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1 unch~mer Jeugdo o~aes . 

~ 

Onderstaande urganisati~s zullen met de daaraohter ver-
. ; 

~elde vertegenwoord1gers deelnemen aan het Mttnchener Jeugdaon

gres op 12 - 1~ Jun.i a . s . te MUhohen . 

1) Vlamgroep J .D.oosten , Wingerdweg 53~ A ' dam (N); 

2) Nat . Jong.Verb . J.X. J .Uoft, Pa.rnassuswee 18 III , A' dam. (Z); 

3) li . J .N. B.Cnoop-Kop:pman , A.mstel<iijk 62 , A' Cl.am (Z ); 

4) W.F .A. R.Schilt , Stadhoudernlaan 56 , A'd~; 

5t Anat .Cons .Ver . G.de Mares Oyens , J .v . Goyenkade 18, A'd~(Z) . 

Tevens za1 aan het ooneres deel ncoon D .Heymann, A.rgonau

tenstraat 19a,Ameterdam (Z.). 

Ik moge U verzoeken mij omtrent alle bove~noemde por

sonen alamede omtrent de s ub 3 en 4 genoemde or~saties vol

led.~g te willen doen inliohten , wanrbij spoedige afdoening 

door mij ze~r ?P prijs zal worden eesteld. 

n de Heor Hoofdcommissaris 
~ Politie , \ 

t S T E R D A 11 . 

HE1 IIOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIOHEIDSDIENST 
l~amens deze : 

J .G.Crabbendam. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoo d 
R ("' •' 

's-Gravenhagc, 18 Maart 19lt-8. 
Plein 1813, No. 4 

g 
Pletf'l 4 II 

• 

U 9651 - C 56- KA 1. 

In verband met de uitzending van een Nederlandse delegatie 
naar het Munchener Jeugdcongres, dat van 12 - 19 Juni 1948 te 
Mdnchen wordt gehouden, bericht ik U dat naast vertegenwoordigers 
van de te goeder naam en faam bekend staande jeugdorganisaties 
de volgende jeugdbewegingen, die minder bekendheid genieten, aidaar 
vertegenwoordigd zullen zijn. 

Achter de naam van de organisatie is vermeld de naam van 
diegenen, die in Mdnchen als de vertegenwoordigers zullen optreden • 
Ned. Chr. Jong. Gilde H.J.Lankhorst, Bestevaerstr. 141 I A1dam W. 
Vlamgroep ~J.D.Oosten, Wingerdweg 53, A1dam N. 
Vrijz. Jeugdbew. , J. Fekkes 1 Koolstraat 25a Groningen. 
Nat. Jong.Verb. -J.K.J.Hofr, Parnassusweg 18 III A1dam z. 
J.G.O.B. - H. Heyn. Zuiddijk 41 Zaandam. 
N.J.N. ~B. Cnoop Koopman Amsteldijk 62, A1dam z. 
Ver• v. Intern. Jeugdverk. M. van Aken, Piantage 25 Leiden. 

~ W.F.A. ~R. Schilt, S~adhouderslaan 56 A1dam. 
A.J.V.A. / Mej. A. Hartman, Soestdijksestraatweg 111 

Bilthoveh. 
Tutm. Jun. Org. / H. Uittenbogaert, Koekkoekstr. 22 Hilver~. 
Amst. Cons. Ver. ' G. de Mare• Oyens, Jan v. Goyenkade 18 A1dam 

Voorts zullen aan dit congres deelnemen: 
~;D. Heymann, Argonautenstraat 19 a Amserdam Z. 

Jef Last, Nieuwe Dijk 2, Amsterdam. 
~ Maurits Dekker, Alexanderkade 6, Amsterdam. 
'I( Dr. P.J. Meertefs, Prinsegracht 1101, Amsterdam C. ~b v r 

~ Ik moge U verzoeken mij mede te delen of Uwerzijds iets omtrent 
deze jeugdorganisaties en hun vertegenwoordigers bekend is, wat niet 
in overeenstemming is met de politiek, die thans door de Nederlandse 
Regering t.o . v. Duitsland en Cost-Europa wordt gevolgd. 

ngscommissaris 
ene Dienst, 

~- ~ 

P.J.M.Driebeek. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
t.a.v. de WelEdelGestrenge Heer P.R.Gerbrands 
Javastraat 68 

@ 37263 
- '"

6 1 s-Gravenhage. 
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JeugdcollGres. 

Ik !!loge U ve:rzoeken mij wel te willen doen inlichten omtrent 
M.van AKEN, PJ.antage 25 te Leiden, die als vertee;enwoordiger van de 
Ver. voor Intern. JGugdverkeer zaJ. deelnemen aen e0n Jeugdcongres in 
Duitsland . 

Een spoedige afdoening zal door mij zeer op prijs worden gesteld. 

Aan de Heer COlllnllasaris 
-~ Poli M.e , . 

L 'E I DE N.\ 

e 7 

· UET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VElUGI!EI:OODIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendam. 
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Jeugdoongres~ 

Ik moge U ve.rzoeken mij uel te willen doc.n inliohten omtrent 
H.UirrTENBOOAERT, Koekkoekstraa.t 22 te IIilversum, die als vertegenwoor
diger van Tutmunda Junular Organiso, zal deelnenen aan een Jeugdcongres in Dui tsland. 

Met spoedige beantwoord.ing zult U mij zeer verpliohten . 

1._ r de Heer Commissar is 
~~ ., .itie , 

HI_:ERS u u.f 
\ 

HEr.!.' liOO.FD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze : 

'J".G.Crabbendam. 



·31694 . 

41 r. '7 . ./ . 

Jeugdoongres . 

