarbij erkent dient te worden, dat elk
zijn eigen leven moet leiden, naar dat te allen tijde daar-
naast het inderling verlig verkeer noodzakelijk is. V/ij,
aldus spreker, wensen niet in de eerste plaats een wereld-
parlement, maar het federalisme is nodig, wil er van de men-
senwereld nog iets terecht komen, teneinde een volgende wereld-t"
brand te voorkomen.

Vervolgens gaf hij het woord aan de heer D. van der ideulen
die zou spreken over het onderwerp: "Home en Het Wereldfede-
ralisme".

De heer Van der ivieulen begon zijn rede, door er op te wij
zen, dat hij nog een "groentje" was in de organisatie der We-
reldfederalisten, toen hij naar het vierde congres van de
"World I'iovement" dat te Rome gehouden werd, als leider van de
Nederlandse delegatie werd uitgezonden. Op aangename wijze
gaf hij de aanwezigen een overzicht van de stromingen, v/elke'
hij op dit congres had opgedaan.

Vierentwintig organisaties waren, aldus spreker, te Home
aanwezig en spoedig kwam hij tot de ontdekking, dat deze We- r

reldbeweging financieel nog op zwakke benen stond en over een \g onvolmaakte organisatie beschikte. Doch hij vond er men-

sen me1̂"' geloof in de zaak waarvoor zij strijden en hij was
dan ook van mening, dat het benodigde geld gevonden zou worden.

Namens de Italiaanse regering sprak graaf Sforza, Minis-
ter van Buitenlandse Zaken en tevens aanhanger van de gedachte
ener Wereldfederatie. Toen Sforza vernam, dat er financiële
nood was, stelde hij spontaan een millioen lire ter beschikking
van het Oongres, terwijl later, na ruggespraak man Sforza met
zijn ambtgenoot Minister de Gasperi's departement eenzelfde be-
drag schonk, waarmede de financiële moeilijkheden van het con-
gres ineens waren opgelost.

Spreker memoreerde vervolgens het bezoek van een 40-tal
congressisten aan de Paus, waar zij op het Vaticaan door de
Paus warden toegesproken. Uit de toespraak bleek duidelijk,
dat iemand sprak, wie de strijd voor Wereldvrede ter harte gaat
en wees daarbij op het verband, dat er is tussen het streven
der Wereldfederalisten en üeüleer van de H.K. kerk.

ü-eruipe tijd stond spreker stil ora de kwestie van de
"Partisanjgt de la_ Paix", de afgevaardigden achter het ijzeren
gordijn. Het Amerikaanse State Department had het congres laten
weten, dat in geval één van deze pjx̂y.samexuaoiam.unlsten ter
vergadering aanwezig zouden zijn, de synvpathie.._van Washington
zou worden teruggetrokken. Bij bekendwording daarvan, aldus
spreker, zag het er even naar uit, dat de Wereldfederalisten-
beweging zou worden gesplitst in een Amerikaanse en een Euro-
pese beweging. De Fransen traden toen echter uit de bestuurs-
functies. Doch ook deze verwikkeling werd opgelost en in Rome,
aldus spreker, werd gezegd, dat men geduld zou moeten hebben
en dat er later in Amerika wel meer .begrip voor deze kwestie
zou komen.

J
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Vervolgens wees spreker op de consequenties van de tra-
gische situatie, waarin de wereld zich bevindt door de vorming
van twee blokken. Hij vreesde dat het einde van de huidige
bewapeningswedloop onverbiddelijk naar een derde wereldcata-
strophe zal voeren en is er van overtuigd, dat na een nieuwe
oorlog een werelddictatuur zal heersen, hoe ook de uitslag van
de oorlog moge sijn.Dit, aldus spreker, kan nooit de oplossing
zijn; er is een derde mogelijkheid. De Wereldfederalisten wil-
len niet zijn de derde Macht, maar zij wijzen de weg en gelo-
ven in de grote kracht van de geest. In dit verband wees spre-
ker op de figuur van G-andhi , die het woord stelde tegenover
de macht van het Britse wereldrijk. Hij toonde de kracht der
geweldloosheid aan en maakte dit de aanwezigen door gebeurte-
nissen uit het leven van G-andhi te memoreren, duidelijk.

Tenslotte deelde spreker mede, dat op het congres be-
sloten werd de hoofdzetel van de Wereldfejle-ratie te verleggen
van Rome naar Ilederland, v^aar men voorlopig in Amsterdam rs ̂
gevestigd. Il é'Z'ë ...... TëTTŜT* aldus spreker, legt ons verplichtinge"n
op, waarmede hij zijn rede beëindigde.

lladat spreker nog enige vragen had beantwoord, sloot
Dr. Miedema met een warme aanbeveling tot toetreding als
lid van de Wereldfederatie de vergadering.

EIEDE.

C
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MIHISÏBRJB VAS
BINBENLAHDSE ZAKEN

112787 5o.
Betr.:Bit. Stichting Propaganda

f«derale Wereld Regering.

s-Gravenhage, 12 Juli 1951.

VERTROUWELIJK.^
,

t
l^i;V

—̂'LI •-"''"

In antwoord op het gestelde in uw schrijven van 3 Juli 1951
Kabinet C.v.P.) moge ik U berichten, dat de'"Nationale Stichting
ot financiering en activering van de Propaganda voor Federale
Wereldregering" werd opgericht te Rotterdam op 17 October 1949
|>ij notariële acte, waarvan afschrift werd gedeponeerd ter griffie
«ran de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Oprichter en voorzitter is Hendrik Albert Christiaan van der
. jKraan, geb. 6-6-1887 te Amsterdam, wonende te Rotterdam, Bergse-
OLaan 348d, van beroep accountant. Van der Kraan is pacifist uit
'humanitaire overwegingen en huldigt op politiek gebied geen ex-
fjtreme denkbeelden. Sinds 1948 is .hij lid van de Wereld Federalis-
,;iten Beweging, waarin hij in Augustus 1949 werd gekozen tot Commis-
saris van het Bondsbestuur.

Secretaris van de in hoofde dezes vermelde Stichting is Pieter
van der Linden, geb. 17-2-1895 te Ridderkerk, adjunct-commies keu-
ringsdienst van wai-en, wonende Schepenstraat 12a te Rotterdam.

Het doel der Stichting, die als zodanig geen bepaalde poli-
tieke richting is toegedaan, is de bevordering en verwezenlijking
van het streven naar wereldvrede en wel door middel ener wereld-
federatie op grondslag van de beginselen der"World Movement for
World Federal Government".

Het gestelde doel tracht men te bereiken o.m. door propaganda
en voorlichting en door financiële en daadwerkelijke steun te ver-
lenen aan alle personen en organisaties, welke een soortgelijk doel
nastreven, in de eerste plaats de Wereld Federalisten Beweging.

De Stichting treedt op in nauwe samenwerking met de Wereld
Federalisten Beweging Nederland, die is aangesloten bij de World
Hovement for World Pederal Government.

Het bestuur der Stichting bestaat uit personen van uiteenlopen-
e politieke richting; van enige extreem politieke gezindheid is

frpij hen echter, voor zover dezerzijds bekend, geen sprake.
Daar de Stichting niet als extremistisch dient te worden be-

Bchouwd, heeft mijn Dienst geen directe bemoeienis met haar activi-
teit gehad. Dezerzijds zijn geen verdere gegevens beschikbaar.

HEf HOOFD VAN DE DIENST.

Namens deze,

lan de heer Commissaris
Ier Gemeentepolitie
r&n de Gemeente RENKÜM
te
OOST ER B E E K.



Commissariaat van Politie
der Gemeente Renkum

te Oosterbeek

UH EABINÏÏD...O.V.P.
NO Inl. Dienst,
Bijlage(n) Geen,

ré.

GEHEIM.-4JÜÜ1951

Oosterbeek, 3 Juli 1951

Bij Burgemeester en «ïethouders dezer gemeente
ia onder dagtekening 10 Juni 1951 een adres ingekomen,
van de "Nationale Stichting Propaganda voor Federale
Wereldregering", gevestigd te Rotterdam, Bergselaan
no. 348d, waarin vergunning wordt gevraagd tot de bouw
van een obelisk of zuil op een wegsplitsing te Wolfhe-
ze, gemeente Renkum.
Aan drie zijden staat op de zuil als inschrift WERELD-
VREDE DOOR FEDERALE WERELDREGERING, dit voor Nederland
in het Nederlands, in de Engelse taal en in het Espe-
ranto .
Blijkens het verzoekschrift is de oprichtingsacte der
stichting gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te
Rotterdam, terwijl de secetaris is genaamd P.v.d.Linden
Meer gegevens zijn mij niet bekend.
Het adres werd door het Ooilege van Burgemeester en
Wethouders in mijn handen gesteld, om. te dienen van be-
richt en raad.
Teneinde aan deze opdracht te kunnen voldoen, moge ik
U verzoeken mij wel —als het kan met enige spoed—,
te willen inlichten omtrent doel en werking der stich-
ting, alsmede of deze zich op politiek terrein beweegt.

De Commissaris van Politie,

(J.H.de Groot.)

Aan de Heer Hoofd van de B.V.D.

Javastraat no. 68
te
's-Gravenhage.
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Aan:
Van:

Betreft: Bijeenkomst van de Ned. Jongeren Federal
op 11 en 12 Mei 1951 in het Vossius-Gymnasium
te Amsterdam.

,- r/

d-

betrouwbare relatie, die zelf een
leidende func'tie bekleedt in de Beweging Europese
Federalisten afd. Nederland, deelde rapporteur op
l Mei 1951 telefonisch mede:

Tegen Vrijdag 11 en Zaterdag 12 Mei 1951
is in het Vossius-Gymnasium te Amsterdam een bijeen-
komst belegd, welke uitgaat van het bestuur van de
Nederlandse Jongeren Federalisten van de Wereld
Federalisten Beweging Neder land. De_algemeen/-gecretaria

''f / is_P. A. Schriek. Het secretariaat is~gevesfïgcT" ""
\j We¥spêrzTJde l te Amsterdam, telf. 56893.

Met een begeleidende brief, gericht aan
de Hoofden van Middelbare scholen en scholen voor
Voorbereidend Hoger Onderwijs in de gemeenten Amsterdam,
Haarlem, 's-Gravenhage, Utrecht, Rotterdam, zijn aan
deze Hoofden biljetten toegezonden, met verzoek deze
in hun scholen op te hangen.

Op deze biljetten is o.a. het volgende
vermeld:
Aanvang 8 uur.

X' Sprekers: A. Viruly.
v-J Drs, H.J. Nannen, Alg. Voorzitter W.F.B.N»

Onderwerp: ~—

Spreker
"Jongeren en Wereldfederalisten".

Secr. World Student Federalists,

Spreekster:
Jvr

Webster,
Vertoning

E,, de Marges van Swinderen, Hoofd van de
"

Onderwerp!

,
Inlichtingendienst !N"ëde~rTand van de Verenigde
Naties.

X
X

Debat

Onderwerp!

Onderwerp:

"De Verenigde Naties een
nationale ontwikkeling".

i
»

Thijs Booy (gevraagd).
i
i

"Europees Federalisme".
Victor Fet-eris.

»t

"Wereldfederalisme".

fase in de Inter-
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Zaterdagavond:

Spreker:
Drs. A.L- n on R t.qqd se. Redacteur Buitenland
van het Handelsblad.

Onderwerp:
"Situatie in het Verre Oosten".

Toegang voor de jeugd van 16 tot 26 jaar.

Tot zover een beknopte inhoud van de raambiljetten.

Relatie deelde nog mede, dat de heer Th,
Booy hem telf. had medegedeeld, dat hij er voor bedankt
had,op die bijeenkomst het woord te voeren.

l\ 7 Mei 1951.
¥

u.
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Bl̂ 1"i 2 DIEHSTSEHEIM
Betr.: Wereldfederalisten en

Europese Federalisten.
~~ ».

i-<K 6̂  \n antwoord op Tïw schrijven no. ü 33769 - O 56 - C1/

es 2, d.d, 19 Mei 1951 doe ik ïï hierbij de gevraagde over-
zichten toekomen.

Aan de Regeringscommissaris
ia Algemene Dienst
Plein 1813 ne. 4
te
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Wereld Federalisten Beweging Nederland (W.F.B.H.).
./l r

BIEBSf&BHEIM

Doelstelling.

Onstaan.

<̂* s t uur.

Be W.F.B.H. stelt zich ten doel mede te werken aan het
tot stand brengen van een wereldgemeenschap onder een fede-
rale wereldregering, ter bereiking waarvan zij gebruik zal
maken van alle haar ten dienste staande geoorloofde en wet-
tige middelen.

Op 15 Februari 1947 werd te Amsterdam opgericht de Wereld
Benheid Beweging. Oprichter was petrus Franoiacus Kreaers,
geo. 2ë-é-19i4 te Eindhoven, wonende Rokin 34 te Amsterdam.

De Beweging streefde naar de totstandkoming van één
wereldregering, afschaffing van alle legers en oprichting
van een militair vrijwilligerskorps, ter beschikking van
de wereldregering.

Op 19 Maart 1948 ging de "Wereld Eenheid Beweging" een
fusie aan met de "HeaWlandse Beweging voor Federale Wereld-
regering'1 en werd de naaai gewi Jgigd in Ŵ.ereld, .federalisten
Beweging" (W.F.B.}; als oprichtingsdatum werd bepaald l
Maart 1948.

Op de algemene vergadering der W.F.B, op 29 en 30 October
1948 werd besloten het woord "Hederland" aan de naam der be-
weging toe te voegen, teneinde duidelijker te laten uitko-
men, dat de W.F.B, zich beschouwt als de Bederlandee afde-
ling van de internationale organisatie "lorld lovegtent for
lorld Federal Ctovernaent", gevestigd te ¥eheve.

ïn de loop van hel jaar 1948 ontwikkelden zich, door het
onbeheerst en demagogisch optreden van de oprichter en voor-
zitter P.P.Kramers, in de l.F.B.B. twee stromingen; één van
aanhangers van P. F. Kr enters en één van die leden, die een
rustiger optreden en een beter doordachte organisatie voor-
stonden. Het hieruit voortvloeiend conflict leidde in Mei
1949' tot royering van enige hoofdbestuursleden en het aftre-
den van P.P.Kreaera als Algemeen Voorzitter.

Van het dagelijks bestuur der W.F.B.K. maken o.m. deel
uit:
Algemeen voorzitter:
Dra Hermaaus Jqhannes Kannen * geb. 2-3-1899 te Amsterdam,
leraar geschiedenis aan hèt Hed. Christelijk Lyceum te
's-Gravenhage, wonende Mispelstraat 10 te 's-Gravenhage. in
Movember 1948 was Drs Kannen aanwezig op een week-end confe-
rentie van lezers en introducé1 a van het inraiddels opgehe-
ven communistisch georiënteerde maandblad "De Vrije Kathe-
der". In April 1949 werd hij voorgedragen als lid van het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. Hij was medio
1950 redacteur voor lederland van het maandblad der Ver-
enigde Satiea "Wordende Wereld".
Vice-Voorzitsters
aiisabeth van der Fauia-FinteliBan, geb. 11-12-1692 te Ecfa-
teld IDld), wonende Nieuwendam, Dijk 133 te Amsterdam.
Mevr. E.v.d.Sluis-Fintelman gaf in 1946 voorlichting aan
gewetensbezwaarden inzake de krijgsdienst, trad in Juli 1947
spreekster op in een protestvergadering tegen de politiële
actie in Indonesië, belegd door de Vereniging Hederland-
Indonesië en de Nederlandse Vrouwen Beweging. 7,ij was medio

- 2 -



Propaganda-
apparaai.

1950 lid van de gemeenteraad van Amsterdam en is vice-voor-
zitster van de afdeling Amsterdam van de P. T. d. A..
Als politiek adviseur van liet hoofdbestuur van de W. P. B. H.
treedt op?
Dr Jpseph Suys , geb. 5-1-1897 te Groningen, wonende C.Z.-
Vo o r burgwal 103 te Amsterdam.

Ds Suya behoorde tot de oprichters van het op 19-12-
1948 te Amsterdam opgerichte "Comité voor Vrede in Indone-
sië", was in 1946 medewerker van het maandblad "Oost- Europa"
en werd in 1948 voorgedragen als hoogleraar van de zevende
(politiek-soeiale) faculteit der Amsterdamse universiteit,
in welke functie hij echter niet werd benoemd.

Als wetenschappelijk adviseur van de W.F.B.S. treedt
op"; Br Johannes Martinus Elisabeth Marie Alphonaus Zonnen-

geb. l-4-190 te Rotteram, wonende carel Keinersg-
ade 171 te ' s-Sravenhage .

Dr Zonnenberg is voorzitter der afdeling ' s-Graven-
hage van de vereniging "Sederland-ü.S.S.R." en vooraitter
van de Haagse afdeling van het "Verbond van Wetenschappelijke
Onderaoekers". Dr Zonnenberg is geen lid der C.P.B., doch
koestert grote sympathie voor het hedendaagse Rusland.

1., doch nauw met haar verbonden, be-
>tichting tot financiering en aotive-

Haast de W.F.B.:
staat de "Hationale
ring van de, .ftgopaganda 'voor ¥ er el ̂ die tot doel
heefi geld in ie zamelen ter ondersteuning van de financiön
van het wereldfederalisme in het algeaeen en van de w.F.B.H,
in het bijaonder.

De vooraitter en tevens de stuwende kracht van deze
stichting is:
Hendrik Albert Christiaan van derĵ aan, geb. 6-6-1887 te
Amsierdam,wonende te Rotterdam, Bergselaan 348d.

Van der Kraan richtte op 1-8-1945 de "Organisatie ter
Bevordering van Redef Eecht .fP Baarheid'*,op, welke organi-
éetiépacifistisch en anti-mllitairistisch was ingesteld.
Hij is oud-jeugdleider der Ned. Hervormde Kerk en oud-raads-
lid van Rotterdam voor de Anti-Revolutionnaire Partij, voor
welke partij hij in 1941 als lid bedankte.

Van der Eraan is overtuigd anti-militairist en is anti-
communistisch gezind; gaf zich op 8 September 1947 op als
lid van "Eerk en ?rede". Hij is 2e Penningmeester van de
W.F.B.H..

Kenschets. De l.F.B.N. is geen extremistische organisatie. Gezien
het feit, dat de beweging voor ieder openstaat en onder aijn
leden uitgesproken links georiënteerde personen worden opge-
merkt, is het gevaar niet denkbeeldig, dat de communisten,
wanne®* aij dit gewenst achten, zullen pogen door infiltratie
de beweging aan hun streven dienstbaar te maken. Sr zijn
uitlatingen van bestuursleden bekend, dat het bestuur ter-
zake waakzaam is.

De W.?.B.N. legt momenteel een geringe activiteit aan
de dag.
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Betr: Wereldfederalisten en
Europese
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<̂ fĉ  «K'* ƒ

/ /A, •'i-
• ••

* • •• • •

Ik zal"hèt op prijs stellen van U
te vernette*!$, wat U in korte treiÊk?en "be-
kend moclttC^zión nopens de twee niertjoven
genoemde: organisaties, zomede, wat U
bekend m$c$t zijn in verband met de onda
linge verhouding tussen deze twee groe-
pen.

A..

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
'sGRAVENHAGE,
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No. Gr.V.D. 375/51 Conf.

Bijlagen: aan.

7 Apri!

ACD/
x^)<

Onderwerp: "Ware Idfedereliste n Beweging Nederland!,'

CONFIDENTIEEL

"'S

Wellicht ten overvloede moge ik U
hierbij tar infonnatia doen toekomen aan
uittreksel uit een rapport, opgemaakt
door Z, betrekking hebbend op de Wereld-
federalistan Beweging, Nederland, naar
da inhoud waarvan ik U kortheidshalve
moge verwijzen.

AAN: B.V.D.

Typ: 10.
/Coll.:H



U I T T R E K S E L

B E R I C H T

Datum van het bericht
Rapporteur
Van wie is het bericht afkomstig
Betrouwbaarheid van het bericht
Betrouwbaarheid, van de berichtgever
Welke actie1 s zijn ondernomen:
Met welke instanties wordt samengewerkt

5 April 1951.

Contact,
Waarschijnlijk juisty
Volkomen betrouwbaar^
Gene>
Gene J

Onderwerp; Wereldfederalisten Beweging Nederland.

Ik moge U berichten dat mij van welingelichte
zijde werd medegedeeld dat de leiding van de Wereld'fede
ralisten Beweging Nederland als volgt is samengesteld:

t
a.

X.I

Hoof dbe s tuur.

Algemeen-/ voorzitter
Vice "

Algemeen secretaris
Algemeen penningmeester
2e secretaris
2e penningmeester
Commissariŝ

Dr* q* pardon
Mevr. E. v. d ..Sluis--

Fintelman
A.H.v ..Schaik
Mevr» A.C/Koestal
V/. K. de Bruyn
H.A.C»v.d.Kraan ̂

Amersfoort,
Amsterdam.

Wassenaar.
Den Haag.
Ams terdam.
Rotterdam.
Den Haag.

b. gewestelijke vertegenwoordigers te Amsterdam.
J D.E»R»J.de Boer
XI G.G. Coenders

Dageli.lks bestuur.
'l Nannen
Fintelman:

Dr.FjThorbecke
' t C, Koestal

".. Schiltmeijer

geboren 29-7-1895.
geboren 23-1-1895.

Voorzitter.
Vice-voorzitter.

II M

Algemeen penningmeester.
Algemeen Secretaris.

d» Politiek adviseur van feet Hoofdbegtuur.
Dr; J/

e.» Wetenschappelijk adviseur van het Hoofdbestuur.
J. ZonnenbergJ

\:



-„Aan:
Van: /
Betreft: Afdeling van de Wereldfederalistenbeweging

te Arnhem en hun contact te Amsterdam.,

v^

tf*~'

Een relativa
1951 het volgende mede:

Te Arnhem is een afdeling van d e Wereldfederalis-
tenbeweging , waarvan een zekere dokter ten Haaf voorzitter

\. (bedoéd wordt zeer waarschijnlijk A. ten Haaf, arts,
wonende Statenlaan l te Arnhem). "

Deze dokter ten Haaf verzamelt handtekeningen
voor een petitionnement te richten aan de 2e Kamer der
Staten-Generaal en de politieke partijen, ter verkrijging
van steun voor de verkiezing van tien Nederlanders voor
het "Wereldvredesparlement".

Mejuffrouw Klompé*, 2e Kamerlid van de K.V.P.,
zou tegen dokter ten Haaf hebben gezegd: "Nu maar eens te
staken met die papiertjes", of iets dergelijks.

Dokter ten Haaf zou haar hebben geantwoord dat
hij deze gegevens kreeg van - en samenwerkte met de heer
Holthaus te Amsterdam, die hij op politiek gebied een
fatsoenlijk man noemde,

i Deze Holthaus zou te zamen met een zekere Honinĝ
(een man met een~baard) een persbureau exploiteren in de
geest zoals P.T. flremers dit te 's-Gravenhage en Haarlem
heeft gedaan.

Ze hebben hier een postbox no. 483 te Amsterdam
voor gehuurd.

Hr. Smetsers heeft belangstelling voor bovenstaande,

\' s-Gravenhage, 3 Maart 19 51.

'J 14.



/.Amersfoort.

/1950 I .D.
VERTROUWELIJK.

20 December 1950

FOTO

Onderwerp :
Propaganda-avond Wereldf ederal is ten, af d. Amersfoort in Hotel Monopole te

Amersfoort, op 11 December 1950.
plm.60 personen.
plm.40 personen.
Dr. J. M, E.M. A. Zonnenberg te ' s-Uravenhage,lid van het_da-
gelijks bestuur van de W .Ï.B.N,,
Kereldfederalisme in de practijk.
Dr.R.Miedema te Amersfoort.
Rustig.

Zaalcapaciteit
Aanwezig:
Spreker:

Onderwerp
Leiding:
Stemming:

OP KAART

DAT: '72-j
PAR: W"

Na een kort inleidttnd,-.woord door de voorzitter der Af d.
Amersfoort van de Yf.P.B.N. ,dr.Miedema te Amersfoort, werden enige
films vertoond over het werk der Verenigde Naties.

Vervolgens hield dr.Zonnenberg een lezing over het onderwerj
ÜWereldfederalisme in de practijk". Spreker zette uiteen, dat de
politieke wetenschap kan aantonen, dat bij het ontstaan van een
zeker machtsevenwicht in de wereld,de gedachte aan een compro-
mishouding tussen de om de wereldmacht strijdende partmjen actu-
eel wordt. Bij dit compromis moet federaal denken vooropstaan.
Immers.bij federaal denken kan iedere cultuur en elk sociaal-
economisch stelsel behouden blijven,indien dit wordt gewenst.

De recente gebeurtenissen-men denke aan d e houding van
minister president Attlee terzake toelating van China tot de Ver-
enigde Naties, waarin dit land krachtens het Handvest een perma-
nente zetel inneemt-tonen op een ook voor het gewone publiek !
duidelijk te maken wijze aan, dat dit machtsevenwicht zich duide-i
lijk begint uit te kristalliseren. Het is nu uiterst nuttig goed j
te beseffen dat bij de opzet en inrichting der Verenigde Naties,\n dit machtsevenwicht, dat op een éénwordingsproces in federale

zin zal uitlopen, als het tenminste goed wordt gedaan,^werd uit-
gegaan. Wel meenden sommige belangen groepen, dat dit éénwor- ;
dingsproces nog niet actueel was, zodat men enkele jaren onnut \t latten voorbijgaan. Het machtsevenwicht en het éénwordings- j

proces, dat daaruit voortvloeit, kunnen het best worden geillus-'
treerd aan de inrichting en werkwijze van de Veiligheidsraad. \r gmng hierop uitvoerig in. "Het spreekt vanzelf dat de

Veiligheidsraad pas goed zal kunnen werken, indien de idee van
minister Attlee, 01.1 China haar permanente zetel in de Veiligheidsj
jraad weer te doen innemen - een idee, die de W.P.B.N. in haar ,
zgn Korea-dres van 14 Juli 1950 bij de Ned.regering, het Parle- '
ment en Trygve Lie heeft bepleit - tot uitvoering is gebracht. '
Er zijn aanwijzingen,aldus spreker,dat Rusland.Engeland,Joego- j
Slavië,India,Turkije^Nederland en wellicht §d)k Frankrijk hier in
de nauste toekomst vóór zullen zijn. Hiermede zijn dan 7 stemmen
bij elkaar en Amerika aal van haar veto-recht geen gebruik maken,
zodat de toelating van China in de naaste toekomst (b.v.in de
loop ten 1951) wel zal geschieden. Dan kan ook het vredesplan
van Trygve Lie - wellicht op basis van de eenstemmig door Oost
en West aanvaarde enige complete vredesresolutie van 14 December
1946 - tot uitvoering geraken" <,

Na het beëindigen van deze lezing werd er «en korte pauze
gegeven, waarna er nog gelegenheid was tot het stellen van vra- j
gen aan dr.Zonnenberg. Hiervan werd weinig gebruik gemaakt,alleed
enkele onbelangrijke vragen werden gesteld.vervolgens werden nog l
enige films over het werk van de Ver.Naties vertoond,waarna de |
vergadering te pi.min.23.15 uur werd gesloten.Set geheel had l
een zeer rustig verloop.De aanwezigen behoorden vrijwel allen j
tot de intellectuelen en de gegoede middenstand van Amersfoort.

De bekende communist P.A.van Uchelen te Amersfoort,woonde !
de gehele vergadering bij,zonder zijn stem te laten horen. j

Voor personalia zie vervolgblad. Einde, j



Personalia van de te Amersfoort woonachtige personen!

MIEBEMA Rein geb.l Augustus 1886 te Kralingen,won.Hegentesselaan 5«

Petrus Albertus van,geb.9 September 1887 te Harderwijk,won.
Van Marnixlaan 33.



WORLD MOVEMENT FOR WORLD FEDERAL GOVERNMENT
10 rue Vignon - Paris IX. OPE 53,8?

NEVVSLETTER
No é January 1951

In this issue of the WMWFG Newsletter we are giving our readers as objective a
report as possible of the Peoples World Convention. From now on, however, it is
toward the future, the Rome Congress in.particular, that world federalists and the
World Movement must direct their efforts. We therefore ex'pect to give an increasing
amount of space, in our coming issues, to nsws about the 4th Annual Congress of the
WMWFG.

x HOME ; AN ENLARGEMENT QF THE BASIS AMD IKFLUENCE OF FEDERAUSM

WMWFG Council and The Council and the WMWFG Executive will meet
Executive Meetings in Paris at the end of January. They will

work out the final, detailed plans foi the
Rome Congress. The importance of this Congress is growing, in a number of dif-
ferent ways. We shall devote our next issue to the definite plans for the Congress.
and we expect an illustrated booklet on Rome to be published shortly.

Preparatioims in Italy Preparations are under way in Rome, The
Secretary General of the WMWFG travelled to

Rome (January 16-20) and with the assistance of Mme, Belcredi, who is responsible
for the material arrangement s. worked out plans to make the Congress a real success
and in particular, to ensure the widest possible coverage by the press and radio.

The Secretary General was struck by the welcome hè recéived and much encouraged.
f~\y expects great things from the Rome Congress and is willing to do a lot to

make it a succges.

Hovelaque, Parri and Malan had an interview with Count Sforza, Minister of Foreign
Affairs, who, as we previously announced, has accepted the Honorary Chairmanship of
the Congress and will give the opening address, Our Secretary General also talked
with the Under-Secretary of State for Foreign Affairs, Professor Dominedo, who has
promised to support the Congress,

Italian Promotion Committee The name of Guiseppe Cappi (Deputy, Christian
Democrat Party) has been added to the list of

distinguished Chairmen of the Italian Promotion Committee for the Rome Congress.
Other members are V. E. Orlando, F. Parri, G. Saragat, I, Silone (Chairman of the
Executive of the Promotion Committee), and L. Sturzo,
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The Italian Promotion Committee (with Gustav Malan as Secretary General) is composed
of some thirty members, among whoni are s G, Adonino, President of the Italian Par-
liamentary Group for World Federation; R. Ago, President of the Executive Committee
of the World Federation of United Nations Associations;' C, Bastianetto, Senator;
M. Borsa, ex-Director of the "Corriere della Sera"; P, Calamandrei, Director of the
review "II Pnnte" and G. Calo, both professors at the University of Florence;
U. Calosso. Deputy; G, Chiostergi, Vice-President of the Chamber of Deputies;
G. Colonetti, professor at the University of Turin; U. Damiani, Secretary of the
Italian Parliamentary Group for World Federation; A. Della Rocca, professor at the
University of Rome; M, Ferrara, Director of the'Nuova Antologia"; S. Jacini,.
President of the Foreign Affairs Committee of the Senate; S. Ghiaccherro, president
of the European Federalist Parliamentary Group in the Chamber of Deputies; M. U,
Morra di Lavriano, Secretary General of the Italian PEN Club; T. Perassi, professor
at the University of Rome; G. Petrocchi, Director General of the Ministry of Higher
Education and Public Instruction; R. U.;di Sorbello, professor at Yale University;
the professors L. Salvatorelli and P. Saraceno; R. Tremelloni, ex-Minister;
L. Venturi, professor of the History of Art at the University of Rome. ^

The Barberini Palace The Rome C mgress will be held, April ï; d to
9th, in the Barberini Palace, which the

ItalianGovernment has offered the MMWFG for this purpose,

Organisations Expected The Secretary General is in correspondence
to Attend with the large non-governmental organisations,

making the arrangements for their delegates
and observers to take part in this first contact between World Federalists anr1
organisations working for the peaceful progress of mankind. Hovelaque also made
personal contact in Geneva with a number of these organisations.

Among the organisations which have indicated their intcntion of sending delegates
or observers are: International Alliance of Women, Vtorld's AUiancb of Y.M.C.A,,
International Christian Social Union, International Quaker Centre, International
Liaison Committee of Organisations for Peace, Congress of Industrial Organisations,
Congress of Peoples Against Imperialism̂  Conseil Frangais du Mouvement Ëuropéen, ,
Indian Council of World Affairs, International Council of Women, Entente Mbndlaléî J
des Femmes pour la Paix, V/orld Federation of Liberal and Radical Youth, International
Fellowship of Reconciliation, Cooperative League of the U.S.A., Svenska Mödrars
Fredsfo'rbund, Ligue Frangaise pour Ie Droit des Femmes, International League against
Racism and Aniisemitism, World Organisation for Brotherhood, Pax Romana, Ci.dl-
Service International, Societa Italiana per It0rganisazzi~>ne Internazionale and
Wno Cara Pen.

P. Hovelaque and Fermer Brockway, M.P., inet in Paris on January 21st. The
President of the Congress of Peoples against Imperialism announced that his
organisation planneë to be repressnted at E-.me by a delegation of 30 represen-
tatives of African, Asian, and anti-colonial European organisations. As
Chairman of the British Parliamentary sub-committee for the Rome Congress, hè
also reported on the campaign for support nf the Congress in Great Britain.



-3 -

Cultural Comtnittee The World Federalist University, directed by
Alexandre Mare and Bernard foyenne, was asked

to do the preparatory work for the Cultural Committee (1) and on December 18. - 22
1950, the University beid a meeting on the theme: "World Unity and Cultural
Diversity".

Gatherest together in the impressive International Cultural Centre of Royaumont,
the participants heard a number of interesting views and. reports, notably from
Mr. Bammattee (Afghanistan) of the UNESCO; Monsieur Gadoffre (France) Director of
the International Cultural Centre; Monsieur Galdin (France) of the Interuniversity
Federal Union; Monsieur Garcin (France), of UNESCO; Professor Hartner (Germany),
of the University of Frankfort am Main; Alexandre Mare (France), of the iMWFG
Executive Committee; Professor Von Rintelen (Germany), of the University of
Mainz; Mr. Roussos (Greece), of the Interuniversity Federal Union; and Monsieur
Voyenne, Professor of the School of Journalism. Monsieur René Massignon, profes-
sor of the College of France, who was unable to be present, sent a message to the
World Federalist University.

In the course of the disaussions, representatives of 17 countries from 3 different
continents exohanged views, and as a result a start was made on a Charter oi
Cultural Rights and Freedoms, with particular emphasis on such rights and freedoms
in universities.

It goes without saying that there can be no possible guarantee of cultural rights
until the individual has the right of appeal to a supranational C:>urt of Justice,
which is itself an integral part of a federalist organisatie of a universal
character.

Quite a number of the participants expressed the intention of helping préparé
the work of the Cultural Committee, along the lines sketched at Royaumont and of
attending the Rome Congress.

FEDERA1IST ACTIVITY IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD

News items divided according to the five.approaches approved by the WMWFG:
1. U.N. Reform, 2. Peoples World Convention, 3- Parliamentary Action, 4- Regi'mal
Federation, 5- Functional Federalism.

(1) The list :>f people who have accepted membership on the Preparatory Committees
for Rome will be sent to anyone interested on request to the WMWFG Secretariat,
18 rue Vignon, Paris 9ème.
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Approach no. l ; U.N, REFORM

In 1950 a resolution was introduced in the House of Representatives and in t'..ie
Senate of the U.S.A., asking that U.S. foreign policy officially favour'tetrength-
ening the U.N. and transforming it int o a world federation, open to all nations,
wit h defined and limited powers adequate to preserve peace and prevent agc^ession
through the enactment, interpretation, and enforcement of world law."

The United World Federalist s, the largest member of the WMWFG in the United States,
mobilised all its forces in support of this resolution,

115 members of the House of Representatives and 22 Senators (approximately 2$% of
the total number of representatives and senators) supported the resolution. Both
House and Sonate committees spent several weeks studying the bill and hearing
witnesses. Thousands of letters, asking that the bill be passed were sent to the
members of Congress by federalists and other supporters of world government from ,
all over the country. However, the bill was not approved. The impressive publW
support obtained by federalists in the United States was not sufficient to make
the transformation of the U.N. into a world federal government part of the foreign
policy of the American government. A revised bill along similar lines will br
introduced to the new Congress, anê it will be the main political aim of U,W.F. to
secure its passage during the coming year. If the American federalists comb' ie
forces and concentrate on its passage, it seems quite possible that they may
attain their great aim.

Beginning with ou» next number, we will be able to give our readers first hand
Information on tb3 developments of the campaign, particularly in the United
States, to transform the U.N. into a World Federal Government,

Radio Activities The federalist viewpoint in the Unitec States
is reaching into the homes of millions through

the medium of radio. In addition to many special programs and a variety of broad-
casts throughout the country, one of the Executive Coumcil members 01 U.W,-F«, Louis
B, Dailey, has a regular daily program in which hè interprets the news from the . ,
federalist viewpoint. This material is then duplicated and sent to U.W.F. cLi.p-
ters throughout the country, which in turn arrange for local broadcasts.

In one of his recent newscasts Mr, Dailey stated: "1950 was the year in which the
United Nations fs.iled in its primary purpose of preventing war," He then vent
on to say, "The fault of the/system (is) volurit ary cont r ibut ion s. voluntary puice
controls, voluntary rationing and allocations, The only system which worvs is
a compulsory system, organized in advance of the crime, paid for out of compul-
sory contributions - taxes."

One of our own WMWFG Council members, Raymond Swing, who is also a Vice-President
of U.W.F,, now broadcasts from Washington D.C. five evenings a we'sk on a national
network, reaching aboüt 150 different cities. These newscasts are of tremend-us
value to the cause of world govarnment.
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Approach No. 2 ; PEQPLES WORLD CONVEMTIOJM

First Meeting of the The first meeting of the elected delegates to
Elected Delegates the Peoples World Convention was held in

Geneva, December 30 - 31̂  at the Palais
Electoral. Only two of the elected world delegates. W. Harwell and Fyke Farmer,
werepresent./ J. Avery, the third elected delegat e from Tennessee, was unable to
comV"at T'h"e~last moment.

