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fratie tossen de twee <\n op bei trebiédJ

" jeuffdverkeer, dé Ver. l
riteer en 'de;' World;

Nederland, heeft i
Friendslhip Asso- j

fierl»d heeft besloten tot H-l
aüïdati^afi defliedên'Jgeadvlseerd zich-kan j
'té sluitöll'bij Int. Jeugdverkeer. Eifigë i
bestuupreleden .dfezer organisatie zijn .in'

ttjet hoofdbestuur van -Int. Jeugdverkeer!
Ingenomen, :' • ~ ' • ' 'j*
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Inhoud
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teiüftgHgekomen 27*6#49 «
aan Distr*conm. Rijkspol* Zwolle.
betrouwbaar» (ambtelijke stukken)
betrouwbaar*

Door Jan Cornelis Slikker «Schagen, 26*12*21, ambtenaar Departement
van Landbouw, af deling Oogstvöorziening ,Florastraat 13 , Haarlem, word t
voorbereid een "Palobree" van de "League of Pais", te houden van 15
tot 23 Augustus a. s»

Aan het kamp, dat gehouden wordt op de "Besthemerberg" te Ommen
(Overijsel) wordt door personen van diverse nationaliteiten deelge**
nomen o «m* door 25 Duitsers*

"The League of Pais" in Nederland is in federatief Marband opge«
nomen in de werelorganisatie van dezelfde naam* Het doel van deze
beweging is: het scheppen van een betere wereld, een betere verstand**
houding op aarde, waartoe als middel gezien wordt een internationaal
contact tussen mensen in verschillende landen, door weiïfccontact een
beter begrip en een groter waardering ten opzichte van elkanders
idealen en overtuiging kan ontstaan*

De "Palobree" wordt gezamenlijk georganiseerd door de "League
of Pais" en de "World Friehd8hiprOj2gaRiea4ioa" ("WsFftÂ O.een bewe«

?ing die een soortgelijk doel nastreeft als de "League" nl* eennternationaal contact door uitwisseling van groepen uit en naar
• diverse Janden.

Het verenigingen! euws van de "League11 wordt opgenomen in hat
officiële orgaan der "W*F*A«M genaamd "Prisma".

Algemeen secretaris voor .Nederland en tevens voorzitter van de
afdeling Haarlem van de "League of Pais" is Slikker voornoemd*

Juni 194-9*

Centrale Veiligheidsdienst*
«Javastraat 68«
»s-G r a v e n h a g e .
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? April 1949.
World Priendship Association "Nederland". ft I H E I K

Ter voldoening aan uw verzoek, vervat in nevenvermeld
schrijven, moge ik U het volgende berichten*

Op V.E.dag 1945 t«rd te Londen opgericht de ï/orld
Priendshlp Association (W.P.A.), als opvolgster der in
1937 *» tienden opgerichte organisatie "World Irleudshlp
fours".

De W.P*A. «as een onderneming op commerciële basis,
die zich bezighield met het uitwisselen van kinderen uit
d« West-Europese landen»

Door grote organisatorische fouten failleerde de W*F.A.
in 1947 «n in d» herfst van 1947 werd de Stichting World
Friendship Asaociation "Nederland" te Amsterdam opgericht*

De W. P.A. "Nederland" draagt - in tegenstelling met de
oude W.F.A. - een zuiver landelijk karakter.

De stichting treedt uitsluitend bemiddelend op bij het
uitwisselen va» personen, in tegenstelling tot andere, op
dit gebied bestaande verenigingen, die tevens een cultureel
doel nastreven*

De stichting is aangesloten blj**de World Friendship Fe-
deratlon te Kopenhagen. •

De W» F.A, "Nederland" heeft afdelingen in verschillende
plaatsen, o.a. te 's-Qravenhage, ven welke afdeling secre-
taris lat Andrley VAR VKM. geb*9-l-1881 te Vuren, onder-
wij s er, wonende GoudsbloeSiaan 37 te ts-Gravenhage.

Van A*van f een is op crimineel of politiek gebied niets
ten nadele bekend*

Directeur van de Stichting W.F.A."K«derland" is»
- — ^ geb»12-10*l88rte Utrecht,

newwjr juuffuerdams lyceum, wonende Valeriuspleln 13 te Jut-
sterdam* Er .Gunning is lid Ten de Baad van Advies der Ge-
loofsgemeenschap van Christen Anti-militalrlsten "Kerk en
Vrede11* Op politiek gebied Is niets ten nadele van hem be-
kend.

Vice-voorzitter van het hoofdbestuur isi Cfeyplfr TJH VEELO.

Sb.20-3-19H te Rotterdam! leraar Engels, wenende Kauwlaan
te *s-0ravenhage. fan hem is bekend, dat hij in 1943 in

Brabant een afgeschoten Engelse piloot aangaf, waarvoor hij
van de Duitsers «en beloning van fl.100.— aannam.

De stichting W.P.A."Nederland" beweegt aich niet op poli-
tiek gebied en van bijzondere interesse voor haar, van de
zijde van enige politieke partij, is tot op heden niets gebleken.