23 April a. 
-
~0 
t: 

Blijkens door nij ontvangen mededeling zal H.Hh~, ·zuiddijk 41 
te Zaandam, als vertegenwoordiger van de J . G. O. B. deelnenlen aan een 
Jeuedo oug1•es in Dui tsland . . 

Ik moee U ve1•zoeken mij OI!ltrent hem te vtillen inliohten, wa!U'bij 
een S,Poedige afdoening door m.ij zeer op l;lri js zal wa- den gesteld . 

HET HOOFb V liN DE CENTRAlE 
VEIL.IGBEIDSDffiNST · 
wanens deze : 

J .G. Orabbendru::l. 
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• \.L . . . 

Jeugdoongres. 

. (\ 
?&X . Y 
~-

2.3 APril 

Blijkens bij nijn dienst bin.11o.ngekomen boricht zal J .l!EKKES, \ro
ncndo Koolstrcat 25a te Groningen, als vertogenwoordiger der Vr1Jzinni
ge Jeugdbevreeing deelneEen aan eon Jeugdoongres in Duitsland. 

Ik ~oge U ve~zoeken mij omtrent hem te willen inlichten , wa ~bij 
oen spoedigo afdooning zeer door mij op prijs zal worden gestel d. 

HET IIOO:t,D VAN DE CENTRALE 
VEILIGllEIDSDIENST 
Namens dczc: 

J . G.Orabbendam .• 
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Jeugdoongres. 

Ik moge U verzoeken mi j te wlllen doen inlichten omtrent ! e j. 
A.HARTMAN, Soestdljksestraa~leg 111 te Bilthoven, die als vertegen
woordlgster der A. J.V.A. zal deelnemen aan eon ~eugdoongres inDuits-
~and . · 

Met spoedige bea.ntwoording zult U mij zeer \Terpliohten. 

Aan de Heer Korpschef I Politi a , 

..J B I L T.\, 

HE~ IIOOFD VAN DE CENTR I.E 
V.i!!ILIGHEIDSDIEI$T 
Namens deze : . 

' J .G.Crabbendam .. 



PO LITIE LEIDEN 

No. 57 8. I. D. 
BIJLAGE(N) 

• 

LEIDEN, 26 April 

I v 

~JLfl..)l 

BUREAU 8 
!9 AP J? 19A8 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 23 April 
1948, No. 31694 geheim, woret het navolgend~ gerap
porteerd: 

Volgens bekomen inlichtingen zal niet de Heer 
X M.van ~ deelnemen aan een Jeugdcongres in Duits

land, doch vanwege de Ver. voor Intern. Jeugdverkeer 
za1 bedoeld congres worden bijgewoond door Mea. Dr. 

/ J.de BOER, wonende te •s-Gravenhage, Van Lennepweg 
No. 1. 

M.van ~ is niet in deze gemeente woonachtig, 
doch zijn woonplaats is Haarlem. Momenteel is hij 
in militaire dienst in het kamp Vledder te Vledder. 

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
's-G R A V E N H A G E. 

10.000 • 3 • ' 4 1 



INLICIITING c;NDI ENST HILVSRSL'M· Hilversum, 26 April 1948. 

No. I· 45· 
GEH.EU •• 

• 

• 

BUREAU 8 
19 APR 1948 

R 1948 

~~ l.fls-D. 
Met betrekKing tot tet schrijven, dd. 23 April 1948, 

N0·31694, GEHEIM, Onaerwerp: Jeugdcongres, van het Hoofd 
van de Centrale Veilighei<isdienst, Javastraat 68 te 's-Gra
venhage, houdende verzoek oru inlichtingen orutrent H· UITTKN
BOGAKRT, J . fl.B . Ieekkoekstr~at 22 alhier, bericht de Inlic 
tingendienst te Hilversum, het volgende: 

Betrokkene is genaamd : H e n d r i c u s ~ T T ~ N
/ B 0 G A A R T (en niet UITTENBOGAERT) , geboren te Leiden, 

2 Augustus 1920, van beroep secretaris dir ~ctie N.v.Bala
tumfabrieken, wonende J . fl.B.Koekkoekstraat 22 te Hi lversum. 

Hij werd op 16 October 1931 in het bevolkingsregister 
te uilversum ingeschreven, komende van Velsen en sindsdien 
is hij onafgebroken te hilversum woonachtig . 

In de desbetreffende registers komt zijn naam niet 
voor en ook ove r igens is niets nadeligs van hem bekend, Ovk 
niet in politiek opzicht • 

Hij is als secretaris van de directie werkzaam op de 
N.v.Balatumfabr ieken te Huizen (N.H.). 

Ui t het ingesteld onderzoek is verder nog gebleken, 
dat hij hoofdleider is van de vereniging van Jeugdesp eran
tisten en dat hij deze vereniging zan vertegenwoordigen op 
de van 3 tot 9 Juni 1948 te MUnchen (Dld.) te houden jeugd
congres · 

Hij i s i n pol i tiek opzicht de &eginselen t oege daan 
van de Parti j van de Arbe i d, doch voor zove r i s kunnen 
bl ijken, bemo eide hij zich niet daadwerkeli jk met pol i t i eke 
aang el eg enhe den . 

Hi j i s ong ehuwd en het gezin, waar toe hij behoort, 
s t aa t hi er niet ongunsti g bekend. 
-----------------------------------------------------------Verzonden aan he t Hoofd van de Centrale Veilighei dsdiens t, 
Javastraat 68 te 's-G r a v e n h a g e • 
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KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwocrd t- r•~~·~n ai! . ., c ~·~ 

Rcgcer"ngscor.'"lm·s ... c:r:5 i. • 
gcm'"'encn Dien:;t. 
Pie n P l ~ ')('~ 1 • c 

U 9651 a - C 56 - KA 1. 
Mijn U 9651 - C 56 - KA 1. 
dd. 18 Maart 1948. 