H. Usborne, member of the British Parliament, opened the inaugural session. Lord
Boyd Orr's message was read by nis representative, Julian Snow, M.P., and
Professor Meyhoffer, Madame Tibaldi Chiesa, member of the Italian Parliament,
W. Harwell, and H. Usborne spoke. F. Farmer read the message from Professor
Einstein, which we published in our last Newsletter,

Message from The message from Lord Boyd Orr reads, in
Lorë Boyd Orr . part:

...."These first elections are an
event of r̂eat historie importance. As the number of such elections increase, the
nearer we will get to a world government elected by and responsible to the people .
of the world.i'

...."The comon people of different countries have no hatred of each other.
They want to get together and get national governments to co-operate in applying
the great powers of modern science to eliminate poverty hunger and preventable
disease which afflict more than half of the population of the world. That is the
alternative to applying science to war death and destruction."

"The coomon people want a world of peace and plenty, political and religieus
freedom. If they could unite so that the voice of a thousand million could be
heard by national governments and the Assembly of the United Nations, then the will
of the people would prevail."

"But the people are prevented from getting together by the barriers of colour
and creeds of false national patriotism and by politicians who still believe in
absolute national sovereignty, which in fact no longer exists even for the most
powerfui nation,n

in In spite of these barriers the people are getting together in a number of
international organisations working for world unity and peace. Unfortunately
these organisations tend to act independently and sometimes at cross purposes .
with each other. In my opinion not one of these organisations acting alone '. as \e slightest chance of achieving world government. If however they could get

together on a common front they would be able jointly to bring about a rapid in-
crease in the existing world wide public opinion in faveur of world unity and
peace which is the common objective of them all."

"To bring about that closer co-operation of the different organisations is to
my mind the most important and ijiimediate task of the leaders of the different
movements "'
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Joint Statement "We have invited you here to have your questions
Farmer - Harwel] rather than to make a long prepared statement.

We are in Geneva as the elected repre^entatives
of the three million people of the State of Tennessee, to sit at the inaugural session
of the World Constituent Assembly. We recognize there may be no other dirê tly
elected delegat es of other peoples to sit with us, but it is our duty to the people
of Tennessee to meet heretonight."

to
"In view of the immense response/the idea of creating a world constitution to be sub-
mitted to nations for ratification, as once the original International Red Cross
treaty was submitted to riations for ratification; by delegates directly elected for
that vrh£l« purpose, we feel we will not sit alone for long. We have taken the first
short step to a goal which may be a t hou s and steps away... .the beginning had to be
made, if ever the decisions which make for peace or disaster in the world are to be
made by a free partliamentary system. If peace is to be maintained and protectec' .
and hurnan freedom to be expanded an effective world organization must be made. We
fetl the action of the people of Tennessee lights the way toward a world organization
based on the direct cooperation of the people; and not a supra-national authority
imposed on the world by the governments of nations."

Homage paid to the The two sessions formally opening the Pooples
Elected Delegates World Convention and welcoming the first

elected delegates attracted a crowd of -„bout
500 people, some of them from f ar distant countries. While they were perhap . not
quitü as impressive as one might have hoped, the presence of important personalities
frein nany fields - political, economie, pacifist and federalist - marked the r̂owing
dmportance of the idea of a Peoples World Convention.

There were a numbdr of distinguished members of parliament present: Dr, Finck, of
Gerrr.any; J. Snow, L. Hale, T. Williams, H. Usborne of England; d'Aragon, Abbé
Pierre, vice-president of the WMtfFG Executive Committee, and de Chambrun of France,,
the latter also represeriting the Peace Partisans; Mme. Tibaldi Chiesa, G. C! .lostergi
of Italy; Sargi, Ogawa and Tsuneoka of Japan. , ,

^

M. Robin from the "Confédération Générale de l'Agriculture", Bovard from ILCOP,
Robinet de Clery, the Professors Ude and de Vries, Mme. Hainish Machet and others
were al^o present, including the Consuls General of Colombia, Costa Rica and the
United btates, and the Vice-President of the Conseil Administratif of the City of
Geneva.

In ad dit, ion, there were many members of the World Citizens, of the Mundialised
Ccimrj.initiQS of France, Belgium and Denmark; and the official representatives of the
WlkiWFG and obher leading world federalists who had come to pay honour to the first
elected delegates.
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Abbê pierre's Speech In the name of the World Movement, the Abbé
Pierre made an excellent speech. Af^/er

underlining the historie importance of this first meeting of delegates, direotly
and popularly elected to a World Constituent Assembly, hè made an eloquent plea for
the coordination of all efforts for the PWC and for a firm stand against ary pos-
sible compromise of principle ih the name of expediency.

e Chambrun Monsieur de Chambrun, official delegate of
the World Headquarters of the Peace Partisans,

analysed the similarities and dissimilarities between the movement hè represented and
the movement for PWC. He said that united action was possible and desirable on
certain precise points. ...._ ................. -: - — - - - - —

Add to this the fact that Joliot Curie at Warsaw made the statement; that the Peace
Partisans wished to cooperate with certain organizations, with specific reference
to WMWFG, and the gravity of the situation becomes apparent. These two f acts
reinforce the theory held by some world federalists - for example, R. Sarrazac -
that the time is not far off when the communists, or perhaps more precisely the
peace organizations they have created, viill try to take over the PWC ide-a. If
that occurs, the chances for real success, and at the same time the risks and the
possibilities of f allure, will be enormously increased for the PWC movement. 'hls
possibility presente a serious problem to world federalists, and it deserves their
earnest study in order that a solution may be found which will really add to the
unity and the peace of the world.

The Fourth Sleet ed Delegate At the first meeting of the PWC, the world
delegate, F. Farmer rose and addressit^g the

audience, asked whether there were any other elected delegates present. To e-rery-
one's surprise, Dr. Eyo Ita replied, and presenting the authorisations of a number
of tribal chiefs in Nigeria, asked to be recognised as an elected world delegate.
Because of the impossibility of verifying his credentials on the spot, hè vras asked
t o remain in the audience until the validity of his delegate status could be
determined.

A few days later, the Tennessee delegat eB announced that his case had been studied
and that hè was accept ed as the fourth delegate to the PWC.

Let us hope that their decision is based on solid fact. (l) ïtop formal, legal
acceptance, by the delegates of a.southern state of the United States, of a rep-
resentative of the coloured peoples as a delegate with equal status is an aft of
the greatest symbolic significance.

(1) The WMWFG had no opportunity of seeing Dr. Eyo Ita's documents and could nob
therefore, reach any decision as to their validity.
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The Consultative Assembly Following the solemn opening sessions of the
Peoples World Convention, the Consultative

Assembly convened. Organised by the Committee on Arrangements, named at Ghent last
March, the Consultative Assembly was made up of individuals from various couhtries.
lts organisation left something to be desired, despite the collaboration of t'va
British Parliamentarians present at Geneva, and before the Assembly was over, the
British Parliamentary group feit it necessary to withdraw formally,

The WMWFG did not participate in the preparation of the Consultative Assembly and was
not officially represented,

The Consultative Assembly decided to form a Continuation Committee, composed of 15
persons from 15 different countries, with Fyke Farmer as its Chairman. This•Com-
mittee will continue the work of the Committee on Arrangements for Geneva. The
following 15 were elected: Privat (Switzerland), Mne, Chiesa (Italy), Nakamura \f Mme. Hainish Machet (Austria), Minh (Viet Nam), Paliwal (India), Bendix

(Denmark), Popper (Israël), Lindsay (U.S.A.)> Kraus (Great Britain), Guanari (Brazil),
Baker (Sweden), Mne. Caldi (Greece), Colin (Belgium), and Diedisheim (France),
Professor Eyo Ita got the highest number of votes (164) but aft er hè was recognised
as an elected delegate to the PWC, hè decided not to be a member of the Continuation
Committee. "T ĵ |jJÛ  •

Efforts Toward Unity The WMWFG had been trying to achieve the
coordination of all the different group

working for PWC (see Newsletter no. 5, page 5). Insofar as the International
Steering Committee for PWC and the International Secretariat of World Citizens were
concerned, definite progress had been made, The WMWFG and the two aforementioned
organisations called a meeting in Geneva, December 30"̂ , to which they invited the
Committee on Arrarigements for Geneva. The former, by a majority of one vote,
decided to attend and was represented by Mme. Chiesa, F. Farmer end P. Cadby. Also
present were Abbé Pierre, M. Lloyd, J. Savary for the WMWFG - Sarrazac and Nepote
for the International Secretariat of World Citizens - H. Usborne, M. Inagaki and
P. Armstrong for the International Steering Committee - and observers from the —'
mundialised communities of the south of France, Dr. Sauvé, Dr. Latremolière., Mme.
Volpelière and M. Taillefer.

No Agreement Reached Unhappily, neither in the first joint
meeting nor .in any of the following meetings;

despite the extremely conciliatory attitude of the other organisations and of the
British Parliamentary group (with Julian Snow present as Lord Boyd Orr's represen-
tative) was it possible to reach an agreement with the Geneva Committee on the
establishment of a "high authority" capable of directing ané coordinating effectively
all efforts for the PWC. •



Foundation o.f the . Therefore, an international, interorgani-
World Council for sational body of the type both Lord Boyd
the Peoples World Orr and Professor Einstein urged in thèir
Convention (ACP) messages, was formed without the partiei-

pation of the Geneva Ccmmittee. This body,
the Iegal successor of the International Steering Committee which had, up to then,
been directing the world campaign for the PWC, is called the World Council for the
Peoples World Convention (Conseil Mondial pour l'Assemblée Constituante des Peuples)e
lts creation was formally approved by the International Steering Committee, the
International Secretariat of World Citizens, and thr. WMWFG delegation at Geneva,

The World Council for the PWC will be made up of twenty-five or thirty members who,
although representative of the various existing forces, will function in the Council
as individuals.

The following have accepted membership on the World Council: G, Chiostergi, V:".ce-
President of the Italian Chamber of Deputies, M. Cosyn (Belgium),. L. Hale, M.P.
(Great Britain), Mme. Hainish Machet (Austria), M, Inagaki (Japan,).'M, Lloyd '<J.S.A),
G. Malan (Italy), C. Paliwal (India), Abbé Pierre, deputy, (France), J. Savary
(Argentine), H. Usborne, M.P. (Great Britain).

The following have been invited to becccie members but have not as yat replied:
F. Brockway, M.P. (Great Britain), Mme, Chattopadhyay (India), J, Deidisheim (France)f
J, Herberts, (France), L. Leander (Sweden), Dr. Menzel (Germany), E. Privat
(Switzerland), B. Rehberg (Denmark), Fyke Farmer refused the invitation to become a
meinber»

The Geneva Continuation Committee was invited to add five members to the World
Council but, so far, their reply has not been received. If they decide to take
such action, as it is hoped, the time in Geneva will have brought about the impor-
tant result of gathering together all the forces werking for PWC and a rapid and
powerfuL organisation of the world-wide campaign for PWC will have become possible.

Democratie Principles The World Council must be put on a democ-
ratie basis as soon as possible. To this

end, Credentials Committees, both national and regional, will be formed. They
will determine the actual strength of the movements favouring the PWC so tLat the
next Consultative Assembly may be composed of really representative delegates with
a mandate from their organisations» They will decide on a council to replace the
one which is now acting purely in a provisional capacity.

World Council Aims The World Council for the PWC has the fol-
lovdng responsibilities:

a) to bring to an end the division of efforts for the PWC and to coordl. ite
work;

b) to disseminate information on the various methods for spreading the idea
of PWC;
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c) to speed up the preparation of elections for PWC;
d) to protect the public prestige and the moral authority of PWC;
e) to maintain the principles on which the PWC is based, making sure that,

at all times, the means are in harmony with the ends;
f) to consult with all the groups whose concern it. is to maintain the

integrity and universality of PWC.

World Council The World Council for PWC held its first
for the PWC meeting in Geneva, on Jariuary 5th. A
First Meeting provisional Steering Committee was formed

to carry on the work o.f the Council between
regular sessions - M. Lloyd, L. Hale_ and J. Savary, They are preparing a plan
of action to be submitted to the Council at its next meeting.

The Council asked Robert Sarrazac to establish the liaison between the World Council
and the group of International Sponsors, formed by the International Steering Com-
mittee, The group of International Sponsors includes, among others: Lord
Beveridge, Lord Boyd Orr, A. Camus, G. Domagk, A. Einstein, R. Hutchins, T. Kagawa,
T. Mann, J. Maritain, I. Menuhin, S. Radhakrishnan, R. Rossellini, L. Senghor,
J. Steinbeck.

Mundialisations The General Council of the department of
Gard (France) unanimously adopted the

following Charter of Mondialisation:

"Having received information as to the initiatives taken by the communities and
towns in various Departments of France by the adcption of the Charter of
Mundialisation

"And recognising the great significance of this Charter which calls upon the in-
habitants to declare, freely and individually, that they feel themselves at one
with all the peoples of the world in thêir common desire for peace

"Considering that peace is the desire of all Frenchmen, that it is a right common
to all mankind and does not belong to any particular party or movement, that it -^_J
must be attained by united effort, by democratie ways and means. on a sound basis
of constructive proposals

"And considering that the method of asking each person his opinion, as an individual,
does not infringe on any party's prerogative and instead of dividing people^ tends
to unite them in a common brotherhood

"The General Council of Gard registers its satisfaction with the action taken by
various communities and departments of France in furthering popular unity by the
adoption of the Charter of Mundialisation

"And requests the communities of the Deparment of Gard to give serieus considerution
to the Mundialisation Charter which the French Provisional Council of Mundiali 3d
Communities and Towns will submit to them in order that they may, by their approval,,
prove to the world that, in France, divisions of party, beliefs, or ideologies are
eclipsöd by the unanimous will-to-peace."
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Approach no. 4 ; REGIONAL FEDERATIONS

Monsieur André Philip, ex-Minister, speaking at a meeting organised by the
European Movement, stressed the necessity of federating Europe, "It is today
a question of life or death," hè said, "The Strasbourg Assembly is already out-
dated »

While agreeing that the defense of Europe necessitated its inclusion.in the Atlantic
bloc, André Philip hoped that a federated Europe would be strong enough, not to
impose its will, but t o stand up to the Americans. "We do not wish t o be American
satellites any more than we wish to be Russian slaves,"

"The Schuman Plan", hè concluded, "allows for the creation of a European Parlianien-
tary Assembly and, at the ssme time, of a Goal and Steel Ministry. Qther Min-'.s-
tries should be added...., If France has the courage and the will to begin ano to
persevere, these who are now hesitant will rapidly follow suit and Europe will
become a reality,"

European Federation The Council of "Federal Union" adopted a
and Colonies resolution demanding that European Federation

be accompanied by the creation of a European
Authority for the joint administration of colonies. This body which would ir jlude
a certain number of representatives of colonial peoples would greatly facilitate the
creation of conditions which would give complete autonomy to the colonial countries
and would study the problums involved in the creation of a PanAfrican Federf.tion.

May we say here that world federalists believe the problem of subject countries
could only be solved imperfectly and with great difficulty by the very countries
which at present oppress them. But, on the contrary, on the world level it would
be easy to do so, particularly if there existed a Federal Government which represen-
ted the peoples themselves as well as nation states.

Atlantic Federation We are happy to publish herewith the main
points of a plan proposed by Morikatsu

Inagaki, President of the Executive Committee of the Union for WFG in Japan, in his
new and original suggestion for an iramediate federal organisation of the world:-

The League of Nations attempted to keep peace between its member nations and to
develop economie cooperation between them. Since then, especially since the second
World War, the idea of a World Federal Government which could apply world law ar d see
that it was obeyed by individuals has gained ground.

Many world federalists, especially since the Korean war, hesitate to support ti.e idea
of European, Regional or Atlantic federation, for fear it might be construed as a
threat to peace. They do not want to contribute to the formation of power bloes
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The creation of a Pacific Federation, at this juncture, seems premature. Nt rer-
theless, it must be admitted world problems t end, more and more to be defined in
terras of force; take, for example, the plan to rearra. Japan.

From the point of view of the powerful United States, the rearmament of Japan
presents scarcely any risk in comparison to the risk of a Japan so weak it could
not resist the Red armins. In the case of Australia, New Zealand, or the
Philippines, however, Japanese rearmament presents a dangerous menace.

The only solution, therefore, seems to be the creation of a Pacific Federation,,
while waiting for the formation of a World Federation. The Pacific Federation
would have its own army, and no member nation would bt aïlowed to have one. In
this way the threat which Japanese rearmament represente to Japan's neighbours
cou.Td be avr>ideé.

Canada and the United States could be members if the Pacific Federation and the .
Atlantic Federation at the same time. They could serve as a link between the -̂̂
two democratie federations.

As Eknery Reves wrote: "It is beyond question that once the process of internt.' ional
integration had begun, it would exert such a powerful attraction that, in the uature
of things, more and uore nati~>ns would rally to it and we would arrive at a World
Federal Government."

The simultaneous creation of Atlantic and Pacific federations would, in Mr. Inagaki's
view, mark the beginning of world integratron.

NEWS ITEMS

American.Opinion According to Elno Roper, known for nis
public opinion polls, L&% of the people

in the United States pin their hopes for peace on the foundation of a World
Federal Grovernment. He said that in 1946 only 16% of the population held this
view, and in 1948 only 25%. ^

U.N. Associations The Annual Congress of the World Federation
of United Nations Associations will be held

in Stockholm, from the 24th of Augustto the Ist of September.

New Zealand United World Federalists of New Zealand, a
manber of the WMWFG, has approximately 300

active members. lts president is Mr. G. C. Titman. Up till now the organisation
has been, for the most part, restricted to the city Df Auckland, but a campaign
has just been launched to establish militant fedocaliflt groups throughout the
country. U.W.F, publishes a monthly Information bulletin.
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In 1950, the organisation carried out a referendum in the little town of New Lynn
(5,000 inhabitants). There were two questions: 1. Are you in favour of a world
government with powers limited but adequate to ensure law and order? 2, Are you
prepared to vote in favour of sending delegates 11 the Peoples World, Convention
which will be held in Geneva, starting in December 1950?

of the registered voters, which is the percentage usually voting in regula .•
elections, voted in the referendum, 66% answered "yes" to the first question and
67$ voted "yes" to the secind.

Miss S. Hill and Mr. A. J. Martin, came to Europe as the representatives of the
United World Federalists of New Zealand to the recent meetings at Geneva,

Australia

end of the year 1950.

The Australian section of the WMWFG o,--
ganised two interesting meetings at the

The first meeting was addressed by the High Commissioner of Pakistan in Australia,
His Exaellency, ï. A. Haroon, whose subject was "Pakistan in the Concert of Nations".

The second affair was a banquet in honour of Mr. Gilbert Mac Allister, Chairman of
the British Parliamentary Committee for World Government, who had come to Wellington
and Canberra as the leader of the English delegation to the Commonwealth Parliamen-
tary Association. Mr. Mao Allister spoke on "The Commonwealth and the World
Government Movement."

The Australian section of the WMWFG whose propaganda is based on the slogan
"Local Government for Local Affairs - World Government for World Affairs and for
the Prevention of War" publishes a monthly review, with a circulation of 2,000.

Japan

with T. Kagawa as the Chairman.

Five groups,, of a federalist or pacifist
character, have formed a Liaison Committee

The Union for a World Federal Government organised a mass meeting in Tokyo in
November 1950. Messages of support were received from Professor Einstein,
Dr. A. K. Loomis, from the Chairman of the WMWFG's Executive Committee, Elisabeth
Hann Borgese, from the Prime Minister of Japan, S. Yoshida, from the Ministry of
Education, T. Amano, etc»..

who
More than 5,000 people came to the meeting, Hundreds/were forced to remain ouoside
whfcn the police closed the doors because the hall was filled to capacity, took up
the chant: "The doors of World Federation should remain open."

The meeting resolved to öincentrate on coordinating all the efforts, in Japan,
toward peace through world federati >n and to try, as the first order of business,
to get the Diet to declare itself in favour of World Federal Government. The
wish was also expressed that the WMWFG hold its 5th Annual Congress in Japan.
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At WMWFG The WMWFG Secretariat has recently received a
valuable addition in the persen of Sally Bray,

of Cincinnati, U. S. A, who is a ïuember of the .Executive Council of United World
Federalist s. She is working "f uil time" and is particularly interested in
adminisvrative problems. She is preparing a plan of action,' in line wit h the
financv.l resources of the Movement, to bé submitted to the 4th Annual Congress of
the WMWFG.

Sally Bray, whose enthusiasm for the federalist cause and whose technical capa-
bilities are already well known in the United States, will adia great deal of ef-
ficiency at rue Vignon.

XnternatKnal Liaison Committee The ILCOP, of which the WMWFG is a métober,
of Orgf£>isations for Peace met in Paris on the 14th and 15th of January.

P. HoveDaque and J, Savary represented the
WMWFG â .d there.were also representatives from the F. O, R. International, the W. R. I
.international, the Peace Comirdttee of the Friends (Quakers), the CJvil SesvioA

from several National Peace Councils and an observer from UNESCO.

Among mfjabers of the ILGOP are the Peace' Councils of Germany, Denmark, U. S. A.,
Flnlar.!-!, Great Britain, Norway, Holland, Sweden, and Switzerland, and eight of the
prinoirisj. inteniational peace organisations among them, the International Moveuient
o/ Caióoiic IntelJ sctusls and the International Catholic Student Movement (Pa/c

In th§ cour se of the sessions, the WMWFG representatives pointed out the useful
c )n1,r-lbv..t:Lon the ILCOP could mak e by (1) working out a synthesis of the different
tcc.h.rHfiU3G applicable in tne struggle for peace and the basic doctrines on which
these teohjiiq>j.'is were founded. (2) Getting all the meniber organisations to take
jolat act ion, of lii/ated b'jt, precise scope, to attain certain objectives, basic, to
thw establishment of peace, on which the great majority of the organisations working
for p eau 9 could reach an agreecient.

The next Congress of the ILCOP will be held in August (in Denmark or Sweden) and
vd.ll concentrate on the hast-West question as it af. f eet s the organisatiinof peace/"'

TRIPS TO ROME VIA AIR FRANCE

The Information contained in our memo. on the Rome Congress, dated December
19 th, 195Ü (Stencil no. 166) concerning the possiblities of air travel to Rome
is rio lohger accurate.

Faced with the difficulty of getting the delegates all together at a givan
point at a given time, the plan has had t o be abandoned.

AÏ?L FRANCE and the WMWFG are attempting to work out a new solution. We
will publish the outcome of their talks as soon as possible.

St. 1?9
AJD.24 l 51



COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE

PROVINCIE FRIESLAND

LEEUWARDEN. 20 Jl
Telefoon 3541

KABINET

No. 76*+.

Onderwerp; Nationale Stichting Propaganda
Federale 'Wereldregering.

In aansluiting aan mijn schrijven
van 1*+ April 1950, "Kabinet ,no.210, doe
ik U hferbij te Uwer informatie toeko-
men - desgewenst om te behouden - enige
stukken, welke ik dezer dagen ontving
van de Nationale Stichting Propaganda
Federale Wereldregering.

Bij Uw schrijven van *f April 1950,
no.81880, werd ik reeds door Uw Dienst
omtrent deze Stichting ingelicht.

Behoudens nader bericht neem ik
aan, nat deze inlichtingen nog van
kracht zijn.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,



Sn een boekje i)an de geleerde ongel.se

senrijffer (K.. Q. 9\. onsoc: „:£)e geschiedenis

oan de Oorlog In, zakformaat Lezen wij

aan nel slot:

„HET HOOGTEPUNT van bet MATERIALISME van de oorlog kwam aan het einde. Misschien heeft de atoombom
„niet alleen een veldtocht maar een tijdperk afgesloten. ZELF het logisch resultaat van het voortschrijden der wetenschap*
„VORMT ZIJ EEN NIET TE ONTWIJKEN UITDAGING VAN HET VOORTSCHRIJDEN DER MORAAL."

^Zal de moraal in slaat nifn die uildaging

ie aanaaarden 1 jliel nel onderstaande

urordl een zeer b^hsid?n^_eeroeg_^ og__de^

moraal fan een loonaangeoend deel oan

gedaan.

Nog eenmaal komen wij tot U en leggen U de financiële belangen
van noodzakelijke actie voor de tot standkoming van een Federale Wereldregering voor.

In verschillende brieven en circulaires hebben wij er bewijs van gegeven, dat het ons
hoge ernst is:

dat reeds duizenden hier te lande en millioenen in de wereld achter ons doelbewust
streven staan;
dat mannen en vrouwen van wereldvermaardheid zich zeer kernachtig voor onze
doelstelling hebben uitgesproken;
maar tevens dat het onmogelijk is de kosten te dekken, welke beslist nodig zijn om
ons gehele Volk in al zijn geledingen, te activeren voor uitbanning van oorlog, als
resultaat van Federale Wereldregering:

INDIEN NIET
ook van Uw kant medewerking wordt verleend om ons de gelden te verzekeren,
waarbuiten wij helaas niet kunnen.
Daarom nog eenmaal ons zeer nadrukkelijk verzoek.

Wij vragen U bij deze een bedrag van minimaal f 25,— te willen storten. Wie het doen
KAN en de geweldige urgentie van ons pogen inziet, storte meer. Maar reeds zijn wij dankbaar
als U op onze postgiro no. 54 54 54 een bedrag van f 25,— wilt overmaken.

WIJ MOGEN, WIJ KUNNEN, WIJ ZULLEN NIET RUSTEN, voor heel ons Volk mobiel is
voor DIT, de gehele mensheid omspannende vraagstuk. Dat een ieder zich zijn verantwoordelijkheid
bewust zij en niemand afzijdig sta ten opzichte van wat, naar het woord van de meest bevoegden,
een ieder raakt en een ieder aangaat. Hier past geen afwijzende houding en al ziet men zelf nog
niet de kans van slagen, maak het werken gemakkelijker aan hen, die nog WEL een mogelijkheid
zien en die, gedreven door waarden en krachten van de hoogst morele betekenis, dit LAATSTE
verzoek tot U richten.

Hoogachtend,
HET BESTUUR VAN DE NATIONALE STICHTING
PROPAGANDA FEDERALE WERELDREGERING.

H. A. C. v. d. Kraan Sr., Voorzitter J. N. _G._Koster W. L. van Lissa-Storm van Leeuwen
P. v. d^Linden, Secretaris M. Grünfeld H. H. Waller-Samuels
L. Wemnk" C. J. Jaeger J. de Jong
M. K. Bakker R. Tijsseling K. J. van Helden

Kantoor te Rotterdam: Bergselaan348d — Telefoon 41839-43433 — Giro545454
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Wereld Federalisten
Beweging Hederland.

00 88089

Ter voldoening van het gestelde in Wt schrijven, d»d. 23 Juni
1950 no. 2» 16/1950, betreffende terzijde vermeld onderwerp» moge
ik U berichten, dat de door U gevraagde inlichtingen heden door
mij werden verzonden aan de Heer frocureur Seneraal bij het ft-
reehtshof te Amsterdam, met verzoek voor doorzending aan TJ t» wil-
len zorgdragen*

Aan de Heer Mr« H.A.Wassenbergh,
Officier van Justitie,
Vondelstraat 87
te AMSTERDAM.

HEÏ HOOP33 VAH BB
Voor dese,

Mr. A. van Maanen
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Wereld federalisten
Beweging ïederland. Ontv, bew

Rappe!
Antwoord

Hierbij oog» lic U doen toekomen een rmpport, betreffende
de Wereld Federalisten Beweging Hederland.

In verband net een van deae Beweging uitgegaan verso*k~
schrift, strekkende tot luit verkrijgen van rechtspersoonlijk-
heid, werden mij door d* Heer Offieier van Justitie te Aaater-
daa, bij schrijven van 23 Juni 1950 no. 2» lfi/1950 inliohtingen
versocht omtrent de Gereld federalisten Beweging ïederlan* «DL
omtrent E* A. C* van do Eraan.

He moge 9 verzoeken bijgaande gegevens te willen doem toe-
koaea aan de Beer Officier van JTufitlti*, op «odanige wljs*t dat
de beveiliging van de gegevens niet la gevaar wordt gebraoht.

HBS HOOPD TAK DE DISHST.
Toor deae»

Mr. A« TAB Maan«n<

Aan de KleldrootAchtbare Heer
Kr* A. A* I» f * van Bolleaen,
Prociiretir Generaal, f gd Directeur
van Politie bij net ««rechtsaof
te
A I S 2 S & D A M.



Wereld Federalisten Beweging Hederlaad»

Op 15 Februari 1947 werd te Amsterdam opgericht de
ffereld Bengeld Beweging» Oprichter was Petrqg fn

te Eindhoven,
te

Be Beweging streefde naar de totstandkoming van één
wereldregering» afschaffing van alle legers en oprichting
van een militair vrijwilligerskorps, ter beschikking van
de wereldregering:*

Op 19 Maart 1948 ging de «Wereld Eenmeid Bewei
een fusie aan net de "Hederlaadse
Wereldregering" em we ...

p.B.); ala

_ de algemene vergadering der W.p,B* op 29
October werd besloten het woord aan de naam
dar beweging toe te voegen, teneinde duidelijker te laten
uitkomen, dat de W«f*B* sioh beeohoiart ala de Vaderlandse
afdeling van de internationale organisatie "World Pade-
raliet Movement». gevestigd te Oenève.

In de loop van toet |aar 1948 ontwikkelden aieh, deer
het onbeheerst en demagogisch optreden van de oprichter
en voorzitter P*P.2reaers, in de W«f*B* twee atronlmgem,
één van aanhangers van P.Ï*Kremers en één van die leden,
die een rustiger optreden em een beter doordachte
eatie voorstonden. Set hieruit voortvloeiend eonflii
leidde in Mei 1949 tot royering van emlfe
leden en net aftraden van P*P*Kreners ala Algemeen Toer-
sitter*

Blijkens art* 3 harer sta t aten stelt de W.P.B*!.
aieh ten deel «ede te werken aan net tot stand brengen
van een wereldgemeenschap onder een federale wereldrege-
ring, ter bereiking van welk deel ai j gebruik aal naken
van alle haar ten dienste staande geoorloofde en wettige
middelen»

Het dagelijks bestuur van de W.?.B«H. bestaat vit de
volgende personen*

oorsittert S
terdan,

Ghr, Lyee» te «s-flravenhmge, wenende liiapelstraat 10 te
'»-6ravenhage. Ia november 1948 was Drs» gamien aanweaig
99 een week-end conferentie van leaers en latroditó^'s
van het inmiddels opgeheven, eomanmistiseh georiënteerde
maandblad «9e Trije Katheder". In April 1949 werd aij voor-
gedragen ala lid van het Verbond van «eteaaobappelijke
Cbderaoekers. Hij is redacteur voor ïederlaod van het
Maandblad der Tereaigde Ieti«« "Wordend* Wereld".

te Amsterdam» E.v.d,31uis-Pintelaaa ia lid van de gemeen-
teraad van Amsterdam, gaf in 1946 voorlichting aan gewe-
tenabeswaardcn inaaJce krijgsdi«n»t, trad in Juli 1947 alfl

«a *
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op, op oen proteatvergadering tegen de politiële
actie in. Indonesië, belegd door d* Vereniging Kedvrlaud-
Indanesi« «n te Hederlandee Yrotwen Beweging «n i» vlo«-
vooraitster van de afdelirig Amstördna van d» P.v.d.A*
Ylc»-"Toorgitt«rt Br* F.Thorbeoke; van hem zijn hier geen
gegevtms beleend.

TO
3ecret«reaa(s i MeJ„ A.M.SchiltaielJerj van haar

r geen gegevens bekend.
t Anna, Cornelia Koestal* geb.geb.

ZH3-1W7 te Amaterdem, Kantoor öedteaae, wtmanae öalilai-
etraat 199 te 's-flrsvenh&,*». Ven baar aijn geen rerdere
goffBTons beleend «
Als politiek adviseui' Taxi bet lxoofdb«Btuux van de W. f. B.H.
sou optreden Br» Josepfr 8gaffif g«b. 5-1-1897 te
wonende O.Z.Toorb«rgiral

Sr* Soys behoorde tot de oprichters T»n het «9 19-12-
194@ te Amsterdam opgerichte "Comité voor Trede ia XaAone-
sifi", *&8 in 1946 ïaedeworkar van het iseandbl&d «Oost-Enrop»"
ea werd la 1 943 Toor^dragsn als hoogleraar ran d» zevende
(politiek-aociale) faculteit der /lueterdaaae TSttvereiteit,
£n welke functie Mij echter nl«t werd b«Aoea .̂

UB wetenschappelijk adviseur van A» f«F*3.£* tr«*dt
op HIT» JfrfonyiTHfrg rMrtlMaa ^llafubcttt ttarle Alp'h^iTiiff^* J&Mmim»
berg, gêb. Vë^4»TW/ "t» ^ÜtyJiau woöaëttde Cerel Ecïitlera»-
s»«« 171 te fs-(traveaha««.

Dr* Zomienberg la voorzitter der afdeling 's-Graven-
hage van de vereniging nH»derland-ü.S.S.R** «n vooral tter
van de Haagse afdeling van het "Terbond van tetensehappelij-
ke Otidersoekeraw. Br* 2onnarib«rg is geen HA der C«P*H*t
doch koeatert grote sympathie voor het hed«ndaa^»e Ra01and.

i , /

Haast de W.p.U.S.» doch. naiwr mat haar verbonden, be-
staat de "Hation&lg StichtJücLg tot f 1t»Tffit«ring en active-
ring van ae jropaaanaa voor »grexar»g»riaMff< aie we doei
heers geiö in te sameien ter oiidersteuoiagvan de finanoiftn
van het weraldfedoraliame in het algemeen en -nat 4» W.ï.B.K

ioel
van. 4e) f Inanollbi

van het weraldfedoraliame in het algemeen en -nat
in het bijzander»

De voorzitter en taverne de stierende kraoht van dexe
stichting 10 Hendrik Albert Chriatiaan van de graaa. «tb*
6^6-1887 te Aasterdam, wonende te fioiteriam, ié^fMlÜHn
348 d*

Van de 2raan richtte 99 1-8-1945 de «Organlsmtie ter
bevordering van Rede» Becht «m Waarheid" op, welk» org&zLl
satie pacifistisch ea antl^nllitairietiBeh wao ia«eat«ld.
Hij i® oud-Jeugdleider der Hervormde Kerk «m owfl-raadalld
van Rotterdam voor d* Anti-Eavolutionn»ire Partij, voor
welke partij hij la 1941 al» 114 bedankte.

Van de Eraan Is overtuigd anti-mllitGiirist ia gftf
alch op 8 Septeaber 1947 op als lid van *£»rk «a Trede".
Si j ia anti-coaumnistisoh. Sind 1949» begin 1950 wa»
2e Peaain|pB»«eter van de W»f.B.H.



PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITffi
T E A M S T E R D A M

No.

Bijlage :

87
z 16/1950

AMSTERDAM,

AC W**f j

i.n verband met een bij mijn parket

in behandeling zijnd verzoekschrift strek-

kende tot het verkrijgen van rechtspersoon- j

lijkheid voor de vereniging Wereld federa-

listen Beweging Nederland heb ik de eer

U te verzoeken mij omtrent deze vereniging

en haar bestuurslid H.A.C.van de Kraan

te willen inlichten.

De Officier van Justitie;

Binnenlandse Veiligheidsdienst

te Den Haag,

U.G.S, 1001 - 10.000 - 1949
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Betr»t lereldfederalisten beweging»

In aan slviting op een eerder geschreven rapport over
een op verzoek van B I? gedaan onderzoek naar de «te»
reldfederalistenbeweging hier te lande kunnen nog Se
volgende.ffiogelijk min of meer van belang sijnde gege-
vens worden verstrekt»

Sedert enige maanden bestaat de *>Sticht*
ienst Wereldfederalisten" gevestigd te
ot deze stichting behoren de navolgende personen t
ĤOLZ HAU r̂ Dapperst raat 5l»Amsterdam en diens broer,
waarover geen verdere gegevens bekend zijnf
BKEff5CHRb;.ÜJfcB.een in de filmwereld bekend man, even-
eens vermoedelijk woonachtig te Amsterdam} ^,.
HOi&M tG * H. «oud-directeur van de stichting *IMlp voor r V/^^
önbehuisdem*,Valeriusstraat 25>l»te Amsterdamfen diens
gewezen secretaresse Me J,» van der BEBfttwaarvan evenmin

gegevens bekend zijn»

stelt •-zich'• ten doolt door het verschaffen
van persberichten de belangstelling voor de idee Wereld-
eenhel d te bevorderen»l
Tot dusver zijn het nog slechts minder bekende of streek-
bladenfdie de gezonden berichten publiceren,o.a»MDe Nieuwe
Post*- "Akkerdijker Courant*«Grotere bladen tonen nog geen
belang s telling «De werkzaamheden voor de stichting worden
uit eigen middelen betarldf kantoorruimte is ter beschikking
gesteld door de huidige werkgever van Me.1.van der B£BjSTge-
vestigd 0«Z»Achterburgwal 93«te Amsterdamse feitelijke
werkzaaahèid geschiedt door de heer HOHIR8 en Me.1*van dt
BERG»De andere Stichtingsleden vormen een autonome sectie
yolkssteaciing • 3e activiteit van dit groepje bc
het plaatsen van advertenties,waarin aöhaesie gevraagd wordt
b,v.voor het verbod van de atoomboa e.d.aakenjln verband met
de huidige activiteit van de landelijke vre3esraad met betrek-
king tot d<> bekende verklaring van Stockholm is het van belang
hier van kennis te dragen*

-2-
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De bekende fusie van de toenmalige Wereldeenheid-
egingtKEËlIEI©) en Wereldfederalisten-groepering
UÜHMAHS) heeft geleid tot een reeks van conflic-

ten in het hoofdbestuur van de Wereldfederalisten»
Beweging | waarvan het resultaat wel bekend is geworden*
Zou nog prijs gesteld worden op details voor persoon-
lijke zaken dan kan uitwerking van verkregen gegevens
alsnog geschieden» Vermeldenswaard is misschien nog f da t
de schuld van Fl»7000*- door KBEMEBS zou zijn voldaan*
waarop het faillissement van PH.00 zou zijn ingetrokken,

De thans bestaande Wereldf ederalisten Beweging Kederland,
zou 4 i. 5ÖOQ leden . tellen en, sedert enige weken, onder lei-
ding staan van fir a • H« J • NAMHEg t dl» hoofdredacteur is van het
blad " Wordende Wereld" een Nederlandse uitgave van de SS©
(Unesco) «Deze KAKKEN is zeer bevriend, met Se bekende
Pr»20Î KBERS «ra heeft deze laatste in het gezelschap van de
Wareldfederalisten gebracht.