IET HOC H) VAN DE DIENST,
namens deze*

Aan de Heer
Reg. Commissaris in Alg.Dlenst,
Plein 1813 no*4,
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Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

B.0.3. van
26 April 1949
No.59600, M.v.A. 2.

Jb De "World Friendship Association" (W.F.A.) werd in
1945 door de te Londen wonende Nederlander NIEMAN (perso-
nalia niet bekend) opgericht.

Het was een onderneming op commerciële basis, die
zich bezig hield met het uitwisselen van kinderen uit de
West-Europese landen.

Door grote\organisatorische fouten - een aantal in
Engeland aangekomen kinderen kon geen onderdak worden ver-
leend en werd in bunkers ondergebracht - failleerde de
W.F.A, met een schuld van 70.000 pond.

Directeur van de sectie Nederland was toen een tand-
arts, genaamd: ELD5I1K (personalia onbekend).

Omstreeks Januari 1947 werd te Amsterdam opgericht
de stichting:"World Friendship Association Nederland".

l Directeur van deze stichting is: Dr.GUNNING, wonende
^ te Amsterdam (adres onbekend).
^ De kantoren vantte stichting zijn gevestigd te Amster-

dam, Galerij No,14«
In tegenstelling tot de gefailleerde W.F.A., die te

Londen haar hoofdkantoor had, draagt de stichting W.P.A.
Nederland een landelijk karakter.

Het lidmaatschap van de stichting bedraagt 5 gulden
per jaar.

De stichting treedt uitsluitend bemiddelend op bij
het uitwisselen van personen, in tegenstelling tot andere,
op dit gebied bestaande verenigingen, d ie tevens een cul-
tureel d,oel na streven.

De secretaris van de afdeling ' s-Gravenhags. van d e
W.F.A. Nederland is:

VjjgHyAndriea van, geboren te Vuren, 9 Januari 1881,
an beroep onderwijzer bij het openbaar onderwijs te
's-Gravenhage, wonende Goudsbloemlaan 37 te 's-Gravenhage.

Ten aanzien van A.van Veen is in de Politie-administra-
tie te 's-Gravenhage, ook op politiek gebied, niets ten na-
dele bekend.

Vice voorzitter van het hoofdbestuur is:
VEELO, Gerrit van, geboren te Eotterdam, 20 Maart 1911,

van beroep leraar Engels, wonende Kauwlaan 16 te 's-Graven-^
ha ge.

Omtrent G.VAN VEELO berust in de documentatie van de
P.E.A. te 's-Gravenhage een dossier, waaruit blijkt,„d,at
hij, in 1943, met iracantie in Brabant vertoevende, aldaar
een afgeschoten Engels piloot aangaf, waarvoor hij van de
Duitsers een beloning van 100 gulden ontving en aannam.
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26 April 1949*

ïrlendahlp Aasoel
f jtiftt* E ff £ I M
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Med« t«r beTrestlglng Tan het telefonisch onderhoud

r»n ie April 1949, moge Ik U verzoeken ini^ t* willen

doan iBlloht«n orotr«nt hetgeen ü bekand l», of Mj

ond«TKO«lc b«k«id mocht wordon b«tr«ff«nd« d« af d«ling

«»-Qr«T«nhag« van d« Stichting "World Fri«ndsh±p '

H«d«rland bet g«-

is

. YOo**itt*r «oa *i ju.

H«t «po^Lig* beantwoording atult l mij »WJP r«rplicht«n*

Iffiï HOOFD TAM M OIEBSI ,
v ' •_'- .. ; ' . • «4-: i1 . , - _ ' . . . • - • . *F

T

Hoofdcommissaris
té . . '- . ' "

Pollti»
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Betrs Stichting WORLD FRIENDSHIP /-
ASSOCIATION NEDERLAND,

Ik zou het op prijs stellen van
U te vernemen wat ü bekend is omtrent
bovengenoemde stichting, afdeling
's-GRAVENHAGE, waarvan het secreta-
riaat gevestigd is Goudsbloemlaan 37,
's-GRAVBMAGB.
Secretaris van deze stichting is

-f l de Heer A. van VEEN, de vice-voor-
zitter van het Hoofdbestuur is

J fie Heer G. van VEELO.

C A.

Aan het Ministerie van Algemene Zaken,
Javastraat 68,
's-GRAVENHAGE.
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15 MRT1949

3e tr, ; World Friendship Ascociation

'-Ter completering van onze gegevens deel 5_k
U mede, dat de foi] ons bekende voorzittervvan de
World Priendship Assóciation ITIEMA.im (ICEïvLlïT) is
genaamd HIQl-Aïn'T Jo.W, en dat hij v/oonacrhtig is in
'Amsterdam, (einde)

14 Haart 1949.



1 7 APR.1947 De
stelde

Heer Elderinp hettte alle aanwezigen van harte welkom en
ilde den DirecterGeneral, den Heer Niemann, voor, die eenigen

tijd in Nederland verbleef, alsmede de Heeren Schilt. Office
Manager en Schjaldi, Chief Liaison Offleer. -s

',ln zijn openingswoord • merkte de Heer Eldering op, dat deze
vergadering bijeen was geroepen, omdat er een behoefte was
gevoeld door de plaatselijke comité 's wat meer van de orga-
nisatie te leeren kennen. Vandaar dat hij vervolgens aan
den Heer Nlemann het woord gaf om hierover een uiteenzetting
te geven.