's-Gravenhage, 29 April 1948 
Ficin 1813, No. 4 

3 0. APP. 1948 \ 

\_. JVS16 

• Ik moge U verzoeken een snelle behande
ling van bovengenoemd schrijven te bevorde
ren en mij zo spoedig mogelijk het resultaat 
hiervan te berichten. 

• 

De Regeringscommissaris 
in Algemene dienst, 
voor deze: 

/ZV~~ 
(Mr. J.M.Kielstra) 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
t.a.v. de welEdelGestrenge Heer P.R.Gerbrands 
Javastraat 68 
's-Gravenhage 

@ 37263- ''lo 
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R A P P 0 R ~ • 

In verband met de inhoud van het schri jven van de 
Centrale Veiligheidsdienst to 1 s- Gravenhage , d . d. 23 April 
1948, Ko . 31694, betreffende hat verzoek om inlichtingen om
trent J . FEICES , kan , na een ingesteld onderzoek, ala volgt 
worden gerapporteerc1 : 

::J Jan Jacob FEKKES, geboren te Groningen 17 '.:ei 1923 , va..'Yl be
~, roep kantoorbedi ende , wonende te Groningen , Kool straat no . 
= ~ 25/ a , is een zoon van J a.n Evert FEKKES , geboren te Gr oningen 

31 Juli 1891, en van Grietje van der SCHA~F , gebor en te Kol
l umerland c. a . 4 Apri l 1893 . Hij heoft een zuster genaamd 

;:::.: 1 Jacoba Fro uk j e FEKKES , gebor en te Groningen 16 Maart 1929 . 
Jan Jacob FEKKES is ongehuwd en woont bi j Zi jn o uder s thuis . 
DitLeen keur i g gez i n di e in de omgeving ook ui t st ekend bekend 
s t aat. De v ader was vroeger- althans voor de oorlog- lid v an 
de S. D.A. P . doch is t hana waarschijnlijk de beginsel en van de 
Partij van de Ar beid toegedaan . Van hem wor dt tenmi nst e i n 
geen geval aangenomen dat hij communistische sympathi en 
heeft . Hij i s reeds vale jar~n ala timmerman bij zijn broer 
werkzaam en is bij de andere werklieden zaer gezi en 
Jan Jacob Fmr~ES , bovengenoemd , i s momenteel als kantoorbe
diende werkzaam bi j get Gewestelijk Arbeidsbureau te Groning 
doch heeft al daar met ingang van 1- of 15 Juni a , s . ontslag 
gevraagd , daar hi j werkzaam wordt te Amsterdam bij een nieuw 
op te richten ui tgevers- maatschappij . Hij s t aat bi j Zi jn t e
genwoor dige werkgever en bi j Zijn made arbeiders uitstek end 
aangeschr even, made i n verband met z i jn hul pvaar di ghei d en 
Zijn t ameli jke fantasia, waar door hij bi j na nooit moeili j~
heden z i et. Hij do et zaer ve al aan j eugdwerk en kan daarvan 
g eweldige verhalen verte~len aan zijn made arbeiders. Voor
dien was hij ala journalist werkzaam bij hat inmiddels opge
heven Groninger Dagblad, e en z aer neutraal blad. Hij is,voor 
zover zijn politiek betreft , vri j link s georienteerd in de 
Partij van de Arbeid. Het is bekend, dat hij van 10- t/m.29 
Juni a.s . naar Duitsland zal gaan voor een jeugdcongres. Hij 
is in het bezit van een geldig Nederlands paspoort, aange
vraagd op 7 November 1947 en geldig voor geheel Europa. 

De bovengenoemde personen komen niet voor in de adminis
tratis v an de Justitia, Politie of P.R. A. t e Groningen. In 
het g ezin wordt g een Godsdi enst beled en en word t het d agblad 
11Het Vri j e Volk 11 gelezen . I n pol i ti ek opzicht tre edt g een 
der gezinsleden op de voor gr ond . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gr oningen29 April 1948. 
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/ 
. t?r aG lei.:Jin · v een achrijve van de Ccntrele 

Vei.li.·hci:ls ier.st , J . cl . 2;:; . , >r il 1918 , o 316S1,io<1enje het 
vcrzoek Lnl ic hti·l<;ei tP v•r:;~rekkel. omtrcmt 1cj . • \. Hartn'1n , wonc:>u 
·le te 3iltbvve , semeente Je Bilt ao de Soest·lijlrse\.eg j oord 

o l l l , r ,!, ·lezerzijds bd u:"vol·e •. de 'or·len lllE~le(':'cdeel:l ; 
.... , } e.j . ndrie Har tman V00r iver.cd .. er::l ··eborr::n te Ylaar:Hnge.,. 
..., 21 Lei 1 ..,.,7 e' vesti,.,.de 2 ic1 in deze emee te .er 15 October 

l 47 , L\o, ende ni t flaardh• · l lO tl ove 1w.::1e ... o 85 . Dezerzijds '.1er 
deu orutrent haar in· icntin.;e. ~n e¥on.r.en bij de 'Jom issaris van 
rulitie te Vlc.sar1inger.. e 'erd bij chrijver. van 7 .ovember 1947 

"<.~. vo l .e de nede,;edeel :i . Zij 'iOOnde vvn f hare :eboorte tot 
l c.c~.ober L t.tv b i j h re ou:iers te Ylaardin en . C.:.? dez e datu1:1 v1er ... 
~.1.~ ld.aar ~::~f__,eschrever. n2ar otolv.ijk , vel aar zij op 1;) Au:;ustus 
1~4. , \erder o inVl~ardL e \erd i · .. chreve.1 , t... lG S~.tember 
l:14o \terd z ij a:'geschrevc nsar cr oo 1Lvve e i;e Il aardingelJ 
anderrnaal i 1 esc br ev er. , kvmet.de ult .c .wo 1hoven op ll J u!l i 1947 . 

