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Onderwerpj
Ona er z o «KT naar
de "Europa e actie
Actie en de ^ur
peesche pedera—
tieve Beweging.

Haar aanleiding rafi een schrijven van het Hoofd van
het Bureau B. van hjPtf Bureau Hatioaale Veiligheid alhier,
ITo.2644/X2nil/46xla.Er. Geheim, kan dezerzijds het volgende
wordei ' y *

secretariaat van de vereeniging "Europeesche
tie" is gevestigd aan het ffassauplein 19 alhier.

De Europeesche Actie is een inter-Europeesche vereeni-
ging, die zich ten doel stelt, met alle daartoe passende,
zedelijk gerechtvaardigde middelen de stichting van da ver-
eenigde staten van Europa als politieke en economische een-
heid te bevorderen. De E.A. gaat daarbij in het bijzondere
uit van de beginselen, omschreven inyjĵ ".hierbij gop,ttde .otel

Onder Europa wordt verstaan het Europeesche continent
van de Atlantische kust tot de jffestelijjce grens van de
U.S.S.E.

De Europeesche Aotie kent een individueel lidmaat-
schap en een lidmaatschap van organisaties.

Organisaties, welker doelstelling op werkzaamheden
in Europeesch verband is gericht, kunnen lid van de EUTO-
peesehe Actie zijn, mits haar doel en haar statuten niet
in strijd zijn met het doel en de beginselen der Europee-
sche Actie.

ie individueele leden, die woonachtig aijn in hetzelf-
de Europeesche land, SMgM§2ni»HXK««li»xii«JcxXiixBiiJHHaaiui
laa&ptxftxaa* een sectTeoer Europeesche Actie.

Elke sectie der Europeesohe Aotie kan door haar be-
stuur onderverdeeld worden in districten*

Twee of meer secties der juropeesche Actie, die bin-
nen een samenhangend gebied gelegen zijn, kunnen een lan-
dengroep vormen.

individueele leden, die tot hetzelfde district behoo-
ren, zijn bevoegd voor elk arbeidsterrein een distriets-
werkcomité te vormen»

Het doel der werkcomiti's is, voorstellen uit te wer-
ken, die de verwezenlijking van doel en beginselen der
E.A. bevorderen en voor de populariseering resp. realisee-
ring dezer voorstellen zorg te dragen.

Van 14 tot 22 september 1946 is op uitnoodiging van
de Europa-union, de zwitsersche beweging voor de eenwor-
ding van Europa, in Bern en Hertenstein een congres gehou-
den door de aanhangers van de Europeesche beweging uit al-
lerlei Europeesche landen*

Behalve de vertegenwoordigers van de verschillende
landen, speciaal van de organisaties van Belgi», Engeland,
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Griekenland en Liechten-
stein, was een bijzonder sterke delegatie aanwezig uit Ne-
derland, onder leiding van den voorzitter van de Europee-
sche Actie, DT.H.BBÜGMAHS.

De uitgenooaigae vertegenwoordigers van Duitsehland
en oostenrijk konden tengevolge van visa-moeilijkheden
niet aan de conferentie deelnemen.

OP &et congres, dat werd besloten met een groote ma-
nifestatie op de Eütli, werd een reeks redevoeringen, ge-
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M BT • I>& oa TAH YAS SEHHOYB (Fraaier ijk) over de Europee-
sehe eenwording.

(uederland) over de roeping van Europa»
BQKDY (Zwitserland) over de u«H*0. en de

Europeescne reaeratie .
Dr • p . j . MEERf EffS (Hederland) over de suropeesche aan-

eensluiting: in aen geest van Erasmus.
Br * H* D • SALIISTGER (Hederland) over de oplossing, van. het

Duitsene vraagsTUJC in faet kader van een Europeesche fede—
r af te .

Htoelaus BAgSEQHES over Eusland en Europa.
FT KT, sr, Anna SIEJÏglS-VQLIJBBWEIDEE (Zwitserland) over

Duitscniaria en sur opa», terwijj.
BAÜER (ẑ it-serland), de voorzitter van de
ae manifestatie op de Rütli inleidde.

Yoorzitter van het congres was de Heer H«SOHIB3S
( Zwitserland ) . ~~ — — — —

Op het congres hebben alle aanwezige organisaties
zich op den grondslag van gemeenechappeli jla beginselen
vereenigd in een overkoepelende organisatie"", de Niouve>
«ent Federalist e Europêen", met het doel zoo spoedig; mo-
gelijk tot een algeheele fusie te komen. Tot voorloopig
voorzitter van de overkoepelende organisaties werd geko-
zen i)r.H.BrugmanBt de voorzitter van de suropeesehe 4ctief
terwijl in het presidium werden benoemd een vertegenwoor-
diger van Zwitserland, een van Frankrijk en een van

In het centraal bestuur van de nieuwe organisatie
hebben, vertegenwoordigers van de voornaamste federalisti-
sche bewegingen: in de verschillende guropeesche landen
zitting.

Het secretariaat-generaal van de "Mouvement Federa-
list e Europêea is gevestigd te »s-&ravenhaget Bfcssauplein
19 en in Base l, pürstensteinerstrasse 30 en stâ t onder
leiding van resp. Dr.H.D.Salinger voornoemd en H»&»SI1ZEL>
algemeen seeretaris van de suropa-union. "~ — — — —

•Eo t het ressort van Den Haag behoort de algemeene
coördinatie, politiek en economie, terwijl onder Bazel
ressörteerea de persaf deeling, de propaganda, het huma-
;fcaritaire werk, het opvoedingswezen, alsmede de monetaire
* vraagstukken..

Toorts werd tot een voorloepige regionale werkverdee-
ling besloten en wel in dien zin, dat de organisatie-
vraagstukken in de ffoord-Europeesche gebieden, onder nen.
Haag en in de zuid-Europeesche gebieden onder Bazel res-
sorteeren,

Onder de resoluties, die werden aangenomea, zijn er
twee opmerkelijk, ue eens onderstreept, dat een federatief
Europa, lïaepa noch tegen de sovjet-ünie, noch tegen Ame-
rika moet «ijn gericht en beslist af moet wijaea werktuig
van een vreemde mogendheid te zijn. in het. kader van eea
TT«H»0* ®P federatieven, grondslag meet Europa veeleer trach-
ten een brug te vormen tussehen. oost en West, teneinde
een tegenwicht te vormen tegen ondraaglijk wordende poli-
tieke spanningen.

De tweeyresolutie eischt van de groote mogendheden,
dat de Eurspéesche landen bij de behandeling van het
Dultsehe vraagstuk, hetwelk, een diepgaande studie ver-
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eischt, medezeggenschap krijgen en dat er zoo spoedig
mogelijk een afdoende oplossing van dit vraagstuk wordt
gezocht bulten de sfeer van maehts- en prestige-politiek,

Het qentraal bestuur van de Burepeesehe jyatie. wordt
gevormd door:

"Dr, Hendrik BEÜ»MAirS> geboren te Ams'fcei'dam, 13 Decem-
ber 19o&, van Deroep, volgens opgave v/h Bevolkingsregis-
ter, secretaris van den Minister-president, wonende
Euyehroeklaaa 2o9, alhier, voorzitter (kerkgenootschap
F.H.)* Tolgens bekomen, inlichtingen is hij lid van de Ter-
eeniging Hederland-iusland;

pr.Hans pietriüh gALIHGEB? geboren te Kö'nita (Dld.),
29 April ibyy, van uui."Escne nationaliteit, van beroep
syndicus, wenende van s out e lande laan 63, alhier, secreta-
ris (kerkgenootschap N.H«);

Mr. Haas soleert HOED, geboren te 's-(jravenhage, 11
Qotober xyiy, van Deroep advocaat, wonende Elandstraat 2,
alhier (kerkgenootschap iem«);

Mr.Willem VBBKAEB» geboren te Amsterdam, 15 juni 19Q5,
van beroep journalist., wonende van Duivensteynstraat 6 te
Voorburg (kerkgenootschap v̂ ijz.Brot,) j

pr»g»K«W> BOSSSf, wonende Q-uldo Geze lle straat 3 te
Ams t er aam;

ipr+IClaas VQM, geboren te wormerveer, 15 April 19Q6,
wonenae ïjaösauiaan l te wassenaar (kerkgenootschap N-H.)»

]SP?.AlQU8ius Marie Bflrnhard BlJCKHQgg» geboren te
Utreent, Tlb^uni 1̂ 02, van Deroep directeur s»v« , wonen-
de prinses Marie laan 4 te wassenaar (kerkgenootschap E. K.)»

EMBSEl» wonende v oor straat 79 te Delft.

Het bestuur van het District »s-(jravenhage wordt ge-
vormd door;

Henri Bduard SCHSPgEBr geboren te Rotterdam, 16 juni
1900, wonenae lacjcersnaegenlaan 2Q te wassenaar (kerkge-
nootschap E „ " _ _

par on/jSc obus paTharlnuB gornelisyvAlT KETVfrr geboren
te BFieBergeiSL ii^senDurg, b juïi van oer ©e p bankier,
wonende parkstraat, 4a alhier ^

Mr.^eonard pirk PE3<S BIJCKEH, geboren te Breda, 16
April i^OY, van Deroep aonrooaat en procureur, wonende
Euychrocklaan 153 alhier fleen, kerkgenootschap) •

Mr«A*M*B»BIJCKHOPB' voornoemd*

Het bestuur van jïe sectie Nederland wordt gevormd
door;

jhr«grancols willem Lambert DB BlAUPOlg, geboren te
septemDer 1003, zonaer Deroep, wonende

priasenvinkenpark 13 alhier (kerkgenootschap l*H.);
B>PESIEBOOM» Jan ste_enlaan 2 te Haarlem;
J» I» -VAl â BgHÏÏIZB;, uitgever van het dagblad

sehe , wonenae 39 Kerkstraat 94 te Hilversum;
pr »f . pr > gh .oïïItBMftgS . Garme l , Merfcelbeek (L.);

fflilletstraat 54 te Amsterdam;
Maintiendrai, Keizersgracht, hoek

Molenpaa -se Amsterdam (Hed* volksbeweging) ;
johana. christloph eeTfaard WESSELIHGr> geboren te
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sterdam, 28 Augustus 1909, wonende Lange Kerkdam 4 te
Wassenaar (geen kerkgenootschap);

ps.pepke ggrinus HIJLKSMA* geboren te Amsterdam, 18
juni iyo*i van Beroep preaijcant, wonende Hof zich. tlaan l,
alhier (kerkgenootschap poopaea gezinde Gemeente);

ir, G+I.ÏEG-ÈIiBEILS-» wonende De Ruyterkade 113 te Am-
sterdam;

D.M.BQRGES» wonende p/a firma jCUPERÏÏS» Looleestraat
3 t e A l m e l o * '

Dr.Mej.chr.iOHEMAIT; wonende st.Annaatraat 40 te jrij-
megen;

ir.pieter Alfons BiiAISSE> geboren te Amsterdam, 24
April lyil, Van oeroep Bedrijfsjurist, wonende Ruyehroek.-
laaa 218 te 's-Q-ravenhage (kerkgenootschap R.K.)»