Heer Niegann dankte alle comitè-leden voor den arbeid,
dien zij het vorige jaar voor de organisatie hebben gedaan.
Vervolgens kondigde hij eenige veranderingen aan in de struc-
tuur van de organisatie. In het afgeloopen jaar Is het be-
stuur van de Britsche Nationale afdeelinp door de stichters
aangewezen om het eerste jaar als W.F.Council op te treden,
aangezien het onmogelijk was bij het begin van de organisa-
tie geschikte vertegenwoordigers in dezen raad te benoemen.
Eind Maart zal deze voorloopige W.F.Council aftreden en een
nieuwe worden benoemd, door alle stemgerechtigde leden. De
spreker vertelde toen in het kort de geschiedenis der W.P;A.

De organisatie is ontstaan uit de correspondentie van een
Nederlandschen .ionpen met aen Amerikaan schen, jongen in 1930
en de' uitwisseling van dien zelfden jongeman roet een Engelsen
gezin. In 1937 werd in Londen opgericht de organisatie
World Friendship Tours. Deze Tours warden gehouden in Enge-
land en in Nedarland en verrichtten baanbrekend werk op het
gehied van internationale toenadering, terwijl het streven
was om, indien er op eenigerlei wijze geld overbleef, minder
gesitueerden aan deze Tours te laten deelnemen. In lSk-2
is in Engeland, n,- da t door het uitbreken van den oorlog dit
wark had moeten worden stopgezet, een comité gevormd, om na
de bevrijding kinderen uit Europa te ontvangen en weer op
krachten te brengen, genaamd "Reception Committee Young People
f r om occupied countries". Hiervoor werd tot nog toe £ 90.000
bijeen gebracht en gedurende de jaren 19̂ 5 e1" 19̂  hebben
11.000 kinderen met hun leiders minstens 8 weken in Engeland
vertoefd. Op V.B. day 19̂ 5 is op breedere basis dan de W. F.
Tours ds W.\F.A. opgericht. Oprichters warenj
J. van den Tercpel, Minister van Sociale Zaken, J.A.C. Pagginger
Auer, professor aan de Harvard üniversity, Col. Dr. F.Daubenton,
uit Johannesburg, G.Bolkestein, Minister van Q.K.W., E.Mlchiels
van Verduynen, Ambassadeur in Engeland, Sir Wm.Y.Darllng ,
Wal ter Herriot, Vineent H«nry Cross, P ie t er van ̂ ndal, Jo
Nlemann, Deze bleven adviescommissie en benoemden iiT Januari
19̂ 5 het eerste tijdelijke bestuur bestaande uit 7 menschen,
zooals dit op het oogenblik nog in functie Is.

Hu zal aan alle leden van 21 jaar en ouder een eandidaten-
lijst worden toegestuurd, waaruit 3 personen zullen worden
gekozen, die het land sullen vertegenwoordigen en voor één
Jaar zitting zullen hebben in de Gouneil en de veile ver-
antwoordelijkheid en aver het beleid van de W. F. A. Ieder
land zal 3 vertegenwoordigers kiezen, zoodat alle landen
gelijke rechten hebben. Naast deze Council zal in ieder
land een adviescommissie worden gevormd, waarin zitting
zullen hebben ministers van onderwijs (zooals dit reeds
het geval is In 2 landen) en vertegenwoordigers van andere
nationale en internationale jeugdorganisatles. Hieruit
zal een dagelljksche commissie worden gekozen van 7 personen,
die regelmatig met het bureau zullen vergaderen. Onder de
Council komt het Central Office, dat voor de uitvoering var-
de algemeene richtlijnen en plannen van de Council zorgdrat



In Engeland ie de organiaatie Maited V 0u&rante*f Ieder lid
stelt zioh garagt ten hoogste zijn lidmaat ieh»pBo<mtKl»
irutie yoor lin jaar bij te dragen wanneer verlies t>ij lltui*
datie zou optreden,
Spreker wee* «rep, dat de W»!, A. in het eerate Jaar al «co'n
groote vlucht had genomen» dat er wel fouten moesten worden
gemaakt, Bovendien had da Sngeleche Begeering $ae in April
1946 haar goedkeuring gegeven, terwijl dece reeds ia Sovember
was aangevraagd, zoodat er sleohta een korte tijd van voorbe-
reiding WOB. Doch door de medewerking van zoovel ea is het af-
geloopen jaar tooh een suoeeö geworden»
Op het o ogenblik melden aieh ongeveer per weeft 600 leden aan,
terwijl in Ingeland «elf a al 12.900 boekingen voor r eisen Bi ju