Bij de .-clitie t e Vl Dard i 112;en staat zij ·u • ..:.tig b"'ke .. J • .u i j 
hee~t ·een v er oorc..el i n_ en e is ·een r evolut ionna ir e g GV I.J e l ens 
tvc ·p1ao . In -1eze ;emee te i s ev enrn i n i ets ter. ba ~e nc~dele be 
kend en komt zij i ;. d.e Polit i e - adm ln i stra t ie n i e t voor . 
Z ij wo ont b ier i n een der ,.eb ouwen (villa ' e) va~1 de 1 .• e r kpl aa ts 

· I i nler ,_;e1.1eensc hop'' , d e bekende Sch ool van Kees Boek;t' . .uij is 
' edev1erks ter 1 van deze ' erk )loa t s'' ,o f'wel onder wijz eres dez e 1· 
s e houl e~ .eef t onder wij s aa i k l nder en van 6 en 7 j a ar . Z ij is 
i n ! e t bezit v r. de --k te L'ger-Oud n~ Lj s . t.ij b elei dt d e , emont
stron t se YO d&~ ieDs t e t komt v oor t u lt een net ~o dsd ienstig gezin 
~Lj i s n i e t v erloo!d e wij d t zich me t ryees t dri f t aan be~ r leven 
taak . Zij i s vol e t hous i aC! e voor maa t; sc bal""~ Jelijk " el' k . 

Je B ilt , ~ e i 1 947 

de Inl i c btin~en ~ i enst 

n de Heer 

Hov_·d ~r n de .Jer.tra l e Veili.g beids Dm st 

te 

, e- GR 
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No 19 I '48 

Or.uerwerp: 
Inlichtingen omtrent 
Mej. A. Har tman. 

• 

Naar oanleiding van een schrtjven ven de Centrale 
Veiltgheidsnien2t, d . d. 23 Aprtl 1948, No 31694,hoi.l:lende het 
verzoek Lnl icht inRen t e ver !"t rekken omtrent l!ej . A.Hartman, won en
de tc 1Hlthoven,gemeente De l31lt aan de Coestdl.jkser1eg iioord 
lTo lll, kan de-zerzijds l-let P"lV01gende worden nwdegedeeld.; 

Uej. Adrie Hartman voornoemd werd geboren te Vlaardingen op 
21 Uei 1927 en vestigde zich in ~eze gemeente per 15 October 
l947,komende uit Vlaardtngen Oosthovenkede No 85 . nezerzijds wer
den omtrent haar inliahtin~en ing~wonnen b1j de Oo~~issarls van 
Pol1t1e te Vlaardingen €n erd bij schrijven van 7 ~ovember 1947 
bet navolgende m~:degedeeld . Z ij woonde vanaf hare g eboorte tot 
1 October 1940 bij hare ouders te Vlanrdlngen. Op deze datum werd 
z1j aldaar afgescr~even near Stol 1jk,vanwaar zij O? 1~ ~urrustus 
1945 ,werderom in Vlaardin:;en ; erd ingeschrcven. Op 12 Ceptember 
1945 werd zij afgeschreven naer ~choonhoven en te Vlaardingen 
andermaal 1ngeachreven,kvmende ult Schoonhoven op 11 Junt 1947. 

lUj de I>oliti~ te Vlaardlngen etaat zij gun-stig bekend. Zij 
heeft ge~n veroorrl~li~en en ~ geen r.evolutionnaire geYoeaens 
toegedaan. In deze gemeente La evenmin iets ten hare nadele be
kend en komt zlj in de ?olitle-administratie niet voor. 
Zij iloont bier in een der gebouwen (vl.lla' s) va.'>l de "Werk:plaats 
Kindergemeenschap" , de bekende School van K.ees Bo eken. Z ij ie 
11J:edewerkster11 van oeze " crkplaate11 ,o fwel ond r\•1jzeres dezer 
school en geaft onderwljs arm kinrteren van 6 en 7 jaar. Z1j le 
in bet bczit van (1e akte Lttger-on-lcrwljs. Zi.j bc1e1.dt .de Remont
strantae Godlldienst en komt vcort uit een 11et Godsd!ensti.g gez in. 
Zlj la ntet verloofd en '1jdt zich met eeatdrift aan bear !even 
toak. Zlj is vol enthousiosme voor ~eatscha)1eltjk ~erk. 

Aan de Hcer 

Eoofd van de Centrale Ve11Lgheida ~st 

te 

J e-GRAVEllliAG , 

De Bilt, 6 l el. 1~47 

de Inliohttngen Dienst 



POLITI!; TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

Amsterdam, 1 E; 1)4 

• INLICHTINOENDIENST 

Nr. I.D. ....~- · 

Uw brief: /1 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 

• 

A an 

100-4-48 

.3stss 
I J :.1 _,t..eo 1 ,res. 