Dr. p. j.MSERTEffS (Kon.ijed.Aeademie) te Amsterdam.

aanzien van vorengenoemde bestuursleden, voor
zoover zij in de gemeenten 's-^ravenhage, wassenaar of
Voorburg woonachtig zijn, ie in de administratie van de
politie alhier niets ten nadeele bekend, ook bij de T
P.R.A. alhier komen hun namen niet voor, met uitzondering^,
van D*".H«D.Salinger, van wien één schrijven is ingekomen,̂
waarin hij vermeldt, dat hij wenscht op te treden als ge-
tuige a décharge in de zaak contra den voormaligen com-
missaris ÏÏÜH3T*

in herschrijven laat kij uitkomen, dat hij in 1945
gevangen heeft gezeten, wegens deelname aan Nederlandsche
Verzetsbewegingen: onder den naam YAH DIJK en wegens het
schrijven van een boek, getiteld: "De wedergeboorte va&
Europa**. Er is bij de P.R.A. niets te zijnen nadeele be-
kend.

Aangenomen kan worden, dat vorengenoemde bestuursle-
den tot verschillende politieke partijen behooren. Het
is vooralsnog niet kunnen blijken, dat zij uiterst linkseh
zijn georiënteerd.

Opgemerkt zij nog, dat kort geleden een aantal per-
sonen., die oorspronkelijk lid waren van de suropeesche
Actie, zich uit die vereeniging hebben teruggetrjikkjn. in
verband met persoonlijke geschilpunten. Door hen werd
een nieljwe verej&njgiag gevojemd onder den naam "EJgrojpeeBoJ.e
S£j!5££l4̂ ^ welke" in groote lijnen dezêTrSe^
doeTe;K3en nastreeft als de Europeesche Actie.

Het hoofdbestuur van de Earopeesche Federatieve Be-
weging wordt voorloopig gevormd door:

pr.johan Benediotus VAH PEE WEUïïBSt geboren te Koe-
taradja, 11 Mei iöyg, van Beroep zenuwarts, wonende pria-
sevinkenpark l, alhier, voorzitter (geen kerkgenootschap).

jaoobus sverardus'YAH DIERENJBQJgg» .geboren te 's-Q-ra-
venhage, 15 octoDer i^lbr van feTeröep soctegraai! b/d zuider-
zeewerken, wonende Groot Hertoginnelaan 95 alhier (geen.
kerkgenootschap), secretaris;

Qhristianus johannes BUIJTE3TOIJK» geboren te Tlaar-
dingen, 'dL April iyib, van beroep ambtenaar v/h Departe-
ment van openbare werken, wonende (jentschestraat 189, al-
hier (geen kerkgenootschap), penningmeester.

Het bestuur van de Afd.'s-Gravenhage wordt voorloo-
pig gevormd door;

Dr«Paul VAg SCHlLgGAARDEf geboren te Amsterdam, 3
Mei lö"9öf wonende fes HQvestraat 87, alhier (geen kerkge-
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nootschap), voorzitter;
Hendrik lartinus pg jLAN&El» geboren te vlaardingen,

2 laar-c xy 15, van beroep ambtenaar a/h centraal planbu-
reau, wonende sijzenlaan 38 alhier (kerkgenootschap Hem.),
sedretaris. Hi3 is geabonneerd op het blad "perhimpeenan
indonesia«*

pr.ir.Alexander winand johann MAIJERy geboren te Rot-
terdam,. iü september xyoö» van oeroep scheikundig inge-
nieur, wonende van woudekade 3 te voorburg (kerkgenootschap
R.K.);
jaooba catharina BARTELIN&S» ongehuwd, geboren te ylie-
land, 16Hiaart lyiti, van oe'roep ambtenaresse a/d Armen-
raad, wonende G-oudenregenstraat 118 alhier (geen kerkge-
nootschap) •

G-erard joseph HAMMEEŜ EIIf, geboren te Rotterdam, 13
April 1̂ 15, van oeroep ambtenaar a/h Departement van ECO-
nomiache zakea, wonende Laan van Rustenburg 14 te yoor-
burg (kerkgenootschap s.K»);

Deze personen behooren tot verschillende politieke
partijen. Haar werd vernomen, behooren. genoemde bestuurs-
leden over het algemeen niet tot diegene met typisch
irechtsche opvattingen.

Het is vooralsnog niet kunnen blijkea, dat zij com-
munistisch zijn georiënteerd.

In de administratie van de politie alhier is niets
ten nadeele van deze bestuursleden bekend, met uitzonde-
ring van j.s.van Dierendonok, tegen wien in 1945 een. pro-
ees-**rbaal werd opgemaakt terzake huisvredebreuk en be-
leediging.

in de administratie van de P.R.A. alhier komen hun
namen niet voor.

P««"̂

yerzonden op 22 ootober^^ïy46.
aan» het Hoofd va*l den centralen Veiligheidsdienst, alhier.



A f s c h r i f t

Stellingen van de Buropeesehe AQtie.

I* üiegen het defaittisme en voor een rechtvaardige internationale
orde. '

Met dezelfde energie, waarmede het verzet tegen de onderdruk-
king: is gevoerd, moet de strijd tegen het defaitisme worden aangebon-
den.» wie van een komende oorlog spreekt als van iets onvermijdelijke,
helpt mede, hem inderdaad onvermijdelijk te maken, wie de politieke
en sociale problemen als onoplosbaar beschouwt en niet de verantwoor-
delijkheid aanvaart om er een oplossing voor te zoeken, helpt mede
het gevaair van anarchie en revolutie te vergrooten. zoowel vanuit
het christelijke geloof als uit het bewustzijn van uitsluitend men-
sohelijke verantwoordelijkheid moet het defaitisme verworpenen da
eisoh van internationale reconstructie gesteld worden.

II» Trede _do_or_ het stichten van een bovennationale Rechtsorde.

j)e risico's der moderne oorlogstechniek zijn zelfs voor de
machtigste staten zoo onberekenbaar groot geworden, dat ook zij zich
moeten wagen aan het geringere risico van overdracht van tot nu toe
souvereine rechten aan een internationale organisatie, waarin allen ,
een redelijke mate van zeggenschap hebben. De prac^tische noodzaak
dwingt ertoe, tot een vergelijk te komen, onderwerping van eigenbe-
lang aan hoogere beginselen kan deze aceoorden boven de sfeer van
het opportunisme uittillen. De mogelijkheid tot het scheppen van een.
voor alle volken geldende en bevredigende internationale rechtsorde
is in principe gegeven en haar verwezenlijking is afhankelijk van. de
vraag, of de leden van die rechtsorde bereid zijn zich aan dezelfde
fundamenteele normen te onderwerpen, waarvan zij de naleging binnen
hun eigen staatsbestel als vanzelfsprekend beschouwen.

III» Het internationale evenwicht van krachten.

Ben noodzakelijke voorwaardenvoor het opbouwen van een derge-
lijke rechtsorde is het geven van een tegenwicht tegen de huidige
ontwikkeling van twee steeds omvangrijker wordende blokken, die in
hun onderlinge machtsstrijd eiken, zwakkere dreigen op te slorpen of
fijn te malen, zulk een tegenwicht zou aatowezig zijn, indien naast
de bestaande groote mogendheden b.v. een Europeesohe federatie, een
Ibero-Amerikaansche federatie e.d. als gelijk gerechtigde partners
konden optreden.

IV. Europa's eigen roeping.

Daarom moet Europa opkomt» voor een eigen roeping, die zoowel
ligt op geestelijk terrein als óp dat der staatkundige en maatschap-
pelijke vormgeving. Deze roeping houdt in:

Het streven naar den rijkdom der verscheidenheid en het afwij-
zen, van den drang tot alomvattende eenvormigheid;

het erkennen van de waarde der persoonlijkheid, die zich tegen-
over de verschillende gemeenschappen, waarin zij staat, op grond
van geestelijke uitgangspunten verantwoordelijk weet;

het afwijzen evenzeer Ttua leer en practijk van de alles aan
« zich onderwerpende gemeenschap, als van een abstract individu-

alisme, dat den menseh van iedere gemeenschap tracht l®a te
-maken-
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maken.
Be staatkundige uitdrukking van deze roeping is het federalisme,

als eenige weg tusschen gelijkschakeling en versnippering, federalis-
me biedt aan elke levende gemeenschap vrije ontplooiingsmogelijkheid
binnen een organisch verband van wat bijeen hoort.

y. Europa en deorganisatie der vereenigde naties»

in een wereld van machtsstrijd is het echter onmogelijk een,
Europeesehe federatie te doen bestaan. Daarom zal Europa met al zijn
energie moeten streven naar hervorming van de OTQ tot een federatieve
wereldorganisatie, fer verwerkelijking daarvan mist Europa thans het
noodige gezag. Het kam dit slechts feerwinnen door het geven van een
voorbeeld, hoe federatieve aaneensluiting leidt tot practische oplos-
sing van moeilijke vraagstukken.

YI* De baais voor een Europeesch initiatief.