D© W*F*B*K* geeft een "contactorgaan" uit,waarvan bijgaand,
ter inzag e, een exemplaar wordt toegezonden»

t» De gedachte aan wereldfederalisme leeft onder de Neder*
andse studentenwereld opvallend sterk.De groepering van

deze jongeren kent wel een binding met de Internationale
Beweging, maar staat volkomen los van de W.F.B*H*

e» De studiegroep voor wereldfederalismef destijds gevormd
door de uitgestoten leden van de Wereldfederalisten beweging,
met name de heren SCIIUURMANS en B3EHMB KOK heeft, nadat de
W*F*B*£* het royement van genoemde heren ongedaan had gemaakt^
feitelijk opgehouden te be staan»SCHUURMAKS en DIENAAR WK heb-
hebben in de W«F«B.N» geen leidende functie»

f. De burgemeester van Amsterdam heeft kort geleden aa» het
Hegioen van Wereldburgers toestemming geweigerd tot het orga-
niseren van een soort referendum, waarbij gebruik g erna kt zou
morden van tijdelijk op de openbare weg te plaatsen stemlo-
kaaltjes»

c» Door het tactvol optreden van de W. F.B »N «-bestuurders
heeft KBEMEBS geen gezag meer in het Internationaal Verbond
van Wereldfederalisten*

16,6,50



UITTREKSEL

Uit r OD 345 Naam: MAANDRAPPOHT^N NOORD-HOLLAND.

Voor : OD 987 Naam: WERELD FEDERALISTEN BEWEGING.

Ag. nr: 8?198 Afz. : ID Haarlem Datum: 25-5-50.

Aard van het stuk: Maand o ver zicht no.4/1$50 (April) van ID Haarlem.
"Bereid Federalisten Beweging"
Op de gewestelijke Werkconferentie der Y?PB te Haarlem, Bloemendaal en
ZandVoort, trad o.m.als spreker op Dr.J.M.E.A.Zonnenberg, de veel om-
streden* figuur uit de krijgen van de verenigingMNederland-USSRM.Deze
voormalige hoofdbestuurder van Fü en thans nog spreker op hun "bijeen-
komsten treedt thans nogal op de voorgrond in kringen der WFB.Hen had
hem zelfs voorgesteld als candidatft voor het Hoofdbestuur. De afdeling
Haarlem heeft hem als zodanig afgewezen aangezien zij deze felle»
cynische en sarcastische figuur die in de kringen der ?/]?B de bijnaam
heeft van"de katholieke communist" niet de geschikte persoon achtte
om in het H.B.zitting te nemen.
sinde.

Uitgetr. door: IY Op aanwijzing van: B V

Datum: 23-9-50.
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Het Wereldfederalisme
en de Vergde Naties.

De V.UT. van grote bete
het

OP KAART

PAR:

Bericht •
Bron s Betrouwbaar
Inhoud s betrouwbaar.
Actie s
Copie s

W MEI 1950

DienstgerteimAQ)/n

Onderwerp»
Gewestelijke werkconfe-
rentie '»W»F»B»« -22»4»50.

Op Zaterdag, 22 April 195O werd in Gebouw "Dependance",
Raamsingel 3O,een Werkconferentie gehouden voor de af-
delingen Haarlem,Bloemendaal en Zandvoort van de «Wereld
Federalisten Beweging» (zie bijlage D*

Zaalcapaciteit: 130. Aanwezig: 60 personen.
Het wa» pl»m. 16 uur toen voorzitter J«J»M. Sierhuis
met een korte inleiding,waarin hij het doel der confe-
rentie zeer in het algemeen uiteenzette,de conferentie
voor geopend verklaarde. Hij gaf hierna het woord aan
Drs» H.J» Nannen,die een inleiding hield over s
Het Wereldfederalisme en de Verenigde Naties» Spreker»
die volgens mededeling hoofdredacteur is van het maand-
blad der Verenigde Naties en behoort tot de leiding
van de «Nederlandse Jeugd Gemeenschap*, gaf een duide-
lijke uiteenzetting van de betekenis van het wereld-
federalisme,waarvoor het juiste begrip gewekt moet wor*
den. Daarnaast verklaarde hij het werk der Verenigde
Naties dat beschouwd moet worden als de tastbare vorm
van wereldsamenwerking,voor welk werk van de zijde der
wereldfederalisten ,aldus spr.,grote belangstelling be-
hoort te bestaan* Hij poneerde stellingen,die,naar hij
mededeelde,behandeld waren op een conferentie van wereld
federalisten in Maart 195O in de Int. School voor Wijs-
begeerte te Amersfoort»
Eerste eis voor de wereldfederalist is,zei spr.,het werk
der V.N. met belangstelling te volgen,te beschouwen en
de betekenis daarvan t.o.v» het wereldfederalisme te

, overwegen. Einddoel is het wereldfederalisme,de tast-
bare wereldsamenwerking is thans aanwezig in de V*N»
Hoe de meningen over het practisch nut der V.N. ook
uiteenlopen,niet ontkend kan worden,dat daar de basis
voor wereldsamenwerking gelegd is en dat toenadering der
volken hierin mogelijk wordt* Daarom is de V.N. voor
het wereldfederalisme van grote betekenis» Van het
grootste belang is de V.N» Le* als studie-object,aan-
gezien in de V.N. talloze problemen voorkomen die la-
ter ook bij een wereldregering aan de orde zullen komen
2e« als voor-stadium naar wereldregering,omdat het goed
en juist werken van de V.N» de mogelijkheid van wereld-
regering dichter benader*. Daarom vindt spr. het zo
jammer,dat de interesse voor het werk der V.lf» zo uiter-
mate klein is. Ook ziet hij het bezwaar dat de verschil-
lende volkeren in de V.N* vertegenwoordigd zijn door
hun regeringen,waarbij de houding dezer regeringen voor-
namelijk bepaald wordt door het Ministerie van Buiten-
landse zaken. Taak van de wereldfederalist is het zelf
het werk der V.N. te kennen en daarvoor interesse te
wekken bij de brede UK ssa». De samenwerking dr?staten
in de V.N» geschiedt op basis van vrijwilligheid,eenstem
migheid is dus vereist e, vandaar het vetorecht. Gedwon**
gen samenwerking zou eenstemmigheid uitschakelen.
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Veiligheidsraad»

Wereldfed» positieve
Veiligheidsraad nega-
tieve vredesarbeid.

wereldregering
geen adviseerkracht
doch regeerkracht.

Moe moeten de wereld-
federalisten staan
tegenover Amerika en

Contact
West.

tussen Oost en

De samenwerking der volkeren in een wereldregering,even-
eens op basis van vrijwilligheid»sluit deze eenstemmig-
heid dus eveneens in en zal voorwaarde zijn bij het re-
geren. Hiervoor is echter nodig dat de volkeren een juis
begrip hebben voor de volkerengemeenschap en de verant-
woordelijkheid hiervoor voelen*
Het voornaamste orgaan der V»N« is naar algemene opvat-
ting* de Veiligheidsraad. Deze opvatting wordt niet ge-
deeld door de wereldfederalist,die de economisch-socïa-
le organisatie en de afzonderlijke gespecialiseerde afde
lingen ziet als organen ter voorbereiding van een wereld
regering door positieve vredesarbeid,terwijl de Veigheid
raad negatieve" vredesarbeid verricht» In de eeonomisch-
sociale en andere gespecialiseerde organisaties vinden
besprekingen plaats tussen mensen met de meest uiteenlo-
pende opvattingen op alle gebieden» Juist deze bewust**
wording van elkanders meningen brengt de mogelijkheid va
samenwerking nader. De V.N. is dus het lichaam waarin op
heden samenwerking der staten plaatsvindt» In de V»ET*
zijn ook alle voor een wereldregering benodigde organen
aanwezig». Deze organen bezitten slechts adviseerkracht
en naar de mening van Lord Boyd Qrr moet aan deze organe
regeerkracht worden verleend om tot wereldregering te
geraken» Het is de taak van het wereldfederalisme de
volkeren te stimuleren hun regeringen in deze richting
werkzaam te doen zijn. Het Nederlandse volk moet dus ook
een juist begrip voor wereldfederalisme en wereldgemeen-
schap bijgebracht worden, (bijlage 2.)
Drs» %nnen bracht deze inleiding rustig zonder rhetori*»

^ i*-, l sche omwegen»in tegenstelling tot Dr,. Zonnenberg die
door veel gebaren en mimiek een meer persoonlijk tintje
aan zijn inleiding gaf die doorspekt was met ironische,
cynische en sarcastische opmerkingen,meestal op het juis
te moment geplaatst,waarbij het opviel dat hij nauwkeuri
luisterde naar de reacties van zijn gehoor. De titel van
zijn onderwerp wass "Hoe moeten de wereldfederalisten
staan tegenover Amerika en Rusland ?*» De samenvatting
van zijn vootlracht wordt hierbij gevoegd (bijl«3)»
Spr. beweerde dat buiten het normale diplomatieke con-
tact geen contact tussen Oost en West bestaat. Het pu»
bliek wordt door de pers op eenzijdige manier voorgelich
pr. toonde "De Telegraaf1» en wees op de artikelen die

4 .

Eenzijdige voorlichtingde voorpagina sierden,waarin slechts sprake was^an, on-
door de pers* rustbarende berichten ^ '

De rol van Rusland
de V.ff.

in

Vei lighe idsr aad •

Toelating "nieuwert

China tot V.R»

YjreayarYwVMTrraraaf^^
jpQOC in het kader van de "koude oorlog» passend* Spr»
betoogde dat dit niet bevordelijk was voor een goed
contact tussen Oost en West. De rol van Rusland in de
V.N. besprekend,zei Dr» Zonnenberg,dat de U»S»S.R« zich
stipt aan het handvest der V»N» hield. Spr. tekende
daarna op een schoolbord het schema van het federale
wereldbestuur,de Veiligheidsraad.
le« "The big five'» t.w.s U.S.A*iU.S.S.R»jEngeland-,Chinai
Frankrijk.
2eï de kleine landen t.w. SquadoriEgyptejCubajNoorwegeni
India;Joego Slaviö.
Aan de hand van dit schema toonde spr» dat de toelating
van het nieuwe China afhankelijk zou zijn van de stemmen
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van Equador en Cuba,omdat 7 stemmen vereist zijn en Anerika
zich niet zal verzetten tegen de toelating en dus zijn veto
niet zal uitspreken,terwijl Joego Slavii,wat de praktijk be-
wezen heef-t,niet tegen Rusland stemt. Ook van Egypte en Noorwe
gen kan,gezien de uitlatingen van Trygve Lie en van Tawzi Bey,
verwacht worden dat ze voor stemmen. Spr. vermoedt niet dat de
vertegenwoordiger van het nationalistische China met de toela-
ting accoord zal gaan (gelach). Het is nu eenmaal een feit dat
China langs de weg der revolutie onder nieuwe machthebbers ge*»
komen is,maar het is een voldongen feit en spr. kan alleen maa
hopen,dat event» veranderingen hier door middel van de stembus
tot stand zullen komen* Spr, verwacht,aan de hand van hem ter
beschikking staande gegevens,dat het nieuwe China in de komen-
de zomer zal worden toegelaten. Spr» wijst er vervolgens op,
dat veel kleine landen,gedeeltelijk vriendje van rechts en van
links, nog wachten op hun toelating. Amerika wil de links en
niet toelaten,omdat het communisten zijn die de mensenrechten
schenden,maar merkt spr. op: ergens anders worden deze rechten,
ook nog wel eens geschonden, terwijl Rusland de recht s en niet
wil toelaten,omdat de linksen er niet inkomen» Dr» Zonnenberg
vindt de opvatting van Amerika niet logisch,omdat volgens hem
de mogelijkheid bestaat,dat de gewraakte landen door het con-
tact met de andere landen opgevoed worden*
Spr» vestigt dan de aandacht op het voornaamste permanente or-
gaan van d e Veiligheidsraad,het Generale Staf comité met de
twee hulporganen: de Atoomcommissie en de Commissie voor Con-
ventionele Bewapening . Aan het lijvige rapport van het gene-
rale stafcoraite' wordt door de pers geen aandacht besteed,ook
al omdat men over speciale relaties bij de V»N» zelf moet be-
schikken om hieraan te komen en het dan nog niet zo gemakke-
lijk is* Het rapport van de atoomcommissie wordt heerlijk uit
gesponnen,omdat het,volgens spr.,lekker sensationeel is,terwij<
het rapport van de commissie voor conventionele bewapening er
ook al bekaaid van af komt. Voorlichting in de pers is de
hoofdzaak en daar moet op aangedrongen worden. Er moet niet
zoveel over «koude oorlog'*,maar meer over de "warme vrede" ge*»
sproken worden. Spr. waarschuwt de aanwezigen zich niet z6 doo-,
zijn woorden te laten beïnvloeden dat men uit eigen partij of
kerk treedt,maar dat men in die partij en in die kerk in de
door hem bedoelde richting werkzaam moet zijn» "Tracht,zegt
spr»,Uw dagblad er toe te bewegen een speciale rubriek b»v»
"Het vredesfront" te openen,dan gaan we de goede richting uit
-We moeten af van de sensatie en gruweilectuur"»
Bij het voorstel tot ontwapening wilde Amerika de atoombom uit
zonderen,terwijl Rusland alle wapens hierbij wilde betrekken,
.welk Russisch standpunt,volgens spr.,toch wel logisch was»
(Ook hier kreeg spr. door zijn handige voordracht de lachers
weer op zijn hand}»
Tenslotte wees spr» op de belangrijkheid van de pers,die al-
les kan doen om het publiek op de juiste manier van voorlich-
ting te dienen,hetgeen tot nu toe door geen enkele krant ge-
daan is«
Het viel op dat spr. opmerkingen als wje moet oppassen met dit
te zeggen anders ben je communist'» afwisselde met gezegdes als
"dat mag je in het communistische kamp niet zeggen».
Typisch was het ook dan de aanwezigen verdeeld waren in hun me-
ning over de persoonlijke politieke inzichten van Dr. Zonnen-

J' berg. sommigen vonden dat hij het Amerikaanse standpunt
verde-



•nn

N '
—l

Economische
structuren en
wereldfederal.

Hoe staat Rus-
land t»a«v» het
wereldfedral»

* anderen meenden uit zijn woorden een verdediging van de Rus-
sische buitenlandse politiek te mogen afleiden» Over het al-
gemeen beantwoordde de rede van Dr» Zonnenberg niet aan de

/L_—verwachtingen.
'T Na de rede van Dr» Zonneberg deelde de voorzitter mede,dat

Drs» Chr* N. v» Wijngaarden verhindf'd wqs zijn inleiding te
houden over "Economie en Wereldfederalisme11» Dr» de Rooy uit
Bilthoven was bereid gevonden a l'improviste een inleiding te
houden obers «Economische structuren en wereldfederalisme".
Deze nog jonge spreker,Dr» in de economie.hield zijn inleiding
rustig,beredeneerd en doordacht. Hij gaf een uiteenzetting
van d e bestaande economische structuren t»w» de in Amerika gel-
dende ondernemersgewijze productiejifree enterprisejde centrali-
&&§R6$tfS°{$:n3t$ailn, §HSè̂ ?lin¥§ ̂ e me/êvorni van ondernemr*sgewijze

in West Europa» Hij besprak de
ontwikkeling in Amerika,het charter,de anti-trustwet en de gro-
te crisis in 1929 als gevolg daarvan de werkeloosheidsbestry*»
ding o.l»v» Roosevelt door het ten uitvoer leggen van grote
werkplannen. Hij deelde terloops mede,dat de Amerikaanse rege-
ring weer grote werkplannen in portefeuille had* In dit land
van vrij e onderneming bemoeit de staat zich dus alleen met dat
gene,waarmee niemand zich inlaat,dus b.v» de werkloosheid*
Hierop doorredenerende zei spr*,dat»aangezien niemand de fabri-
cage van de atoombom ter hand genomen had de staat dit ook
tot zich trok (deze conclusie deed Dr. Zonnenberg enigszins
lachende nee-knikken)*
De centrale economie in de U.S.S *R» schakelt het arbeidsloos
inkomen uit. Het apparaat waardoor deze centraal economie ge-
leid wordt is het Planbureau. In dit systeem wordt ook de na-
druk gelegd op de eer om te arbeiden,zodat het b.v. een uitver-
kiezing is een Stachanowitzarbeider te zijn*
Bij de z»g» mengvorm wordt de ondernemersgewijze productie be*»
perkt door staatscontrole op productie,prijzen en winsten»
Dit is b.v» in Nederland het geval. Spr. wijst er op dat de
Nederlandse regering de soc. motiefkracht bij de wederopbouw
niet heeft doen gelden» De wereldfederalisten dienen zich op d<
hoogte te stellen van deze economische structuren,waardoor de
handelswijze op politiek terrein dikwijls verklaard kan worden
Na deze inleiding werd gelegenheid gegeven de broodmaaltijd
te geï?buiken en werd besloten de discussie niet in drie groepen
plaats te doen vinden,maar de vragen aan de sprekers te laten
stellen,zodat iedereen zich direct van de discussies op de
hoogte kon houden»
pl.m. 19 uur werd begonnen met de discussie en de eerste vraag
die aan Dr» Zonnenberg gesteld werd,was- hoe staat Rusland
tegenover het wereldffederalisme "i
Antwoord» Rusland beoordeelt het wereldfederalisme aan de hand
van de prattische politiek. Is het wereldfederalisme van in-
vloed dan zal Rusland zich hiervoor interesseren, Roosevelt en
Stalin waren de eerste wereldfederalisten. De S»U» is alleen te
benaderen via het strikt handhaven van het Handvest der V.N»
Hoe gek het ook mag klinken,de Russen hebben een Recht en Wét-
complex. Rusland heeft niet de slechtste beurt gemaakt bij het
handhaven van het Handvest der V.N» Al die veto's zijn alleen
maar te beoordelen met kennis van zaken. Wat erover in de kran-
ten geschreven wordt is geen juiste weergave» Wanneer de we-
reldfederalisten «international-minded* zijn,dan zijn betrekkin
gen met Rusland mogelijk. Een anriar.*

d *en .andere w eg i er niet. De Russen
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stikken nu eenmaal van wantrouwen,dat moeten we wegnemen.Als
het dan mislukt hebben we ons niks te verwijten*
Vraags hoe is de houding van de wereldfederalist t.o.v. het
Atl. pact. ?
Dr* Zonnenberg tekende de verzamelde eenheden en daarnaast de
grote eenheid Kusland» West Europa probeert achterstand in bewa-
pening in te halen* Zolang geen federaal wereldbestuur bestaat
probeert ieder zich te bewapenen» De communisten zijn tegen het
Atl. pact omdat zij hierin voorbereöingen zien voor een aanvals-
oorlog. Het Atl» pact is een onderdeel van defensieve strategie
Volgens spr» wordt met het Atl» pact niemand aangevallen, ffuropi
telt 8 divisies, Rusland 14O divisies. Het gevaar bestaat wel,
dat,wanneer de bewapening op gelijke voet staat,een of andere
generaal de kans ziet om tot operaties over te gaan,daarom is
het taak om de regering zich duidelijk te laten uitspreken over
de defensieve bedoelingen van het Atl. pact» Of Stalin als
persoon geen beletsel vormde voor een toenadering tussen Oost
en IN est, was volgens Dr» Zonnenberg in de eerste plaats een in-
terne aangelegenheid voor Rusland,maar hij zag dit niet zo ^
zwaar omdat Stalin b»v» ook de idee der wereldrevolutie helemaa
had laten varen.
De Hr» Schulte,leraar Frans,vond het nodig om erop attent te
maken dat het A.N.P» geen eigen berichtgeving heeft maar een
filiaal van Reuter is»
Dr. Zonnenberg zei dat hij veel aangename relaties bij het l
A.N.P. had,maar dat belette hem niet te zeggen,dat hij geconsta*-
teerd had,dat een Heuterbericht nog een beetje lelijker door
het A.ST.Ê. gebracht was* Ook hier gold dus weer zijn advies:
juiste voorlichting. i
De Hr» Schulte vroeg ook begrip voor de houding van Rusland
b.v. ten aanzien van het voorstel van Churchill om overleg te
plegen met de S.tJ*, omdat de S»U» niet vergeten zou hebben,hoe
anti-Russisch Churchill b»v* in de jaren 1919-1920 was en dat j
het ook de Kngelse legers geweest waren die toen Eusland aan-
vielen, l
Dr» Zonnenberg was het hiermee eens en zag de moeilijkheid ook j

het feit,dat Eusland een positief doel heeft hetgeen West
Europa mist*
Dr» de Rooy kreeg de vraag gesteld of de spanning tussen Oost
en West aan ideologische dan wel aan economische verschillen
te wijten was.
Antwoords aan beide,hetgeen een allenzins begrijpelijke uitleg
kreeg.
Ook Drs» Bannen kreeg enkele vragen van mindere betekenis te
beantwoorden,waarna deze spr» de concept richtlijnen der W»P*B»
behandelde (bijgevoegd)» Hierover ontstond regelmatig discus-
sie waarbij echter de gedachte gewettigd was dat vragenstellers
zichzelf graag hoorden praten*
Nadat Drs» Wannen alle vragenstellers beantwoord had,werd de
bijeenkomst te 22*15 uur beëindigd*

fe lg Mei 1950»

B.V.B*



WERELD FEDERALISTEN BEWEGING JffiSERLAND

Afdeling Haarlem

Secr.s Florastraat 16
Telefoon 12459

HAARLEM, 15 April 1950,

Hierbij nodigen wij U uit tot "bijwoning van de gewestelijke

conferentie van de Wereld Federalisten Beweging Nederland, welke

gehoudeJi wordt op Zaterdag, 22 April 1950 in gebouw "Dependance",

Raamsingel 30, Haarlem.

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en geldt als toegangsbewijs.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgts

14.45 - 15.— uurs

15 15.30 uurs

15.30 - 16.— uur8

16. 16,30 uurs

/

16.30 - 18.— uur:

18 19.— uurs

19. 19.45 uurs

19.45 - 22.— uurs

Opening door de Voorzitter,

Inleiding door Drs. H.J.Nannen overs

"HET WEEELD-FEDERALISME
EN DE VERENIGDE .NATIES".

Inleiding door Dr. J.M.E.M.A.Zonnenbergovers

"BESTAAT ER NOG EEN CONTACT TUSSEN OOST EN
WEST?" HOE MOETENDE WERELDFEDERALISTEN STAAN
TEGENOVER AMERIKA EN RUSLAND?"

Inleiding door Drs. Chr. N. v. Wijngaarden over J

"ECONOMIE EN WERELDFEDERALZ5ME"

Discussies in 3 groepen.

Broodmaaltijd (zelf meebrengen)

Verslag van rapporteurs over de discussies.

Drs. H.J^Nannen onderwerp!

EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR"PRINC
DE W, F. E. N.

Wij wekken de leden en genodigden op tijdig aanwezig te zyn!

Namens het Bestuur,

J.C.SLIKKER
Secretaris.



Concept richtlijnen der W«F.B.H.
L. De W.F.B.N., waarvan het lidmaatschap openstaat voor iedere Nederland-

se ingezetene, zonder onderscheid van ras, wereldbeschouwing of poli-
tieke partij, stelt zich ten doel mede te werken aan de vestiging van
een wereldgemeenschap onder federale wereldregering.

2. Zij ziet,deze vestiging als een geleidelijke ontwikkeling, waarbij de
staten souvereine bevoegdheden , alleen voor zover deze de wereld als
geheel betreffen, overdragen aan een wereld-gezagsorganisatie. Deze
ontwikkeling zal afhankelijk zijn van de mate van groei van het inter-

xnationaal rechtsbewustzijn der volkeren.
/J. De W.F,B.N. erkent dat het door vrijwillig overleg tot stand komen e-

ner wereldregering eveneens in hoge mate afhankelijk is van de poli-
tieke en sociale omstandigheden, waaronder de mensen leven.

l. De W.F,B»N. meent dat haar streven naar een wereldgemeenschap niet
slechts ten goede komt aan de internationale, verhoudingen, maar, in
wisselwerking hiermede, de politieke en sociale omstandigheden in ei-
gen land ten gunste zal beïnvloeden.

5. Deze verhoudingen zullen zo moeten zijn dat ieder mens door gelijke
ontwikkelingskansen zo volledig mogelijk als mens zal leven, met er-
kenning van het recht van de bestaanszekerheid en van het recht op ar-
beid, overeenkomende met zijn aanleg en bekwaamheid, alsmede meer in
't algemeen met erkenning van de rechten vervat in "De Verklaring van
de Hechten van de Mens".

S. Principieel stelt de W.F.B.N. zich op het standpunt dat onder een We-
reldregering het recht op persoonlijke vrijheid van geloof en geweten
blijvende eerbiediging moet vinden.

7. De W.F,B,N. is er zich van bewust dat de waarden genoemd onder 5 en 6
alleen tot gelding kunnen worden gebracht in een vredestoestand welke
niet door kracht van wapenen is verkregen - daar deze alleen een afwe-
zigheid van strijd veronderstelt - maar alleen bij een positieve vre-
de, gebaseerd op vrijwillige samenwerking der volkeren. Zij acht dan
ook de oorlog geen middel om internationale problemen op te lossen.

3. De tot nu toe gehuldigde democratisce practi.jk voor het binnenland
waarbij krachtens een meerderheidsbesluit geregeerd wordt, zal, onge-
acht hoe men haar beoordeelt, voorlopig niet van toepassing kunnen
zijn op de werelds amenwerking der volkeren. Immers, deze democratische

v practijk betekent bij vitale geschillen tussen staten; oorlog, zolang
dwangmaatregelen, waartoe bij meerderheid der Statenleden besloten
wordt, zich tegen een eveneens souvereine (gewapende) minderheid kerer.
Daar achter de statentegenstellingen de tegenstellingen van de poli-
tieke partijen en hun ideologieën staan, veronderstelt een wereldre-
gering al een ver voortgeschreden politieke vrede, evenals deze de tot
standkoming van een wereldregering bevordert.

9. De W.F«B»N. erkent de noodzakelijkheid om mede.te werken aan, alle po-
gingen om oorzaken van oorlog weg te nemen. Daarom zal zij het inter-
nationale gesprek in de V,N. en andere internationale organisaties
krachtig moeten steunen, in afwachting van een hoger stadium van intei
nationale organisatie, in het bijzonder de Veiligheidsraad en zijn
wijze van besluitvorming (eenstemmjlgheidsregel)
De W,F.B,N. gaat er echter van uit dat alleen met steun der volkeren
zelf door een wereldorganisatie, gelijk die der V.N., een federale
wereldregering kan worden verwezenlijkt.

10. De W.F.B.N, dient zich rekenschap te geven van hetgeen het begrip vrc
de in positieve zi£ omvat. Daartoe zal zij een beroep moeten doen op

-de wetenschap-



de wetenschap, welke hier een grote dienende taak heeft. Zij zal te-
vens haar medewerking moeten verlenen bij het coördineren van die in-
stellingen, welker werkzaamheden in deze richting liggen. Tevens
moet zij stimuleren elke poging-"om., het vredesvraagstuk wetenschappe-
lijk te bestuderen. •.. • • - . . .

11. De W,P.B.N. is ervan overtuigd' dat intellectuele belangstelling in
de wereldproblemen wel belangrijk is j maar dat deze steriel blijf t, als
zij niet door het besef van de mede-verantwoordelijkheid tegenover de
medemens in 't bijzonder en de mensheid in het algemeen voert tot een
persoonlijke levensinzet om door woord en daad mede te werken aan de
voorbereiding van een wereldvrede in positieve zin. Immers het gaat
hierbij om het behoud van de'hoogste menselijke waarden. Zo gesteld is
het duidelijk dat op allen die de geestelijke en materiele, zprg hebben
voor een volk, de grootste verantwoordelijkheid rust.

12. Daarom acht de W.F.B.N. het ook een eerste vereiste dat degenen
die voor de leiding in het internationale leven zijn aangewezen, niet
alleen personen zijn, die aan de hoogste eisen van karakter en levens--
inzicht voldoen, maar dat zij tevens inzien, dat zij in wezen en op de
lange duur het belang van hun volk alleen dienen, indien zij uitgaan ,
van de wereld als geheel. '

13. In de overtuiging dat op het gebied der positieve vrede voor de
kleinere staten de mogelijkheid tot initiatief nemen ligt, in overeen-
stemming met paragraaf 9 der eenstemmig aangenomen Resolutie der As-
semblee der V.N. van 14 December 1946, acht de W.F.B.N. het haar
plicht om de eigen Regering te verzoeken in deze handelend op te
treden.

H. De W.P.B.N. ziet het als haar taak het Nederlandse Volk. met de
door de wetenschap verstrekte gegevens voor te' lichten, 'het te acti-
veren voor het wereldvredesvraagstuk en het besef te wekken of te
versterken van zijn verantwoordelijkheid te midden der volkeren. Bij
alle activiteit der W.P.B.N', in deze zal iedere handeling het ken-
merk van de positieve vrede moeten dragen. Zij gaat daarbij uit van
dat deze vredesgedachte niet het monopolie is van een groep of par-

- tij. Immers in alle groepen en partijen, zijn mensen die bereid zijn tot
samenwerking ter bevordering van een duurzame vrede, met erkenning
dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan, maar door de schuld
der mensen. Om bovengenoemde redenen zal de W,P.B.N. haar volledige
zelfstandigheid moeten bewaren tegenover partijpolitieke machtsvor- <
ming in de nationale gemeenschap, zowel als tegenover blokvorming in
de internationale gemeenschap, daar deze de neiging hebben het anta-
gonisme in de hand te werken.

15. Hoewel de W.P.B.W. van geen bepaalde levensbeschouwing uitgaat en
juist de plaats wil zijn waar mensen van uiteenlopende overtuiging
elkaar ontmoeten en samenwerken, erkent zij de grote waarde van een
levensbeschouwing van haar leden als de basis voor een levenshouding,
welke de verantwoordelijkheid van de individu voor de gemeenschap
centraal stelt.

16. De W.F,B.N. erkent dat deze verantwoordelijkheid voor de gemeen-
schap in 't bijzonder groot is tegenover het opgroeiend geslacht. Zij
acht het van alles overheersende betekenis de jeugd van de positieve
vredesgedachte te doordringen en ziet de opvoeding in het gezin zo-
wel als het onderwijs als onontbeerlijke middelen daartoe, zonder wel-
ker inschakeling alle pogingen om een positieve vrede _op te bouwen,
effectloos zullen blijken. • '



SAMENVATTING. VOORDRACHT Dr.J.M.E.M>A.Z,onnenberg (te Haarlem op 22-4-50).
1. a. Vraag: Bestaat e-r nog contact tussen Oost en West?

b. Antwoord: .In de hierbedoeld zijnde zin, moet de vraag ONTKENNEND
worden beantwoord (zie'sub c: Toelichting) Zodra een "besluit tot
toelating van vertegenwoordigers der feitelijke regering van China
tot de organen der Verenigde Naties is genomen, zal dit contact
weer bestaan, , '• •

c_. Toelicht ing. : .
Afgezien van het normale diplomatieke contact, waardoor thans wel niet
in hoofdzaak dé grote vraagstukken van onze tijd zullen kunnen worden
opgelost, is het enige OOKTDOOR NEDEBLAND BEINVLOEDBAEE universele

- contactcentrum tussen Oost en West \e Verenigde Naties. Zoals uit -
de vorige inleiding van Drs. Nannen is gebleken, is de UNO terzake
van- zijn voornaamste taak, het bereiken en daarna handhaven van uni-^
vers-ele .buitenlandse veiligheid via het daartoe geschapen kernlichaam,
de Veiligheidsraad met zijn 3 onderhorige organen (t.w- het permanen-
te, orgaan: het Generale Staf Comité,(en,.ie beide tijdelijke of hulp-
organen, de Atoomcommissie en de Commissie voor Conventionele Bewa-

,• •• peningen) op te vatten als de kiem'van federale wereldregering, zo-
als die kon ontstaan bij de internationaal-politieke constellatie van
tijdens e n n a d e 2 d e wereldoorlog. • . ' • " _ ' •
-Tengevolge van het feit, dat de./erkenning door reeds 24 landen (w.o.
Engeland, India en NEDERLAND) van de feitelijke regering van China,
Amerika .nog slechts tot de uitspraak heeft gebracht tegen een toela-
tingsbesluit met' 7 stemmen door. de'Veiligheidsraad genomen, zijn ve-
torecht niet té zullen gebruiken, ligt de UNO in wezen stil., zolang
dit besluit er niet is, omdat dé "linker-helft" dit besluit eerst wil
zien tot stand komen, alvorens verder mede te werken^ "
Zowel de Secretaris-Generaal van dé WO, Trygve Lie, als ook/dé hui-;
dige Voorzitter van de Veiligheidsraad, de Egypternaar, Fawzi Bey, ho-
pen, dat de UNO aldus weer aan het werk kan komen, m.n. om de kwesties
van.een internationaal politie-leger, atomische en niet-atómische
(overige) ontwapeningen en de toelating van nieuwe leden (er zijn
staten, die al 3 £ 4 jaar hierop wachten!) tot oplossing te'kunnen
brengen.
g a. Vraag.; Hoe moeten de wereldfederalisten staan tegenover Ameri»

/' ; • . ka en Rusland? • . • . - •• _
•••--''_ b. Antwcord. : Internationaal denkend-en cultuurbewust, d.w, z* .met."

- : deze beide benen op de grond.
°• Toelichting.:

Gezien de aanhef van de toelichting op het antwoord op vraag JL (zie
hierboven) is het duidelijk, dat van een internationaal denkend pu-

• bliek alleen dan kan worden gesproken, als men de. embryonale wereld-
regering, die via het eenstemmig aanvaarde Handvest, der Verenigde Na-
ties is geschapen en hetwelk als de eerste minimum wereldgrondwet kan
gelden, DOOR EN DOOR KENT en via die kennis er toe kan bijdragen haar
toepassing en uitvoering te verzekeren en te vergroten. De kennis van
theorie en practijk hiervan kan ALLEEN via de authentieke documenta-
tie (̂ fficiele notulen en rapporten) worden verkregen, daar t.a,v,
die taak de pers sinds 26 JUNI 1946 "tot nu toe, geheel in gebreke is
gebleven, vermoedelijk ook door tekort aan kennis hiervan. X)
Nadat die kennis - mede ook door internationaal-politieke en socio-•
logische wetenschappelijke voorlichting bij die documentatie - is
verkregen, kan men veelal met zijn eigen geaond verstand beoordelen,
wat elk der beide grootste mogenheden (en ook de overigen) bijdraagt
tot het verwezenlijken van de voornaamste huidige,taken der mensheid -
(b.v. hét bereiken van wëreldveiligheid). Is men daarbij tevens cultuur-

-bewust-



-sociologisch, zodanig onderlegd dat het goede en minder goede (diploma-
tiek uitgedrukt!) in de verschillende voorn-aamste cultuurstramienen kan
worden onderscheiden - dan kan men verder zijn houding hiertegenover be-
palen, waarbij smaak, maatschappelijke positie, enz. een rol speelt.
Eerst een en ander maakt een houding mogelijk, die is te betitelen als
"met deze beide benen op de grond."

X) Blijkens het Dagelijks Nieuwe bulletin van de Amerikaanse Ambassade
van 20 April 1950, no 70, blz. l, vestigde president Truman eergiste-
ren aan de lunch van de Amerikaanse Vereniging van Dagbladredacteuren
uitdrukkelijk de aandacht op de taak van de pers bij de opinie-vor-
ming inzake de buitenlandse politiek. Wij ontlenen aan de letterlijke
tekst van die rede de volgende passages:
"geen enkele groep van personen in dit land is van groter betekenis
voor onze buitenlandse politiek dan de groep, welke door Uw vereni-
ging vertegenwoordigd wordt.

In een democratisch land berust de buitenlandse pplitiek op
de v/il'van het volk.