Als ant word op tJ.et h i erbovcr1 aan ~ehe~d.l<.le scl1rijven L-. d. 2.:5 April 
l.~L~b , kan net volJe.o.c.e ;orden oeri cht: 

!Je q.u...J..,!;I/.L.l.J ... J..;,..., J -"'lJ }_igOJ.'iJ.J VOO L N ... .LW.lt.vlUDI-', l ' • l • • T. ), i s een si nds 
on.,seveer .56 j aar besta311de vereni .• inw; a.ie 4. i C1 ~.~e 1 a.oel stel t 
de kenni s van- en de liefae voo1. ae n a tuu r onuer net Lfederlandse 
volk te verbrei den. De bond heeft geen ei gen politiek of gods
di ensti g cachet en staat op en voor alle p ersonen van 12 tot 23 
jaar~Hij telt momenteel ongeveer 4000 led eru,waarvan circa 400 
in Amsterdam.De leden komen voor het grootste dee1 uit de krin
gen. der studerende jeugd, ofschoon ook enke1e werkende jeugdigen 
1 i d zi jill. J aar1i jks wordt een aantal zomerk amp en op geri cht, waaD
naast week-en.d-excursies worden gehouden. 
Door de bond wordt een. tamelijk onrege1matig verschijnend o~ 
gaan ui tgegeven, "AMOEBA", waarvoor door verschi1lende leden copy 

\ wordt ge1everd.De redactie wordt gevoerd door Hans HEYBROEK, 
Qlde Bennekomseweg 152, Wageningen en de expeditie woi'dt verzorgd 

~door Dinie MULDER,Alteveerstraat 49,Assen. 
~ 27,28,29 en 30 December 1947 werd te Zutfen de 28ste Algemene 
Vergadering gehouden.Het Centraal Bestuur wordt thans gevormd 
door: 

~• Bram de GROOT,Nieuwe Gracht 147, Utrecht, voorzitter, 
..:..i Miek HOF.NVl.ANN, Van Igsselsteinlaan 30, .Amstelveen, secretaresse , 
, IJ.'onke l~ll l\fr:J"hl.V1.A , Driene:rp a rk Neg 2 , hen ~el o ( 0 ) , p enni ngnee st eresse. 

De Sti ehti n.; JO..RLJJ Fl:U.u.ll:>rlll' AS..;UCI .Afl Uf ".N .!W ...... RL.wJD~' ~alerij 14, 
Amsterdam(J) , ... eeft Gen d.oel het b8vor eren van vr·:be"'l<ischap en 
J;emeensch _ _t,szin tussen u.e volkeren , 0 emeenschapp en en personen 
over ue _,enele werela.. 
JJe vtic.htin<.> tracnt ui t doel te bereiken aoor mida.e1 van: 
a . het aanknopen en on er ouden van internationale vrienJ.seha:ps

banden, in ne~ bi jzonuer door het tot st and bren6en van per
soonlijK of senriftelijk cont act tus~en volvasvenen, stldenten , 
scholieren en kL"'lderen van en in al1e a.elen der •Jereld; 

b. het or.!;ani seren voor haar 1eden van reizen naar het buitenland 
c . het uit0 even van publicaties; 
d .. het orJ;aniseren van bijeenkomsten, 1ezinw,en , t eater- film- en 

allc..ere voorstellin.:.en en tentoons~ellin_,en met opvoedl{und.iJ;e 
JUC:1roe , voorlili.. met llet oo,~ op kentis omt..rent ei:.:>en land·en 

vreemde landen en volken; 
e . net v #r ... dlllelen en verstrekken van ,e ;evt.1.s t-n inlicht;in _,en , 

welke van belan6 zi j n in verban<l met de doelstellin6 de r 
s tichtin6 ; 
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f . 1et ~ebr~ikma~en va~ aile overige wetti6e middelen, die 
het doel kunnen bevorderen. 

De Stichting beoogt niet het maken van Ninst. 
De ,v. F. A. is GEEN rei sbureau. Het ui twi sselingsschema is 
op het p rincipe van wedeikerigh.eid. 
De rei zen staan onder leiding van w. F .. A. vertegenwoordigers. 
Bij aankomst in het buitenland gaat de leiding over in handen 
van. een bui tenlandse w .. F. A. vertegenwoordiger, die het transport 
vergezelt van de haven van aankomst,c.q.grensstation naar de 
plaats van bestemming,waar de gastheren,respectievelijk gast
vrouwen aanwezig zijru om de gasten af te halen .. 
Slechts leden komen voor ui twisseling in aanme:rking. De contri
butie bedraagt F. 5,-- per j aar. 
De deelnemers hebben zich te houden aan de voorschriften die 
door de W.F.A.v6'0r of tijdens de reis van kracht verklaard 
zullen zijn .. 
Voorlopig zijn alleen uitwisselingen met Groot-Brittannie en 
in beperkte mate met ~1rankrijk mogelijk. In principe is ook 
uitwisseling met Denemarken mogelijk,doch de beperkende devie
zen- en vervoersbepalingen stellen de ·~1. 1!'. A.nog n iet i n staat 
hierover definitieve mededelin6en te doen • 
De Stichtin6 .J. F. A. nNederland" staat finantieel 3eheel los van 
d.e ou le .uil. 0 0l se 7. F. A. 

~ 

1 
Pieter H.illJ ..• ..tU;.Ll, 

~eboren te Lannnei:J., 4 Au6Ustus 1927, zonder beroep , wonen ..... e 
Ar<!;onautenstraat 19-III , .Arnsterd~(L.) , bezi t de .feo.erlanu.sc 

t... 

~· 

nationaliteit. Rij ~o.u1t niet voor i:1 u. .... au.ministratie van .J.et 
Hoofdbur(;:au van Politie en van ue .t . J ... 1..• .-..msterdam. Blij.z.{ens de 
ca:ltotheekjoatvint; hij in 1947 "De Lrio,me" per post. 