Heer ByagMwyati. Wethouder van Arnhem, deelde mede* dat in
heel Nederland en vooral bij het onderwijs veel anthoufllaeaa
is voor de W «F* A* en meende op te maken, dat de interne veran-
dering ia gebaseerd op het memoranda» van de opriehtingaaete.
Haar aanleiding daarvan vroeg hij, of de vertaling van punt
14 wel julBt was»
Vervolgens nerkte sprskar op, dat de eomitS'0 niet goed wer<-
den ingelicht, aooals b»v« bij het cmtreden van het rsjscilsehe
Koor, waarvan het plaatselijke comité in feet ge&eel niet op de
hoogte was gesteld*
Wat betreft de nieuwe organisatie, was spreker bang, voor een
autoritaire organisatie* Hij stelde vcoi' dat de plaatselijke
eomlt$*B eandid^text konden stellen voor een W «J» Oouncil*

(i) Be Heer Hiemann antwoordde hierop, dat het geenszins de bedoc»
ling is»"dat"lë "ïop" alle zeggenschap sou hebben, want dat,
belangrijke beslissingen bij den snellen groei v&n de orga-
nisatie onmiddellijk moeeten worden genomen, let beate leek
hem bovengenoemd voorstel aan de vertegenwoordigers van de
eerste W.Ï̂ COtaacil nee te deelen, opdat het bij de eerate ver*
gmdsring in. Maart kon worden behandeld*

,̂) Verder gei de Heer Hiemann, dat de vertaling van punt 14- van
^het MemOrandiuE van den Heer Sronkhorst verkeerd was, daar de
Sngelsohe teüce als volgt luidt i" f o providi f er the welfare of
persons in the employment of the Society or formerly in «moh
fimployfflènt (not balng meaHars of the Society who are aot al»e
employeeffl), and the widow and ehilderen of auoh par B ons and
othera dependent upon them, bijgranting money by vay ef gift
or peneion, or by establiahing er eupperting aeseeiatioae,
inetrudtions or funds caloulated to benefit 0u«th peraomr, and
generalij toieubBcribe or guarantee aoney or aake gif tB for
charitable purposea in any waf oonneated with the ebjaot» ̂f
the Sooiety or f er puposee «ubserving ita objeota.»

é get ooaitllid uit Hengelo merkte op, dat hij geen Meaorandraa
of jaaroverBicht had ontvangen»
9e leer tfieaann antwoordde hierop, dat er geen overaieht voor
de internationale organisatie was, maar dat 4e internationale
constituties a ouden werden geoublieeerd, nadat die doar de
nieuwe W.y.Oo-oncül aijn opgösteld en goedgekeurd* Bet f inan-
oieale jaaroveraioht kan niet worden gepubliceerd voor het
door de huidige W„F*Council is goedgekeurd» Ue «omitl*» Brallen
echter iedere maand een nieuwsbrief van het natiozukle kantoor
ontvangen om op de hoogte te blijven van de

•

Vervolgens werd er gevraagd door wie er. aandidatjen worden
voorgedragen. Se advieeooomiesie at el t eandidateM. maar d*
Heer Blemann Beide, dat hij gaarne van de ««•£t«j*»ledftn oandidaten
val inwaohten,

7 Se Heer de leeuw merkte op, dat wanneer de «omiti-leden «elfe
' de eananaten niet kenden» «110 leden beven de 2 L jaar heelemaal

geen ketista kenden d*en« Bet x on dan buitengewoon

L

moeilijlr
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tijfc ««a. representatieve vertegenwoordiging te
ïovandien w»» apreker bang voor eea groot aantal blaaae stera»
men. Volgens hen HOU het betar *ljfa wanneer een getrapt* ver*
kiefting «ou plaatsvinden, &*w«»* dut &• leden plaatselijke
comIt4To a ouden beaoe*$&, wolk* op Iran Beurt eau vertegaawoor»
dlgar in do l,ï.-Counoil » ouden kieftea* 8e leer Hleaaa aat»
woor&de dat dit «oer juist eeu «i ju, maar dat dit niet was
neegelegd in het Itenoraadutt aa duo ««rot in do W.f.-Cotnieil
moest worden bealiat»
Be gporptarie, Br» gieuwenhuiaeâ  wilde graag eenige richtlij»
non hebben» daar 013 net gevoei £ad, dat de eomlté*e er Bij
hingoa* Hij drong teven» aan op oen vergadering van do comité*
leden met do niouw rerkooen oo-onollledea, vaarmode iedereen
instemde.

i'5/Ee Heer Broakhorot etelde do Traag of do huidig*
sio allo otroomingen in het volk vertegenwoordigde. Er werd
geantwoord, dat allo godsdienstige richtingen inderdaad waren
vertegenwoordigd,

,j Het eomitô -lid uit EasohedfeTroeg of het niet beter sou eijn
' do loden per adrertentio op te roepen om Tam. «tostraaen tilt to
'brengen* v