Het is een belangrijke taak van de vrije pers om de feiten
duidelijk naar voren te brengen waarop de burgers van een democra-
tisch land hun uiteindelijke beslissingen kunnen baseren. II vormt /
schakel tussen dit Amerikaanse volk en de wereldaangelegenheden. In-
dien U dit volk volkomen volledig en naar waarheid van alles op de
hoogte houdt, zullen de beslissingen, welke het neemt, goed zijn.
Indien U het verkeerd inlicht, zullen de besluiten welke daaruit
voortvloeien onjuist zijn; ons land zal daaronder lijden en ook de
wereld zal daaronder lijden. U kunt de mensen niet direct beinvloe-
den bij het nemen van een beslissing. Doch wat U wel kunt doen is
hen volledig van de feiten op de hoogte brengen, zodat zij in staat
zijn het voor en tegen te overwegen om zelf tot' een besluit te kotoen.
Dat is een enorm grote verantwoordelijkheid.

De meesten Uwer hebben volledig besef van die verantwoorde-
lijkheid - doch het spijt mij te moeten zeggen dat sommigen hier
ernstig te kort schieten. De buitenlandse politiek is niet een aan-
gelegenheid, waarbij partijbelangen in het spelngebracht mogen wor-
den. De feiten met betrekking tot Europa of Azië dienen niet ver-
draaid te worden door deze zodanig op te dienen dat- zij in een poli-
tiek geschil door de ene of andere partij uitgespeeld kunnen worden.»
Door_de feiten te verdraaien is het mogelijk de loop van een binnen-
landse verkiezing te beïnvloeden, maar daardoor wordt da buiten!̂
se politiek van ons land onherroepelijk geschaad

Er wordt te veel geschermd met de bewering, dat de hoge.heren
' uitsluitend zeggenschap in de buitenlandse politiek hebben en er
wordt veelal niet bij vermeld, dat waarschijnlijk veel meer invloed
uitgaat van 4e eenvoudige dagbladredacteur achter zijn schrijfbusr—•-.
reau

Indien het volk niet met de ware feiten in kennis wordt ge-
steld, of indien het geen vertrouwen heeft in de juistheid en onbe-
vooroordeeldheid van de pers, dan is het machteloos om valse voor-

, stellingen te weerleggen'.''.1



t«D> ..ZANDVOORT l

Zandvoort, 12 Mei 1950.

ONDERWERP; Besloten vergadering van de
Wereld. Pederalistische Bewe_-

Nederland_(y/. F.B.H. ) te
iana voort.

19 ME1 1950

SPREKERS;lZonnenberg» Dr.J.M.E.N0A»,wonende te 's-Gravenhage.
ti ylDeenoP» Gewestelijk voorzitter van de WoP.B.N.in Ken-

£'• '• nemerland, wonend e te Haarlem»

Zaalcapaciteit: 60 zitplaatsen.
Aanwezig: 23 personen. ( 17 mannen en 6 vrouwen)

„K,

Op Donderdagt11. Mei 1950, werd in hoirel Zeur, Ze e straat No.
49 te Zandvoort een vergadering met een besloten karakter ge-
houden door de W.FoB.N.

Te omstreeks 20.20 uur opende de Voorzitter van de....W>F»B.
_N.afdeling .Zandvoort^ Jan Holenaar,geb<>27-3—1910,van beroep
vertegenwoordiger, wonende te Zandvoort, V/e sterstraat No.6 (lid
van de E0V.C*),de vergadering.

Nadat hij de aanwezigen had verwelkomd,gaf hij het woord
aan de eerste spreker van die avond,Dr.Zonnenberg.

Deze begon zijn rede met de aanwezigen er op te wijzen,
dat het niet zijn bedoeling was om hen van hun politieke of
godsdienstige richting af te brengen.

Hij gaf daarna op aanschouwelijke wijze een uiteenzetting
van de huidige situatie in de wereld,bestaande uit 2 blok-
ken,een Amerikaans en een Russisch,met de landen die bij die
twee blokken horen.

Dé' wereldfedaralist moet echter volgens hem boven die 2
blokken staan en mag geen onderverdeling maken.De fout van
de Europese federalist ligt juist hier in,dat die met één
blok meegaat»

Esn goede federalist zal aan politiek moeten doen,hij
moet trachten invloed te krijgen in de bestaande maatschap-
pelijke organisaties,zoals politieke partijen en parlement»
Indien hij invloed krijgt in het parlement kan hij trachten
de bestaande Grondwet te veranderen in federalistischen ain.
Op die manier komen we verder dan met het sturen van verte-
genwoordigers naar een congres,waar de gewone mensen toch
niets van snappen.

In federalistischen zin wil aeggen,dat alle leden van een
vereniging een voorstel moeten aannemen,er mag niemand tegen
zijn zin iets opgedrongen worden,zoals thans gedaan wordt bij
meerderheid van stemmen. • '

Bij de Volkenbond was volgens spreker een federatief den-
ken aanwezig;alle leden moesten voor een voorstel aijn,an-
ders werd het niet aangenomen.Dat de Volkenbond heeft ge-
faald,ligt volgens hem niet aan de Volkenbond zelf,maar aan
de mensen die niet geleerd hebben internationaal te denken»

Aan de Heer
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
te
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Daarna gaf. hij een overzicht van de werkzaamheden van de
Veiligheidsraad,de grote 5 en de kleine 6»

De Veiligheidsraad is volgens hem een orgaan met een ge-
qualificeerd federatief denken,want er moeten 7 van de 11
stemmen voor een voorstel zijn wil het aangenomen worden.

Ten slotte bleef hij nog even stilstaan M j de Generale
Staf Commissie,een van de drie onderdelen van de Veiligheids-
raad, Hij deelde mede,in het bezit te zijn van een door ge-
noemde Commissie in 1947 opgesteld rapport.Volgens hem wa-
ren slechts drie exemplaren van dat rapport in ons land.

Na de pauze werd het woord gegeven aan de 2e spreker,P»
Deen. Deze begon zijn rede met te zeggen,dat er niet genoeg
over de W.P.B.N.gesproken kan worden,daar de couranten er
nimmer iets over schrijven.Die schrijven alleen maar onbe-
nulligheden.

Hij wilde verder gaan dan de eerste spreker en wildejbe-
spreken hoe het in de wereld zou zijn indien we reeds een
Wereldregering zouden hebben.

Dan zou de nationale bewapening en de bacterè'n-oorlog
afgeschaft zijn en er alleen een internationale politiemacht
zijn» Danvias het ook afgelopen met het besteden van zoveel
geld om te trachten aoveel mogelijk mensen te. kunnen doden»
Dan zou al het geld gebruikt worden om de mensen te helpen.

Hij spoorde de aanwezigen aan om de jeugd te winnen,daar
anders alles voor niets is»

Volgens spreker zijn de mensen die strijden voor de we-
reldvrede grotere helden dan de mensen die van een toren
springen of met een schip de lucht ingaan*

Over het blad '*De Wereldburger" (Piet Kremer) sprekende
z.eide spreker,dat de ?/.]?*B.N» zich daarvan aoveel mogelijk
distancieerde,omdat de wereldburger zich alleen bezighoudt
met holle frazen en daar alleen maar teleurgestelde mensen-
van komen,die tien maal zoveel moeilijker te bereiken zijn
dan anderen»

Te omstreeks 23»30 uur sloot d e voorzitter van d e afde-
ling Randvoort,genoemde J.Molenaar de vergadering met de
mededeling,dat er meerdere avonden zoals thans- belegd,z.ouden
worden gehouden»

I»D*Zand voort»

O f -



OP KAART

DAT:YIRTBOUWELIJK

Verbinding: No.12 22 April 1950.
D03S.24A/15
Onderwerp: Congres Wereld Federalisten Beweging Nederland, Afd.Den Haag
Datum ontvangst bericht: -1 i i ,

'

Waardering bericht: betrouwbaar
ïevens bericht gezonden aan: • * ̂  ̂W. 1950*
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Op Zaterdag 15 -̂ pril 1950 werd in een zaal van het
restaurant "Boschlust" te ' s-G-ravenhage een congres gehou-
den van de afdeling Den Haag,in samenwerking met de afde-
lingen Wassenaar, Rijswijk en Poeldijk van de "Wereld Fede-
ralisten Beweging Nederland".

Het congres, dat door ongeveer 50 è 6ü bezoekers werd
bijgewoond, werd omstreeks 15.15 uur geopend door d e voor-
zitter van de Afd. Den Haag, genaamd:

l Antonius POPELIER, geboren te Ootmarsum 14 Januari
1898, wonende Vliegenvangerlaan l te 's-Gravenhage.

Dit congres was belegd om van de afdeling Den Haag
een uitspraak te krijgen over een concept van richtlijnen,
voor de W.F.B.ïF.

Deze ricatiijnen, verdeeld in 16 punten, luiden a3s
volgt:
1. De W.F.B.N., waarvan het lidmaatschap opens oaat voor

iedere Nederlandse ingezetene, zonder onderscheid van
ras, wereldbeschouwing of politieke partij, stelt zich
ten doel mede te wencen aan de vestiging van een we-
rej-dgenieenscnap onder federale wereldregering.

2. óij ziet deze vestiging als een geleidelijke ontwikke-
ling, waarbij de staten souvereine bevoegdheden, alleen
voor zover deze de wereld als geheel feetreffen, over-
dragen aan een wereld-gezagsorganisatie. Deze ontwikke-
ling zal afhankelijk zijn van de mate van groei van
het internationaal rechosbewustzijn der volkeren.

3* De W.jr.B.ïï. erkent dat het door vrijwillig overleg tot
stand komen ener wereldregering eveneens in hoge mate
afhankelijk i§ van de politieke- en sociale omstandig-
heden, waaronder de mensen leven.

4. De W.F.B.N. meent dat haar streven naar een wereldge-
meenschap niet slechts ten goede komt aan de interna-
tionale verhoudingen, maar, in wisselwerking hiermede,
de politieke en sociale omstandigheden in eigen land
ten gunste zal beïnvloeden,

5. Deze verhoudingen zullen zo moeten aijn dat ieder mens
door gelijke ontwikkelingskansen zo volledig mogelijk
als mens zal leven, met erkenning van het recht van de
bestaanszekerheid en van het recht op arbeid, overeen-
komende met zijn aanleg en bekwaamheid, alsmede meer
in 't algemeen met erkenning van de rechten vervat in
"De Verklaring van de Rechten van de Mens".
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6. Principieel stelt de W.F.B.ST. aicli op het standpunt
dat onder een Wereldregering het recht op persoonlijke
vrijheid van geloof en geweten blijvende eerbiediging
moet vinden.

7. De W.P.B.N. is er zich van bewust, dat de waarden ge-
noemd onder 5 en 6 alleen tot gelding kunnen worden ge-
bracht in een vredestoestand, welke niet door kracht
van wapenen is verkregen - daar deze alleen een afwe-
zigheid van strijd veronderstelt - maar alleen bij een
positieve vrede, gebaseerd op vrijwillige samenwerking
der volkeren. £ij acht dan ook de oorlog geen middel
om internationale problemen op te lossen.

8. De tot nu toe gehuldigde democratische practijk voor
het binnenland, waarbij krachtens een meerderheidsbe-
sluit geregeerd wordt, zal, ongeacht hoe men haar be-
oordeelt, voorlopig niet van toepassing kunnen zijn op
de wereldsamenwerking der volkeren. Immers, deze demo-
cratische practijk betekent bij vitale geschillen tus-
sen staten: oorlog, z&lang dwangmaatregelen, waartoe
bij meerderheid der Statenleden besloten wordt, zich
tegen een eveneens souvereine (gewapende) minderheid
keren. Daar achter de statentegenstellingen de tegen-
stellingen van de politieke partijen en hun ideolo-
gieën staan, veronderstelt een wereldregering al^san
ver voortgeschreden politieke vrede, evenals deze de
tot standkoming van een wereldregering bevordert.

9. De W.F.B.JT. erkent de noodzakelijkheid om mede te wer-
ken aan alle pogingen om oorzaken van oorlog weg te
nemen. Daarom zal aij het internationale gesprek in de
Y.N. en andere internationale organisaties krachtig
moeten steunen, in afwachting van een hoger stadium
van internationale organisatie, in het bijzonder de
Veiligheidsraad en zijn wijze van besluitvorming (een-
stemmigheidsregel)
De W.F.B.N. gaat er echter van uit dat alxeen met
steun der volkeren aeli door een wereldorganisatie,
gelijk die der V.H., een federale wereldregering kan
worden verwezenlijkt.

10. De W.F.B.E. dient zich rekenschap te geven van hetgeen
het begrip vrede in positieve zin omvat. Daartoe zal
zij een beroep moeten doen op de wetenschap, welke
hier een grote dienende taak heeft. 2ij zal tekens
haar medewerking moeten verlenen bij het coördineren
van die instellingen, welker werkzaamheden in deze
richting liggen. Tevens moet aij stimuleren elke po-
ging om het vredesvraagstuk wetenschappelijk te bestu-
deren.

11. De W.F.B.H. is ervan overtuigd, dat intellectuele ba-
langstelling in de wereldprobleman wel belangrijk is,
maar dat deze steriel blijft, als aij niet door het
besef van de medeverantwoordelijkheid tegenover de
medemens in 't bijzonder en de mensheid in het alge-
meen voert tot een persoonlijke levensinzet om door
woord en daad mede ta werken aan da voorberaiding van
een wereldvrede in positieve ain. Immers het gaat
hierbij om het behoud van de hoogste menselijke waar-
den. 2o gesteld is het duidelijk, dat op allen,die de
geestelijke en materiele zorg hebben voor een volk,
de grootste verantwoordelijkheid rust.

12. Daarom acht de W.F.B.M. het ook een eerste vereiste
—3—
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dat degenen, die voor de leiding in het internationale
leven zijn aangewezen, niet alleen personen zijn, die
aan de hoogste eisen van karakter en Is vensinzicht vol-
doen, mèar dat zij tevens inzien, dat zij in wezen en
op de lange duur het belang van hun volk alleen dienen,
indien zij uitgaan van de wereld als geheel.

13. In de overtuiging dat pp het gebied der positieve vrede
voor de kleinere staten de mogelijkheid tot initiatief-
nemen ligt, in overeenstemming met paragraaf 9 der een-
stemmig aangenomen Resolutie der Assemblee der V.N. van
14 December 1946, acht de W.F.B.H. het haar plicht om
de eigen Begering te verzoeken in deze handelend op te
treden.

14. De W.F.B.K. ziet het als haar taak het Nederlandse Volk
met de door de wetenschap verstrekte gegevens voor te
lichten, het te activeren voor het wereldvredesvraag-
stuk en het besef te wekken of te versterken van zijn
verantwoordelijkheid te midden der volkeren. Bij alle
activiteit der W.F.B.N. in deze zal iedere handeling
het kenmerk van de positieva vrede moeten dragen. 2ij
taat daarbij uit ¥a«t, dat deze vredesgedachte niet het
monopolie is van een groep of partij. Immers in alle
groepen en partijen zijn mensen, die bereid zijn tot
samenwerking ter bevordering vaneen duurzame vrede, mat
erkenning dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan,
maar door de schuld der mensen. Om bovengenoemde rede-
nen zal de W.F.B.N. haar volledige zelfstandigheid moe-
ten bewaren tegenover partijpolitieke machtsvorming in
de nationale gemeenschap, zowel als tegenover blokvor-
ming in de internationale gemeenschap, daar deze de nei-
ging hebben het antagonisme in de hand te werken.

15. Hoewel de W.F.B.N. van geen bepaalde levensbeschouwing
uitgaat en juist de plaats wil zijn waar mensen van uit-
eenlopende overtuiging elkaar ontmoeten en samenwerken,
erkent zij de grote waarde van een levensbeschouwing
van haar leden als de basis voor een levenshouding,
welke'de verantwoordelijkheid van de individu voor de
gemeenschap centraal stelt.

16. De W.F.B.N. erkent dat deze verantwoordelijkheid voor
de gemeenschap in 't bijzonder groot is tegenover het
opgroeiend geslacht. 2ij acht het van alles overheer-
sende betekenis de jeugd van d e positieve vredesgedach-
te te doordringen en ziet de opvoeding in het gezin zo-
wel als het onderwijs als onontbeerlijke middelen daar-
toe, zonder welker inschakeling alle pogingen om een
positieve vrede op te bouwen, effectloos zullen blijken

De richtlijnen zijn opgesteld door een voorbereidende
commissie.

M Een der leden van daze commissie is Dr J.SÏÏYS (zie
dezerzijds schrijven van 21 April 1950 no.Doss.24A/14.

Een der andere leden van deze voorbereidende commissie
is vermoedelijk de bekende s

Al Sr Johannes Martinua Slisabeth Marie Alphonsu.s ZOllgjj-
BBRG, geboren te Rotcerdam 16 April 1907» wonende Carel R'èi-
nierszkade 171 te 's-G-ravenhage (zie dezerzijds schrijven
van 21 April 195u Doss.24A/14).

Na de inleiding van de voorzitter werd het woord ver-
leend aan:

X 1 Dr3̂  Hermanus Johanneai HAMEN» geboren te Amsterdam 2
Maart 1899, le^raar aan het Christelijk Q-vmnasium aan de

-4-



-4-

Groot Her toginne laan te 's-Gravenhage, wonende Mispels-craat
10 te 's-Gravenhage.

(noot I.D.tSen zoon van Drs H.J.NANNSN, genaamd/
« Hans NANN1SN. geboren te 's-Gravenhage i> Augustus 1928,

staat bekend als een vooraanstaand communist).
Drs.H.J.NANNSN verduidelijkte in een uitvoerige beschou-

wing de 16 punten van de richtlijnen.
Hij verdedigde de noodzakelijkheid en de belangrijkheid

van een principiële grondslag voor de W.P.B.N.
Spreker stelde de verantwoordelijkheid van de mens voor

de gemeenschap centraal. Hij vergaarde, d a o met inzet van
de persoonlijkheid het doel - de wereldvrede - niet alleen
kan, doch moet worden bereikt."

De volgende spreker:
l Drs Ohriatiaan Nioolaas VAN WIJNGAARDEN, geboren te

Rotterdam 17 Januari 1918»assistent-accountant bij het Mi-
\Y.. nisterie van Economische Zaken, wonende Huygensstraat 5 te
jy Voorburg, besprak het regionale- en wereidfederalisme.

Spreker ging uit van de stelling, dat het bij het ves-
tigen van een wereldregering niet gaat om de regering over

( een halve wereld, doch om de regering van de gehele wereld.
.Als dit goed wordt begrepen, zal ook een Europees- of een
ander regionaal federalisme, als zijnde een begin voor we-
reldfederalisme reeds nuttig werk kunnen doen, waarom een
regionaal federalisme niet bij voorbaat dient te worden ver-
oordeeld. Mits men zich onthoudt van blokvorming, gericht
tegen een ander deel der wereld, kan ook reeds een regionaal
federalisme de wereldvrede bevorderen.

Doelende op genoemde richtlijnen, waarschuw® spreker
tegen het vaststellen en haHflhaven van te strakke principiële
richtlijnen, daar deze bij verandering van omstandigheden
niet soepel genoeg zouden kunnen zijn."

Vervolgens werd gelegenheid gegeven om vragen te stel-
len, waarvan door verschillende bezoekers gebruis werd ge-
maakt.

Den interessant debat ontwikkelde zich over de punten
8 en 9 van de richtlijnen, in het bijzonder over het a.g.
meerderheidsbesluit en de z.g. eenstemmigheidsregel.

Door de samenstellers van deze richtlijnen namelijk is
v{ gesteld, dat bij een a.s. wereldsamenwerking der volkeren

het z.g. meerderheidsbesluit niet van toepassing zou kunnen
zijn, doch dat in plaats daarvan geregeerd zal moe een wor-
den me "u de eenstemmigheidsregel. (Onderhandelen tot een
ieder het met het betrokken voorstel eens is).

Deze eenstemmigheidsregel werd tijdens het debat ver-
dedigd door Drs NAMEN en Dr ZOMEHBEBG- voornoemd, welke
laatste als beaoeker aanwezig was.

Dr 201T1TSNBERG geraakte hierbij nog in een vrij heftig
*"\t gewikkeld met een bezoeker, genaamd KQERTS^ verdere

gegevens onbekend.
K013RTS voelde blijkbaar weinig voor de z.g. eenstemmig-

heidsregel, waarbij hij door de voorzitter en anderen werd
gesteund.

KOÏÏRÏS maakte hierbij de volgende opmerkingen: "Men
wil ons hiermede in een bepaalde richting drijven, doch als
men nu eens oplet en nagaat door wie deze richtlijnen 2ijn
samengesteld, b.v. Dr SUYS en U ook Dr 20KönSNBÏÏRG-, dan be-
hoef ik verder niets te zeggen. Het blijkt steeds duidelij-
ker, dat in de W*i".B«N. twee stromingen bestaan."

Dr.20MENBERG verdedigde zich hierop en in heftige be-
woordingen beschuldigde hij KOERÏS van het veroorzaken van
tweespalt".
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Omstreeks 18.45 uur werd het congres voor een hall'

uur geschorst.
_/ &e V l G-öüurende/avondzitting werd nog het vsoord gevoerd door:

A BlisabetE glIITELMAff. geboren te Ichtveld 11 December
1892, gemeenteraadslid te Amsterdam voor de Partij van de
Arbeid en bekend strijdster voor de vredesgedachte, wonende
te Amsterdam, die de practische richtlijnen en verschillende
plannen, die in een nabije toekomst door de W.F.B.N. zullen
worden uitgevoerd, besprak."

Vervolgens werd nog gesproken over de federalistische
gedachte bij de jeugd, welk onderwerp werd toegelicht door:

x. | Mr Jan Andries DRIESÜM, geboren te Keulen 15 Januari
1926, griffier bij de Arr.Rechtbank, wonende Sweelinckplein
61 te 's-G-ravenhage."

Tety slotte was men nagenoeg algemeen van mening, dat
genoemde 'richtlijnen, behoudens enige details, door de alge-
mene vergadering der W.F.B.K., welke in Mei a.s. zal worden
gehouden, konden.worden aanvaard.

Na een korte slotrede. . van de voorzitter werd het con-
gres omstreeks 21.30 uufc gesloten."

stemming onder de bezoekers was geanimeerd, (einde)



WERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERLAND
AANGESLOTEN BIJ: WORLD MOVEMENT FOR WORLD FEDERAL GOVERNMENT, GENÈVE

Ko-tnt aMeti tuiiteten naak de uiteen^etting,en u-an,
de. m&gë&jfUieden, cun te faunen tot

FEDERALE WERELD-REGERING
Het Hoofdbestuur van de Wereld Federalisten Beweging Neder-

land vraagt U met grote ernst er zich rekenschap van te geven :
(T) dat de tot in het waanzinnige doorgaande bewapening steeds weer

leidt tot nieuwe oorlogen. Tijdens de waanzinnige race om het meest
geducht bewapend te zijn worden beschaving en welvaart, dus Uw
geluk en dat van heel het volk in gevaar gebracht. Breekt de niet
meer tegen te houden oorlog uit, dan wordt dat alles volkomen vernietigd.

(2) dat een derde wereld-drama slechts kan worden voorkomen, indien
de Volkeren der gehele wereld zich aaneensluiten en met niet te
stuiten WIL te kennen geven, dat zij een boven de naties staande
Federale Wereld Regering wensen.
Welke Federale Wereldregering tot stand moet komen door vrije
Volksstemmingen. In September van het vorige jaar werd reeds te
Stockholm tot het houden in 1950 van zulke verkiezingen in de ver-
schillende landen besloten. Zo ook in Nederland.

(3) dat een ieder, die de Beweging, die voor Federale Wereld Regering
werkt, niet naar beste vermogen steunt, mede schuldig staat aan het
niet uitbannen van oorlog.

(4) dat laksheid ten deze onvergeeflijk is en Gij moet inzien, dat alleen
een geweldige inspanning van het gehele Volk kans geeft om het
gestelde doel te bereiken.

op WOENSDAG l MAART a.s. IN DE BOVENZAAL VAN
,. „MUSIS SACRUM", LANGE HAVEN 111.

Aanvang 8 uur precies. Zaal open 7.30 uur.
ENTREE f 0,25. Kaarten dagelijks verkrijgbaar: BOÉRHAVELAAN 49 c;
BOTERSTRAAT 72 ; FABRIPLEIN 4 ; BRQERSVEST 70 en 's avonds aan de zaal.

Na het horen van de gedegen uiteenzettingen oprichting van een
afdeling te Schiedam.

Namens het Hoofdbestuur, Voor de propaganda-commissie,
H. A. C. v. d. Kraan Sr., Voorzitter ; Mevr, S, E. Labberté, D. E. R. J. De Boer,
Mej. A. M. Schiltmeijer, H. C. Kooistra, M. G. Weisz, Mevr. Kimball-Pino.

Onderstaande Commissie van aanbeveling wekt U met sterke drang op deze Openbare
•Vergadering bij te wonen.

Mr. J. W. Peek, C. H. Verbrugge, H. F. A. Verbrugge-Jansen, Dr. J. A. H. v. d. Berg,
Dr. D. A. de Leeuw, Dr. J. van Buren, F. J. Klapwijk, Mevr. P. J. Berck-Feltzer, B. Sterenbortf,
P, de Bruin, C. E, A, Vermeulen, K. J. Heyboer, Ds. J. B. Sohouwink, Ds. K. A. Bot, Dr. Ir, M, M.
van Praag, Ds. L. S. P. v. d. "Chijs, J. P. A. Trimp, J. v. d. Krift, L. Anceaux, J. C. Anceaux,

A. v. d. Bent, C. J, v. d. Klink, H. Visser, Brano Gauw©.
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Verbinding: Ho. 12

DOSS.24A/14

onderwerp: Wereld federalisten Beweging Nederland
Dr J.SUIS en Dr.J.K.B.M.A.20N19BNBBHG

Datum ontvangst "bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

21 April 195

"21 APH1950

OP KAART

DAT:
PAR:

Van een persoon, die over het algemeen terzake goed
georiënteerd is, werd het volgende vernomen:
jpiS. l Dr J. SUIS, {verdere personalia onbekend), éie om zijn
politieke denkbeelden niet is benoemd tot hoogleraar in de
politieke wetenschap aan de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam, is sinds enige tijd politiek adviseur van het
Hoofdbestuur van de "Wereld Federalisten Beweging Neder-
land", in welke hoedanigheid hij o. a, zou zijn belast met
de kadervorming.

De bekende:
Dr Johannes Martinus Elizabe th Marie Alphonsus 20NÏÏEH-
geboren te Rotterdam 16 April 1907» wonende Carel Rei-

nierazkade 171 te 's-G-ravenhage, bekleedt de functie van
politiek- en of wetenschappelijk adviseur van het bestuur
van de afdeling Den Haag van de W. F. B. N.

Beide personen behoren officieel niet tot die besturen,
doch-^ijn er slechts aan toegevoegd".

Tijdens een congres van de afdeling Den Haag van de
W. F. B. N., dat op Zaterdag 15 April 1950 werd gehouden i&
het restaurant "Boschlust" te ' s-Gravenhage, werd o. a. door
Dr 20HKEUBEEG als discussiant het woord gevoerd, waarbij
hij op een gegeven ogenblik verklaarde: "Ik spreek nu ais
wetenschappelijk adviseur van de W. P.B.N.", (einde)



I.D.Uo.351.

DIENSTGEHEIM.

ACD/

Hierbij wordt, wellicht ten overvloede, toe-

gezonden de op het verzoek om Koninklijke goedkeuring

der Statuten van de "Wereld g e de ralist en Beweging

Neder land'j betrekking hebbende bescheiden, v/elke

kunnen worden behouden.

Aan B.V.D.
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.ÜL1TIE 's-GRAVENHAGE

Laan Copes van Cattenburch 19
Telefoon 22 Intere. Letter R

No. 5935/XX.Öb
Bijlagen Ö
Bericht op schrijven van
21 Maart 1950
Z.no. 16/1950

's-Gravenhage 31 Maart 1950.

Stempel: Politie Rotterdam
A.No. 07/32/1950
Ingek. 3 April 1950

/>
£0

de Heer Officier van Justitie
te AMSTERDAM.
( Doorgezonden aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te ROTTERDAM } .

Onder terugzending van Uw terzijde vermeld schrijven
en bijlagen, houdende verzoek om inlichtingen betreffende enige
te 's-Gravenhage woonachtige bestuursleden van de " Wereld Fede-
ralisten Beweging Nederland ", deel ik U het volgende mede.

* 710-3 lol l l Anna Cornelia KOESTAL, geboren te Amsterdam 22 Augus-
tus 1907 ( gescheiden van Johan Cornelis DOGGER, geboren te Ara-
sterdam 29 Augustus 1904 ), van beroep kantoorbediende, wonende
Galileïstraat 199 alhier, werd op è November 1945 in het bevol-
kingsregiste'r dezer gemeente ingeschreven, komende van Wassenaar.

Bij de Politie alhier is op crimineel gebied en wat
betreft haar houding gedurende de bezettingstijd niets te "Êaren
nadele bekend.

X ^ Johan Willera Beumer, geboren te 's-Gravenhage 7 Sep-
tember 1911, van beroep handelsfemployé , wonende Bat janstraat 32
alhier, werd op 9 Mei 1946 in het bevolkingsregister dezer ge-
meente ingeschreven, komende uit Indonesië.

/ Bij de Politie alhier is niets te zijnen nadele bekend.

X l Victor Bastiaan FETERIS, geboren te Batavia 9 October
1920, student, wonende Van Blankenburgstraat 5 alhier, werd op
3 October 1947 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschre-
ven, komende uit Engeland.

Bij de Politie alhier is niets te zijnen nadele bekend.

De HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE,
Namens deze:

DE COMMISSARIS VAN POLITIE
HOOFD DER ADMINISTRATIEVE POLITIE,

w. g. G. D. J. Vrijdag.



TK.

Vanwege H.M. de Koningin
ter behandeling in handen
gesteld van den Minister
van Justitie.
24 Januari 1950 no. 94

Kabinet der Koningin

Hare Majesteit de Koningin.

r

Geeft met de diepste eerbied te kennen:
de Vereniging " Wereld Federalisten Beweging Neder-

land ",gevestigd te Amsterdam;
dat de Wereld Federalisten Beweging Nederland is opge-

richt op l Maart 1940;
dat de Algemene ledenvergadering van de Wereld Federa-

listen Beweging Nederland, gehouden op 17 en 10 September en
29 en 30 October 1949, haar Hoofdbestuur heeft opgedragen,
voor genoemde vereniging rechtspersoonlijkheid aan te vragen;

weshalve het Hoofdbestuur van bovengenoemde vereniging
zich tot Uwe Majesteit wendt met het eerbiedig verzoek, aan
de Wereld Federalisten Beweging Nederland, rechtspersoonlijk-
heid te willen verlenen na goedkeuring van de aangehechte
statuten, welke zijn goedgekeurd en aangenomen door de alge-
mene ledenvergadering van bovengenoemde vereniging, gehouden
op 17 en 10 September en 29 en 30 October 1949> hetgeen moge
blijken uit het ten deze overgelegde excerpt van de notulen
van bedoelde vergadering.

Hetwelk doende,

Hoofdbestuur van de

"Wereld Federalisten Beweging Nederland".

Amsterdam 20 December 1949.
w.g. Dr. J. Hardon,

Alg. Voorzitter.

w.g. A.H. van Schaik
Alg. Secretaris.

w.g.
Mevr. E.v.d. Sluis-Fintelman

Vice-Voorzitter.

w.g. W.K. de Bruyn
2e Secretaris.

w.g. Mevr. A.G. Koestal
Alg. Penningmeester.

w.g. H.A.C. v.d. Kraan
2e Penningmeester.

w.g. V.B. Feteris
Commissaris.

De gewestelijke vertegenwoordigers:

w.g. D.E. R. J. de Boer

w.g. Mevr. S.E. Labberté

w.g. M.G. Weisz

w.g. Ir. J. Rosenschoon.

w.g. J. Dammes.

w.g. Mej. J. Westmijse.

w.g. G.G. Coenders.

w.g. J. Beumer.

w.g. Me j. A.M. Schiltrneyer.

w.g. H.G. Kooistra.

w.g. K. Bijlstra,

w.g. J.J. Beukerna.



Wereld Federalisten Beweging Nederland
Algemeen Secretariaat
Postbus 9

W A S S E N A A R .

•t.
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Onderwerp ; Erkenning vereniging.
Bijlagen: 6.

Amsterdam-C. 17 iviaart 195U.

Onder terugzending van het door mij, "bij .Uw apost'ille
2.'.Wo.' Tb/195U d.d. 4 Februari jl. ontvangen adres, "met "bijlagen,
houdende liet Verzoek om Koninklijke goedkeuring der statuten van
de" nier ter stede gevestigde vereniging, "genaamd !

heb ik de eer Uedelachtbare te berichten, dat het bestuur dezer
vereniging bestaat uit de navolgende personen.

Mardon, wonende Koningin fVilhelminalaan 1$ te Amersfoort,
JLlgemène Voorzitter;

^/ijféJALisabeth Fihte'Iiaan, geboren te Echteld (.tfld. J 11 December 1092,
rchtgenote van Barend Jan van'der Sluis, wonende iiieuwehdammer-
dijk 133 huis alhier, Vice-Voorzitster;

7\13e. A» ii. van Schaik, wonende van Zuyle'van W i jeveit straat 194 te

4e

—| 5e

"te * s-G-ravenliage

Juli
alhier ,

e

__ | öe

./
«•*••

'Wassenaar, Algemeen Secretaris;
Mevrouw A.C . iLoestal, wonende ü-alileistraat
Algemeen Pennihgmeesteresse;
Wilïem Kar e l :de Bruijn, geboren te 's-u-ravenhage
assist ent-ace ountant, wonende ïlerculesstraat
'i'weede Secretaris;
ii.A.ü.'y.d. Kraan, wonende Bergselaan 34öd te Kotterdam,
ï we ede P-e nningme ester; ,

e. .V .B. Veteris, wonende van Blankenburgstraat 5 te ( s-u-ravermage ,
üommissaris ; en de gewestelijke vertegenwoordigers:

agbert Jxoeloi Jacob de Boer, geboren te kroningen 29 Juli
adjuiict-administratèur vfeder opbouw Haarlemmermeer, wonende

Saxen Weimarlaan 56/ïl, alhier;
G-erard ü-ê inus aoenders, geboren te -Zutfen, 23 Januari 1095,
gepensionrteer.de , wonende • Jacob Marisst-raat 106 huis alhier;

"-'' lue.idevrouw 3. E. Labberté, wonende Oranjekade 13 te Haarlem;
11e.J..;f. Beumer, wonende Bat janstraat 32 te ' s-Q-ravenhage ;

" ' 12e.lvI.G-, Weigz, wonende Leeuwendaallaan 9 te Rijswijk;
x ' 13e.Mej> A.M. Schiltmeijer, wonende Schouweg 1Öa te Wassenaar ;«̂
— | 1 4e . J . J > Beukfema , wonende Verlengde Jerenweg 103 te Groningen»

l 1 5 e . Ir . J_. R o o s e n s c h o om , wonende kozartlaan 19 te 'utrecht;
*̂ l6e.H.C» Kooistra, wonende P.:G. llooftstraat 33 te Leeuwarden;

K l 17e. J. Dammes, wonende Pieter Bothlaan 23 te Amersfoort;
— . * Ibe.E. Bijlstra, wonende Benedenkulc C 69 te Stolwijk;
__ t 19e. Me j. J. Wes'tmeijse, wonende Bergselaan 214 te Rotterdam." — — ___^— — —

9e

AAN de lieer Officier
van Justitie te
AMSTERDAM. -De-



De hier wonende personen, die big mign administratie, ook
in politiek opzicht, niet ongunstig "bekend staan, werden, voor zover
is kunnen "blijken, nimmer veroordeeld.

• . Deze .vereniging,, opgericht 1 Maart 1940,. werd aangegaan
voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden en eindigt 31 Ja'nuari 1978.

De W.I'.B.iN. stelt zich ten doel mede te werken aan .het
tot stand "brengen van een wereldgemeenschap onder een federale. ,
wereldregering. , .

De W.J?.B,.M. tracht haar .doel te-bereiken door .alle haar
ten dienste staane geoorloofde en wettige middelen, in hè t ",bi j zon-
der door:
a. het verenigen van al diegenen die art. 3 en 4 van de statuten

onderschrijven en accoord gaan met de reglementen van de W.F.B.K.
b. samenwerken met andere organisaties of verenigirigen in b'innen- en
buitenland, die art. 3 en 4 van de statuten. onderscheijve'nv
p. de verbreiding en verdieping van de kennis betreffende de proble-

men v.an de wereldsamenleving door middel van woord en geschrift.
d. alle krachten in té spannen om dé Sederlandeé Hegering voor haar

doel te witinen. . . .
Doel e.n .middelen, .alsmede de overige inhoud der gstatut(" ,

geven mij geen aanleiding tot opmerkingen. ,i(/%
Volgens verklaring van de hier wonende-2e' se'eèef̂ is de

Bruijn, telt de vereniging momenteel -t- 9000 leden; de jaarlijkse
contributie "bedraagt voor leden min. 'f.2. 50 -en voor -huisgenoten "van
leden mim._?.1.50. " ' ' : ; .

De vereniging is géén e'o öp'e r at ie, beoogt/niet het behalen
van winst en neemt ten aanzien van politiek-en'godsdienst 'een neu-
traal standpunt in. < ' ~ <.-..•:...-..-..