Jan Karel Josef HO.?i , 

geboren te 1 s-1ravenhage , 14 Juni 1925,verte£enwoordiger, 
\'JOnonde Pamassusweg 18-III, t\r'lsterdam(Z) , bezi t de iJederlandse 
nutionaliteit. liij komt niet voor in de:dadministratie van het 
lloofdbureau van Politie, van de I . D. en van de P . R. A • .Amsterdam. 

:.rerri t Hendrik de lV1AllliZ OIJ.l!L\f S, 

geboren te 1 s-1ravenhage,7 ~eptember 1922, leerling conserva-
torium, woneruie Jan van }oyenkade 18 hs, Amsterdam(Z) , bezit de 
;;~ederlandse nationalitei t . Hij komt nict voor in de admini s
tratic van het Loofdbureau van l:'olitie ,v an de l.v. en van de 
P . I<. A. f.msterdam. 

J ohan ....,ani el 00.3'.1: ....... 1, 

-:s \ ~e oore 1 te .Amsterdam, 7 .au.6U stu s 1" 2 5, · ant oorbe di en de , 1vonende 
,in6er<hleg 53 bovenhuis, .Amste.Ldam(N) , bezit de rTederlandse 

nationali tei t . Hi j komt nie t v oor in de admini stratie van het 
Hoofdbureau van Poli tie en van de P.R. A- .Amsterdam. Blijkens de 
cartotheek I.D .. is hij voorzitter van de Vlam Jongeren Groep . 



ue .. ~ t-~ ·n, c.;.~ _ ro· ri 1 5, u u c1t, Doo s_.,ezinu., 
u • ste1uij: ~Y- , n.::nster (.l) , 

o zit de . _u.erla:luse n.ation:tlitci t . • i;j komt 1ie t voo ... i'1 -J.e 
ad inistrutie va, . ...~.et 8ofdburea11 van l01itie , van de l.JJ. en 
v un de P. H. -.. AIIlst e rdam. 

R.ldo1f SCHILT, 

geboren t e Utrecht, 9 Mei 1916, directeur Stichting IN. F. A., 
wonende Stadhouderskade 56 bv, J\lllsterdam(Z), 
bezi t de Neder1andse nationalitei t.Hij komt niet voor in de 
admind.stratie van het Hoofdbureau van Po1itie,van de I. D. en 
van de P. R. A.· Amsterdam. 

-----------------------------------------------------------
Verzonden aan Hoofd c. V. D •. ' s-Gravenhage. 

K-2. 
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. 965l-C.56-XA1. 
18-3-1948. 

llilnchoner Jeugdcongres. 

19 I.Iei a. 

GERE i li 

ln antnoo1 .. d op Uw terzi jda verceld schri jven , moge i k U n.et na
volgonde ,berichtan: 
!1ed,Ch:r.Joneeren Gilde. 

oaa~c dael uit van de Vri jo Jaugdbaweging en v.erenigt in zich 
protestantse jongeren :~,Q.l ge11ntigd linkso richting . 1Iet : . • c.J .G. is 
sterk georienteerd op de Ver.''Kerk on Vrade" en is anti•oilitairis
tisch. ~nkhorst, Hendrik Johannes, gob. l 8-4-l914 ta Atrste:rdam, 
procurn ~ehouder, nonende Be stevael' straat 141-I te A.Msterd,a!!l i 's Voor
.zitta'IJ van het Limdelijk Bestuur van hat u:c .J .G. en lid van he·t 
Hooi'dbestuur van "'Kerk en Vrede". Lonkhorst staat gunstig bekend e11 
is geen cxtreem 1Jolitieke richting toegedaan. 
Vlantu:·oep . 

Porsonen, sympathiserend met de socialiotische gedachte.1 uitge
l1erkt in liet ueekblad "de VlaJn"(socialistisch ueekblad voor Vrijheid 
en Cultuur) hebbon zich verenigd in croopen, rond geno~~ r:eekblad, 
dat con voortzetting is van het illesale blad "De Voilk" • 

Het blad volgt de internationaal socialistischa l~jn e~ propa
gee~t de i deeen van de Internationaal Socialistische Beueging (I .S.B.) . 
De politiekc·riehting is links socialistisch mot hunanitai~e princiyes. 

Oost{\Jl, Johan Daniel, geb. 7- 8- 1925 te Amsterdam! kantocrbediende, 
uonendo fri5erdneg 53{boyen) , is voorzitter v~ de V am JongerenDroep 
te ArlfJte!'darn: 

V;s;lliinnir;g Jqugdbej'!egil"&• 
Deze jeugdbeweging gaat uit van de Vrijzinnig Cbri~telijke Jeugd

cen·t~ale , gevestigrl te U-l::recht. VtS6r de oorlog ua.s de politioke l"ich
ting ovcruegend liberaal, tel't?ij! na de oorl og een lichte :zmeDking 
nanr links (P .v . d. A. ) heaft plnats gevon~en. 

EIDti·en Jan Jacob , geb. l7-5'- 192.3 te Gronin,gon, antoorbcdiende 
uonontie ooistraat no. 25'a ·te Groningen, is vrij links geo:rienteel'd in 
de P.v . d. A., doet veel aan jeugd~erk en staat nunntig bckend . 
I ntiononl Jonge;ren Verbona. 
· IIet doel van bet Ii .-J .V. is de Dederlan.dse jongercn de nationals 

gedachto in de rui~ste betekenis en ouvattend: de nationnle gedachtc 
in anearc zin, de Rijkseenheidsgedachte, de sociale ge ~c te en de 
weerbanrh idsgodnchte bij te brengen • 

....S:.S., Jan Karel Jose.f, geb. 14- 6-1923 te Den Haag , vertegelluoor
dig-er , onende Parnassl,lsweg 18 III to ~sterd -z. Ton nadole Vllll heo 
is niets beltend. 