Heor Kiemann antwoordde, dat alle leden iu iiet kaartsyateea
' staan vermeld, dua dat deze maatregel niet noodig ia,
,s" Vervolg ans vroog do Hoer Brinkhorst of 'do Heer Eflemsnn aan do

do îaclvtlging kan geven nu de vertegenwoordigers to

Dft Hoer Jfieroaiin kon deae maohtiging niet gevan, aangeaian. dit
aijn oompotontie to Duiten gaat* Hierover «ou do iroldig* ff£V**
Couacil een beslissing me o t en nonen» Be plaatselijke ooiaitt'o
kunnen wol bun advies geven. Vervolgens stelt spreker voor,
dat tot 15 ïobruari de mogelijkheid beataat voor do comité*»
leden o& ïran oandidatoa bij het Kttroau te Aawcerdam voor to
stellon,

merkte op, dat volo loden in Bnachodi geen reisplan*
Ion ontvang «n,

/'j Hier op antwoordde d* Hoor Blderinĝ  dat de enveloppoü. voor do
reiscirculaire in Engeland wordon goadreaserd, n. l» voor die
loden, welke voor f£p*ember 1946 aan londeït waren doorgegeven.
De rost van de enveloppen worden nier getypt a& 3iog stseda
veraonden* •
Ook Hengoio had nog niota ontvangen i dit wil in geen geval
»eggen, dat dan ook al do leden Hoven de 21 3 aar btm atombil-
jet niet zullen ontvangen, daar do adressen aiervoor am do
iiaad van het ia laaterdam aanw**ige kaart ayoteem wordon uitge-
typt. 9e oandidaten moeten lid »ijn van do W.Ï»A*
Vervolgena ontvouwde de Hoof ïldering de plannen voor hot a» a.
eoicoen. Met fmaehott aullon 2000 & 9000 leden naar ffederland
komen. Berat was goprojootoerd deso aooveel mogelijk in de
BOllenotreken onder to brengen, naar door de vorst aal dit
plan geen doorgang kunnen vinden,
Op do internationale vergadaring in Dooeaiber j. l* la
ken, dat er meer aandacht «al worden geschonken aan do gaot-
vrijheidaaanliiedinfien. I» tijm au ook uitgebreide vragen**
lij aten* waaruit men» waaneer lij cl ja beantwoord, boter het
adlieu kan opmaken. Hierover sullen natuurlijk klachten bin-
nenkomen. van de menaohen uit do gotrogfen gebieden, maar
dace «uilen dan individueel worden behandeld. Kot Taaohen
«al vanuit Nederland alleen naar Ingeland worden gereiad ter*
wijl wij wel uit andere landen «uilen ontvangen»
Verder deelde de Beer Bldering mede, dat de "Oranje
voor het vervoer van ea naar Engeland ia gecharterd. $*ge boot
•al overdag de reia naken ea «al 30 maart «m 11 uur van leek
van Holland vertrekken en dea volgenden dag uit
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Bngeland terug komen* In het geheel «uilen ciroa 1000 deelne-
mers worden vervoerd* Ook van den corner «al met d* dagboot
worden gereisd, waardoor de bootreis wordt vereenvoudigd, maar
het verdere transport naar de plaats van Toestemming bemoei-*
lijkt, daar dit 'e-avends moet plaatsvinden* Toor deelnemers,
die nog lange afstanden moeten afleggen, zal waarochiJulijk
een nachtboot Roeten worden gebruikt, of Bij EUllen dea
eoretan nacht in den jöugdhotel of internaat moeten worden on*
dergebraoht»
Be Heer Bldaring hield ai oh aanbevelen vóór vragen omtrent
de richtlijnen van d» plaatselijke aosdte's, opdat daardoor
de nieuw op te richten oomite's goed kunxusn worden ingelicht *
Verder deelde spreker mede, dat men eerst laat aan de publici-
teit van hot optreden van het Tsjechische Xoor kon beginnen,
daar eerst op het laatste «ogenblik de goedkeuring ven den
minister van Onderwijs van Tejecho-Slowakije was gegeven voor
de»e ooncarten in Hederland»
Sr werd opgemerkt, dat men vorig jaar vaak in het geheel niet
wiet wanneer er een groep kon worden verwacht»
Hierop werd door den Heer llderlng geantwoord, dat zooiets dit
jaar niet meer aal keuenen voorkomen, aangesien 2 manden tevo-
ren de groepen werden samengesteld en de tijd en de plaats van
bestemming bepaald, «oodat er al schriftelijk contact kan wor*
den gelegd tuseseiieii gast en gastheer, nstgeen ook voor de ou-
ders der kinderen zeer prettig is*
Het comité Blô nendaal aal wórden gesplitst in de coodtl's
Aerdenhout, Sandvoort en Bloemendaal-Overveer*.
Op de vraag of er reeds iets bekend was over de definitieve
aantallen die met £aschen Bullen komen» antwoordde d» Heer
Bldering, dat deae aan het einde der volgende week «uilen wflr»
den doorgegeven»
Br werd op aangedrongen» dat de oofflitê*s goed worden gekoaen,
opdat niet lén lid al het werk moet verrichten*
Toor do mensen»*!* die sleohts gastvrijheid aanbieden, is het
niet noodzakelijk lid te Kijn. Hopelijk «al het dit Jaar niet
gooveel voorkomen» daar alle reinigers verplicht rollen aijn
gasten te ontvangen.
Vervolgen» legde de Heer Sohilt de moeilijkheden uit» Waar-
raede het bureau te kampen "Had bij het vers enden van de reis-
plannen en lldaaatsofcapkaarten» Aangesiea «r haast geen papier
en oarton te krijgen is en man reeds in onderhandeling
is met 8 drukkerst Alle leden staan echter in het ledenregis-
ter vermeld.
Alle districten hebben ook een eigen eontlngenteeriag, loodat
men niet bang behoeft te sijn achter het net te vissehen,
wanneer in een district de reisplannen later worden ontvangen.
Of de vraag dat er door mensohen beewaar zal worden gemaakt
tegen het reiten op fondag. antwoordde de Heer lldering» dat
dit niet anders kon» daar do boot allecda hét wejkend kon
worden gecharterd en dat dit dus als een na-ooriogsehe moeilijk»
heid moet worden beschouwd* l :
De gaetvrijheidsaanbledingon, waarbij men niet
deelneemt, «uilen worden gereserveerd voor
troffen gebieden. Bovendien iullen dofte a«iu»oh*n ook gebruik