- --"-- ' Dé boeken én bescheiden zouden-zich' e'eh-ter bevin'dëh ten
huize van de Algemeen secretaris Van Sc'haik, zodat deze; vereniging
mijner! zij-d s nie~t volledig kan worden beoordeeld, - - - -: -;.- -•- - ' ~ •
• -•'•-- ' - - Omstandigheden op grond wa'arvan - gel'ët óp'de'Wet van 22
April^ 1055 S.32 - de erkenning dezer vereniging zou dienen te worden
ön-tpaden,—zijn mij echter niet bekend geworden'. " - ' "••-'- '

Coll: :. . , , , . . .

, ' . ' . ' . . . - . - : • . De Hoofdcömmiss.ariSjTvan'Eöliiie, ~.
namens deze:- . .• . . .. . '

. ; :.-... . . Het Hoofd van"dé"Reaherchedienst,.
: .;: j;̂ ; . . ; n. d. De • Commissaris van""Po.lita:é ,
••••/••:"". : w.g. Jutte. ,\ • . .
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1s-Gravenhage 7 November 1949.

Aan
Zijne Excellentie de
Minister van Justitie

Excellentie.

«tt

In antwoord op Uw schrijven d.d. 14 üct.1949 too.2094
moge het Hoofdbestuur van de Wereld Federalisten Beweging Neder-
land U verzoeken de door deze vereniging ingediende Statuten als
ingetrokken te beschouwen.

De algemene ledenvergadering van genoemde vereniging
heeft nadien nieuwe statuten goed gekeurd en aangenomen, welke deze
vereniging zal indienen wanneer over dit verzoek tot intrekking van
de vorige statuten door bwe Excellentie goedgunstig wordt beschikt.

Wij mogen U verzoeken Uw antwoord te doen toekomen
aan het privé adres van de voorzitter van genoemde vereniging De
Heer Dr.J.Hardon, Koningin Wilhelminaplein 17, Amersfoort.

Met de meeste hoogachting verblijft het Hoofdbestuur
van de Wereld Federalisten Beweging Nederland.

Voorzitter:

w.g. Dr.J.Hardon.

Secretaris:

w.g. A.H.tean Schaik.

C



STATUTEN van de

MBRELD FBDSRALISTM BEWEGING- HEDERIAND.

Art. 1.- De Wereld Federalisten Beweging Nederland, in
het vervolg aangeduid met W.F.B.N. is gevestigd te
Amsterdam.

Art. 2.- De W.F.B.N. is opgericht te Amsterdam op
l Maart 1940 en aangegaan voor de tijd van 29 jaar
en elf maanden, derhalve eindigend op 31 Januari 1970.

Art. 3»- De W.F.B.N. stelt zich ten doel mede te wer-
ken aan het tot stand brengen van een wereldgemeen-
schap onder een federale wereldregering.

Art. 4.- De W.F,B.N. tracht haar doel te bereiken door
alle haar ten dienste staande geoorloofde en wettige
middelen, in het bijzonder door:
a/ het verenigen van al diegenen die art. 3 en 4 van

de statuten onderschrijven en accoord gaan met de
( reglementen van de W.F.B.N.

b/ samenwerken met andere organisaties of verenigingen
in binnen- en buitenland, die -art. 3 en 4 van de
statuten onderschrijven.

c/ de verbreiding en verdieping van de kennis betref-
fende de problemen van de wereldsamenleving door
middel van woord en geschrift.

d/ alle krachten in te spannen om de Nederlandse Rege-
ring voor haar doel te winnen.

Art. 5.- Lid van de W.F,B.N. is hij of zij, die zich
daartoe schriftelijk bij de algemene secretaris of de
secretaris van een afdeling heeft aangemeld, de 16-
jarige leeftijd heeft bereikt en een jaarlijkse con-
tributie betaalt.
Minderjarigen dienen toe te voegen een accoordyerkla-
ring van de vader of wettelijke vertegenwoordiger.
Indien binnen 30 dagen na aanmelding het hoofdbestuur
geen bezwaren tegen aanneming van candidaten heeft in-

\, worden zij als aangenomen beschouwd. Bij
niet toelating geeft het hoofdbestuur hiervan binnen
3U dagen na aanmelding schriftelijk kennis aan de can-
didaat met opgaaf van redenen.
Afgewezen candidaten kunnen zich schriftelijk beroe-
pen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 6.- Rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties
of verenigingen kunnen als geheel toetreden als lid
op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van haar
bestuur aan de algemene secretaris van de W.F.B.N.,
die dit verzoek vergezeld van een schriftelijke toe-
lichting dient voor te leggen aan de leden van het
hoofdbestuur van de W.F.B.N. minstens 4 weken voor een
hoofdbestuuravergadering die met minstens 2/3 meerder-
heid der geldig uitgebrachte stemmen dit verzoek kun-
nen inwilligen.
Rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties of ver-
enigingen welke als lid toetreden zijn een jaarlijkse
contributie verschuldigd aan de W.F.B,H,

Art. ?•- Het lidmaatschap wordt automatisch van jaar
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tot jaar verlengd, tenzij schriftelijke opzegging
plaats vindt uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken
van het verenigingsjaar.

Art. 8,- De W. F, B. N. omvat tevens een jongeren organi-
satie met zo groot mogelijke zelfstandigheid voor per-
sonen van 16 tot 26 jaar. Het huishoudelijk reglement
van deze jongeren organisatie mag geen bepalingen be-
vatten, welke in strijd zijn met deze statuten of het
huishoudelijk reglement van de W.F,B.N.

Art. 9.- Leden kunnen door het hoofdbestuur in hun
lidmaatschap worden geschorst op schriftelijk gemoti- *
veerd voorstel van een of meer leden van het hoofd-
bestuur of tenminste tien leden. Na onderzoek van de
in het bezwarenschrift aangevoerde gronden, wordt het
betrokken lid gelegenheid gegeven zich naar zijn keuze
in een hoofdbestuursvergadering te verantwoorden, dan
wel zijn verweer schriftelijk bij het hoofdbestuur in

/- te dienen. Binnen 14 dagen na genomen beslissing tot
^ schorsing wordt dit de betrokkene schriftelijk ter ken-

nis gebracht. Het indienen van bezwaren dient voor elk
lid afzonderlijk en schriftelijk te geschieden.

Art. 10, - Geschorste leden kunnen een beroep doen op
de eerstvolgende algemene vergadering. Het schrifte-
lijk verzoek daartoe moet uiterlijk vier weken voor
de algemene vergadering in het bezit zijn van de al-
gemene secretaris, waarna het betrokken lid in de ge-
legenheid zal worden gesteld zich op de algemene ver-
gadering te verantwoorden.

Art. 11.- Geschorste leden kunnen gedurende hun schor-
singstijd geen functie bekleden in de W.F.tf.N. of de
N.J.F,, noch op enigerlei wijze namens of voor deze
handelend optreden.

C
Art. 12,- De schorsingstijd bedraagt maximum een jaar.

Art. 13.- Leden verliezen hun lidmaatschap door:
a/ Schriftelijke opzegging aan de algemene secretaris

of de secretaris van hun afdeling,
b/ het niet tijdig voldoen van hun contributie.
c/ verlies van rechtspersoonlijkheid,
d/ royement,
e/ overlijden.

Art. 14.- Leden kunnen door het hoofdbestuur worden ge-
royeerd, waarbij dezelfde procedure dient te worden ge-
volgd als voor schorsing in art, 9 omschreven, en onder
voorwaarde dat het voorstel tot royement tenminste 4
weken van te voren ter kennis is gebracht van de hoofd-
bestuur sleden. Het royementsbesluit moet in de hoofd-
bestuursihsrgadering worden genomen met tenminste 2/3
meerderheid van stemmen, tfoor geroyeerde leden geldt
hetzelfde als voor geschorste leden is bepaald in art.
]£> en 11.

Art. 15*- Rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties
of verenigingen, leden van de W.F.B.N. kunnen slechts
worden geroyeerd krachtens een besluit van de algemene
vergadering.
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Art, 16.- Voorstellen tot schorsing of royement kunnen
geschieden op de volgende gronden:
a/ benadeling van de belangen van de w.F.B.W.
b/ wangedrag

Art. 17.- De leden van de W.F,B.N. kunnen worden ver-
enigd tot afdelingen volgens regelen bij huishoudelijk
reglement te stellen.

Art. 18.- De afdelingen kunnen worden gegroepeerd tot
gewesten volgens regelen bij huishoudelijk reglement
te stellen.

Art. 19,- Het hoofdbestuur bestaat uit 19, 21 of 23 door
de algemene vergadering gekozen meerderjarigen leden, t,w.;
a/ 7 of 9 leden van het dagelijks bestuur.
b/ 12 of 14 gewestelijke vertegenwoordigers.
De Wijze van candidaatstelling voor - en de aanvult ing
van tussentijdse vacatures in - het hoofdbestuur worden
geregeld bij huishoudelijk reglement.

Art. 20.- Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de W,F.B.W.
in en buiten rechte en kan voor de W.F,B.N. bindende
beslissingen nemen. Beslissingen betreffende het poli-
tieke beleid van de rt.F.B.N. kunnen echter alleen ge-
nomen lorden door de algemene vergadering.

Art. 21.- Het dagelijks bestuur van de W.F.B.N, is ge-
rechtigd de W.F.B.N. namens het hoofdbestuur te verte-
genwoordigen en kan een of meer van zijn leden daartoe
machtigen.
De voor de W.F.B,N. bindende stukken en bescheiden be-
hoeven de handtekening van de algemene voorzitter en
-secretaris of hun plaatsvervangers.

Art. 22.- Het verenigingsjaar loopt van l Januari tot
en met 31 December.

Art. 23.- Elk jaar wordt tenminste een algemene verga-
dering gehouden. Op deze vergadering kan het woord wor-
den gevoerd en zal worden gestemd door stemgerechtigde
afgevaardigden, gekozen uit en door de leden. Deze af-
gevaardigden worden in de afdelingen gekozen aan de
hand van een telkenjare door het hoofdbestuur vast te
stellen kiesdeler volgens regelen bij huishoudelijk
reglement te stellen.

Art. 24«- De vaststelling van de contributie, de ver-
antwoording van de ontvangsten en uitgaven en het be-
heer van de middelen worden geregeld bij huishoudelijk
reglement.

Art. 25,- Ür zal zijn een huishoudelijk reglement,
waarin niet alleen wordt geregeld hetgeen deze statu-
ten uitdrukkelijk eisen, maar ook al hetgeen aan de
algemene vergadering wenselijk voorkomt daarin op te
nemen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen
bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en ge-
wijzigd door de algemene vergadering.
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Art. 2ó.- De statuten kunnen niet anders worden ge-
wijzigd dan door een besluit van de algemene vergade-
ring, dat genomen is met tenminste 2/3 meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen, op voorwaarde, dat
tenminste j* van het aantal leden van de W. F, B, N. is
vertegenwoordigd.
Indien het vereiste quorum niet ter vergadering aan-
wezig is en door die vergadering wordt met meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen de wenselijkheid van
desbetreffende statutenwijziging uitgesproken, dan
moet na twee weken maar, binnen zes weken een tweede
bijeenkomst worden gehouden, deze is in ieder geval
bevoegd met 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen besluiten te nemen.
Een ontwerp statutenwijziging moet tenminste 4 weken
voor de algemene vergadering, waarin het zal worden
behandeld ter kennis zijn gebracht van de leden.

Art. 27.- Tot ontbinding van de W.F,B. N. kan alleen
C worden besloten op een speciaal daarvoor bijeen te

roepen algemene vergadering. Het besluit daartoe moet
met tenminste 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen worden genomen, op voorwaarde dat tenminste
| van het aantal leden van de W.F.B,N. is vertegenwoor-
digd.
Is het vereiste quorum niet ter vergadering aanwezig
en Wordt door die vergadering met meerderheid van stem-
men de wenselijkheid van ontbinding van de W.F.B.N.
uitgesproken, dan moet na twee weken maar binnen twee
maanden een tweede bijeenkomst worden gehouden, deze
is in ieder geval bevoegd t.a.v. een eventuele ont-
binding met 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen besluiten te nemen.
In geval van ontbinding van de W.F.B,N, beslist de
algemene vergadering -op welke wijze een eventueel ba-
tig saldo en de overige bezittingen van de W,F.B.N.
zullen worden aangewend, zoyeelmogelijk in overeen-
stemming met het doel van de W.F.B.N,

f Het hoofdbestuur wordt belast met de vereffening, bij
ontstentenis van het hoofdbestuur wordt daarvoor door
cte algemene vergadering, een speciale commissie be-
noemd, een en ander met inachtneming van artikel 1702
ven het burgerlijk wetboek.
Indien bij deze regeling niet anders wordt bepaald,
blijft de W.F.B.N. bestaan en blijven alle organen
voorzover nodig hun bevoegdheden behouden tot aan het
einde der vereffening.

Art, 28.- Wijzigingen van deze statuten treden eerst
inwerking, nadat daarop de goedkeuring is verkregen
van het bevoegd gezag..

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van
l? en 18 September en 29 en 30 October 1949.

w. g. Dr. J.Hardon w, g. Mevr.E.v.d.Sluis-Fintelman.
Alg. Voorzitter. Vice-Voorzitter.

w.g. A.H,van Schalk, w.g, w. K, de Bruyn.
Alg,Secretaris Tweede Secretaris,
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w.g. Mevr. A. G, Koestal.
Alg. Penningmeester

w. g. V.B. Feteris.
Commissaris.

w. g. H.A.O. v. d. Kraan
Tweede Penningmeester.

De gewestelijke vertegenwoordigers:

w. g, D.Ji.R.J, de Boer. w.g. G. G. Goenders.

w. g. Mevr. S.E. Labberté w. g, J. Beumer

w. g. M.G, Weisz.

w. g. Ir. J. Rosenschoon.

w. g. Me j. A.M. Schiltmeyer.

w. g. H, G. Kooistra.

w.g, J. Dames. w.g. K. Bijlstra.

w.g. Me j. J. Westmijse. w.g. J. J. Beukema.
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Uw nr. 70956 dd.1-11-'49.
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Onderwerp:H.Daalder.

22 Maart 1950.

OP KAART

DAT-,
PAR: fa/l-

27MRT1950

YERTROU7ELIJK

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende wor-
den medegedeeld:

Het ±s momenteel niet mogelijk vast te stellen wie de in ge-
relateerd schrijven bedoelde Hans Daalder is.

De enige in het Bevolkingsregister te Amsterdam ingeschreven
persoon van die naam is-:
Hans DAALDER,

•X geboren . te Bergen (NH) ,4 Mei 1928, student,wonende:Vondelstraat
.' 11-H-III te Amsterdam.

De^e persoon komt in de Politieadministratie te Amsterdam op
politiek en strafrechtelijk gebied niet voor.

Betrokkene, is in Mei 1947 vanuit Bergen te Amsterdam gekomen
en woont op kamers.Hij studeert aan de Gemeentelijke Univer-
siteit te Amsterdam,7e faculteit (Politieke en souiale weten-
scheppen) .Men meent te weten dat het zijn bedoeling is in de
journalistiek te gaan.

Hij s ten t zeer gunstig bekend, ̂et is een rustige jongeman
die weinig uitgaat en zich blijkbaar ook niet voor vereni-
gingen en organisaties interesseert.Ook de post die hij ont-
vangt geeft geen aanleiding te veronderstellen dat Mj op
het gebied van verenigingen een vooraanstaande plaats vervuld
Politieke uitingen zijn van hem niet waargenomen.Hij leest
het dagblad "-"-et Parool" zulks tezamen met zijn hospita.Hij
behoort niet tot een kerkgenootschap en enig kerkelijk leven
is ook niet waargenomen.

Geen enkel verband werd geconstateerd tussen genoemde persoen
en de Internationale Beweging voor Wereldfederatie.

einde.

G-3,



I.D. AMERSFOORT

ïlo. 797'50 Ui.D.

VERTROUWELIJK 16 Maart IS150,

Onderwerp: Studieconferentie Wereld federalisten Bew'eging
i \n vervolge op het dezerzijds schrijven

Bijl.: l,

Tl/'50 I.D., betreffende nevenvermeld onderwerp

17MRT1950 1

e: •
bij aan een courantenverslag van genoemde studieconferentie,

dd. 13-5-50 uit de Araersfoortse Courant.
EIIIIIE

V.OP KAART
ACD/H

PAR:



Wereld Federalisten |
Beweging j

Onder voorzitterschap van drf ,
Hardon werd dit week-end een stu-|
diebijeenkomst gehouden In de i
School voor Wijsbegeerte. :

Dr. Hardon opende met een ern- i
stige, op historische grondeft gefun-
deerde rede en gaf toen het woord
aan drs. Nannen, leraar aan het
Chr. Lyceum te Den Haag,. onder
wiens leiding deze conferentie
plaats vond. Drs. Nannen en zijn
mededocenten zijn er volkomen in
geslaagd de ± 90 aanwezigen uit
alle delen van ons land, verdieping
bü te brengen in de verschillende
aspecten, welke zich bij deze veel
omvattende materie voordoen.

De problemen, welke de econo-
mische, sociale, politieke, religieuse
en paedagogische kant van het
vraagstuk betreffen, werden gron-
dig onder de loupe genomen en be-
licht.
: De resultaten van deze werk-
conferentie zijn tenslotte door drs.
Nannen nog eens samengevat in ' :
een gloedvolle rede, waarbij hij
wees op de grote verantwoordelijk-
heid van ieder van ons voor de ge-
meenschap. Deze gemeenschap niet
alleen gezien binnen de landsgren-
zen. Verantwoordelijkheid dus voqr
al wat leeft. Vooral de opvoeders,
en allen, die met de jeugd .te,ma-
ken hebben, dragen deze verant-
woordelijkheid. De geestelijke .waar-
den, welke vrij voor 1940 'hebben
mogen vergaren, moeten worden
overgedragen aan de nieuwe gene-
ratie, opdat.deze een basis zal heb-
ben om op voort te bouwen en van
deze planeet een bewoonbaar oord
te maken. . ' ' '*

i/
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I.D. AMERüïOORT

lio. 7//50 I.D.

Bijl . : 1.

VEiiTROUWELIJii OP KAART
ACD/

PAR; .

9 Iv

Onder toezending van bijgaand krantenknips
Eagblad voor Amersfoort dd. 3-3-50, wordt beric
conferentie a.s. \veekend zal plaats vinder, .in c

.Qyt-lU>
S /27é

£9-̂

deze
11 ei uXTTTIcaTIe

School voor Wijsbegeerte, gevestigd in de gemeente Leusden,
Dodeweg 9 (dus niet te Amersfoort). Directeur van deze School

')f l is Prof. Dr. C.A. ^ennincke (bij U bekend).
Dezerzijds zal de conferentie niet worden bezocht.

EIÏOJE.
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Nat. Stichting Prop.
Federale Wereld Begering,

Ter voldoening aan het gestelde In Uw schrijven d.d. 14-3-1950
no. 210 Kabinet, moge ik U berichten j dat de "Nationale Stichting
tot financiering en activering van de propaganda voor Wereldrege-
ring* werd opgericht te Botterdam op 17-10-1949 bij notariële Tacte,
waarvan afschrift werd gedeponeerd ter griffie van de Arrondlsse-
ments Rechtbank te Botterdam.

Oprichter en Voorzitter is Hendrik Albert Christlaan van der
Eraan. geb. 6-5-1887 te Amsterdam, wonende te Botterdam, Bergse-
laan 348d, van beroep accountant. V.d. Kraan is pacifist uit huma-
nitaire overwegingen en huldigt op politiek gebied geen extreme
denkbeelden*

Sinds 1948 is v.d. Kraan lid der Wereld Federalisten Beweging,
waarin hij in Augustus 1949 werd gekozen tot Commissaris in het
Bondsbestuur.

Op l Augustus 1945 werd door hem opgericht de "Organisatie ter
Bevordering van Bede, Beoht en Waarheid", welke organisatie pacifis-
tisch en antl-mllltairlstisch was Ingesteld en waarvan na de oprioh-
ting_jycactisch geen activiteit meer uitging.

{-•vyflliM/'*'" Het doel der Stichting, die als zodanig geen bepaalde politieke
•"d richting is toegedaan, Is de bevordering en verwezenlijking van het

streven naar wereldvrede en wel door middel ener wereldfederatie op
grondslag van de beginselen der "International Movement for World
Federal Governjaent".

Het gestelde doel tracht men te bereiken o.m. door propaganda
en voorlichting en door financiële en daadwerkelijke steun te ver-
lenen aan alle personen en organisaties, welke een soortgelijk doel
nastreven, in de eerste plaats de Wereld Federalisten Beweging.

De Stichting treedt op in nauwe samenwerking met de wereld Fe-
deralisten Beweging Nederland, die is aangesloten bij de international
Movement for World Federal Government, waarvan de zetel is gevestigd
te Genève.
f*^ Het bestuur der Stichting bestaat uit personen, die verschillen-
/de politieke richtingen zijn toegedaan; van enige extreme politieke
^richting is bij hen echter, voor zover dezerzijds bekend, geen sprake.
*̂"* Daar de Stichting niet als extremistisch dient te worden be-
schouwd, heeft mijn Dienst geen directe bemoeienis met haar activiteit
gehad en zijn dezerzijds ook niet meer gegevens beschikbaar,

HET HOOFD VAN DS DISNST,

Aan de Heer
Commissaris der Koningin
in de Provincie Friesland
te LESUWABDBN. ff/ïtfé T &



COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE

PROVINCIE FRIESLAND

LEEUWARDEN.
Telefoon' 3541

Maart ,9 50.

KABINET

No. ACDl 0/
*— mat**

Hierbij doe ik U toekomen een
schrijven d.d. 11 Maart 1959 van k
Bestuur van de Nationale Stichting
Propaganda voor Federale Wereld Rege-
ring, naar de inhoud waarvan ik kort-
heidshalve moge verwilzen.

Mocht U dit mogelijk z i jn . dan
zou ik gaarne t .z.t . Uw oordeel eens
willen vernemen over de politieke in-
stelling van deze stichting en de per-
sonen, die blijkbaar het bestuur daar-
van uitmaken.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,

Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G- r a v e n h a g e .



I.D. No: 1523/49

VERTROUWELIJK.

In antwoord op Uw schrijven No: 74962, d.d.
21-12-1949, wordt het volgende bericht:

De "Nationale Stichting tot financiering en acti-
vering van de Propaganda voor Wereldregering^ werd op 17
Öctober 1949 opgericht. De oprichtingsactie werd opgemaakt
door de notaris M.Dassen, kantoor^oudende Mauritsweg 51
te Rotterdam. Een afschrift van déze act£e werd ter grif-
fie der Arrondissement s Rechtbank te Rotterdam gedeponeerd.

De stuwende kracht in deze is de reeds bij U
dienst bekende van der Kraan, Hendrik Albert Christiaan,
geb. 6-6-1887 te Amsterdam, die de functie van voorzitter
vervult.

Het doel der Stichting is de bevordering en de
verwezenlijking van het streven naar wereldvrede en wel
door middel ener wereld-federatie op grondslag van the
World-Federal Government.

Men stelt zich voor dit te bereiken o.m. door
propaganda en voorlichting en financi'éle en daadwerkelijke
steun te verlenen aan alle personen of arganisaties, welke
een gelijk- of soortgelijk doel nastreven.

Behalve van der Kraan, H.A.C.,voornoemd, worden
in de acte van oprichting de volgende personen genoemd:
-Bakker, Machiel Klaas, assuradeur te Barendrecht;
C oender s, Gerard Gesinus, Inspecteur Gem. Bouw- en Woniïig-

toezicht te Amsterdam;
GrUnfeld, Matthijs, ambtenaar te Amsterdam;
Jaeger, Cornelis Johannes, collecteur Ned. Staatsloterij

te Amsterdam;
Koster, Jacob Nan Cornelis, fabrikant te Klaaswaal;
ran der Linden, Pieter, geb. 17-2-1895 te Ridderkerk,
adjunct-commies keuringsdienst van waren, wonende Schepen-
straat 12a te Rotterdam,(vrijzinnig, treedt politiek niet
'op de voorgrond);
Polak, Ir. Martin Willem, lector aan de Landbouw Hogeschool

te Wageningen; en:
Wenink, Leonard, leeraar te BarendrecLht.

van der Linden, P., voornoemd, heeft in de stich-
ting de functie van secretaris. Er is niets ten nadele van
hem bekend.

Wenink, L, voornoemd, vervult de functie van al-
gemeen-adjunct.

Bovengenoemde personen hebben gezamenlijk F.1000,
uit hun privé-vermogen voor vermeld doel gereserveerd.

Een accountantsrapport zal elk jaar aan alle be-
langhebbenden op aanvraag worden toegezonden, terwijl een
afschrift van dit rapport ter griffie zal worden gedepo-
neerd.

In de slotbepalingen der acte komt het volgende
voor: r!Bij algehele onstentenis van het bestuur wordt, in-
dien niet fe±HHHH binnen 2 maanden in de benoeming van een
nieuw bestuur is voorzien, door het bestuur der Wereld-Fe-
deralisten Beweging een ander bestuur gevormd".

Aangehecht is een tweetal propagandabladen der
Stichting.

Aan: B.V.D.



NATIONALE STICHTING

Oprichtings-acte gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.'

_ Gevestigd te ROTTERDAM, Bergselaan 348D, Telefoons 41839 en 43433.

Ongetwijfeld zult U ons schrijven van vorige week met grote aandacht
gelezen hebben en zeer zeker zult U het doel van de NATIONALE STICHTING
VOOR FEDERALE WERELD REGERING kunnen onderschrijven.

Dagelijks komen adhaesiebetuigingen uit alle delen des lands binnen,
Doch wij hebben ook U nodig voor onze grote actie om het gehele Neder-
landse Volk te doordringen van de noodzakelijkheid van het tot stand ko-
men ener FEDERALE WERELD REGERING, die.alleen STAATKUNDIGE WERELD VREDE
brengen kan,

Een nieuwe Wereldoorlog dreigt weer!
Dagelijks lezen -wij in de couranten de toebereidselen, welke daartoe

gemaakt xirorden.
Wij doen slechts een kleine greep uit wat wij lezen, t.w.

"In het Poolgebied schijnt de Sowjet-Unie een geheime vliegtuig-
basis aan te leggen!"

"De Volkspolitie in Oost-Duitsland krijgt de beschikking over
vliegtuigen en afweergeschut!11

"De Sowjet heeft ruim 5.000,000 man onder de wapenen!"

"Het Britse bevoorradingsschip Unicorn zal te Glasgow 100 vlieg-
tuigen aan boord nemen, die een Britse luchtbasis in het Verre

. Oosten als bestemming hebben!"

"President Truman onthult aan verslaggevers, dat in de Sowjet-
Unie een atoombom is ontploft!"

"Waarnemers te Washington voorspellen ook, dat de voorzorgsmaat-
regelen van de V.S. tegen een atoombomaanval zeer bespoedigd
zullen worden!"

En zo gaat het iedere dag maar door.

Ligt er ook maar iets goeds in om lijdelijk toe te zien? Hebbem wij
niet de plicht tegenover ons gezin en onze nakomelingen om al onze krach-
ten in te spannen om althans EEN GEWELDIGE POGING te doen, teneinde die
Derde Wereldoorlog te voorkomen ?

GIJ vraagt, en die vraag accepteren wij: "Denkt U werkelijk,dat iets in de door U
bedoelde richting kan worden bereikt ?"

WIJ antwoorden met een wedervraag : "Is het niet de moeite waard tenminste
*. een P O G I N G te doen ?"



Vervolg, NATIONALE STICHTING PROPAGANDA FEDERALE WERELD REGERING.

Milliarden en milliarden worden uitgegeven voor een steeds verdorgaande
bewapeningswedloop. Wat dit voor Bedrijven en de Volkshuishouding betekent,
is U bekend.

Vier jaren zijn verstreken na de laatste wereldoorlog en nog zijn ons
land en andere landen van Europa de daaruit voortgekomen economische chaos
niet te boven, Zij zullen die niet overwinnen, als geen Federale Wereld Re-
gering de oplossing brengt.

Zouden de zo zwaar drukkende belastingen nodig zijn, indien de mensheid
verstand hervond en er geen milliarden door bewapening werden verslonden ?

In alle delen van de werold gaat men dit beseffen en het streven naar
een Wereld Regering wint steeds meer veld.

Vele vooraanstaanden, zoals bijv. Einstein,Urey,Vening Meinesa,Pandit
Nehroe,Thomas Mann,Stanley Jones,Bidault,dmuts, Paus Pius XII,Graaf Sforza,
Benesj,Leon Blum,Spaak,Beveridge,Bevin,Ghandi en vele 'anderen hebben zich
uitgesproken voor een FEDERALE WERELD REGERING,als de enige mogelijkheid om
een derde wereldoorlog te voorkomen.

De World Movement for World Federal Government, die in de gehele wereld
meer dan 30.000.000 aanhangers telt,is voornemens in 1950 een Wereld Volks-
stemming te houden, waarbij alle volkeren der aarde hun regeringen zullen
toeroepen:

"Wij wensen Staatkundige Vrede !"
"Om het geluk van onze kinderen, ter wille van vrouw en man,om
onze en anderer toekomst !"

Veel,zeer veel werk zal moeten worden verricht om ook het gehele Neder-
landse Volk mobiel te maken.

Hiertoe is in de allereerste plaats nodig, dat wij kunnen beschikken
over voldoende financiën om een krachtige propaganda te kunnen voeren.

Ook U wilt toch niet achterblijven ? Steunt dan onze actie met Uw bij-
drage, te storten bij een der banken, waarbij wij een rekening hebben lopen
of gireert een U passend bedrag op Postrekening K . e . c ,

2 *f « P H- • ? *4-
Mocht U nadere inlichtingen omtrent de werkwijze van de Stichting of

anderszins wensen te ontvangen, dan zijn deze zowel mondeling als schrifte-
lijk aan te vragen aan het adres:

Bergselaan 348 D, Rotterdam, Tel. 41039 en 43433.

Financieel rapport, voorzien van de verklaring van een bekende accoun-
tant, en uitvoerig verslag wordt elk jaar aan onze donateurs toegezonden.

Hoogachtend.

Het BESTUUR van de NATIONALE STICHTING
PROPAGANDA FEDERALE WERELD-REGERING,

M. K. Bakker, H.A.v.d.Kraan,Voorzitter
J-,M.C.Koster. P.v.d.Linden, Secretaris
L.Wenink, Alg.AdJ.
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De NATIONALE, STICHTING tot financiering en activering van de Pro-
paganda voor FEDERALE Y/ERELD REGERING doet bij deze een zeer ernstig
beroep op U om Uw medewerking te verlenen aan de pogingen een Derde
Wereldoorlog té voorkomen. Een oorlog, die zeer zeker alles zal vernie-
tigen, wat ook ïï hebt opgebouwd, en waaraan Gij Uw beste krachten geeft
Ook zal deze doen ten ondergaan onze Cultuur en alles, wat ons daarin
lief is of waarde voor ons heeft. Zo ooit, dan geldt hier: PERICULUM
IN ÏJORA.

Hoe kunnen wij een Derde Wereldoorlog verhinderen ?
Dit is alleen mogelijk indien wij allen, maar dan ook van heden af

zonder uitstel met al de ons ter beschikking staande krachten en mid-
delen mede werken aan de tot standkoming ener Federale T/ereld Rege-
ring, zonder welke geen Wereld Vrede te waarborgen is.

Vele vooraanstaande personen in het buitenland hebben dit reeds
ingezien.

De bekende President van de Standaard Oil, de Heer W.T.HOLLIDAY,
schreef voor kort: "ik behoor bot die verschrikkelijke mensens de wa-
"penfabrikanten. Mijn bedrijf is even belangrijk voor de oorlogvoering
"als tanks en vliegtuigen. Dus zou ik een volgende oorlog tegemoet
"moeten zien als een schitterende affaire. De volgende oorlog zou
"echter geen pracht zaak voor mijn bedrijf zijn, evenmin als voor de an-
"dere industrieëlen. Hij zal integendeel, het einde van het zakenle-
"ven betekenen en van vele andere, nog waardevoller dingen. Eindelijk
"heeft dan de mens een middel gevonden, waarmee hij de wereld vernieti--
"gen kan. En hij ZAL die vernietigen, als men hem de mogelijkheid daar-
"toe niet ontneemt. Is het ons wel duidelijk, dat de tegenwoordige,nor-
"male gang van zaken in wereldaangelegenheden niets anders dan rauwe
"anarchie is? Wij leven onder wereld-condities van wetteloze chaos,die
"wij in ons persoonlijk leven geen moment mogen dulden" .
W.T.HOLLIDAY behoort tot de meest vooraanstaande en actieve figuren
in het streven naar WERELD REGERING.
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Blad II.
ERNEST BEVIN verklaarde zich voor Wereld Regering met één enkel doel;
"behoud van de vrede".

LORD BEVERIDGE zei; "Wij willen de naties de macht ontnemen elkander ge-
"organiseerd uit te moorden. Zonder wereld-veiligheid kunnen wij het
"niet stellen. Het meest belangrijke is of behoort primair te zijn "bij al
"onze handelingen. Daarom ben ook ik voor Federale Wereld Regering".
J.ROBERTS OWEN, Rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof poneerde;
"de vrede kan tussen de natiën slechts gehandhaafd worden door de wet,

( "hetgeen betekent, dat er een Federale Wereld Regering moet komen".
A.PHILIP RANDOLPH, bekend Amerikaans spoorwegleider zegt: "Niets dan
"een Wereld Regering kan een wereldoorlog tegenhouden. Een wereldoorlog,

( "waarin de meeste stadsbewoners gedood zullen worden. Daarom zijn wij
"voor Federale Wereld Regering".
ABBé PIERRE GROüéS, bekend Frans verzetstrijder der Maciuis leerde: "Gij
"moet wereldeenheid realiseren, want Gij behoort mede tot het mensdom,
"dat lijdt en nog veel meer lijden zal, indien deze wereldeenheid door
"Federale Wereld Regering NIET wordt bereikt".
ANTHONY EDEN gaf te kennen; "In wezen is de gehele internationale orga-
"nisatie door de uitvinding van de atoombom uit de tijd en tenzij wij die
"achterstand kunnen inhalen en zo de krachten, die ons bedreigen, leren
"beheersen, staat ons ALLEN DE ONDERGANG TE WACHTEN. Het gevaar van een
"bandeloos nationalisme moet worden beteugeld. Wij allen moeten vanaf
"dit ogenblik daaraan mede werken. NAAR MIJN MENING MOET DIT DE EERSTE
"TAAK ZIJN".
PAUS PIUS XII; de Synode der Nederl.Herv.Kerk; zeer vele vooiaanstaande

( politici, geleerden, kunstenaars? theologen en philosofen van elk ras,
kleur en geloof,hebben zich voor FEDERALE WERELD REGERING UITGESPROKEN»

Ook in ons land wint deze gedachte steeds meer veld.
Meer dan twee honderd hoogleraren hebben ziel

reeds tot het Nederlandse Volk gewend, het opwekkend tot krachtige
steun aan deze actie, die allen omvat en allen aangaat.

Verschillende Kamerleden uit de onderscheiden fracties en Over-
heidspersonen van verschillende positie verlenen hun spontane medewer-

king.
In een in Augustus j.l. te Haarlem gehouden proefstemming over de

vraag, of Federale Wereld Regering wordt gewenst, hebben van de 39-750
vrijwillig uitgebrachte stemmen zich 57.896 hiervoor verklaard. Een per-
centage dus van meer dan 95. Waaruit blijkt, hoezeer reeds deze gedachte
en deze wens onder ons volk leeft.
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Blad III.
In 1950 zal onder auspiciën van de World Movement f or World Pederal

Government, gevestigd te Parijs, in alle landen zulk een onofficiële
Volksstemming worden gehouden. En hiertoe zal het Nederlandse Volk mo-
biel gemaakt moeten worden. Juist ook het Nederlandse Volk, dat als
GEEN ANDEÉ VOLK TEE WERELD er "belang bij heeft, DAT WIJ SLAGEN.

Maar dit kost geld. Zeer veel geld. Daarom dit beroep op U. Ons
Bestuur geeft zijn krachten dag aan dag en co.n amore. Doch zonder een
sterk financiële achtergrond is doorvoeren van actie niet mogelijk.

Wij verhelen het U niet: het gaat ook U aan. Het is ook Uw belang.
/-• Dat van Uw gezin, uw zaak. Uw bedrijf.

STOET daarom, maar zonder uitstel, een U passend bedrag bij één
onzer Bankiers, of op onze Post Giro No.

C Elk kwartaal zullen wij U verslag geven van de wijze, waarop de
gelden zijn besteed. Maak het ons mogelijk, 'in het belang van U en van
geheel ons Volk krachtig en energiek aan de bereiking van dit doel,
dat ELK ANDER DOEL OVERHEERS!, te kunnen medewerken. BINNEN ENKELE
JAREN ÏIOETEN ALLE VOLKEREN ZICH VOOR DEZE ZAAK UITGESPROKEN HEBBEN.

Dus er ligt nog een geweldige taaie voor ons.
Gaarne zijn wij bereid op een desbetreffend verzoek U met alle nade-

re gegevens te dienen.
Hoogachtend,

HET BESTUUR;

( H.A.C.v.d.Kraan Sr., Voorzitter.
P. v.d.Linden, Secretaris.
M.K.Bakker.

, J.N.G.Koster.
L.Wenink.

3* v. p,
tT«ntu*«lë«twoord »n % fv«jtutl« cUelnaoa* t* riehUa aas h«t Bestuur

3ÏJCHTISG tot fin»n«i«riag «naótivtrin. TOI 4»
voor TOERAU: ÜBIBJD B»0SaX*t* g*v*etigd t»
348 B, Teltfooo* 41839 »u 43433.