De Heer RegeringsC~issaris 
in Alg~ene Dien~t , 
Plein 1813 no. 4 
te D E I H A A G. 
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Jon2elieden Gehoel Onthouders Bond. 
De J.G.O.B. is een o~eloide je~dbeneg~, uanrvan de ~eeste 

leden rilo Eyopatbiserend met de P.v.d.A. noeten norden aange~erkt. 
~' Herman Jacob, geb. 4-2-1928, scholier, ~onende Zuiddijk 

41 ta ZQandam1 stoat gunstig bekend. Het gezin, ~~az·uit bij ko~t , 
staat syopath~serend tegenover de politiek van do P.v.d.A. 
Nedar1andse Je~dbond voor Natuurstudie . 

De laden van de U .J .N. zijn hoof'dzaltelijk jonge intellectuelen. 
De bond ken·t geen propaganda. op enig politiek te1·roin. GebJ.eken i's, 
dat zich onaer hear lede~ een vrij groot percentage dienstueigeraars 
bev1ildt. Hat deal van de bond is: 
a. de 1~-:ennis van- en· de liefde voor do nntuur onder de jongeren in 

Hade~ land aan1 to kvteken en uit to breiden; . · 
b. do bescherm1ng van de natuur. 

C~o~ Koo~m~, ~braham Jacob, geb.28-2-l92,, otudent, wonende 
Arnste~i~ 62e nsterdam-z, staat in allo opzichten gunstig bekend. 
Verenig1pe yoor Intarnation£al Jeugdvorke2r• 

Ret doo1 dor Vereniging fs hot bevorderen van een v~icndschappe
lijk verkee? tusscn de Nederlandse on b~tenlandae jcugd. Zij is als 
medevserkSter voor Nederland erkelld door het "Bureau de Correspondance 
Scolaire Inte~nntionale" te Pa?ijs (opconomen in de organisat.io der 
Vereniedo Volkeren). · 

De verenigifig staat buiten elk politiek verband. Dlijkens bekomon 
inlichtingen zal als afgevaardigde aan het Jeugdco.ng:res te lliinchen • 
voor bovengenoemde Ve:::aenigine niet doolnGmen ll,van @en~ thans als 
principieol dienstweigeraar werl'"..zaam in het ltamp te V~edder, doch 
D:r:8 do Eoor, Jacoba, geb. 9··4-1909 te .Qroningen, secre·cal'esse v.au de . 
Radioraad, wonende van Lennepweg 1 te 's-Gravenhage, die in nlle op
zichtcn cunstig bekend staat. 

l'lorld §riendshin A§SO~i_ation. 
De ~.F.A. heeft ten doel de onderlinge vriondschap dor volkeron 

te bevorderen vooral door onderlinge ultnisselina van jeugdige perso-· 
non vnn vorsc&illenae nationalite~ten voor vacantieverb!ij~ in andere 
landen. Zi~ staat buiten de politiek. 

Schilt, Rudolf, geb. 9-5'-1916 te Utrecht directeur p·tiicbtinS 
W.F.A., ~ononde Stadhouderskade '6 bv. te JWG~ordam-z, staat gunstig 
bokend. · 

Aleamene JonReren Vredes Actip. 
De A.J.V.A. is een ~arkgroep van jongeren dar AlgeEena Nederlandse 

Vredosactie, die fel anti-nilitairistisch is en uaorvan de leden over 
het clgc eon vrij llnks zijn georienteerd. 

R~t~, Adrie, geb. 21-5-1927 te Vlnardingen, onderwijzeres, 
monande ~oestdijkseweg Noo~a 111 to ~ilthoven, staat gunstig bekend, 
is godsdionstig en uijdt zich net onthousinsmo aan cantschapPQlijk 
uerlt. 

Tutnun4a JgnUlp~ Organiso. (Wereldverbond van Jongeren). 
Dit vorbond heeft tot dool de rijpore jeugd het bewu~tzijn bij 

tecbrongen der l1erelclverbroedering, voorllanlelijk te be:.:eilien dool' de 
wereldte.al "Esperanto"• , 

Snigo politieke invloed ln do ~.J.o. is niet h~en worden vast-
eesteld. . 

l~ttenbo~:r.t, Hendricua, _gab. 2-8-1920 te Leidcn, secretaT:ls 
dircct=o N.V.Balatum-tabriokon1 wononde J~U.D.Kookkookstraat 22 te 
Hilvernum, is hoofdleider der T.J.o., io de beeinselcn toagcdann ~an 
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van de P.~.J:A., ~oeh bemoait zich niet do.o.duorl:olljk t:ot politioke 
nancologcnh don. 

mstOJt f< ~ Co.nse:zrvatoriutn Yn.cp.±g,:ll:m. 
Hot' d9cl do~c? vereniging is vcrbnnd te ~ogeon tuoson de leer-

11ngon von hot Amstordomsa Conservatorium, door middel von cu~tureel 
eozelUao a.volldcm. Do vorenigi:ng doet nie't a.an politli.al:. 

l>a tcz OYt!~, Qerrit Hendrik, gob. 7•9•1922 te 1s-Gl'aVOllhago, 
leorl'f"n(i~COllsorva oriuza, uonende Jcn van Goyotlkndo 18 h.ii. to A7!..:Jtcr• 
dam-Z, f.b bootuurslid der :Amsterdamse Consorvator~1.lt1 V-o:eQniG;i+lg on 
ato.at aunutic bekend • 