De Europeesehe landen moeten gezamenlijk komen tot een plan. voor
de economische en politieke reconstructie van Europa op federatieven
grondslag. Een dergelijk plan moet tevens richting geven aan de heror-
dening van de politieke en economische wereldverhoudingen en bij elke
denkbare verschuiving hiervan toepasselijk zijn. net moet iedere bij-
gedachte aan een Europeesch chauvinisme vermijden en de daarmee samen-
hangende blokvorming afkeuren. Het plan moet veeleer het wezenlijke
van het Europeesehe patriotisme, n.l. vrijheidsbesef en verantwoorde-
lijkheidsgevoel, in zich vereenigen.

Dit plan moet gepaard gaan met het bewustzijn, dat Amerikaansche
aflijdigheid en Russisch wantrouwen niet in de laatste plaats hun
oorzaak vonden in het tekortschieten der Europeesche landen op het ge-
bied der staatkundige vormgeving.

711» guropa's grenzen.

in het oosten eindigt een op federatieven grondslag vereenigd
Europa daar, waar aan den mensch slechts essentieeIe beteekenis wordt
toegekend als deelgenoot van een collectief verband, wat de westgrens
betreft, behoort Engeland geestelijk ten volle bij Europa, staatkun-
dig echter berust het initiatief tot aansluiting bij de Europeesche
federatie bij Engeland aelf en het zal afhankelijk zijn van de vraag,
of zijn taak als middelpunt van het imperium als dan niet zwaarder
weegt, dan zijn positie als Europeesch land.

Vlll» Het Europeesofee evenwicht van krachten.

Een federatieve opbouw van Europa zou wankel blijven, indien
deze gegrond was op een samenstel van groete en kleine staten, gen
groote staat temidden van vele kleinere zal steeds naar hegenomie
streven. De kleine staten zullen niet tot hun recht komen, daar zij
of geheel onder den invloed van groote buren zuilen geraken., 0f zich
door neutraliteit aan hun medeverantwoordelijkheid zullen willen ont-
trekken. Daarom is het gewenscht, dat de Europeesche federatie niet.
door groote en kleine landen: wordt gevormd, maar doeer ongeveer evea
sterke groepeeringen, die in staat zijn het evenwicht der politieke
krachten te waarborgen. Dit is te bereiken door:

a. Tereenlging van verwante-kieliae landen tot regionale federaties.

b. federatieve herordening van de Duitsche landen, net bestaan van
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een centralistisch, bestuurd Duitsch Rijk zou binnen het kader van.
een suropeesehe federatie niet alleen overbodig, maar bovendien.
steeds gevaarlijk zijn, aangezien het Europeesehe evenwicht daardoor
wordt verstoord»

IX» pe staatsgedaohte is bovennationaal.

wordt in luropa een reohtsverband geschapen, waarbinnen
alle nationale stroomingen op culture e Igebied ten volle tot hun ree h t
komen., terwijl echter voor belangrijke overheidstaken de zakelijke
sfeer van een bovennationale orde overheerscht.

Alleen pp deze wijze wordt ook het minderheden probleem oplos-
baar.

J» Het Eurspeeaohe urgentie programma,

Een Europeeseh urgentie-programma moet omvatten:

a*. het vormen van regionale federaties, aooals een Uoord-westEuro
peeseae federatie, een Scandinavische federatie, een Balkanfe-

( deratie enz. in dezelfde richting wijzen pogingen om te komen.
tot een j)onau-federatle, een Noord-Duitsehe- en een zuld-Duit-
sehe federatie;

b. coördinatie van de hoofdlijnen van de buitenlandsohe politiek
van de E^ropeesche landen;

e. het opbouwen van een Europeesch politieleger ten dienste van
een Europeeseh beleid, met als eerste taak de aflossing van de
geallieerde bezettingtroepen, in de nuitsche landen en de voor-
malige vazalstaten.;

d. , het aanbieden van een gezamenlijke bijdrage tot de luehtstrijd
krachtem van de

e. het uitwerken van een gemeenschappelijk Eurbpeesch herstelplan,;

f». coördinatie van de nationale planbureaus der Éuropeesche landen.;

g» federalisflering van de «Reichsbaion11 als eerste stap naar een
Europeesch beheer der spoorwegen, het uitwerken van de regimes
der internationale rivieren in het kader van de Europeesehe
eenheid en het tot stand brengen van een breede samenwerking
van havens en vervoertakken;

h» federallstering der energiebronnen van het sija- ea Eoergebied
als eerste stap naar federaliseering van de energievoorziening
in geheel xuropa;

i, regionale en federale samenwerking op het gebied der handels-
politiek, waarbij de marktregelende functie, die tot dusverre
aan het heffea van nationale invoerrechten was verbonden, ver-
vangen wordt door de marktregelende taak van de te vormen.
peesche bedrijfsorganisaties*

j. het vormen van een e^n^urjapa«JLQhe handelspolitiek in het
kader van een. wereldhandel;

k. eenheid in monetair beleid;
-4-



1» Srauw contact der suropeesche landen op cultureel gebied ter
stimuleering van het suropeesehe besef. Dit houdt een stelsel-
matige uitwisseling van hoogleraren en studenten ia-

m. j coördinatie van de bestrijding van nationaal-socialisme en an-
| dere dictatoriale stroomingen in de Europeesche landen.

XI» verdere perspectieven voor de vorming van een Europeesche fede-
ratie.

Het verdere programma voor het vormen van een Europeesche fede-
ratie moet o.m. de volgende punten omvatten*

a. Europeesohe munteenheid;

b. een Europeesoh federaal staatsbmrgersohap;

c. een jjuropeesch

d* een suropeesche federale redhtbedeeling met vorming van de daar-
toe behoorende organen;

e. gemeenschappelijk gevoerde buitenlandsche politiële en gecoör-
dineerde vertegenwoordiging der Europeesche landen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—®-
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KOR3I VEESLAGf van de op Donderdag, 24 Ootober 1946, in
pulchri gtudiô eAM̂ ir gehouden openbare bijeenkomst van de
"Europeesche Actie" alhier-,

Omstreeks IQ. 15 uur werd deze bijeenkomst door een
lid van net voorloopig bestuur van de sectie »s-&ravenhage
geopend, waarna M j het woord verleende aan den spreker van
dezen avond, den Heer Dr.H.lEIJCrMASS.

Deze ving zijn rede aaïf ...... met"Ta herinnering te brengen
de redevoeringen van CHÜBCHILIi en Generaal SfflüüS» die daar-
in hebben gezegd: "Europa sta op \ Dit opslaan van Europa,
zoo zei spreker, kan alleen tot werkelijkheid worden, wan-
neer de landen van Europa zich vereenigen tot een federatief
werelddeel.

indien dit niet geschiedt, is Europa verloren. Het is
thans 2:00, dat twee tegenover elkaar staande blokten zijn
gevormd, te weten Rusland eenerzljds en Amerika anderzijds.
Europa moet zich niet door een van die twee blokken laten
aantrekken, doch dit werelddeel moet zichaelf bilden, wij
moeten onze eigen boontjes doppen, lij kunnen dan een stoat-
blok vormen tussehen Amerika en sus land. Een federatief
Europa moet noch, tegen de sowjet-unia, noch tegen Amerika
gericht zijn, integendeel moet het een brug trachten te vor-
men tussehen oost en west, teneinde een tegenwicht te vor-
men tegen ondraaglijk wordende politieke spanningen.

Toor wat betreft denwederopbouw van uultschland voerde
de spreker aan, dat dit een kwestie I4f*$ welks alleen door,- ̂
Europa kan en moet worden opgelast. Dit behoef4fc,niet te 'Tïe-
teekenen, dat Duitsehfcand hiervoor v/oorrang zou genieten bo-
ven andere Europeesche landen.

TDoral uederland ken Duitschland als achterland niet
missen* ga." Ui j zien wel, dat er onder de tegenwoordige om-
standigheden van Duitschlands opbouw weinig of niets te-
reoht komt.» k̂ yu. 4̂ vcXu.. ^ M. ftu**2±!*a:=t--

Ha de pauze werden door oprokctr/vérsohillende schrif-
telijk gestelde vragen beantwoord, waarbij hij liet uitka-
iaën, dat Engeland desgewenscht zeker ook tot de Europeesohe
AQtie a.ou kunnen toetreden»

Fadat mededeeling was gedaan, dat binnenkort te »s-era
venhage een ledenvergadering zftit, worden belegd, waarbij een
definitief, afdeelingsbestuur zftfc/ worden gekozen, werd de
bijeenkomst te omstreeks 22.45 uur gesloten.

up ?u UüLuTJur 1946.
Iiül HuufQ imii dau tfentraloa yeilighoidodioaat, alhier
dau neog grocuiaur ponogaal, tilhior.
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H/7646/Ia, .
20 Augustus «46.

'*Eiirop0e8che actie en de E«rt>p«e9ohe ?0d0ratl0v0 Beweging11.

aanleiding van uw nevenvermeld 0chrijTen en onder wed0r-
aanbieding -ran het daarbij gevoegde pamflet, deel ik U het volgende

Het seeratariaat van d« rereeniglng "Europeeaehe Aotie" i» ge-
vestigd aan hét Naesauplein 19 altder.

De £urope080h« Actie is ©en inter-Europcesche vereeniging. d!0
zich ton doel stelt, mot alle daartoe passende, 2 ede 11 4 k gerechtvaar-
digde midd01«n d0 stichting van de vereenigde ststen van Europa al e
politieke en economische eenheid te "bevorderen. De E*A* gaat daarbij
in het Mjsondar uit van de beginselen, omschrerön in het pamflet
«Die 5hes«n der Europaiacshen Aktien*.

Onder Europa wordt verstaan het Burcpeeache Continent Tan de
Atlantische kuat tut d0 Weotelî ke grens , fan 410 TJ»S*S*E.

De Iurop0esclie Actie kent 0en inftlvidu0el Iidraaat0ohap van
organisaties.

Organisaties, welker doelstelling op werkzaamheden in Euro-
p«ea<ïh V0rlsand 10 gericht, kunften lid van de Iur0p0«och0 Actie zijn,
ml t e haar doel en haar statuten niet in strijd sl̂ n met het doel *n .
de t>0giaaeleB der Buropeesohe Aetie. ' .

De individïi.0ele ledent die woonachtig ssi3n in hetzelfde Euro-
pee&ohe land, vormen een sectie dor Buropeesche Actie»

Ellca aectl0 der Surop0e0ch0 Actie kan door haar bestuur onder-
verdeeld worden in diotricten.

f «00 of aeer 0ectiea der Iurop0esch0 Actiat die binnon een Sa-
menhangend gebied gelegen idJxu kunnen een landengroep vormen.