NATIONALE STICHTING

Oprichtings-acte gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Gevestigd te ROTTERDAM, Bergselaan 34&D, Telefoons 41839 en 43433.

Kal • at Camm.
^m ;;* Fn*sl

1 3 MRT 1950

11 Mr art ly°u-

Welea. fc.es tr.Heer Mr. K.P.Linthorst
Horren

L e e u w a r d. e n .

. g- s t r .Heer ,

Ongetwijfeld zult U ons schrijven van vorige week met grote aandacht
gelezen hebben en zeer zeker zult U het doel van de NATIONALE STICHTING
VOOR FEDERALE WERELD REGERING kunnen onderschrijven.

Dagelijks komen adhaesiebetuigingen uit alle delen des lands binnen.
Doch wij hebben ook U nodig voor onze grote actie om het gehele Neder-
landse Volk te doordringen van de noodzakelijkheid van het tot stand ko-
men ener FEDERALE WERELD REGERING, die alleen STAATKUNDIGE WERELD VREDE
brengen kan.

Een nieuwe Wereldoorlog dreigt weer!
Dagelijks lezen wij in de courariten de toebereidselen, welke daartoe

gemaakt worden,
Wij doen slechts een kleine greep uit wat wij lezen, t. w.

"In het Poolgebied schijnt de Sowjet-Unie een geheime vliegtuig-
basis aan te leggen!"

"De Volkspolitie in Oost-Duitsland krijgt de beschikking over
vliegtuigen en afweergeschut ! "

"De Sowjet heeft ruim 5.000.000 man onder de wapenen!"

"Het Britse bevoorradingsschip Unicorn zal te Glasgow 100 vlieg-
tuigen aan boord nemen, die een Britse luchtbasis in het Verre
Oosten als bestemming hebben!"

"President Truman onthult aan verslaggevers, dat in de Sowjet-
Unie een atoombom is ontploft!"

"Waarnemers te Washington voorspellen ook, dat de voorzorgsmaat-
regelen van de V. S. tegen een atoombomaanval zeer bespoedigd
zullen worden!"

En zo gaat het iedere dag maar door.

Ligt er ook maar iets goeds in om lijdelijk toe te zien? Hebben wij
niet de plicht tegenover ons geain en onze nakomelingen om al onze krach-
ten in te spannen om althans EEN GEWELDIGE POGING te doen, teneinde die
Derde Wereldoorlog te voorkomen ?

GIJ vraagt, en die vraag accepteren wij: "Denkt U werkelijk, dat iets in de door U
bedoelde richting kan worden bereikt ?"

WIJ antwoorden met een wedervraag : "Is het niet de moeite waard tenminste
een P O G I N G te 'doen ?"



Vervolg,- NATIONALE STICHTING PROPAGANDA FEDERALE WERELD REGERING.

Milliarden en milliarden worden uitgegeven voor een steeds verdergaande
bewapeningswedloop. Wat dit voor Bedrijven en de Volkshuishouding betekent,
is U bekend.

Vier jaren £ijn verstreken na de laatste wereldoorlog, en nog zijn ons
land en andere landen van Europa.de daaruit voortgekomen economische chaos
niet te boven. Zij zullen die niet overwinnen, als geen Federale Wereld Re-
gering de oplossing brengt. •

Zouden de zo zwaar drukkende belastingen nodig zijn, indien de mensheid
verstand hervond en er geen milliarden door bewapening werden verslonden ?

In alle delen van de wereld gaat men dit beseffen en het streven na.ar
een Wereld Regering wint steeds meer veld.

Vele vooraanstaanden, zoals bijv. Einstein,Urey,Vening Meinest,Pandit
Nehroe,Thomas Mann,Stanley Jones,Bidault,3muts, Paus 'Pius XII^Graaf Sforza,
Benesj,Leon Blum,SpaaJc,Beveridge,Bevin,Ghandi en vele anderen hebben zich
uitgesproken voor een FEDERALE WERELD REGERING,als de enige mogelijkheid om
een derde wereldoorlog te voorkomen.

De World Movement for World Federal Government, die in de gehele wereld
meer dan 30.000,000 aanhangers telt,is voornemens in 1950 een Wereld Volks-
stemming te houden, waarbij alle volkeren der aarde hun regeringen zullen
toeroepen:

"Wij wensen Staatkundige Vrede !"
"Om het geluk van cnae kinderen, ter wille van vrouw en man,om
onze en anderer toekomst !»

Veel,zeer veel werk zal moeten worden verricht om ook het gehele Neder-
landse Volk mobiel te maken.

Hiertoe is in de allereerste plaats nodig, dat wij kunnen beschikken
over voldoende financiën om een krachtige propaganda te kunnen voeren.

Ook U wilt toch niet achterblijven ? Steunt dan onze actie met Uw bij-
drage, te storten bij een der banken, waarbij wij een rekening hebben lopen
of gireert een U passend bedrag op Postrekening K . c , ~ ,

P H - ' P H ' . P A -

Mocht U nadere inlichtingen omtrent de werkwijze van de Stichting of
anderszins wensen te ontvangen, dan zijn deze zowel mondeling als schrifte-
lijk aan te vragen aan het adres 5

Bergselaan 348 D, Rotterdam, Tel. 41839 en 43433.

Financieel rapport, voorzien van de verklaring van een bekende accoun-
tant, en uitvoerig verslag wordt elk jaar aan onze donateurs toegezonden.

Hoogachtend,

Het BESTUUR van de NATIONALE STICHTING
PROPAGANDA FEDERALE WERELD-REGERING,

''f1 M.K. Bakker', ̂  H,A,v„d.Kraan,Voorzitter
#« J'.M.C.Koster.™ P,v,d.Linden, Secretaris
k L.Weriink, Alg.Adj.
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Naar aanleiding van Uw nota van 31.3,1952 Ho. A 1821
om inliehtiriges ten behoeve van Clipper betreffende een
op 4 -April 19>5£ te Amsterdam te houden bijeenkomst van de
Wereld Federalisten Beweging Nederland (W.F.B.N.), kan het
volgende worden medegedeeld.

Op de genoemde vergadering waren 1.200 personen aan-
wezig, hoofdzakelijk afkomstig uit burgerlijke en betere
milieu*s, Als sprekers traden op:
1. Hjalmer Biiser Lgraen. uit Foorwegen, (ex-generaal-ra® j oor

president~van de wereldbeweging voor Federale
Wereldreger ing;

S. ï'iss Moniea Wiagate uit Engeland;
3. Prof. Brandt Beburg uit Deneiaarken (in plaats van

Alaa Sraaatoa uit ïï.S.A.);
4« Pater H» L0og«. radiospreker van het "Lichtbaken* van

"u""dé KiR.O« t personalia onbekend;
5. revrouw B. y«d, 31tiis«>FiatelmBnt geb. 11.12.1892 te

Jmstérdajs, gèaeënteraaèslid van de P. v.d. A .
voor Amsterdam, bestuurslid van de Wereld Federa-
listen Beweging Nederland*

,In de zaal was Slaa leuze aangebracht, luidende:
"Bewapening leidt tot oorlog; eenzijdige bewapening leidt

\t slavernij J Federale Wereldregering waarborgt veiligheid
• i "voor allen".

Alle sprekers bepleitten de totstandkomign van een
Federale Wereldregering, daar het anders zou kunnen komen
tot een strijd der continenten.

Geen der sprekers heeft de IT.A.T.Ö. in zijn rede
genoead of erop gezinspeeld.

(B VI) UB, 24. ftpril 1952

> c <S doorgegeven .
' * " * inl mwrasod »an l Ssstniaj*

^_rr ,./"*"

bQ Kf.....@Aty/S.*'/.t-/.iLY. . » • ' " • *
K t6| /̂ l̂ .̂ -'̂ ^^ pal» j!
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ralisten Beweging Nederland.
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VERSIAG van een openbare bijeenkomst,""bedoeld alS propaganda-avond, van
de Wereld Federalisten Beweging Nederland (W»F»B»N»), aangesloten bij de
"World Movement for World Federal Government" (W»M»W«F.G.) in de beide
grote zalen (capaciteit zitplaatsen ongeveer 1600 stuks) van hst feestge-
bouw 'Bellevue", ingang Leidsekade, te Amsterdam» Bij de opsomming van de
capaciteit is het balcon met circa 300 zitplaatsen, hetwelk geheel onbezet
bleeft buiten beschouwing gelaten» Datum bijeenkomstj 4 April 1952.

De toegangsprijs bedroeg 35 cent. Aankondiging van deze bijeenkomst was
geschied in het dagblad "Het Vrije Volk" en in het "Wiering's Weekblad",
Als,sprekers op deze bijeenkomst werden genoemd :

— l l,yRiiser LARJEJËS uit Noorwegen, (ex-) generaal-majoor, president van de
Wereldbeweging voor Federale Wereldregering ;

—\2JI/_ySJL,BB Monica Wingate» uit Engeland. ;
j^ ̂  3•N/geofM^BjranatJgejiuj^. uit Denemarken, i«p»v, Alan Granston (tJUS.A,)

îêSJk-JifiSB* radiospreker van "Het Lichtbaken" van de K»R«»0«'t'i'Pil'j •* f iw '̂ililiJJtilHI'W'ttil ffFff̂ T l̂i ™- w -»

ïfevr«E»v»d« Sluis-Fintelman, gemeenteraadslid van de P,v,d»A» voor
Amsterdam,

Kaarten waren verkrijgbaar bij :

Jfe,= .̂?5S£2Li5gS«SiS^ Adelaarsweg 111 boven, Amsterdam ;
-̂f jjeyr,^ J» ^•dJIL^fJIëLfefJbi'gAgSSt Reijnier Vinkeleskade 5-1, Amsterdam. ;

X^ïfevr» M» van Niftrik-Visser, Linnaeushof 33 huis, Amsterdam ;
^f Heer G »J^^aegej*^ Hekelveld 2«.I, Amsterdam en
v^Heer G«,G* Coenders, Jacob Marisstraat 106 huis, Amsterdam.

Toen de bijeenkomst te omstreeks 20 uur werd ingeleid, waren ongeveer 1SOO
bezoekers, vrijwel alleen volwassenen, ongeveer evenveel mannen als vrouwen,
naar uiterlijk,*» voorkomen en gedragingen te oordelen waarschijilijk hoofd-
zakelijk afkomstig uit burgerlijke en betere milieu's^ aanwezig} onder hen
bevonden zich verschillende personen, die kennelijk van Joodsen bloede waren.
Personen in uniform werden niet opgemerkt»
Nabij de toegang tot de vergaderlokalen, alsook in de zaal zolf, was een
stand ingericht, iwaarop propagandamateiiael, betrekking hebbende op genoemde
beweging, was uitgestald*
In de zaal was in grote letters è"én leuze aangebracht,luidende ;
BEWAPENING LEIDT TOT OORLOG ; EENZIJDIGE OÜTWAPENING LEIDT TOT SLAVERNIJ;
FEDERALE WEHELEBEGERING 1AARBCEGT VEILIGHEID VOOR ALLEN,

De inleider begon er op te wijzen, (fiat deze avond in feite geen propaganda-
avond was te noemen, doch een getuigenis»^vond» Het doel van de beweging zou
hij niet nader uiteen zetten; men was te allen tijde bereid alle gewenste
inlichtingen te verschaffen»
Vervolgens werd het sprekerswprogramma opgesomd en een welkomstwoord gericht
tot de buitenlandse sprekers van deze avond in de Engelse en de Franse taal.

Hjalmer Rijser L4fiaENa hierna in het Engels het woord namende, welk betoog
later in het Nederlands werd overgezet, betoogde o»mtj> dat het stelsel van
wet en orde, zoals vele volkeren, het Noorse en het Nederlandse, dit binnen
hun eigen grenzen kennen, georganiseerd zal moeten worden tussen alle volke~
ren van de wereld.Hij wijst er opt eet het verhongeren van duizenden a»ns®n
in India kon plaatsvinden, omdat er geen wereldregering bestaat, die zo
verhindert* Ü3?
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Er moet een Wereldregering komen op federale,democratische basis, zonder
enig vetorecht. De atoombom zal ons niet in de goede richting brengen; deze
veroorzaakt alleen maar angst* Ora een oorlog te kunnen uitbannen is een
Wereldregering noodzakelijk»

Miss Monioa Wingate : Ik ben naar U toe gekomen, omdat uw steun in de oor-
logsjaren voor ons in Londen een inspiratie was.Vrede is onmisbaar» Wij
bezitten wel veel internationale organisaties, doch er bestaat geen inter-
nationale wetgeving, omdat er geen internationale regering is»
Wij weten thans, dat wij geen nationale politiek, nationale vrijheid,
nationale economie, nationale democratie kunnen hebben zonder internationale
democratie, Ben federale Wereldregering is de enige oplossing voor een vrede
over de gehele wereld» U moet geen machinale wereledregering hebben; deze
zou in ieder geval zijn ontstaan, indien Hitler zou hebben gewonnen. Van
U allenj van alle mensen in de wereld,. van mij hangt het af, of wij een
democratische wereldregering zullen kunnen krijgen»
Zij herinnerde aan de woorden van Koningin Juliana in W8shington, die gezegd
hada dat wij een vrede over de gehele wereld zullen hebben of in het geheel
geen vrede. De atooraontdekking dient onder controle te komen van de gehele
mensheid» Politieke democratie en politieke economie kunnen niet bestaan
zonder internationale politieke democratie. Dit is de enige weg tegen een
machinale wereldregering van Rusland* Met de woorden van Churchill uit de
oorlogejaren bij de invafie van het vaste land van Europa : "Het moet gedaan
worden, dus wordt het gedaan "t eindigde spreekster.

Pater LOOP J Ik ben ar van overtuigd, dat ü wil, dat ik tot U zal spreken
als een Katholiek priester en dat ü van mij zult horen, hoe ik er toe ge-
komen ben, te spreken over wereldregering, wereldfederatie,, wereldeenheid.
Ik kan U zeggen, dat ik hiervan een volstrekt voorstander, een vurig aan-
hanger, zonder enig voorbehoud ben.Dit is een avond van menselijke eenwor-
ding»Wij moeten onze basis gaan zien als iets stralende en de wereld als :
allen een»
Onze eerste taak ligt niet op economisch gebied. Ook de politieke eenheid
is niet de eerste taak. De vraag is alleen roaar^ waar ligt het begin*
Alle formules zijn niet tot stand gekomen door menselijke eenheid, maar uit
egoïsme, politieke machtswellust, militaire machtsoverweging» De verdeling
Oostvest is bezield door het onderlinge wantrouwen, welke door de haat
angst en egoïsmef kweekt .De eerste taak, welke voor ons verschijnt, is de
mens te doordringen van onze hartstochtelijke onderlinge liefde, zonder
rassenhaat, zonder egoïsme en de mensen niet als zwartgallig blijven b e--
schouwen» Ik ben wereldfederalist, omdat ik Ctóttsten ben. Er is geen grootser
ideaal dan d e onderlinge mensenliefde .Deze idee van wereldeenheid is niet
pas uitgevonden; neent zij is 20OO jaar oud en is verschenen in mijn godde-
lijke leer, Christus» Hij heeft gezegd, dat er maar een weg in de wereld
is om een te zijn, nl» goede broederliefde en zusterliefde, waar zelfs
liefde moet bestaan voor de vijand» Hierin valt alle haat weg. Laat onze
beweging niet ondergaan in een machtige organisatie of in een woordenkraaia,
maar beoefent wereldregering door practische liefde en hulp aan «lkandert

Prof, Brandt Reburg ; Betoogde,, dat een 3e wereldoorlog moet eindigen in
een dictatuur, hetzij een Russieche of e«n Amerikaanse» Spreker zeido,dat
hij geen van beide wenstt doch Europeaan wil zijn en het eigen karakter
wil blijven behouden. Hiervoor is wereldregering noodzakelijk»

Heer C OPZIET (of CÖOZIN ? ) - vreemdeling - brengt de groeten over van
onze Zuiderburen en spreekt het verlangen uit, dat deze vergadering de
vruchten moge afwerpen, om uit de wereldprobleman te geraken»

Heer MRCE&HP(?) ~ vermoedelijk Franse nationaliteit « zegt in het Frans,
nimmer
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nimmer eerder in ons land te zijn geweest» Het was hem opgevallen, dat in
veel grote steden van ons land al een vergevorderde beschavingsvorm heerst
(hilariteit)» Hij zegt in ons land veel mensen te hebben ontmoet en dat
het de 2e maal isf dat hij een grote bijeenkomst bijwoont» Hij deelt mede,
dat de Paus een audiëntie heeft toegestaan betreffende de zaak van het
Wereldfederalisme», De Wereldfederalisten zijn ook in Mosoou geweest, om over
deze aangelegenheid te spreken» Na de noodzaak van het wereldburgerschap
te hebben beklemtoond, moedigt spreker aan zich in te zetten voor d«
verwezenlijking van de wereldvrede.

1 Vervolgens doet de inleider van deze avond mededeling van het feitt dat
i er op deze bijeenkomst Amerikanen, Engelsen. Fransen, Duitsers, Belgen en

Zweden aanwezig zijn»

Het slot van de avond wordt gevuld met een toespraak van Mevrouw
E«v»d« Sluis-Fintelman »

j^_^ -ui-i-i«««w ""««wwafcao,

>:1.~$y Na aandacht te hebben gevraagd voor het zakelijk gedeelte - de collecte *~
"'i </•* zegt zij, het moeilijk te vinden, na alle toespraken nog wat nieuws te

( r j * f ! kunnen vertellen, doch «en uiteenzetting te zullen geven van de toestand
:^--x" betreffende het wereldfederalisme in Nederland»

Als wij hebben gehoord,, dat in het Deense Parlement 1/3 voorstander is
van Wereldregering, dan is het duidelijk, dat in ons land voor dit doel
nog een grote taak ligt. Zij zegt,, dat het haar bekendtis, dat onder de
Politie in ons land vele voorstanders van Wereldregering zijn te vinden-
maar zij zijn nog niet zover, er van te zijn doordrongen om er voor te
strijden. In de a*s» politieke verkiezingen zal de zaak gaan om oorlog
of> vrede» Als wij over vrede spreken, moeten wij oppassen, niet in «en
verkeerd» hoek te worden gedrukt» Wij wensen echter te leven als vrije
burgers in een vrij land» Als wij in deze dagen denken aan het lijden
van Jezus Christus, dan doemen voor onze ogen op de millioenen slachtoffers
Vftn twee wereldoorlogen» Na de laatste oorlog hebben wij, ieder voor zich,
ons ingezet voor de opbouw» Maar waartoe dient dit alles, als wij weten,
dat een derde wereldoorlog dit alles weer met een slag zal vernietigen ?
Na de eerste wereldoorlog is er een golf van "Nooit weer oorlog" over de
wereld gegaan en deze eindigde in »en tweede wereldoorlog» De oorzaak ligt
niet in gebrek aan vredeswil der duizenden; maar de oorlog is ontstaan,
omdat deze buiten ons om wordt behandeld» Alleft*>inspanning van alle krachten
zal eindelijk de vrede kunnen brengen* Wij sukkelen hier in Nederland aan
een oeavconservatisme, zelfs bij de meest progressieve politieke partijen»
Wij, wereldfederalisten, worden maar beschouwd als een klein groepje
idealisten. Als i* lees de vraag, of hét wel geloorloofd isf boramsn met
benzine en een gelei-achtige vloeistof gevuld te gebruiken en verslagen
lees over bacteriologische oorlogen^ dan vraag ik mij af§ of wij ons ver-
stand wel gebruiken. Dan is het duidelijk,dat wij in een tijdperk zijn ge-
komen, om de oorlog te moeten gaan uitbannen» De enige weg biedt een
wereldregering, om een eerste stap te zetten op de weg naar wereldeenheid»
Politiek en economisch kan dit niet onmiddellijk, wij kennen de problemen»
Niet strijden betekent het dienen van de ondergang» Het ligt in de mense-
lijke zeden, zich voor de eenheid in te aetten» Het gaat om de eenheid van
het kerkhof of de eenheid van de vriendschap»Alle regionale federaties
hebben alleen zin en nut, als ze ingepast worden in een federale wereld-
regering» Anders zouden wij komsn tot een strijd der continenten; de
gevolgen hiervan hebben vele mensen nog niet doordacht. Ik wek U op zich
van Uw verantwoordelijkheid diep bewust te zijn»
Te 22»4Q uur was deze bijeenkomst beginfldgd»
Jevene in afschrift verzonden aan B»M» en H«C. Aad. *
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ONDERWERP: Bijeenkomst van Wereld Federalisten op 4 April 1952.

1. CLIPPER heeft in het ANETA Nieuws Bulletin d.d. 24-3-'52 gelezen,
dat de Ned. Afdeling der Wereld federalisten Beweging op 4 April
a.s. een bijeenkomst zal houden te Amsterdam. Onder degenen, die
op deze bijeenkomst zullen spreken, bevinden zich:
Generaal Riiser LAESEN uit Noorwegen; Ie j. Monica WING-ATE uit
Engeland; Mevrouw E. van der SluTS-ffINTELMAH uit Amsterdam; Prof.
Brandt REBORG- uit Denemarken; en Pater H. LOOP uit Haarlem.

2. Aangezien het 4 April a.s. een jaar geleden is, dat de North
Atlantic Treaty Organisatie tot stand kwam, zou CLIPPER zeer
gaarne voor die datum weten, wat het doel is van bovengenoemde
bijeenkomst, welke propaganda de toespraken beogen, welke de
personalia en backgroundgegevens der deelnemers (althans van
de Nederlandse) zijn.

3. Reeds telephonisch met Hr. Rozenberg opgenomen.

31-3-'52 H.

'36 06 Q .
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Betreft: Wereld Federalisten
Beweging Nederland
(=¥FBN).

Bijlage: 1.

VERTROUWELIJK.

~£-tfé

Met betrekking tot Uw telefonische mededelingen van heden-
ochtend, wordt bericht dat in HET VRIJE VOLK dd. 19 Maart
1952, Amsterdamse editie, een bericht van de volgende inhoud
was opgenomen:

De Vereldfederalistenbeweging in Nederland zal
op 4 April in Bellevue een propaganda-avond
houden, waarop de voorzitter van de World Move-
ment for Pederal World-Government, de Noorse
generaal Hjalmar Larsen, zal spreken. Een dele-
gatie van Belgen en Fransen zal .de bijeenkomst
bezoeken.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal aan Uw wens
om deze vergadering te "verslaan1*, gevolg worden gegeven,
terwijl tevens in den vervolge nauwlettend zal worden toege-
zien op mogelijke publicaties, verband houdende met de door
U aangeroerde stroming in de ¥FBN.

Hierbij wordt U, om te behouden, toegezonden een fotocopie
van een in het dagblad DE TIJD dd. 22 Maart 1952 voorkomend
artikel over een a costi gehouden filmbijeenkomst van de
WFBN. Naar de inhoud van deze beschouwing moge kortheids-
halve worden verwezen.

No. 13,V P3.



Wereldfederalisten gebruiken
film van Europ, federalisten

J . ' /v •-*£.= J .':.
i.Van onze Haagse redactie)

De Wereld Federalisten Beweging
Nederland heeft gistermiddag in het
Metropole TlienTer te Den Haag r-oor een
aantal: genodigacn de film „Vrede in de
i/ ereld" (La. io i<r (je Baba!) vertoond. Op
r?rhie/ / genomen is dit peen idUcmcler-
/•i.jfc feii. We! icordf het rnerfcieaardie.
u fluiieer men i reef . dat deze f i lm onge-
veer een jaar yeleden onder auspiciën
7'tin 3e Europese Federalisten Betoepinp
;?ji7 première in Nederland beleefde.
Pro/, dr. H. Brugmans heeft uoor deze
oorspronkelijk Franse f i lm een eigen
Nederlandse tekst geschreven en treedt
•iofc j<;!f nis spreker op.

Het f i lmvcrhuurkantoor ..Nederland"
heeft de film phder zijn berusting
Behouden. Plotseling komen nu de
Wrt-eldfedei slisten met deze film van t
do Europese Federalisten, die ook als
zodanig wordt aangekondigd, maar
waarin een aantal coupures zijn aan-
gebracht ; een wein ig hoffelijke daad
ten opzichte van prof. Brugmans Te
denken geeft het, dat de conclusie, die
prof. Brugman* aan het einde van de
film geeft, geheel is weggevallen. In
deze conclusie wordt een Europese
Federatie bepleit en wordt o.a Rus- |
land als hei grote v raagpunt gey'eld. '

Merkwaardig is ook. dat de coupures ;
zijn aangebracht zonder voorkennis van :
de Europese federalisten, laat staan van .
prof. Brugmans. !

Toen de niet-gecoupeerde film voor
het eerst vertoond werd en door- prof.
Brugmans werd ingeleid, waren leden
van de Raad van State, ministers. Kamer-
leden, leden van het corps dip.lomatique i
en vele autoriteiten aanwezig: De Wereld '
Federalisten hebben bij de première
van de gecoupeerde film een ander soort |
publiek uitgenodigd Het waren gisteren ;
belanghebbenden en belangstellenden op !
het gebied van het onderwijs, van het !
maatschappelijk en kerkelijk leven, die j
ae verkorte film konden gaan zien en |

. ^an wie de vraa.g voorgelegd werd of
i men de film geschikt achtte als illustra-
! lii ' iTiateriaal bij het onderwijs er. of men
', de indruk van de film zodanig achtte,

dat ook een volwassen publiek beter t
doordrongen wordt, van de noodzaak
van internationale samenwerking en van |
een democratisch staatsbestel. Het komt j
•ons voor, dat velen op deze. vragen be- ,
vestigend zouden kunnen antwoorden,
wanneer ook de conclusie van prof.
Hrt tRmans behouden was gebleven.

Thans is het „tweede gedeelte van de :
i'ifiïi. dat speciaal over Rusland handelt,
te eenzijdig, zotiat liet de indruk maakt
bedoeld te zijn als propaganda. Zou dat
misschien de reden geweest zijn. dat de ••
Wereld Federalisten de/e coupures heb- .
bon aangebracht In de f i lm van de Euro-
pese Federalisten? Voorzien van een j
..passende'1 toel icht ine zou deze fi lm zelf" i
voor commtmistiichp propaganda ge- j
bruikt kunnen worriei Het l i j k t ons ge-
wenst hier de aandach t op te vestigen.
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— De Wereïdfederalisten Bewèglflg-
! Nederland houdt 4 April een bijeenkomst
in Bellevue te Amsterdam. Sprekers zijn
generaal Eiiser Larsen (Noorwegen;,
Monica Wingate (Engeland), mevr. E.
van der Slais—Fintelman (Nederland),
prof. Brandt Reburg (Denemarken) sn
pater H. LOOP-(Nederland).
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0 FEB 1952
Verbinding: 19
C/14 no 125'52 WFBN
Onderwerp: Openbare vergadering' van de Wereld Federalisten

Beweging Nederland, gehouden op 31-1-52 in het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Maiia-
plaats te Utrecht werd Donderdag, 31 Januari 1952 een _op_eji.-
Ĵbar.e vergadering belegd door de af d. Utrecht van de Yfereld
Federalisten Beweging Nederland. Aan deze vergadering was
weinig publiciteit gegeven en voor zover bekend werd deze
alleen met een klein berichtje aangekondigd in het Utrechts
Nieuwsblad van 29 Januari 1952. De vergadering werd gehouden
in een zaal, die plaats bood aan plmjUO bezoekers, doch
toen de voorzitter van'~ĉ "aTdi'̂ 'nff̂ :!eQ̂ "̂ """""̂ ""-̂ ""'"""""""̂ "

)C|DILIS CflBfSÏlWS VAT WTOEN, gebo'recTTe Capelle a/d IJssel
28-11-90, ten omstreeks 20.20 uur met een korte inleiding
opende, waren ongeveer 6Q_personen aanwezig. Hij sprak
zijn teleurstelling uiT over de geringe opkomst, maar
toonde zich tevreden met de groei van de afdeling Utrecht
van de WFBN. Een kleine groep actieve lieden was er in ge-
slaagd om binnen korte tijd §0_nieuwe leden in te schrijven.
Nochtans laakte hij de inactiviteit der meeste leden, die
alles maar aan een klein groepje overlieten. Hij spoorde
aan tot meerdere werkzaamheid, vooral bij de colportage
met het orgaan der WFBN en bij het organiseren van de z.g.
Ĵ̂ Ĵtaffl̂ JĈ ^̂ ^ Hij gaf daartoe enige aanwijzingen
en~8e"ëïcte' inë'ffë'i;''ittafa:;id*e"ze bijeenkomsten in sommige wijken
der stad heel goed liepen, terwijl die in andere delen
haast niet op gang konden komen. Voorts deed hij enige
mededelingen over de financiële toestand van de afdeling,
die niet rooskleurig bleek te zijn en spoorde aan tot vrij-
willige verhoging van de contributie, die thans ten minste
ƒ 2,50 per jaar bedraagt. Hij bracht in herinnering dat de
leden voor dit minimum bedrag ook nog gratis het orgaan
van de WFBN in hun bezit kregrn, iets wat gezien de papier-
en drukkosten onmogelijk kon blijven bestaan. Er moest
volgens Van Vuuren ojrer„Jaet; gehele land minsten̂ ,/,_lQfi£L,.,
- - - - • ' - • • "-*J - " ' - " : , ^aaxSo^fne^'l^öoTdi^a^uax in staat
was een contract met een drukker af te sluiten om het ver-
schijnen van het orgaan voor twee jaar te verzekeren. In
dat verband vestigde hij de aandacht op een na afloop der
vergadering te houden collecte, waaruit mede de kosten van
die avond bestreden moesten worden. Vervolgens kondigde
hij de grote vergadering aan, die döormde 1FBN op 4-2-52

f zal worden gehouden in het gebouw Bellevue te Amsterdam,
Meerdere buitenlanders zullen daar het woord voeren; o.m.
zullen daar een Noor, een Engelsman en een Amerikaan spre-
ken. Hij wekte op, deze vergadering in groten getale te
bezoeken. Ter vergadering was een klein aantal brochures
aanwezig van de Amerikaan Stringfellow Barr, getiteld
"Let's join the human race", welke brochures 'a 25 cent
per stuk werden verkocht en waarvan de lezing sterk door
Van Vuuren werd aanbevolen. Na een opwekking aan de leden
om ter verwezenlijking van hun ideaal meer activiteit te
ontplooien, gaf hij het woord aan de spreekster, Mevrouw
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ELISABETH VAN DEB SLUIS-FINTELMAN, geboren te Echteld
11-12-92, wonende te Amsterdam. Zij behandelde in een
zeer suggestieve rede van ongeveer een uur haar voor die
avond gekozen onderwerp: "Onze taak in een veranderde
wereld", hetgeen zij ongeveer als volgt naar voren bracht.
Zij gaf als haar mening te kennen, dat het wereldgebeuren
voor een groot gedeelte door ons zelf is en wordt bepaald
en dat wij zelf de kracht en het verstand moeten opbrengen
om aan dat wereldgebeuren richting te geven. Zijn wij daar-
toe niet in staat, of schieten wij daarin tekort, dan
moeten wij de consequenties daarvan aanvaarden als iets,
wat wij zelf over ons hebben afgeroepen. Dit is het geval
geweest zowel met de eerste als met de tweede wereldoorlog,
omdat wij niet die krachten hebben opgebracht die in staat
waren deze af te wenden. Om dit duidelijk te maken, behan-
delde spreekster de periode kort voor en tijdens de eerste
wereldoorlog en schetste vervolgens het tijdvak na die
oorlog, waarin de Volkenbond ontstond. De Volkenbond bete-
kende reeds een^grote vooruitgang doordat de volken zich
aaneensloten, doch men meende dat alles bij het oude kon
blijven. Volkeren met en zonder koloniën, rijke volkeren
en volken die op de rand van een bankroet leefden, waren
daarin bijeengebracht, maar men bracht geen wezenlijke
gerechtigheid aan de mensheid. Geen enkele ideologie kan
te voorschijn treden als niet de voorwaarden aanwezig zijn,
waaronder zij kan bestaan. Door de slechte economische
toestanden in Italië bijvoorbeeld was het volk rijp ge-
worden voor het veel belovende en verderfelijke fascisme,
dat ten slotte een oorlog ontketende tegen Ethiopië om in
het bezit van koloniën te komen. Het is een logisch gevolg
dat bij de Aziatische volken, waarvan 80$ nimmer genoeg te
eten had en millioenen van gebrek omkwamen, de voorwaarden
aanwezig waren, die hen ontvankelijk maakten voor elke
ideologie die hun voldoende voedsel bracht of beloofde.
Wat hebben wij voor die mensen gedaan ? Wij hebben niet
begrepen dat wij slechts door het brongen van gerechtigheid,
geboren uit liefde tot de naaste, de vrede aan de mensheid
konden brengen. Wij zijn tekort geschoten in het betrachten
van die gerechtigheid. Vrede is de vrucht van de gerechtig-
heid en zonder gerechtigheid is er geen vrede, althans
geen staatkundige vrede denkbaar. Spreekster herinnerde
aan de ellende en het leed dat de tweede wereldoorlog over
ons heeft gebracht. Zij wilde er niet te lang bij stil
staan omdat het bij allen nog vers in het geheugen lag,
maar zij dacht aan de 20 millioen militairen en de 40 mil-
lioen burgers die hierbij een gewelddadige dood stierven.
Elke gewelddadige dood betekent een zekere schuld en zij
stelde de enorme schuld in het licht die hierdoor op ons
drukt, omdat wij niet in staat zijn geweest de krachten
op te brengen om dit te voorkomen. Spreekster verheugde
zich in het bestaan van de Verenigde Naties en zag daarin
een grote vooruitgang, doch de tijd van de souvereine
staten is voorbij en alleen in een wereldregering zag zij
de wereldvrede, de vrijheid en de veiligheid voldoende
gewaarborgd. Zij verwees naar de woorden die in dit verband
waren gesproken door President Eoosevelt en dokr H.M.
Koningin Juliana tijdens haar bezoek aan Londen. Wij
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moeten ons bewust zijn dat wij leven in een veranderde
wereld en moeten ons bezinnen op onze taak daarin. Als
we Europa bezien, dan merken we dat we alleen nog kunnen
terugblikken op onze eeuwenoude cultuur als het enige wat
nog over is. Dan denken we aan Athene, Home en Jeruzalem,
die ons de cultuurwaarden schonken. De wijsheid der Grieken,
het recht der Eomeinen en de waarheid van het Evangelie,
wat hebben wij er mee gedaan ? Hebben wij die wijsheid,
dat recht en die waarheid opgebracht ? Wij zijn daarin
schromelijk tekort geschoten en wij zullen naar die drie
cultuurwaarden moeten terugkeren, zo wij niet in bloed en
tranen willen ondergaan.
Hierna volgde een korte pauze, waarna gelegenheid bestond

de spreekster vragen te stellen. Slechts twee personen gaven
7J /|zich hiervoor op, t.w. een zetere Kloosterman en Opstendorjg,

f wier personalia nog niet nader bekend zijn geworden. Kloos-
^ terman stelde de vraag, of de weinige belangstelling die

de Nederlandse parlementsleden aan de dag legden gelegen
was in het feit dat zij min of meer aan partijpolitiek ge-
bonden waren en of zij zich niet rechtstreeks overleverden
aan het Oosten als zij hun bevoegdheden legden in handen
van een wereldregering.

Spreekster beantwoordde deze vragen ontkenaend en zag
daarin nog de tegenstelling tussen het blanke ras en de
Oosterse volken. Zij wees op de samenwerking van alle ras-
sen in het instituut der Verenigde Naties , waar toch samen-
gaan heel goed mogelijk bleek. Het blanke ras moet er zich
aan wennen dat zij niet boven maar naast de Oosterse volken
moeten staan. Wanneer zij daartoe niet kunnen komen, dan
is het met het avondland gedaan. Gezamenlijk moet getracht
worden naar een betere wereld te komen, waar gerechtigheid
heerst en daardoor vrede.

Oostendorp bracht naar voren dat hij van mening was dat
wij in het algemeen geen invloed konden uitoefenen op het

/' wereldgebeuren, hoewel hij de invloed van bepaalde personen
- niet ontkende. Wat éénmaal door een hogere macht was bepaald

zou toch komen en was door ons niet af te wenden. Het deed
er niet toe of men die hogere macht dan God, evolutie, het
toeval of noodlot noemde. Als uitzondering noemde hij Lenin,
die volgens hem in de Sowjet Uniemeen economische toestand
had geschapen die uniek was te noemen en waarisde hij zich
volkomen kon verenigen.
Door tijdgebrek werd deze vragensteller zeer kort door

spreekster beantwoord. Zij geloofde niet in toeval en was
er van overtuigd dat wij wel degelijk richting konden geven
aan het wereldgebeuren. Zij meende dat hetgeen over ons is
heengegaan niet zou zijn gekomen als wij(de mensheid) de
gerechtigheid en de liefde tot de naaste in practijk hadden
gebracht.
Hierna werd de vergadering te omstreeks 22.30 uur door

voorzitter Van Vuuren gesloten.
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Onderwerp;"H.J,g.breken met
"World Movement".-

Bij lagen : één» -

A A H : H.fi.
V A K : W.-

7 Januari 1952.-
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Mogelijk geheel ten overvloede gelieve
U hierbij gaand aan te treffen een bericht uit het dagblad
"HET PAROOL" van heden - 7 dezer - betreffende bovenvermeld
onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge yerwijzen.-



Jongeren Federalisten breken
met „WorH Movement"

, Het dagelfll&r bestuur der „Neder-
landse Jongeren Federalisten" deelt;
mede dat de Ï>?.J.F. heeft besloten de
Samenwerking met de „World Move<-
saent for World Federal Government"
en haar organisaties van de hand te
wijzen. Door o.m. nauwe coiitacten voor

ffe staan met'de „Partisans dela. Paix"
|*4n ander* mantelorganisaties en door,
constante ondermijning van de, weste-

jijke verdediging ondersteunen de we-
T'eldfederalisten de communistische pro-
paganda in ons tan4 zo zegt een com-
jnuniqué van dé N.J.F.; dat verder
lierhinert aan een artikel in hét orgaan
van de „Wereldfederalisten Beweging
Nederland",: waarin de voorzitter van
deze beweging een aanval deed. op hét
Atlantisch Pact en op het streven naar
Europese eenheid.