• -91JhLnn,!t, P.iat(t:r, geb. 4- B· l927 to l!annhe:Un, zonder bel'oep , 
uonondo i~aonau·~enstraa.t 11.9 l!I to Atlaterdal!l-Z1 ~ cd~rlondei', l::recg · 
:in 1947 bot orgaon d9l' Revolutionnai~ Copmunit:Jtisoho Iart13 "D~ 
~r:tbt:mo't pot· pofrt toeeazonden. 

it t, J.ose,Phu,a Carl lirllll¢iscus, geb. 2 ... , _1898 to 's-!l:r~veilhaco, 
uonondo ' stool nnez-dett te Or..wncn, in soar links goo.rio11teerd. ii:t~ \1CUJ 
v6~r 1936 2id dar Commun1st1sche Partij on diantio ·van·l9J6 tot Jenunri 
1937 als ko.pitein in liet lego:- dor Spoanse republiek. l!!j i~ ook lid 
gowoest van de 'Revolu·liionnair Socialistischo llrbe"l dero ~ s.rti3 . 

LO.st schri~ft zee~ VBel 11'1 bet tJcokblad "Do VlQl:i,,, u~arvnn hij 
.S6n dor r d ctie2edon is en \7as con stllt:!endo 'kr,ncht in au Intornatio
naal Soc1~ist:lsche Beweg:i.ng . Hij is zeer gekant ,.~ogen bet 1 -e.dorlcnds 
optrodon in Indonesia en is een vurig voorotander v~- on p~opagandist 
voor de Vc~onicde Socialistisehe Staten vnn Europa. 
~' !lb.tlrits Rudolph Joel geb. 16-7-189(). to Ar\ste::del'l, 

achrijvor, ; ronende Alexa.nderkade ~ te Af1sterdam is l:liikt'! socialls
tisch geo~iontoerd .en is een aanhtinr.;or van de i~eoon van "Do Vl ". Hin ,ZOU in 1947 nne Vlamtt ver~em700rdigd hobben Op een 3euzd.OO!l6l'OB 
in Duitslantl. 

,Jm, oor~e.ns'- JacobUs Pietar1 gob. 6-9·1899 te Miadelblli?B, ononde 
Prinscncrnch liu:l te Amstord~, is lld dar rcdo.ctic VEJl tJDo Vlnm~ 
en do :telooen van dit bl.ad op polltiok gobiod toegedaon. Hij c.~ eon 

· le1ubntlo .:..iguur 1n de Internntionoa'l Socielistisahe Be eeing en voor
zittor ·-r hot l£md.elijke Oomitd Va.r.'L Actio togen de doorlr·J.iraf'. !Iij 1s 
6~n do~ ib±tiatiofnem&rs tot oprichting van hot aoci~l c ocratisah 
Centr b1n'n011 .:de Part1~ Vell de Arbeid en .is l:l.d vcn de ttaa.41, Vtll'l Adv.:tes 
dar .onti- 1l1tnil'istisahe Verordg:i.zig ''Kcrk on Vreaeu .. 

liE~ HOOFD VAll DE CE1 ... R In 
VEILIGRSIDSDI ::I ST , 
nQlllens do.z e 1 

J.G.Crnbbond • 



I. n. 
D 3 H • A A G. 

')OSS . 109/584 • 

• 

::'I 

< 

{Jf.l\.G~ 

2 1. M A I 19.18 

Js-#6~ 
... ;aar aanleiding van een desbetref:!:end verzoek is <le -

zerzijds een onderzoe 1: ine-esteld naar: 
Jacoba DE BO~R, geboren te Groningen, 9 April 1909, 

ongehuwd, tot geen kerkgenootschap behorend, wonende Van 
Lennepweg 1 alhier. 

Betrokkene is op 30 September 1947 opgenomen in het 
bevolkingsregister alhier, komende vanuit Hilversum. 

In de administratie van de Politie, P . R. A. en Rijks
identificatiedienst alhier, komt haar naam niet voor . 

Zij is doctor in de letteren en werkt als secretaresse 
bij de radioraad aan de Prinsessegracht 19 alhier. 

Haar salaris bedraagt o~streeks f.5000 .-- per jaar . 
Ten nadele van haar is, ook op politiek geb ied, niets 

gebleken. 

verzonden op 19 ~e i 1948 
aan : c.v.D. 



POLITtE TE AMSTERDAM 
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INLICIITJNGENDIENST 

Amsterdom, 19 Lei 1948 . 

Nr. 1.0. 50 5-J\- t L':8 . 

Uw brief: :31694. 

Onderwerp : 1-Aunchener Jeugdcongres. 

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 

• 

A an 

1000-4-48 

Ten vervo1ge op schrijven I . D. 2505 , d. d . 12 Mei 1948 en ter 
bevestiging van het te1efonisch onderhoud met de heer i-vOUD , 
d . d. 18 Mei 1948, kan nog het vo1gende worden bericht : 

De Alv.!STI!.;RDJWSE CONSKRV.ATORIUM VERENIGING, is een vereniging 
van 1eer1ingen van het Amsterdamse Conservatorium. Doe1 van 
de vereniging is het bij eenhouden Vim de 1eer1ingen met nu 
en dim cul ture1e ui tvoeringen en seze11ige avonden . De vere
niging heeft geen godsdienstige of po1itieke richting of 

- t tendenzen. G. H. de L:AREZ OT~Td,geboren te ' s - Grcvenhage , '1 Se.I>
. tember 1922, is een VDn de bestuurs1eden . Zijn vader is een 

von de grote mannen in het bestuur van het Concertgebouw, 
a1hier, en ltidder in de orde van de 1'1 ede:r1andse Leeuv1. 
------------------------------------------------------------Verzonden aan hoofd c . v . D.' s - Gravenhage . 
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