Individueel* leden, dit tot hè t se l f de district behooren, si j n
bevoegd voor f£k arbei de terrein een di B tric tewerk comité te vormen,

Hot do01 der warkeomité's ia. voorstellen uit te werk«nt die
de verweaenlî king van doel «n beginselen 407 E»A. , bevorderen en
voor de populariaeerlng r esp. realiseering deizier voorstellen zorg
t© dragen» ' ' • , ' - ' • • • « ,

Van 14 tot 22 September 1946 is op uitnoodlging -van de Europa-
tlnion, de 2witsersche beweging voor de eenwording van Europa, in
Bern en Hertonstein 0011 congres gehouden door de aanhangers van de
Burop0esche beweging uit allerlei Europeesche landen.

Behalve de vertegenwoordigers van 40 verschillende landen,
speciaal van de organisaties van Belgi»? Engeland, Frankrijk, Italië,
Zwitserland, Griekenland en Liechtenstein, wae een bijeonder sterke
delegatie aanweaig uit Nederland, onder 101 ding van den voorzitter

Actie. Dr0
. De . uitgenoodigde vertegenwoordigers van D ui t ach land «n Oosten-

rijk kond0n t0ngrrolgVvan visa-iaoöilljkliöden niet aan de conferen-
tie deelnemen. • • . . , '

Op het congres, dat werd besloten wet «en groot e manifestatie
op de Rut 11, werd een reaks redevoeringen gehouden. O» a. sprakem

" d0 '
0enwoïr«.*"e«» t

{If0a0rland} 0v0r €0 roeping *an Btxropa,
(Zwitserland) over d0 IT*H*u« em &0 Btcp0p000öh0

gederatio.

in den geeat van Brasiau».
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(Nederland) over de oplossing van het Buiteoïie

vraagstuk In het kader van een luropeesohe federatie*
3SECHSS over Rusland en Europa.

(jïwiteerland) over Buitsch-
land en luropa terwi • • - - •

(Zwitserland), de voorzitter van de
estatie op de Stttll Inleidde,

Toorssltter v»n net ctongre® was de Heer HJSOHISSf- (Zwitserland}*
Op het congres hebben alle aanwezige:- organisaties zich op den

grondslag van gemeenschappelijke beginselen vereenigd in een over-
koepelende organisatie» de "Mouvement Fédéraliste Suropéen11, met
het doel zoo spoedig mogelijk tot een algeheele fusie te kernen* Tot
voorlöopig voorzitter van de overkoepelende organisatie® werd geko-
zen $r»H«Ba?iagaansf de voorzitter van de Etxropesscne Actie, terwijl
in net presiSlaa werden benoemd een vertegenwoordiger van 2wit»eïw
landt een van frankrijk en een van België,

In het centraal bestuur van de nieuwe organisatie hebben ver-
tegenwoordigers van de wornaaia#te federalistlsofee bewegingen in de
verschillende Suropeesche landen aittlng.

Het Bscretarlsat generaal van de «Mouvement Pede rails te Buro*
péen11 ia gevestigd te » s~4rsvenfcagef Ha»öatjplein 19 en in Baasel.
Pïlrstenateineretraaae 30 en staat onder leiding van rasp. Dr.H.T).
Sallnger voornoeiad en H*S>RIĝ BI». algemeen secretaris van de Europa*
Union,

ïot het resort van Ben Haag behoort de alges&ene ooerdinatle,
politiek en economie, terwijl onder Bazel ressorteeren de p er aaf dee-
ling, de propaganda, net humanitaire war k, het opvoedingswezen, als-
mede de monetaire vraagstukken.

Toorts werd tot een voörlooplg regionale werkverdeeling beslo-
ten en wel in dien sin, dat de organisatlevraaga tukken in de Boord-
EuropeeBehe gefeleden onder Ben Haag en In de guld-Buropeeecne gebie-
den onder Baael reseorteeren.

Onder de resoluties, die werden aangenomen, al̂ n er twee op-
merkelijk» Be eeae onderstreeptg dat een federatief /Buropaji nooh
tegen de Sovjet-ïïnia, noch tegen Amerika moet zijn gericht en be-
au et af moet wiesen werktuig van een vreemde mogendheid te zijn.
In het kader van eem tJ*I«0» op federatieven grondslag moet Europa
veeleer trachten een brug te vormen tusachen Oost en Wei*, teneinde
een tagenwl<̂ t te vormen tegen ondraaglijk wordead* politieke span-
ningen »

De tweede resolutie elscht van de groote mogendheden» dat de
Suropeeecha lamden bij i® behandeling van het Buitsche -vraagstuk: t
hetwelk een diepgaande studie vereisoht, medezeggenschap krijgen en
dat er aoo spoedig mogelijk een afdoende oplossing van dit Traag-
atuk wordt gezooht bulten de sfeer van mach ts- en prestige-polltiek,

Het Centraal bestuur van de Suropeesehe Aotle wordt gevorftd
doort . ,

'J r. Hendrik BEWMANS. geboren t© Aiasterdamf 13 December 1̂ 06 ,
ran beroep, volgens opgave v/h Bevolkingsregister f aeere-^rlö va»
den llnlster-PresideBt, wonende Ruycnroeklamn 209* alhier» voorzit-
ter (kerkgenootschap ïUH*). Volgens bekomen Inlichtingen is hij lid
van de Tereeniging Hederland-Ruslandt



Br^Iïans Pietrio1rSAM!ISM> geboren te KSnitz (Dld,)» 29 April
van Bttitscne nationaliteit, van Inroep syndicus» wenende

Sotttelandelaam 63» alhier» secretaris (kerkgenootmeihap H«H.)|
Mr «.Haas Eofrert los®. geboren t© * s^ravenhagei 11 Öetober 1919,

ran beroep adrooaat, " " "
Rem. ) l

MMMÉblÉBÉWM * **^ — ^^ i ••»! i • *-̂ ^J »• • •nu»» *^ ^F »r ••• n* >i*dt ^b „(T lAi ̂

wonende Biaadstraat 2» alhier (kerkgenootschap

M**fl
roep io

geboren te Amsterdam» 15 1905» van
Lat t wonende van. Buivensteynstraat 6 te Voorborg (kerk-
Vri}ft.p rot») i

'__ wonende Guido G-eaellestraat 3 te Amsterdam»
geboren te WormerTaerf 15 April 1906t wonende

Kas saulaan l te Wassenaar (kerkgenoot sehap l «H » ) f

S XiJÜflQifam ffiagja B.eiwihajri_l>ygig0^y* geboren te ïïtreofct. 15
02» TÖÏI beroep aireotetar v*T«f wonende Frlnaea Marielaaa 4 te.

Waasenaar (kerkgenootschap &*£»)§
«̂Ŝ T̂Ai.' .jpirof» wonende Tooretraat 79 te Delft.

Het bestuur van het District * a-öravenliage wordt gevormd door t
Henri Bdi^ard SCpEPISS. geboren te HotterdasB» 16 3we& 19<K>f

nende Ba t̂eerslïaegöïiliaaa 20 te Wassenaar (kerkgenootschap' " " "

i«n "Deréap Bankier, wonenda Park-al^senburg» 6
straat 4a alhierj

Mr>Leonard Dirk PELS RIJCKEH. geboren te Br«4a» 16 April 1907»
va» beroip ïd^«iitat en.proe«réOT» wonemde Euychrocklaan 153 alïaier»
(geen kerkgenootaohap)f

. —.*. -.„ voornoamd*
Het bestuur van de Sectie lederland wordt gevormd door t
jhr«.ggjaMifll.f .yillea Iieabe t̂ ^XXB^BEA^.yOE^» geboren te R«nkom

(dld*)7 e septefflber Iflbji» »o«aer i^i^^ ^f&srni^M^
' _ N.H»)|

Jan Steenlaan 2 te Haaxlemi
uitgever van het dagblad Klaaa»_ _

ken*.» wonende Kerkstraat 94 ta
f Carrael, Merkelbeek (1) j

» illet a traat 54 t« Amsterdaiai
Kaizarsgraoht, lio»k Molenpad

geboren t© Aiaaterdam,
te Amsterdam) »

JFotoaaun _ g h - . „ , , . «
28 Augustus 1909» wonende Lange garkdam 4 te Waaa&Baar» (g«en

t
Ds^Oépke Trinus eborea te Amsterdam» 1B Jtmi

beroep predikaat, wonende Hofzichtlaan lf alhier» (kerkgenoot-
schap Doop ach _ gesinde $em«ente) j

BSnflBBBQ:.* won®ad« De Eoyterkade 111 te Amstar4am|
S» wonende p/a ünaa. MilRlS» Looleestraat 3 t* Al**

malot
wonende St.Annaotraat 4-0 te ïïl jmegenj

eboren te Aaaterdam» 24 Apïil 19HfSB»»i323G»M«E!t3l
ber!Te¥nbedri3f»3m*löt» wonenae Ruychrocklaan 218 te

hage (kerkgenootschap R.K.);
Sr»P.J «MHSBfSHS » (Kon.EFQd.Aeadeisie) te Amsterdamf
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fen aanzien van vorpagenoemde bestuursleden, voor j&oover
In de gemeenten * s-4ravenlmge, Wassenaar of Voorburg woonachtig ai3n,
is in de administratie van d« Politie alhier niets ten nadeele be-
kend» Ook bij de P.R#A* alhier komen han namen niet voor, Bet uit-
sondering van Dr» H*3KSalinger, van fden een schrijven is ingekomen,
waarin hi5 vermeldt» dat hij wensoht op te treden ala getuige * dé-
charge in d* aaak eontra dan voonmligen Gomaiêsaris W8$f •

In het schrijven laat hi;j uitkomen* dat hij in 1915 gevangen
heeft gesieten wegens deelnam© aan Neéerlandsche vereetsbew«ging«n
onder den naam yM X?Î K ©n wegens het schrî vea van een boek, geti-
teldi "B® wwdergeooorte van Kuropa". Br is M;j de P»H.A. nieta te
ai^nen nadeele bekend.