een reis
uit de go*

knmen akken van do ultwis»elins in j«égdhorbejftgeaT •
on Inetrnaten, aoodat «ij ook geen gastvrijheid1 behfeven aan
te beiden. Ook ktuuien koouUssen van don deelnemer, indien hot hem
«elf niet mogelijk ia gasten ontvangen.
Be comité's kunnen natuurlijk gastvrijheid atimulëeren van
buitenstaanders» dit kan eohter niet van het hoofdbestuur
uitgaan*

J
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y/ De Haar de Groot merkte op dat hij in de krant had gelezen,

" dat er ook een andere organisatie bestond, n*l* International
Friendship League j sou het niet mogelijk kunnen cljn tot «amen-
werking te komen ? . •

(i) De Heer Eldering antwoordde dat er coordineerend wordt gewerkt.
Be W.F.A .T» vertegenwoordigd bij de Nederlandsche Jeugdge-
meenschap in een commissie, welke zich met het aanknoopen van
internationale contacten belast en waarin alle jeugdorganisa-
tlea zijn vertegenwoordigd, xoodat er zooveel mogelijk wordt
samengewerkt. Het doel van de I.F.L. is hetzelfde als van de
W.F.A. Het versohil is dat zij geen individueele uitwisseling
hebben, doch. alleen vacantieeentra gebruiken, waarin dan een
internationaal gezelschap zijn vacantle doorbrengt*

j 2 Het comité-lid uit Tilburg vroeg of in alle plaatsen dezelfde
i-^ vergoeding per kind werd verstrekt. Dit was volgens spreekster

niet billijk, daar de verafliggende plaatsen veel meer reis-
kosten hadden om naar een oultuurcentrum te komen, zooals b.v.
Amsterdam.

f Volgens den Heer Niemann was het niet noodzakelijk groote ex-
cursies te maken. Van Engelsenen di* hier in een klein dorpje
hadden gelogeerd, heeft hij zeer enthousiaste verhalen ge-
hoord. Het Nederlandsehe plattelandsleven was voor hen een
openbaring. Men moet zeker voor de excursies binnen de daar-
voor bestemde geldmiddelen blijven. In Engeland worden ook al-
lee» toohten gemaakt binnen het gebied van het Graafschap of
de onmiddellijke omgeving daarvan.
Tevens voegde hij eraan toe dat er een enquête is gehouden
of de kinderen weer naar hetzelfde land terug willen gaan in
hun vaoantie. De Nederlandsehe kinderen willen liever naar een
ander land, terwijl de Bngelsehen graag weer Naar Nederland
willen komen.
Bij het ontvangen van de gasten zal ook goed worden gelet op
de Nederlandsehe vaveantles, opdat de kinderen hun logé's goed
kunnen bezighouden en het niet allemaal van de comité's af-
hangt.
Verder werd er gevraagd of de comité1» medewerking van de

. Spoorwegen zouden krijgen.
/j Hierop antwoordde de Heer Eldering dat de Spoorwegen, wat be-