Het bestuur van de N.J.F, jheeft .?
[prof. mr C, W_^j|e_yrtes: vër^qcht, zgn,

J ter beschikktag te stellen. Prof. Dei
I VrifeS- heeft nl. aangekondigd dat hij
l dit Jaar zjal deelnemen aan een commu-

nistisch economisch congres- te Moskou.

"HET PAROOL"
van Maandag, 7 Januari 1952.-
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AV 5 V.Y«RTROUWSLIJK
Stichting Persdienst voor
W er e l db e s t uur•

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende
te berichten.

In de laatste tijd we-rden door de 'tichting Persdienst
voor Wereldbestuur aan verschillende Burgemeesters in Heder-
land enige stukken toegezonden, waarvan Ü hierbij een foto--
copie gelieve aan te treffen en naar de inhoud-waarvan ik
mij verwijzing moge veroorloven.

Teneinde uw Ambtgenoot van Binnenlandse Zaken in de
gelegenheid te kunnen stellen de H.H. Commissarissen der
Koningin in te lichten, werd op diens verzoek dezerzijds
een rapport betreffende de Stichting Persdienst voor
Wereldbestuur samengesteld, waarvan U eveneens hierbij
een afechrift wordt aangeboden.

ïer vollediger informatie moge hieraan worden toege-
voegd, dat de actie van de genoemde Stichting geheel los
dienst te worden gezien van een andere activiteit, waarbij
artsen betrokken zullen worden.

Op een bijeenkomst van de Wereldvredesraad in Februari
1951 te Berlijn gehouden werd o.ia. als doel gesteld een
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen.
Van dit initiatief zijn tot nu toe vrijwel geen bijzonder-
heden te melden. Slechts werden voorlopig als datum en
plaats van samenkomst voorjaar 1952 en de stad Home ge-
noemd.

De in deze beid© acties genoemde naam van Prof. Mr
C.W. de Vries zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan.

Indien de Stichting Persdienst voor Wereldbestuur er
in weet te slagen haar activiteit zelfstandig te voeren
en aich van beïnvloeding door de communietische vredesbe- .
weging weet te vrijwaren, zijn de werkzaamheden van deae
Stichting niet als politiek-extreem te beschouwen.

HET HOOFD VAN DE DIENST.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
te
• s - O S A V E N H A G B .

VOt. H.I. Pelderhof.



Wereld federalisten Beweging Nederland.

Op 1 5 Februari 1 947 werd te Amsterdam opgericht de
Wereld Eenheid Beweging. Oprichter was Petrus Franc i s cue
gjemera, geboren za-e-igH te Eindhoven, wonenae Roiüün~54
te Amsterdam.

Be Beweging streefde naar de totstandkoming van één
wereldregering, afschaffing van alle legers en oprichting
van een militair vrijwilligerskorps, ter beschikking van
de wereldregering.

Op 19 Maart 1948 ging de "Wereld lenheid Beweging"
een fusie aan met de "ÜtederlandBe Beweging voor Federale
Wereldregering*' en werét de naam gewijzigd m «wereld Fede-
ralisten Beweglnr:" (W.f.B.)? als oprichtingsdatum werd
bepaald l Maart 1948.

OjLife algemene vergadering der W. f. B* op 29 en 30
Octoberi-ierd besloten het woord «TSrederland" aan de naam

r ,K der beweging toe te voegen, teneinde duidelijker te laten
f ff •''.':''' uitkomen, dat de W, f «B» zich beschouwt als de Nederlandse
'tri k~^''-{' afdeling van de internationale organisatie "Wogli Pede- 3F
/ i :iMlii'il JMeeieat", gevestigd te Genève. •*"
|(-u fin de loop van het Jaar 1948 ontwikkelden zich, door

het onbeheerst en demagogisch optreden van de oprichter
en voorzitter P»P.Kremers, in de W.F„B«Mtwee stromingen;
één van aanhangers van P.F.Kremera en één van die leden,
die een rustiger optreden en een beter doordachte organi-
satie voorstonden» Het hieruit voortvloeiend conflict
leidde in Mei 1949 tot royering van enige hoofdbestaurs-
leden en het aftreden van P.F.Kremers als Algemeen Voor-
-zitter»

sieh/ten doel frmede te werken aan het tot stand brengen
\\n een wereldgemeenschappnder een federale wereldrege-

ring, ter bereiking •veaa^^^èavi zij gebruik zal maken
i van alle haar ten dienste staande geoorloofde en wettige

middelen. ƒ#.#-/:. :-'-. n i r, <&'
Het dagelijks bestuur van de W.F.B.I.V/bestaat̂ 'riit

Algeagen Yooraitters Brs. Heraanus Johannqs Saimen, geb.
2-3-1899 te Aasterdam, leraar gesohieêienis aan het Red.
Chr. Lyceum te *s*@ravenhaga> wonende Mispels t raat 10 te
's-Sravenhage. Zn November 1948 was Drs. Wannen aanwezig
op een week-end conferentie van lezers en introducé 's
van het inmiddels opgeheven, eonraunistisch georiënteerde
aaandblad "De Vrije Zatheder*. In April 1949 werd hil voor-
gedragen als lid van het Verbond van Wetenschappelijke
Onderzoekers. Ei j \e redacteur voor Sederland van heV ^*-
Maandblad der Terenigde Saties "Wordende Wereld", y(Wu^<*
Jioe'-yporgitsteri ilisa.be th van der _ Sluis -glntel3aant geb.
n -12-1892 te Echteié (Dict.)» wonende ifaewendam, Tmjk 133
te Amsterdam. B.v.d.Sltiis-Pintel3jan 4evlié van de gemeen-
teraad van Aïisterdam, g&f in 1 945 voorlichting aan gewe-
tensbezwaarden inaafce ̂ rijgsdionat, trad in Juli 1947 als



1

spreekster op» op «en protestvergadering tegen d* politiële
actie iii Indonesië» beleipa doojevde Tereaiging Hederland-
Xttiaiiftsll ^ën; dei «edeariandae Vrouwen, Beweging en Is vice-
vooraitster van de afdellaè Amsxéi-dam vaa dé \P«TL» 4» A»

%>x ' w «_% '^iittert IScr. J'iU&orbeckej van hem aijn üldr geen

Mar g»^B gegevens
vanhaar

§~

s
te

199 "te
ena bekend.

kantoorbediende ,
. fga» laaar «ijn geen

Als politiek adviseur vnn het hoofdbestuur van de W.?.B.H.
zou optreden Br. Joaeph Suys. geb. 5-1-1897 te Groningen,
wonende O.Z.V'oar̂ tirgwai 153 te Amsterdam.

Bar. gras behoorde tot d» oprichters van het op 19-12-
1948 te Aasterdan opgerichte "Comité voor Vrede in Indone-
sii% wae in 1946 Redewerker van het maandblad "Ooat-Europa"
en werd in 1948 voorgedragen mis hoogleraar van de aevende
(politiek-eociale) faculteit der Amsterdaase universiteit»
in welke functie hij echter niet werd benoenid.

He wetenschappelijk adviseur van de W.p.B.U. treedt
Sr, Johannes Martinus SlisMibeth Marie Alph&nsua aonsen-

g»
?1
9. 16-4-* te Botterdam, wonende

Br* Xonnenberg is vooraitter der afdeling 'e-Qbrs.ven-
hag» va» de vereniging "Kederland-ü.S.S.R." en voorzitter
ran de Haagse afdeling van het "Yerbond van Wetenschappelij-
ke Ondersoekere". Dr. Xcranenberg is geen lid der C«P*S.,
doch koestert grote sympathie voor het hedendaagse Rusland.

Waant de t. F, B.H-, doch
staat de "Hationale Sticht
ring van ae JRPofa.giBmaa,, voor «ŷ

met haar verbonden
tot f JBaaoiiring en

« aie to

fee-

oei
i«rt geld in te zaaelen ter onderstauning van de f tnancito

het wereld f ederslisaie in hot algemeen en van de W.F, B. H.
in het bijzonder.

Be voorzitter en tevens de stuwende kracht Tam deze
stichting is Headrik Albert Christiaan van de Kraan, geb*
6-4—1887 te Amsterdam, wonende te Hotteröam. Berimelaan
346 d*

7an de Kraan richtte op 1-8-1945 de "Organisatie ter
bevordering van Bede» Recht en Waarheid" op, welke organi-
satie pacifistisch en antig^litairistisch was ingesteld.
Hij is oud-jeugdleider dervservorrade Kerk en oud-raadalid
van Betterdam voor de Anti-Revolutlonn^irta BartO» voor
welke partij hij in 1941 als lid bedankte. .te&^,**f~y£Z:£

Tan de Kiraan is overtuigd ftnti—niilltsiristtjea'̂ af
aieh op 8 September 1947 op als lid van «üerk e* Tre&e". '

2e Pennlagffleester van de H.Ï.B.K.





MIÏÏISTERIE VAK
BÖJTïETTLAÏJDSE ZAKEN

Ko.t B 127347 S

Bijl.:, 4

Onderw,: Stichting Persdienst
voor Wereldbestuur.

3

nav schr. Winschoten, no
127347 z.CO rt „ 7

.7 FLb. bo^-
»s-Gravenhag8f 6 Februari 1952<

v s K T R O U W EL u K

Naar aanleiding van uw brief van 9.1.1952, no 6490
moge ik ü hierbij een rapport does toekomen betreffende
de "Stichting Persdienst voor '-'ereldbestuur" .

Ter vollediger informatie lijkt het wenselijk in
dit verband hieraan toe te voegen, dat de aetie van de
genoemde stichting geheel los dient te warden gezien van
een andere activiteit» waarbij artsen betrokken zullea
worden»

Op ©en bijeenkomst van d® "/ereldvredesraad in Februari
1951 te Berlijn gehouden werd o. ra* als doel gestold een >
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen,
Van dit initiatief zijn tot nu toe trijwel o-een bijzondere
heden te melden* Slechts werden voorlopig als datum en j
plaats van aamenkomst voorjaar 1952 en de stad Kome ge-
noemd . l

De in deze beide acties genoemde naam van Prof. Kr»
C. W. W, YRIIS zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan» \ Indi«sn de stichting er in weet te slagen haar

activiteit zelfstandig te voeren en fcieh van beïnvloeding
door de communistische vredesbeweging weet te vrijveren
zijn de ̂ rkzaamheden van deae stichting niet als poli-
tiek extream te beschouwen,

I>e bij TTw ïJrief gevoegde bijlagen doe ik U hierbij
weder toek»ss«ii»

HUT HOOFD VA1T DE
• namens deze:

G. Crabbendam

Aan d» Heer
Korpschef van Gemeentepolitie
te



GEMEENTEPOLITIE WINSCHOTEN
No. 6490/Dienstgeiieim.
ONDERWERP: "Stichting Persdienst voor Wereldbestuur"

BIJLAGEN: Vier. Q Tom-.oT-.-i R oWINSCHOTEN !z.....J.anuar i 19 5 2
BUREAU MARKTPLEIN, Tel. 500

Bijgaand het) ik de eer U enige |
stukken te doen toekomen, welke door l
de "Stichting Persdienst voor Wereld4
bestuur", Postbox 4083 te Amsterdam,
aan de Burgemeester dezer gemeente
werden gezonden.

Daar dezerzijds aan de goede be-
doelingen van deze "Stichting", die
geheel anoniem werkt, wordt getwij-
feld, zou ik gaarne nader omtrent
een en ander worden ingelicht.

De Secretaris der Vereniging varï
Burgemeesters in de prov. Groningen
heeft de Burgemeesters inmiddels
schriftelijk gewaarschuwd geen gevolg
te geven aan het verzoek bijgaande
antwoordkaart, als teken van accoord-
verklaring met de tekst van het "Bur-
gemeestersappèl", terug te zenden.

De Inspecteur van Politie,

S.PoM.GOOL.

AAN

BINNENLANDSE

Javastraat 68

's-GRAVENHAGE.

3BIEN5T

^10 J». 1952
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MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

No. s B 127025
Bijl.: 4
Betr.: Stichting Persdienst

voor Wereldbestuur.
VI AV 2

2 1 JAN.
' s-Gravenhage,̂ Lê<Januari 1952

VERTROUWELIJK

Haar aanleiding van uw brief van 4 Januari 1952
no. 7435, moge ik U hierbij als bijlage een rapport doen
toekomen betreffende de Stichting Persdienst voor Wereld-
bestuur. (1«<PP- <k**C4tL i. CO ft,k-Sf(J

Ter vollediger informatie lijkt het wenselijk in dit
verband tevens te melden, dat de actie van de genoemde
stichting geheel los dient te worden gezien van een andere
activieit, waarbij artsen betrokken zullen worden.

Op een bijeenkomst van de Wereldvredeeraad in Februari
1951 te Berlijn gehouden werd o.m. als doel gesteld een
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen.
Van dit initiatief zijn tot nu toe vrijwel geen bijzonder-
heden te melden. Slechts werden voorlopig als datum en
plaats van samenkomst voorjaar 1952 en de stad Rome ge-
noemd.

De in deze beide acties genoemde naam van Prof. Mr
C.W. de Vries zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan.

Indien de stichting er in weet te slagen haar activi-
teit zelfstandig te voeren en zich van beinvloeding door
de communistische vredesbeweging weet te vrijwaren zijn de
werkzaamheden van deze stichting niet als politiek-extreem
te beschouwen.

In het dezer dagen verschijnend maandoverzicht van
onze/ Dienst zal dit eveneens worden opgenomen.

De bij uw brief gevoegde bijlagen gelieve ü hierbij
weder aan te treffen.

HET HOOFD VAN DE DIENST.
Namens deze,

il* G. r1-

Aan de heer Commissaris van
gemeentepolitie
te
D E V E N T E R .



Verbinding nr.U-6. Vertrouwelijk.

Onderwerp: SÖ. enting Persdienst voor Wereldbestuur
Bijlagen : 3.

Ik heb de eer U hierbij ter inzage te doen
toekomen enkele stukken}welke door de Stichting
Persdienst voor Wereldbestuur werden toegezonden
aan de heer Burgemeester dezer gemeente en mij
door deze om advies in handen werden gesteld.
Gaarne zal ik van U -kan het zijn spoedig-

uitvoerige inlichtingen omtrent genoemde stichting
en haar politieke instelling ontvangen.
Met Uw antwoord zie ik bijlagen jezes gaarne

weder van U tegemoet,
"~ Einde.

•• 7 JAN. 1952



B 126871
YI IV 5
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Stichting Persdienst
voor Wereldbestuur.

n.a.v.tel.verz.c.d.K.
Z-Holl.

zie CO 126871

ERISOUWBLIJ*.

Ter bevestiging van mijn op 10 dezer telefonisch
verstrekte inlichtingen moge ik U ia de bijlage dezes
een rapport doen toekomen betreffende de "Stichting
Persdienst voor Wereldbestuur1*.

Ter vollediger informatie lijkt het wenselijk in dit
verband tevens te melden, dat de actie van de genoemde
stichting geheel los dient te worden gezien van een andere
activiteit, waarbij artsen betrokken zullen worden.

Op een bijeenkomst van de lereldrredesraad in februari
1951 te Berlijn gehouden, werd o, m. als doel gesteld een
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen.
Tam dit initiatief zijn tot nu toe vrijwel geea bijBonder-
heden te melden. Slechts werden voorlopig ala datum en
plaats van aamenkomst voorjaar 1952 en de stad Home ge-
noemd.

Be in deze beide aotiea genoemde naam van Prof. Mr
C.W. de Vries zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan.

Indien de stichting er in weet te slagen haar activi-
teit zelfstandig te voeren en zich van beinvloeding door
de communistische vredesbeweging weet te vrijwaren xijn de
werkzaamheden van deze stichting niet als politiek-sxtreem
te beschouwen.

In het dezer dagen verschijnend maandoverzicht van
onze Dienst zal dit eveneens worden opgenomen.

De mij gezonden, terzake dienende bescheiden gelieve
U hierbij weder aan te treffen.

HET HOOFD VAH DE DIENST,

Aan de heer Commissaris der
Koningin in de Provincie
Zuid-Holland
te
Va -a H A Y E B H A S E.
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VERTROUWELIJK

Stichting Persdienst
roor Wereldbestuur.

Baar aanleiding van Uw brief van 3 Januari 1952 no.
2004 Kabinet, moge ik U hierbij als bijlage een rapport
doen toekomen betreffende de "Stichting Persdienst voor
Wereldbestuur"•

Ter vollediger informatie lij let het wenselijk in dit
verband tevens te nelden* dat de actie van de genoemde
stichting geheel los dient te worden gezien van een andere
activiteit, waarbij artsen betrokken zullen worden.

Op een bijeenkomst van de Weraldvredesraad in Februari
1951 te Berlijn gehouden werd o.m. als doel gesteld een
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen*
Van dit initiatief sijn tot nu toe vrijwel geen bijzonder-
heden te melden. Slechts werden voorlopig als datum en
plaats van samenkomst voorjaar 1952 en de stad Rome ge-
noemd.

Be in deae beide acties genoemde naam van Prof* Mr
C.W. de Vries zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan.

Indien de stichting er in weet te slagen haar activi-
teit zelfstandig te voeren en zich van beïnvloeding dooor
de communistische vredesbeweging weet te vrijwaren zijn de
werkzaamheden van deze stichting niet als politiek-extreem
te beschouwen.

In het dezer dagen verschijnend maandoverzicht van
onze'Dienst zal dit eveneens worden opgenomen.

Be bijlagen van ïïw genoemd schrijven gelieve U hierbij
weder aan te treffen»

BET HOOPD VAfi DE DIENST,

Aan de heer Commissaris der
Koningin in de Provincie
Hoord-Bragant
te
'a-H E R f O & E I B O S C I.



f KU.VHNVJItt. INUUKJU DKAJ3A1N L

voor Wereldbestuur

Antwoord op brief van:

KABINET VAN DE Ag. Nr. 2001*, Kabinet, Gelieve
nnMlUTQQkPTQ nFR ' dagteke: ing en nummer te vermelden.
COMMISSARIS DHR * * „4.4 -u 4.4 r. J4 ^n op de snveloppe het woord KABINET.

KONINGIN Onderwerp: Stichting Persdienst

AN. 1952'

's HERTOGENBOSCH, 3 Januari 1952,

Bijlagen: 3« fty' ̂ ""frfy*" "< - ' -'*'** J

Zoals U"ook wél bekend zal zijn, is, door bemiddeling van de Stich-

ting Persdienst voor Wereldbestuur te Amsterdam, door 200 Nederlandse

Hoogleraren en daarna door meer dan 500 Nederlandse Artsen een beroep

gedaan op het Nederlandse Volk en zijn regering om mede te werken aan

de totstandkoming van een bovenstatelijke rechtsorde.

Thans heeft voornoemde Persdienst ook aan de burgemeesters een appèl

voorgelegd van soortgelijke strekking als dat van de Hoogleraren en Art-

\, met het verzoek hun instemming hiermede te willen betuigen.

Ter Uwer oriëntatie sluit ik bedoelde stukken hierbij in,

Waar verschillende burgemeesters in deze provincie mij gevraagd hebben,

welke gedragslijn in deze moet worden gevolgd, zou ik het op prijs stel-

len, indien ü mij een en ander over deze Stichting en haar activiteiten

zoudt kunnen mededelen en of zonder bezwaar hieraan sympathie ©f mede-

werking kan worden verleend.

Al wil ik aannemen, dat wij hier te doen hebben met een bonafide or-

ganisatie, ik zou toch willen voorkomen, dat een mogelijke misleidende

actie, zoals indertijd door het Internationaal Legioen der Wereldburgers

is gevoerd, weer niets vermoedende Nederlanders op een verkeerd spoor zet,

AAN

DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
TE
* 3 G R A V E N H A G E.
Javastraat bö

Nr. 9
2000-H-5-'48 2. N. o.



Met het oog op zijn algemeenheid zon ik dit onderwerp ter sprake wil-

len brengen tijdens de op 18 Jannarjlja^s. te houden vergadering met de

burgemeesters»

In verband hiermede stel ik een tijdig bericht Uwerzijds zeer ©p prijs,

DE COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT,

Voor deze,
DE CHEF VAN HETJCABINET,

c



SPECIALE INSSEQCT1ES MK ACD ,
(slechts biJX'definitieve opberging invullen'

O/H A l G E D A A N

':\
i\P

Af d./Se et,: f? y Dat.:
Interne aanwijzingen ACD

j . f

.„,....

A C H T J Ï V D L G M S AAH : i\-e^^^ J
'

V B B S l . VOOR ADke AFDOENING-.

H. ACD, namens d«ze
» '

Dat„!

Af d. Sectde B e h a n d e l i n g Dat.

£1 Ll&J-ML

&-'•«- "•""

ÏTÏÏ-



MIHISfERlE ?AB
BIBHESLAHDSE ZAKËiï

Ho. t B 126717

Bijl.: 4

Betr.: Stichting Persdienst
voor Wereldbestuur.

VI AV 2

CO 126717

Ï2 1 JAN.l: 2 i
's-Gravenhage, 18 Januari 195«

VERTROUWELIJK

u S

« ————Saar aanleiding van Uw brief d.d. 28 December 1951
no 161 G. moge ik U hierbij als bijlage een rapport doen
toekomen betreffende de "Stichting Persdienst voor
Wereldbestuur". (^i*r><n.t yvnj*. «̂  CD <xi -fp/j

fer vollediger informatie lijkt het wenselijk in dit
verband tevens te melden, dat de actie van de genoemde
stichting geheel loe dient te worden gezien van een andere
activiteit, waarbij artsen betrokken zullen worden.

Op een bijeenkomst van de Wereldvredesraad in Februari
1951 te Berlijn gehouden werd o.m. als doel gesteld een
internationale bijeenkomst van artsen te bewerkstelligen.
Van dit initiatief zijn tot nu toe vrijwel geen bijzonder-
heden te melden. Slechts werden voorlopig als datum en
plaats van samenkomst voorjaar 1952 en de stad Rome ge-
noemd.

Be in deze beide acties genoemde naam van Prof. Er
C.W. de Vries zou op dit punt mogelijk enige verwarring
kunnen doen ontstaan.

Indien de stichting er in weet te slagen haar activi-
teit zelfstandig te voeren en zich van beïnvloeding door
de comaunistische vredesbeweging weet te vrijwaren zijn de
werkzaamheden van deze stichting niet als politie-extreem
te beschouwen.

In het dezer dagen verschijnend maandoverzicht van
onze Dienst zal dit eveneens worden opgenomen.

De bij Uw schrijven gevoegde bijlagen gelieve U
hierbij weder aan te treffen.

HET HOOPD VAH DE DlEHSf.
Hamens deze,

t G.
Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
O Ü I E M B O R Q.



Aan: KA
Van: ÏÏB

De Stichting I'eredienst voor ï/ereldhsstuur is
identiek aan de Stichting Persdienst voor 'Yereld-
federalisme, gevestigd Wageaig&rstfrafit 70 te A rast er- •
dam. Zij werd aldaar begin 1950 gevestigd en stelt
zich ten doel door het verschaffen van persberichten
de belangstelling voor de idee Wereldeenheid te be-
vorderen, D© pers vertoonde tot op heden weinig
belangstelling voor de door de Stichting verstrekte
persberichten. Tot op heden is allesn de leider
van d© -Stichting beteend geworden, genaarsd TTOLT̂ AUSIF. •
Hij belijdt de R.?:, godsdienst en staat gunstig bekend*

De stichting draagt geen extremistisch karakter.
Het bij de stukken aanwezige "Artsen-appèl" Is het

resultaat van een reeds eerder door de Stichting aan de
artsen in Hederland gericht verzoek o?a adhaesie.

Een nader rapport ontrent de Stichting wordt heden
of roorgon verwacht (van T.D, Amsterdam). Hierin zullen
zeer marschijnlijk meerdere namen van tot de Stichting
behorend© personen bekend worden. .

B YI TTB, 9.1.1952.



GEMEENTE-POLITIE

TELEFOON K 3450 No. 444

No. /^/ &. G E H E I M .

Bijlagen: 5.

Typ. Be.

DecemberCULEMBORG, de 28

Bericht op schrijven d.d. — — —

Onderwerp: InlichtingeA«~-—

- 2 JAK. 1952

stuk mag niet worden vermenigvuldigd dan OM
toestemming van het verantwoordelijk afd. hoofc

Aan de Heer Burgemeester van Oulemborg
werden bijgaande bescheiden van de Stichting
Persdienst voor Wereldbestuur, Postbox 4083
te Arasterdam, toegezonden, waarbij o.a* was ge-
voegd een formulier ter invulling^ tien bewijze
van accoordverklaring met het Appel der Neder-
landse Burgemeesters aan het Nederlandse Volk.

Gaarn-e zal ik van U, kan het zijn spoe-
dig, vernemen, wat U omtrent deze Stichting
bekend is, opdat de Burgemeester hiernaar zijn
houding kan bepalen.

De bijlagen ontvang; ik gaarne van U terug,

hef entepolitie,

W»l?. Bergenhenegouwen.

Aan

de Heer van de Binnenlandge Veiligheidsdienst

te
's-G-ravenhageo



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect, Dat, Par, /V

Interne aanwijzingen ACD.

ACD'.V? Dat, r- (>•
Q

Par, l

CO

M..

ƒ Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

i'l/T)

A.-..J&.....

's/J

1 0 1 9 2 - 5 1



VERTROUWELIJK <?/ /

Verbinding: 19
C/14 no. 1184*51 Fed.
Onderwerp: Vergadering van de Wereld Federalisten Beweging

Nederland, gehouden op 21-11-51 in het G-e bouw
voor Kunsten en Wetenschappen, zaal 4, te Utrecht

, Aanvang ten 20 uur.
Spreker: Ir. P. SCHUT uit Amersfoort over het onderwerp:

"Storm over Azië", (districtsbestuurder Socialistische Unie).
Vijf bestuursleden"WEr de W.F.B.N., aïd. Utrecht, wKren
anwèzig, van wie tot dusver bekend:
iILïS CHRISTINUS VAÏT VUUREÏÏ (28-11-90), voorzitter, en
DITH HEURIETTE JITTI MAGNUS, geb. te Kassei (28-10-13),
wonende Wilhelminapark 44 te Utrecht, 2e secretaresse.
Als enigst propagandamateriaal was een klein embleem van

glas van de Beweging in de zaal opgehangen. Er werd bij de
ingang geen contributie gevraagd. De aanwezigen bestonden voor
het merendeel uit middenstanders, gegoede middenstanders en
intellectuelen.
Ten 20 uur opent de voorzitter de vergadering, waar dan

, 90 è 100 personen aanwezig zijn. Hij heet de aanwezigen harte-
v lijk welkom en zegt over de optomst wel voldaan, doch nog niet

ten volle tevreden te zijn. Voor het doel waarvoor wij heden-
avond bijeen komen moest deze zaal te klein zijn en moesten
wij de zaal van "Tivoli" vol hebben. Wij willen een inter-
nationale wereldregering omdat hierdoor alleen een duurzame vrede
kan worden bereikt, aldus spreker. Het is jammer dat ons streven
in Nederland zo weinig bekendheid geniet, in tegenstelling met
landen als Engeland en Amerika. Wij hebben er wel voor gezorgd
dat dit niet aan ons ligt. Steeds is aan de pers bekendheid
gegeven van onze vergaderingen, maar de pers liet steeds ver-
stek gaan. Wij stuurden hun dan onze verslagen toe, maar een
artikel werd er niet over geschreven. Is er iemand van de pers
aanwezig ? vraagt spreker hierop. (Er komt echter geen ant-
woord) .
In Engeland is kort geleden een congres over het Wereld-

federalisme gehouden - vervolgt Van Vuuren - voor parlements-
leden, hetwelk alleen al door Engelse parlementsleden door
60 personen werd bezocht. Uit ïïederland was wel een vertegen-
woordiger aanwezig, maar dit was geen parlementslid. Wel zou

v Me j. Tendeloo zijn gegaan, maar zij was door ziekte verhinderd.
Onze beweging moet zorgen - aldus de voorzitter - dat wij door
onze aandrang de parlementsleden noodzaken notitie van ons te
nemen. Hierbij wees hij op de brochure van Stringfellow Barr
("Een mobilisatie voor het Gemenebest - Let us join the human
raee")» die zo ontzettend veel bijgedragen heeft voor de be-
langstelling voor onze beweging in Amerika.
Spreker stelde dan voor, de vergadering aldus te doen ver-

lopen:
1) rede Ir. Schut, 2) pauze, waarin gelegenheid tot schriftelijk
indienen van vragen, 3) beantwoording van deze en de nog mon-
delinge vragen door Ir. Schut, 4) enige mededelingen van de
voorzitter en sluiting der vergadering.
Vervolgens kreeg Ir. Schut het woord voor het houden van

zijn rede (zie de bijlage)
* -2-
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Opgemerkt dient te worden, dat spreker zich keerde tegen
"een manie van Amerikaans denken". Men kan in Amerika niet
anders denken dan in de trant van : Laten wij in 1952 Rus-
land vernietigen en in 1960 leeft heel de wereld in pais
en vree. Dit werd zelfs in een tijdschrift met een oplage
van 3 millioen openlijk gezegd. Hier is maar één antwoord
op, aldus spreker : Dit leidt onvoorwaardelijk naar de onder-
gang van cultuur en "beschaving. Wij zijn geneigd de Russische
bevolking af te meten naar onze en niet naar hun maatstaven.
Hetzelfde geldt voor de gekleurde rassen. Vele voorbeelden
haalde spreker hierbij aan, o.a. dat hij in de "Nieuwe Rot-
terdamse Courant" had gelezen dat de "kleine" landen een
poging doen om de vrede te redden, waarbij dan werd genoemd
India, een land met n.b. meer inwoners dan Amerika, Engeland
en West-Europa bij elkaar. Men is in zijn gedachten niet
met zijn tijd mee gegaan en denkt nog steeds zoals men het
tot zijn 18e jaar heeft geleerd.

Na de pauze heropent de voorzitter de vergadering en biedt
zijn excuus aan voor de woorden die hij in de aanvang over
de pers heeft gezegd. Hij deelt mede dat het "Utrechts Nieuws-
blad" bericht van verhindering heeft gezonden en om een ver-
slag heeft gevraagd. Verder waren aanwezig vertegenwoordigers
van het "Nieuw Utrechts Dagblad", het "Vrije Volk" en het
"Utrechts Katholiek Dagblad". ^
Er waren twee schriftelijke vragen binnengekomen en nu

was er gelegenheid mondeling iets te vragen. Twee personen,
de heren Moll en Kloosterman wilden hiervan gebruik maken.
Ir. Schut begaf zich in de zaal om hen te kunnen verstaan,
daar hij doof is en alleen kan horen met een gehoorapparaat.
De heer Moll vraagt dan: Wordt spreker op meerdere vergade-

ringen gevraagd, zodat geconstateerd kan worden of er meerdere
belangstelling is ? En voorts: Heeft het Bestuur wel alles
gedaan om propaganda voor deze avond te maken ?

Ir Schut antwoordt: Het tweede deel van de vraag kan niet
door mij beantwoord worden, dat is een zaak voor het bestuur.
Inderdaad is er veel belangstelling voor een socialistische
wereldregering. Hoe ik er over denk is van minder belang.
Indien U allen deze avond zes mensen zoudt hebben meegebracht,
dan was dit van belang geweest; ieder van ons kan werken voor
deze belangstelling.

De heer Kloosterman vraagt: Wat kunnen wij in Nederland aan
dit vraagstuk doen ? Indonesië is zo achteruit gegaan nu de
blanken er uit zijn. Is het niet beter dat zoveel mogelijk
Nederlanders er naar toe gaan om de Indonesiërs te helpen.
Nu worden deze mensen er uit gegooid en is de opbouw van de
zelfstandigheid der kleurlingen fataal.
Spreker antwoordt dat de toestand in Indonesië beter is

dan uit de pers blijkt. De pers geeft om geheel andere redenen
een scheve voorstelling. Onze onderhandelingspolitiek was
steeds een achter de feiten aanlopen. Het is zeker van belang
dat er Nederlanders naar toe gaan, echter bezield met een
gezonde gedachte en met de wil geen koloniale overheersings-
politiek te voeren; niet met de gedachte dat zij als blanke
boven de Indonesiërs moeten staan. Zij moeten kunnen velen
dat Indonesiërs boven hen gesteld worden.
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De 1e schriftelijke vraag luidt: Hoe denkt U er over om de
Wereldfederatie in. het parlement te brengen ?
Antwoord: Dit vind ik persoonlijk belangrijk, maar ik weet

niet of dit goed uit zou werken. Een aparte partij lijkt mij
niet gewenst.

2e schriftelijke vraag: Het is prachtig, te hoien over al-
gehele ontwapening en het geld te gebruiken voor vredesdoel-
einden, maar wat moet er dan gedaan worden, en is ontwapening,
gezien de Russische bedreiging, mogelijk ?
Schut antwoordt:

Gelooft U, dat als men de bewapening wegvaagt, dit een belet-
sel is voor een betere toekomst ? Ween! Door bewapening redt
men de cultuur niet. Nu de Eussen vanuit Duitsland in drie
minuten over geheel Nederland vliegen, zouden wij al verloren
zijn voor wij denken aan verdediging. Wij geven 1600 millioen
uit voor bewapening. Wat zouden wij met een klein deel hier-
van niet veel kunnen doen voor de vrede en de cultuur.
Interruptie van een bestuurslid van de ifflPBN: "Verdedigt U
hier een eenzijdige ontwapening ?" Schut zegt: Ik verdedig
dit niet want ik zie dit ook als nutteloos. Hij verlaat dan
dit onderwerp zonder het afdoende te hebben beantwoord en
wijst in zijn slotwoord er op dat juist nu de tijd rijp is
voor een wereldregering. Dit zal een eenheid scheppen, waar-
door de bewapeningskwestie oplosbaar is, iets wat in de
huidige verdeelde wereldsituatie niet mogelijk kan zijn.
Na een dankwoord aan Ir. Schut vroeg de voorzitter aandacht

voor enige mededelingen.
In de eerste plaats wees hij er op dat de WPBN zich ont-

houdt van iedere politiek en eenieder kan toetreden tot de
Beweging, onverschillig of hij P.v.d.A.-lid, Katholiek of
communist is. in zijn voorrede had de voosLtter reeds gezegd
dat men probeerde de Beweging dood te zwijgen, ja, zelfs
haar ervan betichtte communistisch te zijn. Doch nu er ook
predikanten en katholieke geestelijken als lid waren toege-
treden, was dit niet vol te houden, aldus de voorzitter.
Deze vergadering had al het geld reeds opgesoupeerd. Hij ver-
zocht danook een bijdrage, opdat eind December weer een ver-
gadering kon worden gehouden. Voorts zeide hij dat de min.
contributie / 2,50 was, maai men kon natuurlijk niet bestaan
als ieder het minimum betaalde. Verder wees hij op besprekings-
avonden, die op particuliere adressen worden gehouden en
waarvoor men zich kon opgeven. Het verheugde de voorzitter
dat een groepje propagandisten in korte tijd 80 nieuwe leden
had gewonnen.
Hierna sloot de voorzitter ten 22.30 uur de vergadering.
Opm. :
In de pauze hadden enkele personen een gesprek met Schut.

Een van hen vroeg hem vertrouwelijk of hij niet aan samen-
werking dacht tussen de Socialistische Unie en de WPBN.
Schut zeide hierop: In geen geval.Hier is alles bij, aowel
christelijk als Katholiek. Verder vroeg deselfde persoon of
de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering haast niet op
één lijn was te stellen met de WPBN. Schut antwoordde: In
geen geval, dit is iets heel anders.
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In een gesprek, dat de voorzitter met een van de aanwezigen
had, merkte eerstgenoemde op: " Ik wilde dat Ir. Schat zich
wat beter had uitgesproken over in het parlement gaan. Wij
zullen nooit en te nimmer deel nemen aan de politiek ".
Het algemeen oordeel van het bestuur was echter dat de ver-
gadering uitstekend was geslaagd. Vier leden werden die
aond nog gewonnen. De opgave geschiedde echter schriftelijk,
zodat geen nadere gegevens bekend zijn.

BEZIEN:

Bi j lage n :l| Bede Ir. Schut
{j Uitnodiging W. F. B. H
M Eaambiljet
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WERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERLAND

Secr.: Wilhelminapark 44 tel. 11387

November 1951

Aan de leden der W . P . B . N . en Genodigden.