Aangenomen kan worden» dat vorengenoemde feestttorsleden tot
veraehillende politiek® partijen "behoorem» Het ia vooralsnog niet
kunnen blieken, dat ssdj uiterst Hnkaeïï gijn georitataerd.

Opgeraerki ssî  nog» dat kort geleden een aantal personen, die
oorspronkelijk lid waren van de Baropeesche Actie, ai oh tait die ver-
eeniging hebben teroggetrokken in verband met persoonlijke gefloall-
ptmten* Door hen werd een nieuwe vereeniging gevormd onder den naam
«mtrepeescïie Federatieve Beweging», welke in groote lijnen dezelfde
doeleinden nastreeft ale de Europeesclie Actie»

Het hoofdbestuur van de Baropeesehe Federatieve Beweging wordt
voorloopig gevonad docor*

Br*||han '̂ nedî tma TAI WE. IjIJSgl, -geboren te Koetaradja,
11 lei 1099, van beroep sentiwarté, wonende Prinsevinkenpark 19 aL-
hier, voorzitter (geen kerkganootsöhap){

Jacobuĝ B̂verariag TAJT SIEBSMPQIOK* geboren te ' s-Qraveahage»
15 Oetober 19lb, van beroep socograar ï/d SniderKeewerken, wonende
Groot Hertoginnelaan 95 alhier» tseen kerkgenootsohap), secre-teiris}

' . geboren te Tlaardingeiit 21
April 1916, van beroep ambtenaar v/h Departement vwo. Openbare Werken,
wonende Gentscheatraat 139» alhier, (geen kerkgenootschap), penning-
meester.

Het bestuur van de Af d» * s-Gravenhage -wordt voorloopig gevormd
door*

2?r*3?aul 7AH 3GHI3»]̂ A4BgB« geboren te Amsterdam, 3 lei 18fO,
wonande Ten Hövestraa't""87» 'alhier, (geen kerkgenootschap) ,vQorssi"cteTf

HeMrik lartinms jfe JLUfgjg». geboren te Tlaardingenja Maart 1919,
van beroep ambtenaar a/h Centraal planbureau, wonende Sijjjsenlasaa 38,
alhier, (kerkgenootschap Rem»}* seeretaris. Hi3 is geabonneerd op
het blad s?@rhimpoeman Indonesia"»

Pr<I.r»A.lffxander Winamd, 3"oham H4XJBE. geboren te Rotterdam,
12 September 19OQ, van beroep seneikmaig ingenieur, wonende Tsn
Woudekade 3 te Toorburg, (kerkgenootschap H*K«)j

Jacoba Oathariiia BARTBIiIÏÏG-S. ongehuwi, geboren te Tlieland,
16 Maart l§xièf van "beroep ambtenarease a/d Armenraad, wonende

van Rmsteabflarg 14 te Toorburg (kerkgenootschap



i»se personeaa ba&eorsn tot Terschillen.de politieke partij«a.
Naar werd Teraoraen behooren genoemde bes t uur 01 «den oyer &et algeia«en
niet tot ti*g«a« Mtt î ifî  resfetseïm opvattingen.

' Het is vooralenog Biet kunnen blijfeen, dat
sijn

In de adminiatratie van d« politie alhier ie niets tem nadeele
Tan dese 'bestuuraled«n Toekend, ««t iiitEondering var J. B. van Dieren-
donck» tegen wien in 1945 een proces-Yerbaal werd opgemaakt

In de adminiatrïitie van t» P. H. A. alliier komen htm namen niet

HBf S©@» fAl BE»
mimsmmmi
Namens desen»

J .G-»Crabberadam.

d«a Ie ttiit, f» Se Greef f
Chef Kabinet,

H ui se
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eine ibero-amerikanische Föderation usw. als gleichberechtigtê Partner
auftreten könnten.

Die, Thesen der europaischen Aktion

I. Gegen Defaitismus und für eine internationale Rechtsordnung;.
Mit der gleichen Energie, mit der der Tyrannei Widerstand gebo-

ten wurde, muss der Kampf gegen den Defaitismus geführt werden.
Wer vón der Unvermeidlichkeit eines kommenden Krieges spricht,
besohwört den Krieg selbst heraüf. Wer die politischen und sozialen
Probleme für unlösbar halt und sich nicht verantwortllch fühlt nacb
ihrer Lösung zu ̂ suchen, vergrössert damit die Gefahr einer Anarchie
und Revolution. Sowohl aus christlichem Glauben als aus rein rnensch-
lichem Verantwortungsbewusstsèin muss ein jeder das Seine zu der
Gestaltung seiner politischen Umwelt bei tragen und j eden Defaitismus
verwerf en.

II. Friede "durch Unterwerfung an eine übernationale Beéhtsordnung.
Das Risiko der modernen Rr-iegstechnik ist selbst für die machtig-

sten Staaten so unberechenbar gross geworden, dass demgegehüber das
mit der Uebertragung souveraner Reehte an eine internationale Orga-
nisation verbundene Risiko verschwindet, wenn in dieser Organisation
nur alle ein angemessenes Mitbestimmungsrecht besitzen. Die prakti-
sche Notwendigkeit zwingt zur Verstandigung. Eine solche Verstandi-
gung erhebt sich über den Qpportunismus, wenn die eigenen Interessen
höheren Gründsatzen untergeordnet werden. Die Möglichkeit' der
Schaffung einer für alle Völker geitenden und. gültigen Rechtsordnung
ist grundsatzlich gegebeni Die Realisierung dieser Rechtsordnung ist
im wesentlichen davon abhangig, dass die Völker den Willen haben,
sich den gleichen sittliehen und geistigen Gründsatzen zu unterwerfen,
die sle innerhalb ihres eigenen Staatswesens als selbstverstandlich
respektiert zu sehen wünschen,

III. Das internationale Gleichgewicht der Krafte.
Unerlassliche Voraussetzung für den Aufbau einer internationalen

Rechtsordnung ist die Schaffung .eines Gegengewichtes gegen die heutige
Entwicklung zweier stets umfahgreicher werdenden Machtgruppen, die
in ihrem Streit um die Macht jeden Schwacheren zu absorbieren oder
zu zerrriahlen drohen. Ein solches Gegengewicht ware vorhanden, wenn
neben den bestenenden Grossmachten eine europaische Föderation,

U ' U

IV. Die Mission Europas. (

Darum muss sieh Europa auf seine eigentliche Mission besinnen,
zu der sein Schieksal und seine Tradition es verpflichten. Diese Mission
liegt nicht nur auf geistigem Gebiet; sie liegt ebenso auf dem Gebiet
der Gestaltung des politischen und wirtschaftlichen Lebens, Ihrem
Wesen entspricht: - ,

dass man nach dem Reichtum der Verschiedenheit zü streben und
den allumfassenden Drang zur Einförmigkeit,abzuweisen: hat;

!

x dass. man. den Wert der Persönlichkeit würdigt, die sich geistig
und sittlich gegehübef der; yerschiedenen Gemeinsehaften, inner-
halb deren sie lebt und wirkt, verantwortlich.fühlt;

dass man das Postulat-von der alles sich unterwerfenden Gemein-
schaft ebenso ablehnt wie den abstrakten Individualismus, der den

, Menschen v<m jeder Gemeinschaft zu lösen sucht.

- Der politische Ausdruck dieser Haltung ist der Föderalismus. Er
weist, den .einzigen Weg zwiscljen Gleiehschaltung und Zersplitterung.
Der^Födera}ism,Us. .bjetet jeder le^gndfin Gemejnschkft- dié- JMSgliohkeit
einer freien Entfaltung innerhalb eines geschlossenen Ganzen; das
organisch verbindet, was orgaiïisch zusarnmengehört. ,

V. Europa und -tier neue Völkerbuïid, - ' ' .

In einer Welt des Strèites uni die Macht ist es jedoch undenk-
bar, eine eürppaische Föderation zu entwickeln und zu erhalten. Darum
muss Europa mit aller Entschiedenheit danach streben, dass 'die
U. N. O. zu einer föderativen Weltorganisation entwlckelt wird. Um
dieses Streben in die Tat umzusetzen, fehlt dem heutigen Europa frei-
lich die notwendige Autoritat. Europa kann" aber diese Autoritat
dudurch zurückgewinnen, dass es selbst ein Beispiel dafür, gibt, wie
durch föderativen Zu,sammenschluss die schwiérigsten -Problemë prak-
tisch gelost werden können. '

VI. Die Grundgedanken der europaischen Inittative,
Die europaischen Landér 'inüssen zusammen die Initiative ergrei-

fen, um einen Plan für die wirtschaftliehe und politische Rekonstruk-
tipn Europas auf föderativer Basis zu entwickeln. Ein soldier Plan
muss gleichzeitig richtungweisend sein für die Konsplidierung der Welt
und jeder denkbaren Verschiebung der. Machtverhaltnisse in der Welt
Rechnung tragen können. Er hat jeden Nebengedanken an einen



europaischen .Chauvinismus zu vermeiden und jeden Machthunger
ebenso abzulehnen, wie eine damit im Zusammenhang stehende
Blockbildung. Er muss vïelmehr der Ausdruck eines wahren Patriotis-
mus sein, der Freiheitsdrang und Verantwortungsbewusstsein in sich
vereinigt. '

Dieser Plan muss von dem Bewusstsein getragen werden, dass
die tiefere Ursache des amerikanischen Isolationismus und des russi-
schen Misstrauens in dem yersagen der europaischen Lander lag,
ihrer Auf-gabe auf dem Gebiet der politjschen Gestaltung gerecht zu
werden.

VII. Die Grenzen Europas.
„ lm Osten verlauft die Grenze eines auf föderativer Basis vereinig-

ten Europas da, wp man beginnt dem Menschen nur insoweit Bedeu-
tung züzumessen, als er Teil eines kollektiven Verbandes ist. lm Wes-
ten gehort England geistig und kulturell eindeutig zu Europa. Politisch
freilich beruht die Initiative zum Anschluss an eine europaische Föde-
ration ausschliesslich bei England selbst. Seine Entscheidung wird
davon abhangig sein, ob seine Aufgabe als Mittelpunkt des Empires
schwerer wiegt als sein Charakter als europaïsches Land.