' treft het vervoer, hia volle medewerking hadden toegezegd.
Zij mochten echter geen reducties verleenenj wel werden er
onderhandelingen gevoerd om op het transitoverkeer reducties
te verleenen.
De vraag werd gesteld of het Oosten d'.w.z. Rusland een mogelijk-
heid zou zijn voor de toekomst.
De Heer Niemann angwoordde dat er pogingen waren gedaan om
contact te leggen. Dit was er ook, doch verder kwam men niet.
In Rusland wordt dit werk als een "waste of time" beschouwd.
In Tajeoho-Slowakije daarentegen Is men zeer enthousiast voor
de W.F.A. zelfs van Regeeringszljde. Dit land kan dan ook
dit jaar 5000 gasten ontvangen.
Denemarken was ook zeer enthousiast» In de adviescommissie
van de W.F.A. voor dit land hebben o.a. de Minister van So»
elale Zaken en de Minister van Onderwijs zitting.
Noorwegen, dat ook zeer geestdriftig is, stuit op de trans-
portffloeilijkheden. Ditzelfde is ook het geval met Zweden,
maar toch kunnen zij leder 1500 gasten ontvangen.
Zwitserland is nog een weinig wantrouwend, ontvangt echter
toch 15oo vreemdelingen.
In Frankrijk wordt samengewerkt met een bestaande organisa-
tie en ontvangt men 2500 gasten. Terwijl België, hetwelk
7000 gasten zal ontvangen, Engeland met Uo.OOO en Nederland
met 30,000 gasten zeer enthousiast zijn.
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In het geheel sullen er dus dit jaar 100.000 leden worden
uitgewisseld. Verder vees spreker erop, dat «eer zeker nog
veel moeilijkheden noesten worden overwonnen. Het transport
was nog uiterst moeilijk en de prijzen te hoog» maar dit cal
in de toekomst beter worden. Het belangrijkste is, dat er
wordt samengewerkt en dat ieder inslet, dat het hier niet
gaat om een ideaal van één land of volk, maar van de geheele
wereld.

[ipj Mejuffrouw Wiltson. richtte vervolgens het woord tot den Heer
Niënann en sprak een woord van dank uit voor al hetgeen dat
hij voor de V.F.A. had gedaan. Daarna vroeg zij of het mogelijk
was dat de secretaressen de programma's van de excursies, die
in andere steden worden gehouden, konden krijgen, opdat ieder
op de hoogte was van de verschillende mogelijkheden voor het
maken van excursies. Zij vertelde dat zij toen zij in Engeland
als leidster was, «elf een tocht naar Stratford on Avon had
georganiseerd, wat een groot succes is geworden en wat ook
door andere groepen is nagevolgd.
Vervolgens werd de vraag gesteld noem men zich voorstelde de
gelden die In het W.F.-Fund waren gestort, aan te wenden, is
het mogelijk dat b.v. 1 lid op de 2000 gratis kan .reizen ?
Volgens den Heer Niemann was het beter dat alle gelden In een
centraal fund worden gestort. Verder legde de Heer Niemann
uit dat verschillende landen andere regelingen hadden voor
het bijeen brengen van gelden voor het fund. In Engeland b.v.
worden door de Graafschappen subsidies verleend. Het streven
is echter dat op den duur ook de Nederlandsehe Regeering een
subsidie zal geven. De aanvragen die in aanmerking komen voor
het W.F.-fund, zullen door een speciale oommissie worden* be-
handeld.

j3 De Heer H^gitdftnfn merkte op dat op grond van het feit dat hij
-"" als vertegenwoordiger van de stad Gouda was ultgenoodlgd. Hij

constateerde dat er nog geen comité in Gouda was gevormd. Hij
verklaarde zich echter gaarne bereid, uit naam van het Gemeen-
tebestuur en de V.V.V., waarvan hij voorzitter is, een comité
te vormen en verzocht daartoe een lijst van de leden In Gouda
te mogen ontvangen.