Het is ons een groot genoegen U te kunnen aan-
kondigen dat de heer Ir. P. S c h u t uit Amersfoort zich
bereid verklaard heeft om voor onze Beweging te komen
spreken op Woensdag, 21 November 's avonds 8 uur in
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats, zaal 4.
Zijn voordracht is getiteld:

STOEM OVER AZIË

Daar dit actuele onderwerp de gehele wereld bezig
houdt, is het van het allergrootste belang dat wij, wereld-
federalisten, voldoende kennis nemen van dit probleem.

•iJe band, die ons, Federalisten bindt, is het
grote onrecht van het geweld met al zi jn consequenties
er aan verbonden; derhalve is het zo noodzakelijk, dat U
het contact met Uw afdeling zo nauw mogelijk onderhoudt,
om met ons samen te kunnen werken. Want wil men wat bereiken,
dan moet er hard gewerkt worden.

Brengt zoveel mogelijk kennissen mee, zodat ook
zij na afloop van deze avond doordrongen zijn, dat wereld-
regering alleen uitkomst in deze chaos kan brengen.

Namens het Bestuur der WPBN afd. Utrecht,

E . l a g n u s
2e secretaresse.



Bijlage bij rapport C/14 no 1184'51 Fed. dd 22-11-51

Rede Ir. P. S c h a t (Amersfoort)

STOEH OVEE AZIë

Onder alle belangrijke en schrikwekkende verschijnselen
waarvoor we tegenwoordig geplaatst worden, is er éin, welke
veel meer de aanhoudende zorg en aandacht verdient dan alle
andere. Het is de ontzaglijke beweging, die met elementair
geweld door alle gekleurde volken vaart, niet alleen door
die van het Verre en Nabije Oosten, ook reeds door de Afri-
kaanse. Wanneer we beducht zijn voor de gevaren die onze
cultuur bedreigen - en met recht - dan is dit het probleem
dat in de eerste plaats de volle aandacht verdient. De ge-
schiedenis stelt ons altijd voor problemen die opgelost
moeten worden, problemen, die veel overeenkomst vertonen met
vraagstukken die vroeger aan de orde kwamen, maar altijd
weer anders zijn. Het is onze geestelijke traagheid - niet
zelden zwaar vermomd als ons "gezond" verstand - die be-
lemmert dat we die overeenkomst zien en er naar handelen.
Drie vragen dienen gesteld te worden:
1) Wat is het belangrijke van onze cultuur dat verdedigd

moet worden ?
2) Waar ligt de dreiging ?
3) Wat is er te doen om die dreiging af te wenden en zo

mogelijk in zijn tegendeel te veranderen ?
Het belangrijkste van een cultuurperiode is niet, dat in
zo'n periode een aantal kunstenaars, geleerden, eminente
mannen en vrouwen wordt voortgebracht, maar dat de geeste-
lijke en zedelijke waarden die zo'n periode voortbrengt,
eigendom worden van een zo groot mogelijk deel der bevol-
king. Een bepaalde cultuur dient tot uiting te komen in de
levensstijl van het gehele volk en daarin moeten naar onze
opvattingen persoonlijke vrijheid en menselijke waardigheid
onaantastbaar bezit zijn voor ieder lid van de volksgemeen-
schap. Voor onze tijd kan dit alleen betekenen een cultuur
die de wereld omvat, een levensstijl die niet alleen door
bepaalde bevoorrechte groepen wordt gedragen, maar door de
mensheid. Wanneer van die mensheid meer dan de helft niet
weet hoe zij vandaag en morgen in het leven zal blijven,
nijpend voedseltekort heeft, is er van bloeiende cultuur
geen sprake, hoogstens van stervende cultuurresten.
De dreiging van onze cultuur ligt nu niet in het BussSche
gevaar, maar in de ontwaking van de gekleurde rassen, die
een driedubbele uitbuiting: door eigen landheren, door hun
heel of half-fcoloniele positie en door de ongebreidelde
grillen van de wereldconjunctuur, hartgrondig moe zijn.
De Eussische en Chinese revoluties hebben de millioenen-
massa van arme, verpauperde boeren in het Verre en Nabije
Oosten en in Afrika wakker geschud en zij aanvaarden hun
onderworpen positie nooit meer. De blanke overheersing
heeft afgedaan en het geweldige probleem waarvoor we staan
is:
Zal de felle klassenstrijd, die we in de laatste eeuw in
Europa en Amerika tussen arbeiders en bezitters hebben zien
woeden, zich nu op gigantische schaal herhalen tussen deze
verarmde boerenmassa enerzijds en het bezittende Westen
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anderzijds, tussen de grondstofleverende volken en de ge-
industrialiseerden, of zal door wijs "beleid van het Westen
en door samenwerking met de minder ontwikkelde gebieden
een even reusachtige opbouw plaats vinden, als nu door de
toenemende bewapening vernietiging dreigt ?
Hier ligt de grote dreiging, maar ook de weg naar de op-

lossing. In een brochure, voor het eerst hier te lande ge-
publiceerd in "De Groene" van 7 Juli 1947 heeft de Ameri-
kaanse hoogleraar Stringfellow Barr zijn landgenoten een
spiegel voorgehouden, een spiegel, waarin ik graag zou
willen dat ook iedere West-Europeaan vele blikken sloeg,
om zich dan eens zeer ernstig te bezinnen of het beeld dat
Barr toont niet schrikbarend juist is en de weg, die hij
in beginsel wijst, niet tot een betere oplossing voert dan
de volkomen onchristelijke en onhumanistische bewapenings-
rage waarin de wereld nu verzeild geraakt. ¥e moeten durven
om de wereld te kunnen redden en als ooit het gevarieerde
Bijbelwoord: "Wie het leven wil behouden, die zal het ver-
liezen, maar die het wil verliezen, ter wille van de mens-
heid, die zal het behouden" waar is, dan is het wel nu.
Wij hebben als christenen en als humanisten aan de oplossing
in deze mee te werken en wij zeggen als humanisten, dat
ons geloof, geloof in de mogelijkheden van de mens, ons
voor een prachtige, wel zeer moeilijke, maar geenszins
hopeloze taak stelt.

EINDE.
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Secretariaat W.P.B.N.
Wassenaar.
•Postbus Ng 9.
Tel 3866.
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BROGHÜRE NS 1. (Ie deel),

-o-
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Concept voor de brochure Ng l, waarin opgenomen
oeginselverklaring, doelstelling en middelen, zoals
dat volgens het besluit van het te Amersfoort 29
en 30 October 1949 gehouden congres ter beoordeling
zal worden toeg«ao»*en aan enkele terzake van de pro-
blemen van de wereldsamenleving deskundige personen
en verder aan hen wier oordeel van belang wordt geacht,

-o-
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Ter inleiding Pag. 3 - 4

Beginselverklaring en " 5
doelstelling

Middelen en

Directe Doelstellingen. _ " 6

p
^ Principiële Richtlijnen " 7 - 8 - 9

Wordt gevolgd door:
een uiteenzetting der Principiële Richtlijnen;
een lijst van de leden van de Raad van Advies.

-o-
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T E R I N L E I D I N G .

C

Ontstaan der W.F.B.N.

De geschiedenis der Wereld Federalisten Beweging Nederland
(W.F.B.N.) begint feitelijk op 31 Juli 1949, toen leden van
de toenmaals bestaande Wereld Federalisten Beweging (W.F.B.)
in Utrecht bij elkaar kwamen. Door persoonlijke tegenstelli'
gen en door tegen elkaar gerichte stromingen in deze bewo-
ging was de eensgezindheid verdwenen en werd derhalve, een
nieuwe bezinning een dringende noodzakelijkheid. Le bespre-
kingen toen en later op e-en congres in Amersfoort en Utrecht
reep. September, October 1949 - onder voorzitterschap van

><|Dr. J. Hardon, psychiater te Amersfoort - hebben de reorga-
nisatie mogelijk gemaakt van de Wereld Federalisten Beweging
Nederland.

Een nieuwe opzet.
Twee besluiten van het congres te Amersfoort dienen te wor-
den gememoreerd. Ten eerste, het besluit om het voorstel
"Haarlem en den Haag" met ee-n proeve van beginselverklaring
an doelstelling, welke in een eerste brochure der beweging
zouden worden opgenomen; ten tweede, het besluit tot het in

' de W.P.B.N. vormen van e^n Nederlandse Federalisten Jongeron
Organisatie, de N.J.F. Bovenbedoelde beginselverklaring zou
het nieuwgekozen Hoofdbestuur nader vaststellen.
Geleidelijk werd bij deze arbeid hetzelfde strevon merkbaar
als op het congres der W.M.W.F.G. (World Mov^mcnt for World
Federal Government) te Stockholm, Aug. 1949 (onder voorzit-
terschap van de Nobelprijswinnaar voor de Vrede: Lord John
Boyd Orr), nl. om een meer positieve houding t.o.v. de V.N.
en haar organen aan te nemen. Zowel tegenover de vrij auto-
nome afdelingen der op federale basis georganiseerde W.F.B.N.
als tegenover de buitenstaanders, deed zich voorts de be-
hoefte gevoelen aan een enerzijds ruime, anderszijds nauwe
precisering van datgene wat de W.F.B.N. wil, en waarvoor
beginselverklaring en doelstelling geen ruimte genoeg bieden.

Een Vaste Basis.
Daarom werd besloten deze nadere precisering te geven in een
aantal richtlijnen, welke tevens in brochure no. l zouden
worden opgenomen. Na uitvoerige discussies tijdens een lan-
delijke en een zestal regionale conferenties werden op de
Algemene Vergadering van 13 en 14 I.le i 1950 te Amsterdam de
14 punten der principiële richtlijnen bij acclamatie aan-

, vaard.
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Deskundige adviseurs.
Een ander vereiste was het vormen van een Baad van Advies
van deskundigen en vertrouwensmannen, opdat het Bestuur en
speciale werkcommissies behoorlijke voorlichting zouden
kunnen krijgen. Immers de problemen zijn zo veelomvattend
dat alleen een uitgebreide adviesraad ondeskundigheid kan
doen vermijden, terwijl de deskundigen meest zo overbezet
zijn, dat zij geen tijd hebben om aan de geregelde bestuurs-
arbeid deel te nemen.

Practischef afbakening.
Het is begrijpelijk, dat gedurende de afgelopen periode van
onzekerheid en van tegengestelde stromingen in de beweging
een aantal leden van de voormalige V/.P.B. zich tot neven-

froepen hebben gegroepeerd. Anderszijds is het duidelijk,at allen, die zich met de principiële richtlijnen niet of
niet geheel konden verenigen, zich van de W.F.B.N. dis-
tanciëren. Na een eerste consolidatie in eigen kring wt«a
een oriëntatie t.o.v. genoemde groeperingen noodzakelijk.
Met enkele daarvan kon overeenstemming worden bereikt, zo-
als met de Vcrdiopingsgroep. Met andere £ijn nog bespre-
kingen gaande. Dit is niet het geval met de stiohting Pers-
dienst Wereldfederalisten, die e^n eigen weg wilde gaan?

/f ook "Het Legioen der Wereldburgers", geleid door P. Kremerö>
staat geheel op zichzelf.
Nadrukkelijk dient opgemerkt, dat de V/.F.B.N. in geen enkel
opzicht verantwoordelijk is of zich aansprakelijk stelt voor
plannen, acties en besluiten van genoemde groepen, tenzij
deze door een mogelijk Incidentele samenwerking tot stand
zijn gekomen, hetgeen dan uitdrukkelijk wordt vermeld.

Slotbeschouwing.
Getracht is in de brochure no. l duidelijk en klaar uiteen
to zetten de eiaen, die thans aan een wereld fede>rali0ten-
beweging kunnen en moeten worden gesteld, een uiteenzetting,
waaraan leden en niet-leden de wn^rde vin de beweging kun-
nen toetsen. Geen twijfel kan bestaan omtrent de v/eg, welke
de W.F.B.N. principieel betreedt en ber/bid ia te betreden.

-o-
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BEGINSELVERKLARING.

1. Do V/.P.B.N. gaat uit van het beginsel, dat gerechtig-
heid en gemeenschapszin de voorwar.rden zijn tot vernieu-
wing der nationale en internationale samenleving.

2. De W.F.B.N. ziet in een door Vrijwillig overleg en door
vrijwillige samenwerking der volkeren tot stand gekomen
federale wereldregering de mogelijkheid tot opbouw van
een wereldsamenleving, waarin een zodanige vredestoestand
zal heersen, dat de wezenlijke rechten en plichten van
de mens tot gelding kunnen komen en ieder mens door ge-
lijke ontwikkelingskansen zo volledig mogelijk als mens
kan leven.

3. De W.F.B.N. erkent, dat oorlog nooit middel tot duurzame
vrede tussen de staten der wereld kan zijn en dat zon-
der vernieuwing van de nationale samenleving en zonder
internationale samenwerking, oorlog steeds oen dreigend
gevaar voor de mensheid zal blijven.

4» De W.F.B.N. meent dat het streven om door internationale
samenwerking vrede en veiligheid in de wereld te vesti-
gen de vernieuwing van de nationale samenleving zal be-
vorderen. Zij is overtuigd dat de internationale samen-
werking eerst dan haar volle waarde kan krijgen, wanneer
de volkeren begrijpen, dat het belang van het eigen vol.k
onverbrekelijk is verbonden met de belangen van alle vol-
keren der wereld, waaronder de economische belangen een
grote rol vervullen.

-0-

DOELSTELLING.

Indachtig haar beginselverklaring streeft de W.F.B.N.
naar oen door vrijwillige samenwerking der volkeren tot
stand gekomen federale wereldregering, die tot handha-
ving van de internationale vrede en veiligheid is uit-
gerust met wetgevende-, rechtsprekende- on uitvoerendc-
macht. De- op basis van oen internationale- rechtsorde ge-
vestigde wereldvrede dient te worden gehandhaafd door
een in vrijwillig overleg gevormde internationale poli-
t i e m s ë ï r t ; ' -
^̂ __ , -̂

-o-
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MIDDELEN;

l Het versterken bij enkelingen en groepen van enke-
lingen, organisaties en instanties van gemeenschaps-
zin in het algemeen en van internationale gezindheid
en verantwoordelijkheid in het bijzonder.
Het bevorderen van de aamenwerking - nationaal en in-
ternationaal - tussen enkelingen en groepen van enke-
lingen en organisaties, die op basis van de beginsel-
verklaring en de doelstelling der W.P.B.N. tot samen-
werking bereid zijn en die met de middelen der 7/.P.B.N.
instemmen.
Het steunen en opzetten van die acties, welke in over-
eenstemming met de principiële richtlijnen de vorming
van eun wereldregering mogelijk maken of bevorderen,
De wetenschappelijk bestudering van alle met de begin-
selverklaring, de doelstelling en de principiële richt-
lijnen der W.P.B.N. verbandhoudende vraagstukken, in
het bijzonder van het werk der V.N. (en har.r gespeci-
aliseerde organen).

-o-

DIRECTE DOELSTELLINGEN:

a._Parlementaire werkzaamheden:
In het bijzonder zullen stappen moeten worden onder-
nomen, die bevorderen, dat in de Nederlandse Grondwet
een artikel wordt opgenomen, dat de uitdrukking is
van een tendens, die het eigen vo^k beschouwt ala be-
horende tot de wereldgemeenschap der volkeren.

b. De opbouw der Verenigde Naties tot een federaal wcreld-
^̂ "3 tuur.
In het algemeen zal het werk der V.N. en harer gespe-
cialiseerde organen op nauwkeurige en wctenschappelijk-
verantwoorde wijze dienen te worden bestudeerd.
Met name zal - in de overtuiging, dat op het gebied
der bevordering van internationale vrede en veiligheid
ook voor de kleinere staten de mogelijkheid tot initia-
ticfnemen ligt ingevolge paragraaf 9 der enige censtem-

- mig aanvaarde vredesrcsolutie der Algemene Vergadering
der V.N. van 14 December 1946, welke- het gehele vredes-
vraagstuk samenvat (algemene regeling on progressieve
en evenwichtige vermindering van bewapeningen voor alle
deelnemers, benevens eon gebruiksvcrbod en verwijdering
uit nationale bewapeningen van massa-verniutigingswapens
net daaraan te verbinden internationale controle en als
sluitstuk het scheppen van internationale politionele
strijdkrachten) - de W.P.B.N. de mogelijkheid van Neder-
landse initiatieven ten deze moeten onderzoeken.

c. Be3tudering van andere door de "World Movement for V/orld
l'edëral Grbvernmëht" goëïïgek'eurSe actiës»

- 6 -



PRINCIPIËLE RICHTLIJNEN.

1. De Wereld Federalisten Beweging Nederland, waarvan het
lidmaatschap openstaat voor iedere Nederlandse inge-
zetene, ponder onderscheid van ras, wereldbeschouwing
of politieke-partii. stei/E zich ten doel mede te werken

• aaK de vestiging van een wereldgemeenschap onder federale
wereldregering, bij welk streven zij de bevordering van de
wereldvrede centraal acht.

2. Zij ziet deze vestiging als een ontwikkeling, waarbij de
staten bepaalde bevoegdheden, alleen voor zover deze de
wereld als geheel betreffen, overdragen aan een wereld-
gezagsorganisatie. Deze ontwikkeling zal afhankelijk zijn
van de mate van groei van het internationaal rechtsbewust-
zijn der volkeren.

3. De W.P.B.N. erkent, dat het door vrijwillig overleg tot
standkomen ener wereldregering eveneens in hoge mate af-
hankelijk is van de politieke en sociale omstandigheden,
waaronder de mensen leven.

4. De W.P.B.N. meent, dat haar streven naar een wereldgemeen-
schap niet slechts ten goede komt aan de internationale
verhoudingen, maar, in wisselwerking hiermede, de politie-
ke en sociale omstandigheden in eigen land ten gunste zal
beïnvloeden.

5. Deze verhoudingen zullen zo moeten zijn, dat ieder mens
door gelijke ontwikkelingskansen zo volledig mogelijk als
mens zal kunnen leven, met erkenning van het recht van
bestaanszekerheid en van het recht op arbeid, alsmede meer
in 't algemeen met erkenning van de rechten vervat in de
"Verklaring van de Rechten van de Mens".

6. Uitgaande van het principieel door haar gestolde en inge-
nomen standpunt, dat onder oen wereldregering het recht
op persoonlijke vrijheid van geloof en geweten blijvende-
eerbiediging moet vinden, verwerpt de W.P.B.N. tot het
bereiken van haar doel alle middelen, die hetzi.1 direct,
hetzij indirect, de perabonii.iicF vrilheid van geloof en
geweten aantasten of in gevaar brengen.

7. De W.p.B.N. is er zich van bewust, dat de waarden genoemd
onder 5 alleon tot gelding kunnen worden gebracht in een
vredestoestand, welke niet door kracht van wapenen is ver-
kregen - daar deze alleen een afwezigheid van strijd ver-
onderstelt - maar alleen bij oen positieve vrede, gebaseerd
op vrijwillige- samenwerking dor volkeren. Zij acht dan ook

J de oorlog geen middel om internationale problemen op te
I lossen.

- 7 -
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8. De W. P. B. N. erkent het nut en de noodzaak v?ji de V.N.
als enig bestaand platform, waarop de staten der wereld
elkander door hun vertegenwoordigers ontmoeten, maar
blijft streven naar een verder stadium van internatio-
nale organisatie en is er van overtuigd, dat slechts
met de steun der volkeren zelve een federale wereld-
regering op practische wijze kan worden verwezenlijkt.
Intussen dient de W. P. B. N. naar vermogen er toe bij te
dragen, dat het in de V.N. gevoerde internationale ge-
sprek beantwoordt aan het in het handvest neergelegde
doel.

9. De Y/.F.B.N. dient zich rekenschap te geven van hetgeen
het begrip vrede in positieve zin omvat. Daartoe zal
zij een beroep moeten doen op de wetenschap, welke hior
een grote dienende taak heeft. Zij znl tevens haar mede-
werking moeten verlenen bij hut coördineren van dio
instellingen, welker werkzaamheden in deze rechting
liggen. Tevens moet zij stimuleren elke poging om het
vredesvraagstuk te bestuderen.

10. De W. P. B. N. is ervan overtuigd, dat intellectuele be-
langstelling in de wereldproblemen wel belangrijke is,
maar dat deze steriel blijft, als zij niet door het
besef van de mede-verantwoordelijkheid tegenover de
medemens in 't bijzonder en de mensheid in 't algemeen,
voert tot een persoonlijke levensinzet om <Joor woord
en daad mede te werken aan de voorbereiding van een
wereldvrede in positieve zin. Immers het gaat hierbij
om het behoud van de hoogste menselijke waarden. Zo
gesteld is het duidelijk, dat op allen, die de geeste-
lijke en materiele zorg hebben voor een volk, de groot-
ste verantwoordelijkheid rust.

11. Daarom acht de W. P. B. N. het ook een eerste vereiste,
dat degenen, die voor de leiding in het internationale
leven, zijn aangewezen, niet alleen personen zijn, die
aan de hoogste eisen van karakter en levonsinzicht
voldoen, maar dat zij tevens inzien, dat zij in wezen
en op de lange duur Met belang van hun volk alleen
dienen, indien zij uitgaan van de wereld ala geheel.

- 8 -



12. De W.P.B.N. ziet het als haar taak het Nederlandse
Volk met de door de wegenschap verstrekte gegevens
voor te lichten, het te activeren voor het wereld-
vredesvraagstuk en het besef te wekken of te ver-
sterken van zijn verantwoordelijkheid te midden der
volkeren. Bij alle activiteit der W.P.B.N. in deze,
zal iedere handeling het kenmerk van de positieve
vrede moeten dragen. Zij gaat daarbij uit van de me-
ning, dat deze vredesgedachte niet het monopolie is
van een groep of partij. Immers in alle groepen en
partijen zijn mensen, die bereid zijn tot samenwer-
king ter bevordering van een duurzame vrede met er-
kenning, dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan,
maar door het toedoen van mensen. Om bovengenoemde
redenen zal de W.F.B.N. haar volledige zelfstandig-
heid moeten bewaren tegenover partijpolitieke machts-
vorming in da nationale gemeenschap, zowel als tcgcn-
over blokvorming in de internationale gemeenschap,
daar dozo de neiging hebben het antagonisme in de
hand te werken.

13. Hoewel de W.P.B.N. van geen bepaalde levensbeschou-
wing uitgaat en juist de plaats wil zijn, waar men-
sen van uiteenlopende overtuiging elkaar ontmoeten
en samenwerken, erkent zij de grote waarde van een
levensbeschouwing van haar leden als basis voor een
levenshouding, welke de verantwoordelijkheid van de
individu voor de gemeenschap centraal stelt.

14. De W.P.B.N. erkent dat deze verantwoordelijkheid
voor de gemeenschap in 't bijzonder groot is tegen-
over het opgroeiend geslacht. Zij acht het van alles
overheersende betekenis de opvoeders an de jeugd
van de positieve vrëdesgedachte te doordringen en
ziet de opvoeding in het gezin, zowel als het onder-
wijs als onontbeerlijke middelen daartoe zonder
welker inschakeling alle pogingen om een positieve
vrede op te bouwen, effectloos zullen blijken.

-o-
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TS .GEBRUIKEN ZOWEL

VOOR AIS AGHTERC-LAS
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1. De ruit of voorwerp ter plaatse goed schoonmaken.
2. De plaat onderdompelcn in schoon water, laten of-

druppelen en niét de becldzija'e op ruit of voorwerp
aanleggen.

3. M?t een gumrnh-ol van het midden uit de p'.oat'vast
aanrollen, zoodat geen luchtblaasjes kunnen cat-
staan.

i. Het goed doorweekte papier mee vlakke hand nu
wegschuiven naar een der zijdes.

5. Met esc spons het vettige slijm nu voorzichtig
grondig wegnemen daar anders barsten cf kreukels
ontstaan.

6. Na 24 uur alles schoon afwasschen en verder be-
handelen als schilderwerk.

7. Niet aanbrengen bij vriezend weer of indien het
glas door de zon bestraald wordt.

GEBRUIKSAANWIJZING ACHTER GLAS.
Voor achter glas; schuift men eerst de natgemaakte
transfer iets buiten het papier, daarna de papierziide
tegen de ruit houden, de eene haad de transfer cp ::ijn
plaatshoudend, met de andere het panier zorgvuldig
naar tegenovergestelde richting wegtrekken.
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"STICHTING PERSDIENST VOOR V^RÏÏEDBESTUUR"

Op 8 October 1949 werd te Amsterdam opgericht de Stich-
ting "Persdienst Wereldfederalisten", waarvan de naam in
Maart 1951 werd gewijzigd in "Stichting Persdienst voor Wereld-
bestuur". Zij is gevestigd aan het adres Wagenaarstraat 70A-1
te Amsterdam.

De Stichting heeft tot doel:
A. liet doen opnemen van berichten en beschouwingen betreffende

V.'ereldf^deralisme en Wereldburgerschap en haar aspecten
in de nationale en international» pers.

B. Het uitgeven en doen uitgeven van periodieken en andere
geschriften op het gebied van Wereldfederaliome en Wereld-
burgerschap en de daarmede samenhangende vraagstukken.
Oprichter en leider van de Stichting is H.F.F.M.H.'Holz-

hausj wonende te Amsterdam. Hij wordt bijgestaan door vier
andere bestuurders. Tot nu toe hebben slechts weinig dagbladen
berichten van de Persdienst overgenomen en periodieken zijn
nog niet veruchenen. Wel zijn enige folders onder het Neder-
landse Volk verspreid, o.a. één met'het opschrift "Kiest 'tus-
sen V/ereldregering of Wereldvernietiging", waarbij een stem-
biljet was gevoegd. De inzender van een stembiljet werd ge-
registreerd en ontving een registratie-kaart. Een van de
2000 tot nu toe geregistreerde personen zou zijn^Prof. Mr
C.W. de Vries te ' a-Gravenhage,
b-cn veor Sowjet

%̂ ''̂ Gr̂ ng"e~n~më"t" d~ê~ voorzitte'r van de 2e Kamer, teneinde \e proberen te bereiken, dat in Nederland een krachtens wette-

' lijk voorschrift uitgeschreven verkiezing zal worden gehouden
voor een Wereldregering.

Tegen de registratie van de.ze personen door de'»persdienst
voor Y/ereldbestuur"werden. bezwaren ,geopperd door hot over-

i koepelingsorgaan de "International Registry of World-Citizens" ,
; gevestigd te Parijs. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen {
\d in Juni 1951 door Holzhaus naast de "Stichting Persdienst j

• voor Wereldbestuur" opgericht de "Stichting. Registratie Wereld-j
j burgers", waarvan hij voorzitter is. Deze Stichting heeft nietö
l t o maken met het Ĵ sjLaarid .̂..̂ !!̂ !̂ ^ .—.—
' D e "~5Ti chfïng Persdienst voor T C e r e l d b e o t u u r " " z o u thans
nog alleen werken op propagandistisch gebied, terwijl de re-
gistratieworkzaamheden zijn overgenomen door de "Stichting f.
Registratie V/ereldburgers" ,/i^&t?£t„ ÓUULJ**,-*-**** ^i^/Wvw' 'p' #..«••» C^VK ̂

^TTóTzhUuB" ±s enige Jmalen vo'ï*'öbrdeeTd" tersa-ke""ov'jrtrediïï
/'van do oconomische voorschriften.

Van enig politiek-extreem atrev«n door de "Stichting
dienst voor Wereldbestuur" of door de ''p„ti.chtin«

'w-e-rsra is niets bekend

'w
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No. 4877-21/51

Betreft Uw brief: 123744 dd.10 Dec.1951
Bijlage: 1,
VERTROUWELIJK.

.••V'
oxr-

£'*'

OEC. 85%

1'3 December 1951.

Onder dankzegging voor de in Uw bovenaangehaald schrijven
verstrekte gegevens over de WERELD IEDERALISTEN BEWEGING
NEDERLAND, moge, in verband met de twee laatste alinea's van
Uw brief, te Uwen gerieve het volgende dienen:

Als bijlage gaat hierbij een met twee krantenberichten be-
plakt vel kwarto; naar de inhoud van deze PAROOL-artifcelen
moge kortheidshalve worden verwezen. Na gemaakt gebruik
zal de bijlage gaarne worden terugontvangen.

Overigens moge dienen, dat dezerzijds inzage werd verkregen
van een kennisgeving, gedagtekend te Oslo op 3 November 1951,
jetekend door "president" H. RIISEB LASSEN op briefpapier
m de WORLD MOVEMENT FOB gBDBRAL GOVEHJSMBNT (Mouvement Uni-

versel pour une Confédération Mondiale), gevestigd te Amster-
dam, Keizersgracht 369, dat Mr. Maclean W. Mc.Lean is be-
noemd tot secretaris-generaal van de World Movement enz.
Het telefoonnummer van deze organisatie te dezer stede is:
39543.

De beweging verkrijgt haar inkomsten door giften en contribu-
ties uit de gehele wereld, van particulieren en ± 25 aange-
sloten organisaties. Financiële overzichten zijn ten Amster-
damse kantore beschikbaar. De beweging beoogt via de natio-
nale parlementen te werken voor bevordering v.an "the United
Nations Organisation".

De genoemde Maclean W. Mc.Lean is identiek aan:
Maolean Warren MG. LEAN. geboren te Pittsburg, 11 November
1906, wonende te Amsterdam aan het adres P.C, Hooftstraat
19-1 (p/a Keizer). Hij geniet een salaris bij de beweging

l van ƒ 570,- per maand.

Blijkens de administratie van de Vreemdelingendienst, alhier,
arriveerde Mc. LEAN te dezer stede op 9 October 1951, meldde
zich 19 October d,a.v., en verkreeg zowel een werk- als een
verblijfsvergunning, geldig tot l October 1952. Hij was in
het bezit van een geldig, door het Department of State afge-
geven, Amerikaans paspoort, geldig tot 28 Augustus 1953.

No. 13T



No. 720C-50 ..
s===r==:==:=:==

Betreft: Wereld Federalisten
Beweging Nederland

DIENST&EHEIM.

l O DEC. «51

6 December 1951.

Onder verwijzing naar het ü dezerzijds, onder gelijk nummer,
dd. 20 November jl. gedaan verzoek om bepaalde inlichtingen
nopens de in aanhef genoemde beweging, moge U middels deze
worden verzocht de beantwoording daarvan wel te willen doen
bespoedigen, aangezien de Officier van Justitie te dezer stede
reeds enige malen op spoedige afdoening heeft aangedrongen.

No. 13. l F3.



n.a.v.schr.Asd.123744,zie CO

MINISTERIE VAH
BIHNBNLA8DSE ZAKEN

»o. :B 125744
Betr.: Wereld Federalisten

Beweging Nederland

»s-9ravenhage, 10 December 1951

VERTROUWELIJK

VI AV 3

2e Secretaris

Haar aanleiding van Uw brief van 20 November 1951
no. 720c-50 moge ik U het volgende berichten.

Volgens de ten dienste staande gegevens bestond in
April 1951 het hoofdbestuur van de Wereld Federalisten Be-
weging Nederland uit de volgende personen:
Algemeen Vooraitter: Dr Johannes Har don (23-9-1904)» wonende

te Amersfoort;
Vioe Voorzitter : Mevr. Elisabeth v.d,,3luia-Plinterman

(11-12-1892), wonende Nieuwedammerdijk
133 te Amsterdam;

Algemeen Secretaris: Anthonius Hendrikua Maria van Schaik,
(23-7-1923)» wonende te Wassenaar;

Algemeen Penningmeester: Mevr. Anna Cornelia Koestal (22-8-
1907) wonende te 's-Gravenhage;

: Willem Karel de Bruyn (21-7-1921), wonen-
de te Amsterdam;

2e Penningmeester : Hendrik Albert Christiaan van.de Kraan
(6-6-1887), wonende te Rotterdam;1

Commissaris : Victor Baetiaan Peteria (1-11-1920),
wonende te ' s-Gravënhage;

Het dagelijks bestuur van de W.P.B.H. bestond in April
1951 uit:

: Drs Hermanus Johannes Kannen (2-3-1899),
wonende te 's-Gravenhage;

: Mevr. E. v.d. Sluis-Flinterinan (zie
boven);

: Dr P. Thorbecke;
: Anna Cornelia' 'Èo es tal (zie boven)
: Mej. A. M. Schiltmeyer, .wonende te
Wassenaar.

Politiek adviseur -van het hoofdbestuur was op gemelde
datum nog steeds Dr Joseph Sujs (5-1-1897), wonende te Am-
sterdam, terwijl als wetenschappelijk adviseur van het hoofd-
bestuur optrad Dr Johannes Martinus Elisabeth Maria Alphon-
8US Zonnenber.g (16-4-1907), wonende te * s-Gravenhage.

In Juli Ï950 werd het hoofdbestuur van de W.P.B.S. op-
merkzaam gemaakt-op het feit, dat zich in de beweging ook
enige communisten bevonden. De voorzitter van het dagelijks
bestuur Drs H. J* Kannen verklaarde desgevraagd, dat het
bestuur in dit opzicht zeer. waakzaam was.

Meermalen werden door de W.F.B.H, adressen gericht tot
de Ministerraad. Een in Maart 1951 tot de Regering gericht
adres ging vergezeld van 3000 handtekeningen van Wereldfede-
ralisten en was van pacifistische strekking.

De activiteit van de Wereldfederalisten te dezen beweegt
zich - ook indien geen partijpolitieke oogmerken worden na-
gestreefd, wat tot heden niet aanwijsb'aar is - in dezelfde

- richting -

Voorzitter

Vice-Voorzitter

Vice-^ooraitter
Penningmeester
Secretaris

Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
A M S T E R D A M .
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als die der (communistische) vredeapartisanen.
Waar de Europese federalisten zich duidelijk tegen Bet

Sovjetsysteem hebben gekeerd, zou in de beweging voor fede-
rale wereldregering de deur geopend blijven voor de Oost-
Europese landen. Deze opzet kan tot dusver niet door feiten
worden gestaafd.

Op een op 21 November 1951 te utrecht gehouden vergade-
ring van de W.P.B.H. zeide de voorzitter van de afdeling
Utrecht (Dilia Ghristianus van Vuuren, geb. 28-11-1890, wonen-
de te Utrecht), dat men probeerde de beweging dood te zwijgen,
ja zelfs "haar ervan betichtte communistisch te zijn. Dit
zou nu echter moeilijk meer vol te houden zijn, daar ook
predikanten en katholieke geestelijken als l id waren toege-
treden" .

Op deze vergadering werd het woord gevoerd door de
districtsbestuurder van de Socialistische Unie Ir P. Schut
uit Amersfoort, die zich keerde tegen " een manie van Ameri-
kaans denken"* Hij zeide, dat men in Amerika niet anders kan
denken dan in de trant van: "Laten we in 1952 Rusland ver-
nietigen en in 1960 leeft heel de wereld in pais en vree".
Volgens spreker zou dit onvoorwaardelijk naar de ondergang
van cultuur en beschaving leiden. Op een vraag hoe Ir Schut
er over dacht, de W.F.B.N. in het parlement te brengen, ant-
woordde deze, dit persoonlijk zeer belangrijk te vinden, doch
niet te weten of dit wel een goede uitwerking zou hebben.
Een aparte partij kwam hem ongewenst voor. De voorzitter der
vergadering merkte later in een gesprek met derden op, dat
hij bad gewenst, dat Ir Schut zich beter had uitgesproken
over Met "in het parlement gaan","want", zeide hij, "wij zul-
len nooit en te nimmer deel nemen aan de politiek"-.

De W.P.B.N. is aangesloten bij de World Movement for
World Pederal Government. Op het laatste, te'Rome gehouden
congres van deze organisatie ,zou zijn besloten de hoofdzetel
te verplaatsen van Rome naar'Amsterdam. Het is niet bekend
of hieraan reeds gevolg is gegeven.

Van enige activiteit op extreem-politiek gebied van de
W.P.B.H. ie tot op heden nieta bekend geworden.

HET HOOFD VAN DE DIENST.
Namens deze,

J. G. Crobbendünn
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Betreft: Wereld Federalisten Beweging Nederland

VERTROUWELIJK. ,,
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22 WW 1951>

! /^>v/".
20 November 1951.

Zoals U bekend is, werd eind 194-9 door de in de margine ver-
melde beweging een verzoek ingediend om Koninklijke goedkeu-
ring op haar statuten. fl?)-vy

Betreffende deze vereniging wercfenjbij Uw brief 88089 dd. l Au-
gustms 1950 aan de Procureur- G- ene r aal te dezer stede inlich-
tingen verstrekt.

Daar zeer binnenkort de tijd is aangebroken om dezerzijds in-
zake deze beweging van advies te dienen en hier ter stede ge-
durende het jaar 1951 van geen enkel politiek streven in ex-
treme zin van deze vereniging kon blijken, vordt U verzocht,
zo mogelijk op korten termijn, te vallen berichten of U inmid-
dels feiten of omstandigheden nopens deze vereniging bekend
zijn geworden, welke een bepaald licht op de Wereld Federalis-
ten Beweging Nederland zoujzl̂  kunnen werpen.

Zo mogelijk zal tevens gaarne worden vernomen hoe de bestuurs-
samenstelling van deze beweging thans is.

Vermeld zij alsnog dat in het orgaan HANDEL EN GELD dd. l Sep-
tember 1951 een artikel was opgenomen onder de titel: "De wer-
kelijke Wereldbeweging" , waarin de schrijver tot de conclusie
komt dat de "World Movement for World Federal Government"
"onder invloed staat van Amerika (het Amerika van Truman )"enz,

Verder hield de Wereld Federalisten Beweging op 24 October jl,
bijeenkomsten in den lande ter herdenking van de dag, waarop
het handvest van de Verenigde Naties in werking trad.

No. 13.