VIII. Das Gleichgewicht der europaischen Krafte.
Der föderative Aufbau Europas hatte keine leste Grundlage, wenri

er sich auf grosse und kleine Staaten stützen müsste. Denn immer
würde ein grosser Staat inmitten vieler kleinerer nach Hegemonie stre-
ben. Die kleinen Lander aber würden Anlehnung bei den.grossen,Staa-
ten suchen oder sich durch Neutraliteit ihrer politischen Mitverant-
wortlïchkeit ,entzlehen. ,

Darum muss die europaische Föderatioil von grosseren1 Gebietsein-
heiten getragen sein, die zugleich das Gleichgewicht der politischen
Krafte Europas s'icherzustellen vermogen.

L

Dies ist dadurch_zu erreichen, dass
a) organisch zusammengehörende kleinere Lander,sich zu regionalen

Föderationen zusammenschliessen; ' '
b) die grosseren deutschen Lander auf föderativer Basis rekon-

struiërt, werden. Die Wiederbelebung eines zehtralistisch regierten
deutschen Reiches ware innerhalb einer europaischen Föderation
nicht nur überflüssig, sie ware sogar gefahrlich. Dena die Ëxistenz
eines deutschen Reiches würde eine dauernde Bedrohung des
Gleichgewichtes der politischen Krafte Europas darstellen.

IX. Der Staatsgedanke ist übernational.
Mit eïner Föderation wird in Europa ein Staatsverband geschaf-

fen, innerhalb dessen alle nationalen Strömungen auf kulturellem Ge-
biet voll zur Geltung kommen können, wahrend j ede rein staatliche

Aufgabe in der sachlichen Sphare einer übernationalen Ordnung ge-
lost werden kann.

Nur auf diese Weise ist auch das europaische Minderheitenproblem
losbar.

X. Das europaische Dringlichkeitsprogiramm.
Ein europaisches Dringlichkeitsprogramm muss die folgenden

Punkte -umfassen :

a) die Bildung regionaler Föderationen, wie die Errichtung eiiaèr nord-
westeuropaischen Föderation, einer skandinavischen Föderation,
einer Balkan-Föderation usw. In die gleiche Richtung weisen Be-
strebungen, die die Bildung einer Donau-Föderation, einer nor.v
deutsehen und einer süddeutschen Föderation bezwecken;

b) die Koordinierung der Grundlinien der Aussenpolitik der euro-
paischen Lander; .

c) den Aufbau eines europaischen Polizeiheeres, auf das sich eine
europaisch-föderale Regierung stützen kann. Zu der ersten Auf-
gabe eines ..solchen Polizeiheeres gehort die Ablösung der alliierten
Besatzungstruppen in der. deutschen Landern und den ehemaligen
deutschen Vasallenstaaten;

d^- ï-das Angebot tmd die OrgarrisatiöTi eines europaisetten Béltragés
für die Luftstreitkrafte der U, N. O.;

e) die Ausarbeitung eines gemeinschaftlichen Planes für den Wieder-
aufbau Europas;

f) die Koordinierung der wirtschaftlichen Planungsbüros der einzél-
nen europaischen Lander;

g) die „Föderalisierung" der deutschen Reichbahn als ersten Schritt
/ zur Bildung einer gesamteuropaischen Staatsbahn; die Konsolidie-

rung der „Regimes" der grossen internationalen Wasserwege im
Rahmen der europaischen Einheit; enge Zusammenarbeit zwischen
den europaischen Haf en; die Vereinheitlichung der europaischcn
Verkejhïspolitik ;

h) die „Föderalisierung" der Energiequellen des Rhein- und Ruhrge-
bietes als ersten Schritt zu einer föderalen Verwaltung der Ener-
gieversorgung ganz Europas;

i.' die regionale, und föderale Zusa^nimenarbeit auf dem Gebiet der
Handelspolitik, wobei die marktregelnde Funktion der intereuro-
paischen Zölle den zu bildenden europaischen Wirtschaftsorganisa-
tionen zu übertragen ware;



T j) die Schaf fung einer gesamteüropaischen Handelspolitik ini
i ' men des Weltharidels; ! .

' k) die Vè^einheitlichung der Vaiytapolitik der europaischen Lander;

i 1) engste JPühlungnahirie der europaischen Lander auf kulturellem
i Gebiet,|eine Aufgab"& die d^r ¥ertiefung dés europaischen Be-
| • wusstseins dienen soll. Dazu jgehort der systematische Austausch
L europa%cher Hochschullehrkr|ifte und Studenten-;

i m) die Koo^linjerung aller Massjiahmen zur BekampfUng des Nafio-
und anderer diktatorialer Strqmungen" in Europa.

XI. Das weitere Progranmi für die BHduiig einer Föderation.
1 Das weitere Programm für die Bildung «iner Föderation hatte
u. a, dte •folgSöden Punkte zu umfassen: .

- . 4 - ;
t- ' a) die Schafftyig einer europaischen Münzeinheit;

b) die Einführung einer europaischen Staatsbürgerschaft neben der
i- , fetaatsrechüichen Zug'ehörigieit zu den einzelnen europaischen Lan-
f - dern; """•' , ' " '

f c) die Konstituierung eines «urppaischen Parlamentes als^gesetzge-
l bende Körperschaft; \ -, , •

—-• —tjj) —dte -Srfiaff^ngr einer -earppaisÖi4ëderalen-Gei4ehtsbarfceit- mijt- den , J
dazu gehöï"ertden Organen; , . , i

e) die Vereinheitlichung der europaischen Aussenpolitik und dij j
'• ' ' Koordinierung der Auslandsvertretungen der europaischen Lander. ;

~, >v „. . - M- , * * ,.,,,-*.,,.„_ w. ê

k „ „*- .-.-* -""*• ^ "-
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OW.: a. typ.3?z. • GLJJJOLJLJÏ.
Uw schrijven t

dd-20 Augustus "'46.
onderwerp: "Europeesche actie en de Buropeesche Federatieve Beweging".

Naar aanleiding van TJw nevenvermeld schrijven en onder weder-
aanbieding van het daarbij gevoegde pamflet, deel ik U het volgende
mede.

Het secretariaat van de vereeniging "Europeesche Actie" is ge-
vestigd aan het ïïassauplein 19 alhier.

De Europeesche Actie is een inter-Europeesche vereeniging, die
zich ten doel stelt, met alle daartoe passende, zedelijk gerechtvaar-
digde middelen de stichting van de vereenigde staten van Europa als
politieke en economische eenheid te bevorderen. De E.A. gaat daarbij
in het bijzonder uit van de beginselen, omschreven in het pamflet
"Die Thesen der Europaischen Aktion".

Onder Europa wordt verstaan het Europeesche Continent van de
Atlantische kust tot de Westelijke grens van de U,S.S.R.

De Buropeesche Actie kent een individueel lidmaatschap van
organisaties.

Organisaties, welker doelstelling op werkzaamheden in Euro-
peesch verband is gericht, kunnen lid van de Europeesche Actie zijn,
mits haar doel en haar statuten niet in strijd zijn met het doel en
de beginselen der Europeesche Actie.

De individueele leden, die woonachtig zijn in hetzelfde Euro-
peesche land, vormen een sectie der Suropeesche Actie.

Elke sectie der Europeesche Actie kan door haar bestuur onder-
verdeeld worden in districten.

Twee of meer secties der Europeesche Actie, die binnen een sa-
menhangend gebied gelegen zijn, kunnen een landengroep vormen.

Individueele leden, dit tot hetzelfde district behooren, zijn
bevoegd voor elk arbeidsterrein een districtswerkcomité te vormen.

Het doel der werkcomité's is, voorstellen uit te werken, die
de verwezenlijking van doel en beginselen der E.A. bevorderen en
voor de populariseering resp. realiseering dezer voorstellen zorg
te dragen.

Van 14 tot 22 September 1946 is op uitnoodiging van de Europa-
Union, de Zwitsersche beweging voor de eenwording van Europa, in
Bern en Hertenstein een congres gehouden door de aanhangers van de
Europeesche beweging uit allerlei Europeesche landen.

Behalve de vertegenwoordigers van de verschillende landen,
speciaal van de organisaties van België, Engeland, Frankrijk, Italië
Zwitserland, Griekenland en Liechtenstein, was een bijzonder sterke
delegatie aanwezig uit Nederland, onder leiding van den voorzitter
van de Europeesche Actie, Dr, H. BRUG-MMS.

De uitgenoodigde vertegenwoordigers van Duitschland en Oosten-
rijk konden tengevolge van visa-moeilijkheden niet aan de conferen-
tie deelnemen.

Op het congres, dat werd besloten met een groote manifestatie
op de Rütli, werd een reeks redevoeringen gehouden. O.a. spraken:

Dr. Léon VAN VASSEMOVE (Frankrijk) over de Europeesche
eenwording»

Dr» H.BRÏÏG1AHS (Nederland) over de roeping van Europa.
Francois BONDY (Zwitserland) over de U.E.O» en de Europeesche

federatie.
Dr».P..̂ LuMEERIEHS (JFederland) over de Europeesche aaneensluiting

in den geest van Erasmus.
65) 43228 - '46
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Dr «H .D. SALIHG-ER (Nederland) over de oplossing van liet Duitsche

vraag st uk In hè t kaïër van een Europeesche federatie.
Nicolaus BASSECHES over Rusland en Europa.
prof»Dr»Anna SIEM§EH-YOLIiE3gWEIDER (Zwitserland) over Duitsch-

land en Europa, terwijl
pr.Hans BAUER (Z v/i t s er land), de voorzitter van de Europa-Union,

de manifestatie op de Rütli inleidde.
Voorzitter van het congres was de Heer H.SCHIESS (Zwitserland)*
Op het congres hebben alle aanwezige organisaties zich op den

grondslag van gemeenschappelijke beginselen vereenigd in een over-
koepelende organisatie, de "Mouvement Fédéraliste Européen", met
het doel zoo spoedig mogelijk tot een algeheele fusie te komen» Tot
voorloópig voorzitter van de overkoepelende organisaties werd geko-
zen Dr.H.Brugmans, de voorzitter van de Europeesche Actie, terwijl
in het presidium werden benoemd een vertegenwoordiger van Zwitser-
land, een van Frankrijk en een van Belgift»

In het centraal bestuur van de nieuwe organisatie hebben ver-
tegenwoordigers van de voornaamste federalistische bewegingen in de
verschillende Europeesche landen zitting.