s De Heer Eldering dankte hem voor zijn bereidwilligheid en
zeide, dat" hem via den lialson-offioer deze lijst zal worden
toegezonden.
Ook het Gemeentebestuur van Delft biedt zijn medewerking aan.
Op de vraag of de comité's de verantwoording hebben voor het
bezighouden van de gasten, antwoordde de Heer Eldering, dat
alle comité's een instructie zullen ontvangen. Sr Zullen c.a.
2 dagtochten worden gemaakt en verder eventueel nog kleinere
uitstapjes, waarvoor Aan de comité's enkele suggesties zullen
worden gedaan.
De vergoeding voor de excursies per kind zal dezelfde zijn
als bet vorige jaar.
Verder werd er voorgesteld bij aankomst van een groep aan
alle kinderen de adressen der leiders te geven, opdat deze
zich, indien noodzakelijk, met hen in verbinding kunnen stel-
len. Ook werd er op aangedrongen, dat de leiders een goede
Instructie kregen. Op de groote stations b.v. is het zeer
gewenscht, indien'één leider voor de groep loopt en één er
achter. Dan is het praetisch uitgesloten dat een kind weg-
raakt. Zooals dit wel eens is voorgevallen.
De Heer Eldering wees er op dat wij in Engeland de medewerking
van het Brltsche Boode Kruis hebben*
De Directeurs van de Scheepvaartmijen hebben ook voorgesteld
op de boot een soort wacht te laten betrekken door de leiders,
opdat er geen ongeregeldheden kunnen gebeuren»
Er werd ook nog opgemerkt dat de leiders voor de reis con-
tact met hun kinderen moeten hebben. Daarvoor zou het ge-
wenscht -zijn dat de leiders uit dezelfde stad komen als de
kinderen.
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Volgens den Heer Blderlng Is dit beswaar ondervangen door
de tijdruimte van twee maanden tastenen de definitieve boeking
en de rel*) waardoor het voor de leiders mogelijk is met
hun toekomstige groep in contact te treden.
Voor de leiders is het ook «eer gewenseht dat sij de adressen
van de kinderen weten en een plattegrond van dé stad hebben,
opdat si j hen gemakkelijk kunnen bereiken.
Op de vraag of de leiders niet een grootere verantwoordelijk*
held moesten kri$gen, antwoordde de Heer Eldering dat dit
reeds was geschied door één leider op een groep van 25 kin-
deren gratis te laten meereisen, soodat dese dus in dienst
van de W.F.A. «al tijn.
E>t Heer Brummelkamp vreesde dat door de groote propaganda
en daardoor een te gróoten groei der Vereenlging, er vele
moeilijkheden souden ontstaan, die de goodwill van de W.F.A.
souden schaden. ' .
Be Heer Nlemann antwoordde dat In Engeland geen propaganda
meer wordt gemaakt, maar dat er toch nog steeds leden bij-
komen. Spreker wees er op dat over het algemeen het vorige
jaar was gewerkt met menschen, die geen ervaring hadden op dit
gebied. Dit is nu geheel anders. Bovendien wordt er in de
andere landen veel samengewerkt met reeds bestaande organisa-
ties. Op de scholen kan nog rustig worden doorgegaan met het
voeren van propaganda, voornamelijk voor reisen naar Engeland,
omdat daar een groot contingent kan worden ontvangen,.
Dat de leiders van een groep, voor de reis aanvangt, nog bij
elkaar komen en persoonlijk op de hoogte worden gebracht van
hun taak, achtte de Beer Nlemann seer juist.
Vervolgens werd eenparig besloten, dat het bestuur een stem-
eommlssle sou aanwijsen.
Tenslotte sloot de Heer Eldering de vergadering en sprak de
hftop uit dat ook dit jaar op een even groote medewerking kan
worden gerekend als het vorige jaar*



iHIOHTINGÏÏNDIBNST HILVERSUM

No.

GSHÏÏIM.

Met betrekking tot Uw schri jven, dd. 28 Februari
1947, No.B.X-11462, GEHBIM, Onderwerp: Dr.J.van LIBR, be-
richt de Inlichtingendienst te Hilversum het volgende:

Betrokkene is genaamd: Dr.Jan rïicolaas LIBH (en niet
^ van LIBR), geboren te Amsterdam, 3 Augustus 1909? van be-

roep leeraar Wis-em Natuurkunde aan het Gymnasium t a %!-
versum en wonende te Hilversum, Celebeslaan 45*

Op 28 Augustus 1939 werd hij in het bevolkingsregis-
ter te i jllv«3rsum ingeschreven, komende van Amsterdam.

Te Hilversum heeft hij zich nimmer raet politieke
aangelegenheden bemoeid. Wel is isa bekend, dat hij fel anti-
E « S » B . en fel anti-Duitach was gezind.

Zeer vermoedel i jk is t* de beginselen van de par t i j
van de Vrijheid toegedaan.

Hij t reedt momenteel op als secretaris van het Plaat-
selijk Comité van de World Friendship Association, van welk
Comité o - a » ook de heer Burgemeester van Hilversum, de heer

— Kallenberg liubar, deal ui tmaakt .
Behalve de Communistische pers ("De Waarhe id ) , heb-

ben ook verschillende andere dagbladen, w. o. "De Gooi-en
Eemlander", "Gooische Klanken" en "Trouw", het bericht om-
trent het Hilversumsch Comité van de World Friendship As-
sociat ion gepubliceerd.

V «r zond 311 aan
Javastraat 68

het Hoofd van den Central en Veil ighaidsdiars t
te 's-G r a v e n h ag e.
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OOSS. No.:

CRT.:

DATUM:.

PAR.:

Scholieren
buiten!

HILVERSUM. — Evenals veile-
den jaar gaan ook dit jaar een
groot aantal Nederlandse kinderen
paar .het buitenland, door middel
van dé World Friendship Asao-
ciatlon.
Het merendeel van de reizigers
zal naar Engeland gaan, maar een
tiental andere - landen worden in-

i geschakeld. Het aantal der Hilver-
summers is 400.
De schiolein zullen de uitwisseling
zelf regelen en net ligt in de be-
doeling ook de Muloscliol-en deel
te laten nemen aan. de iuitwia-
seling.
De uit ite zeraden leden moeten tu-
len de leeftijd van 14 jaar bereikt
hebben, •
Nadere inHcntingen verstrekt heft
secretariaat dr. J. van Lier, Cele4
beslaan 45,-teL 9428. f
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