Het secretariaat generaal van de "Mouvement Fédéraliste Euro-
péen" is gevestigd te ' s-G-ravenhage, Nassauplein 19 en in Bazel,
Pürstensteinerstrasse 30 en staat onder leiding van resp. Dr.H.D.
Salinger voornoemd en H.G-.RIgZEL. algemeen secretaris van de Europa-,
Union.

Tot het resort van Den Haag behoort de algemeene coördinatie,
politiek en economie, terwijl onder Bazel ressorteeren de persafdee-
ling, de propaganda, het humanitaire werk, het opvoedingswezen, als-
mede de monetaire vraagstukken.

Toorts werd tot een voorloópig regionale werkverdeeling beslo-
ten en wel in dien zin, dat de organisatievraagstukken in de ïfoord-
Europeesche gebieden onder Ben Haag en in de Zuid-Europeesche gebie-
den onder Bazel ressorteeren.

Onder de resoluties, die werden aangenomen, zijn er twee op-
merkelijk. De eene onderstreept, dat een federatief Europa, noch
tegen de Sovjet-Unie, noch tegen Amerika moet zijn gericht en be-
slist af moet wijzen werktuig van een vreemde mogendheid te zijn.
In het kader van een U.ÜT.O. op federatieven grondslag moet Europa
veeleer trachten een brug te vormen tusschen Oost en West, teneinde
een tegenwicht te vormen tegen ondraaglijk wordende politieke span-
ningen.

De tweede resolutie eischt van de groote mogendheden, dat de
Europeesche landen bij de behandeling van het Duitsche vraagstuk,
hetwelk een diepgaande studi© vereischt, medezeggenschap krijgen en
dat er zoo spoedig mogelijk een afdoende oplossing van dit vraag-
stuk wordt gezocht buiten de sfeer van machts- en prestige-politiek.

Het Centraal bestuur van de Europeesche Actie wordt gevormd
door:

D r «Hendrik BRÏÏQ-MAIS. geboren te Amsterdam, 13 December 1906,
van beroep, volgens opgave v/h Bevolkingsregister, secretaris van
den Minister-President, wonende Ruychrocklaan 209, alhier, voorzit-
ter (kerkgenootschap U.E.)* ïolgens bekomen inlichtingen is hij lid
van de Tereeniging ïïederland-Ruslandj
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Dr*Hans Dietrich SALIHGER. geboren te Könitz (Dld.), 29 April
1899, van Duitsche nationaliteit, van beroep syndicus, wonende van
S ou t elandelaan 63, alhier, secretaris (kerkgenootschap ET.H.)j

Mr.Hans Robert NORD. geboren te 's-Gravenhage. 11 Ootober 1919,
van beroep advocaat, wonende Elandstraat 2» alhier (kerkgenootschap
Rem,);

Mr.Willem VEREADE. geboren te Amsterdam, 15 Juni 1905, van be-
roep journalist, wonende van Duivensteynstraat 6 te Voorburg (kerk-
genootschap Vri$z.Prot.);

Dr. H.K•W. ROSSEN, wonende Guido Gezellestraat 3 te Amsterdam;
Ir. Klaas VONK, geboren te Wormerveer, 15 April 1906, wonende

Nassaulaan l te Wassenaar (kerkgenootschap N.H.);
Mr.Alousius Marie Bernhard DIJCKHQgl'. geboren te Utrecht, 15

Juni 1902, van beroep directeur N.V., wonende Prinses Marielaan 4 te
Wassenaar (kerkgenootschap R.K.);

Ir.S»J«VAH EMBDEN, wonende Voorstraat 79 te Delft,
Het bestuur van het District 's-Gravenhage wordt gevormd door t
Henri Eduard SOHEffffER, geboren te Rotterdam, 16 Juni 1900, wo-J

nende Backershaegenlaan 20 te Wassenaar (kerkgenootschap Ev.Luth.);
Baron Jaqobus Oatharinus Gornelis VAN !T I LI, geboren ie Drie-

bergen Rijsenburg, 6 Juïi 1900, van beroep bankier, wonende Park-
straat 4a alhier;

Mr.Iieonard Dirk PEIS RIJGEEN, geboren te Breda, 16 April 1907,
van beroep advocaat en procureur, wonende Ruychrocklaan 153 alhier,
(geen kerkgenootschap)}

Mr «A .M. B *DI JCKH Offff voornoemd.
Het bestuur van de Sectie Nederland wordt gevormd door:
Jhr.grangois Willem Lambert DE BEAÜffORg. geboren te Renkum

(Gld.)Y 8 September 1883, zonder beroep, wonende Prinsenvinkenpark
13 alhier, (kerkgenootschap N.H.);

R.PEEREBOOM, Jan Steenlaan 2 te Haarlem;
;•.;••. 7.L.VAIÏ B1?ÜËKHÏÏIZ,EN, uitgever van het dagblad "Gooische Klan-
kentt, wonende Kerkstraat 94 te Hilversum;

Prof.Dr.Th.KEÏÏESJLANS. Carmel, Merkelbeek (L) j
A«J * VAN DEK M̂ 'W, Milletstraat 54 te Amsterdam.}

(Je Maintiendrai, Keisersgracht, hoek Molenpad
te Amsterdam;, \Hed.Yolksbeweging)}

Ĵ ohann Ohristlojph. Gerhard ̂ TOSSEIiIHG, geboren te Amsterdam,
28 Augustus 1909» wonende Lange Kerkdam 4 te Wassenaar, (geen kerk-
genootschap) j

Ds.Ogpke grinus HIJICTMA, geboren te Amsterdam, 18 Juni 1902,
van beroep predikant, wonend'e' Hofzichtlaan l, alhier, (kerkgenoot-
schap Doopsch gezinde G-emeente) j

j;r.G-.L.TEG-EIiBERG-, wonende De Ruyterkade 113 te Amsterdam;
D «M«BORGER, wonende p/a firma KUPERTJS. Looleestraat 3 te Al-

melo;
Dr«Me3.Ghr»MOHRlAg, wonende St.Annastraat 40 te Nijmegen;
[̂r«Pieter Al£ons JLAIS3E, geboren te Amsterdam, 24 April 1911,

van beroep bedrijfsJurist, wonende Ruychrocklaan 218 te 's-Graven-
hage (kerkgenootschap R.E,)}

Dr,B.J.MEERgENS, (Kon.Ned.Academie) te Amsterdam;
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Ten aanzien van vorengenoemde bestuursleden, voor zoover zij
in de gemeenten »s-Gravenhage, Wassenaar of Voorburg woonachtig ai-jn
is in de administratie van de Politie alhier niets ten nadeele be- '
kend. Ook bij de P.R.A. alhier komen hun namen niet voor, met uit- >
zondering van Dr. H.D.Salinger, van wien een schrijven is ingekomen
waarin hij vermeldt, dat hij wenscht op te treden als getuige a dé-'
charge in de zaak contra den voormaligen Commissaris MOTTO.

In het schrijven laat hij uitkomen, dat hij in 1545*gevangen
heeft gezeten wegens deelname aan Nederlandsche verzetsbewegingen
onder den naam VAN DIJK en wegens het schrijven van een boek geti-
teld: "De wedergeboorte van Europa". Er is bij de P.R.A. niets te
zijnen nadeele bekend.

Aangenomen kan v/orden, dat vorengenoemde bestuursleden tot
verschillende politieke partijen behooren. Het is vooralsnog niet
kunnen blijken, dat zij uiterst linksch zijn georiënteerd.

Opgemerkt zij nog, dat kort geleden een aantal personen, die
oorspronkelijk lid waren van de Europeesche Actie, zich uit die ver-
eeniging hebben teruggetrokken in verband met persoonlijke geschil-
punten. Door hen werd een nieuwe vereeniging gevormd onder den naam
"Europeesche Federatieve Beweging", welke in groote lijnen dezelfde
doeleinden nastreeft als de Europeesche Actie. - " • -»*-!*•••.-

Het hoofdbestuur van de Europeesche Federatieve Beweging wordt
voorloopig gevormd door: *' ' •~'**'ss*ê *̂ ^

Dr.Johan Benedictus VAN DER TOIJDEEU geboren te Koetaradja,
11 Mei 1899, van beroep "zenuwarts, wonende Prins e vink enp ark l, al-
hier, voorzitter (geen kerkgenootschap);

Jacobus Everardus VAH PIEREND QNCK, geboren te 's-Gravenhage,
15 October 016, van beroep socograaf b/d Zuiderzeewerken, wonende
Groot Hertoginnelaan 95 alhier, (geen kerkgenootschap), secretaris;

Ohristianus Johannes ByiJTENDIJK. geboren te Vlaardingen, 21
April 1916, van beroep ambtenaar v/h Departement van Openbare Werken,
wonende Gentschestraat 189, alhier, (geen kerkgenootschap), penning-
meester.

Het bestuur van de Afd. 's-Gravenhage wordt voorloopig gevormd
door:

Dr «Paul VAN SCHILJFGAARDE ? geboren te Amsterdam, 3 lei 1890,
wonende Ten H"o'vestraat 81/»" alhier, (geen kerkgenootschap) ,voorzitter;

Hendrik Martinus BE LANGE. geboren te Vlaardingen, 2 Maart 1919,
van beroep ambtenaar a/h Centraal Planbureau, wonende Sijzenlaan 38,
alhier, (kerkgenootschap Rem.), secretaris. Hij is geabonneerd op
het blad "Perhimpoenan Indonesia".

pr.Ir.Alexander Winand JohannMAIJER, geboren te Rotterdam,
12 September 1900, van beroep scheikundig ingenieur, wonende Van
Woudekade 3 te Voorburg, (kerkgenootschap R.K.);

£acoba CatharinaBARTELINGS, ongehuwd, geboren te Vlieland,
16 Maalrt 1̂ 18, van beroep ambtenaresse a/d Armenraad, wonende Gou-
denregens traat 118 alhier, (geen kerkgenootschap);

Gerard Joseph HAHM3SRS!CEIN4 geboren te Rotterdam, 13 April 1913,
van beroep ambtenaar a/hDepartement van Economische Zaken, wonende
Laan van Rustenburg 14 te Voorburg (kerkgenootschap R.K.);
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Deze personen behooren tot verschillende politieke partijen.
Haar werd vernomen behooren genoemde bestuursleden over het alge-
meen niet tot diegenen met typisch rechtsche opvattingen.

Het is vooralsnog niet kunnen "blijken, dat zij communistisch,
zijn georiënteerd.

In de administratie van de politie alhier is niets ten nadeele
van deze bestuursleden bekend, met uitzondering van J.E. van Dieren-
donck, tegen wien in 1945 een proces-verbaal werd opgemaakt terzake
huisvredebreuk en beleediging.

In de administratie van de P.R.A. alhier komen hun namen niet
voor»

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
De Luitenant-Eolonel:

J.G-. Crabbendam

Aan het Hoofd van den
(f tralen Veiligheidsdienst
KbX. Mr. L. Einthoven

Badhuisweg 58

SCHMMIJGEN

43228



* *
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G E H E.I..M»

kort verslag vari de op Donderdag, 24 October 194C,
in Pulohri 0tudio te 's-Gravenhage gehouden openbare bijeen-
kozost van de "Europeesche

Omstreeks 20«15 uur werd deze bijeenkomst door een
lid van het voorloopig bestuur van de sectie ' s-Gra,TrenJaage
geopend, waarna hij het woord verleende aan den spreker van
dezen avond, den Heer _Pr «H

Deze ving ai j n rf»de aan met in herinnering te brenger.
de redevoeringen van QHÜROFIIJjL en G-eneraal SMÜTS, die daarin
hebben gezand: "Buropa sta op l " Dit opstaan van̂ Euxopa, zoo
zei spreker, kan alleen tot werkelijkheid worden, wanneer de "'
landen van JSuropa zich vereenigen tot een federatief wer̂ iA-».
deel.

Indien dit niet geschiedt, is Europa verloren. Het is
thans zoo, dat twee tegenover elkaar staande blokken zijn ge-
vormd, te weten Rusland eenerzijds en Amerika anderzijds,
Buropa moet zicli niet door een van die twee blokken laten
aantrekken^ doch dit werelddeel moet zich zelf blijven. Wij
moeten onze eigen boontjes doppen, Wij kunnen dan een stoot-
blok vormen tusschen Amerika en Rusland* Een federatief Europa
moet noch tegen de 3ow j et-Unie, noch tegen Amerika gericht
zijn, integendeel moet het een brug trachten te vormen tusscheu
Oost en West, teneinde een tegenwicht te vormen tegen ondraag-
lijk wordende politieke spanningen."

Yoor wat betreft den wederopbouw van Duitschland vo'erae
de spreker aan, dat dit een kwestie was, welke alleen door
Buropa kan en moet worden opgelost* Dit behoefde niet te be—
teekenanj dat Duitsohland hiervoor voorrang zou genieten bo-
ven andere Suropeesohe landen.

Vooral Nederland kon Buitschland als achterland niet
missen* "Wij zien wel, dat er onder de tegenwoordige omstandigt-
heden van Duitschlands opbouw weinig of niets terecht komt",
betoogde spreker*

Ha de pauze werden door Pr « H<J3RÜQMAJÏS verschillende
schriftelijke gestelde vragen beantwoord^ waarbij hij liet
uitkomen j dat Engeland desgewensoht zeker ook tot de Europee-
scho Actie ZOUT kunnen toetreden»

ïïadat mededeeling was gedaan, dat binnenkort te
J s-G-ravenhage een ledenvergadering zou worden belegd, -waarbiB
een definitief afdeelingsbestuur zou worden gekozen, werd de
bijeenkomst te omstreeks 22,45 uur gesloten,



R O T T E R D A M .

I.D. 1^113/1946. |Volgno.

G 3 H S I M . - /•
Rotterdam,7 Januari 1947.

BUREAU D

Nummer:

Datum:
- / '

Haar aanleiding van onderstaand artikel,voorko-
mende in de Rotterdamsohe editie van het dagblad " Het Pa-
rool %d.d. 5 ïiovernber 1946,werd dezerzijds een onderzoek
ingesteld,waarbij bleek,dat op het aangegeven adres (Base ri-

- burgsingel Fo. 139,alhier) woonachtig is* Brautigam , Johan
George, geboren 6 Januari 1922 te Rot te rdam,s tudeerend ,voor-
malig secretaris van de Afd.Rotterdam van de zgn. " Buropa-

.Aan het hoofd van deze organisatie,waarvan ïïêl c"ê"n-
ïrum in Zwitserland zou z i j n geleden en welke vertakkingen
over geheel Sur o pa had,staat* Sali_ng_er_ ,H.D. ,een emigrant,
tiooh Duitacher van omgine, vermoedeli j k in Zwitserland ver-
bl i jvende en schr i jvende onder het pseudoniem M Hades *.

Daar diverse af deelingen het niet eens waren met
het beleid van S al ing e r ,H.D. - men beschuldigt hem van
dictatoriaal optreden - onts tond er een scheuring in de or-
ganisatie en s t icht te men een nieuwe,onder den naam van
" Europeesch Federatieve Beweging " ,doch ook met hetzelfde
cTuöl , t>yi i ügn. " Pafl-üluropa '".

De af deeling Rot te rdam van de " Euro pa-Ac t ie * .
scheidde zich eveneens af en sloot zich bij de « Buropeesch
federatieve Beweg-ing waan,welke haar zetel heef t te fa-Gra-
venliage. ' ~ " *
" ^ D e afdeeling Rot terdam k a n evenwel practisch a l s
opgeheven worden beschouwd; een bestuur is er niet; en de

interesse voor deze organisatie h e b b e n , z i j n i
'.Kossmann ," Priedrich Karl Heinrich ,geboren te

1 s-Graveahage ,10 Maart 1893,Nederlander ,bibliothecaris van
de Gemeentelijke bibliotheek en leeszalen,wonende Staten-
singel Uo.95c alhier; heeft geen uitgesproken politieke
r ich t ing ,doch is van huis uit een liberale gedachte toege-
daan; e n j

Lopes Qardozo , BIie ,geboren 14 Juli 1907 te
Berchem (B.),Nederlander,leeraar oude talen Erasmiaansch
Gymnasium,hier wonende Breitnerstraat Ho.73a;heeft geen bs-
paalde politieke r ich t ing , i s links georiënteerd en was vroe-
ger een van de functionarissen van " Eenheid door Democra-
tie » .

( Brautigam , J»G. ,voornoemd,bemoei t zich er niet
meer mede ) .

Op het congres te Luxemburg werd opgericht de
* _Mo»ement for World^lederal Government . , " met als secre-
t ar iaat Parijs, waarbij de " Buropeesch federatieve Beweging"
zich aansloot. ~

Afschr i f t .

aüROKBBSOH EBDSRALISMS.
Te



Te Luxemburg vond deser dagen het eerste wereld-
congres van federalisten plaats waarbij organisaties
uit vele landen,waaronder lederland vertegenwoordigd
«aren.De oonclusie was,dat het Europeesche federalis-
me van den aanvang af in het kader eener wereldorga-
nisatie behoorde te worden geplaats t , teneinde het ge-
vaar van blokvorming te vermijden.
Daarom werd opgericht de Movement for World Federal
Government waarvan het secretariaat te Parijs is ge-
vest igd,en een Buropeeaehe suborganisatie eveneens
met zetel te Parijs.Hierbij heeft zich de in Septembei
te Den Haag opgerichte J-tjurQpeeHnïifi "Federatieve B-e we-

"ging 'aangesloten.He t secretariaat van de Rotterdam-
"Ische afdeeling dier beweging is gevestigd Sssenburg-
singel 139.

Verzonden aaniHoofd Centrale Veiligheidsdienst,Javas traat 68
te * s-Gravenhagö.
Procureur Generaal b i j het Gerechtshof,fgd.Direc-
teur van Politie te ' s-G-ravenhage.



a.i s B.i .m»

Europees oh

«ea artikel
van de *Xowua1t

, *H«t iaaraol* -ran 5 I© venter 1946
m*A«&*elisg w^rd g@daa& im de

tor World itAtxsÉl towaonMat* wrfe ®et*l ie
werd - W&B&&®» met aetel te Parijs - ®en Surop«esclie smborgeni-
8a1;±e gesticlit, waarbij sloh aansloot 4® in Septeaato®r '46 t» Den

|>g
ïm p gebleken,

dat in TOT schil lende af de si i rig en van d* ,»*g* «EuropaWLetie1* (o. a.
Rotterdam) oppositie "bestond tegen d« leidïag van deme org&niaa-.

vertoevend.» laider H.S.SallJigcr. TengoYclge va,n een en ander ont-
etoncL een gcharcirlixg in a<s organisatie «n stlclittö man &e

B«weglBg% welk« Jiaar Ketel ïieeft te

aaitr
Ik aoge Tj ferz^ekae «em omterEoel; te wi.llaa

„^ alsmede &f 0©k la B®a Haag
Ó& de afé»'01i-ng "0ok geh»®l ojt gedeelte-

lijk 10 oT>Kpf«^aa a«ar d® slmröp*»«^i f®dtratl*Ye B«w«gisï&*,
• Met öet resultaat vaai het onderzoek «al ik gaarriö i» k«mia

werden gesteld»

HS5 HOOro tAS BBI

J «ö-

te

den Heer
Folitiü,



P O L I T I E

te
'S-GRAVBMAGE.

B

Datum:

INLICHTINGENDIENST G E H E I M...

Doss.' 24/3.

aanleiding van het schrijven van den Gentralen
Veiligheidsdienst, 3.9307, d. d. 17 Januari 1947, betreffen-
de de "Europeesch Federatieve Beweging", wordt verwezen
naar dezerzijdsch schrijven Doss, 24/3, d. d. 22 October
1946, zulks in antwoord op het schrijven van het Hoofd
Bureau Nationale Veiligheid Mo.2644/XXXVII/46 M. K. Geheim,
d. d. 6 September 1946.

Verzonden op 22 Januari 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier,



' P O L I T I E
te

'3-GRAVBNHAGE.

INLICHTINGENDIENST..

Doss. 24/5.

OYJEBEKBHT

f .TST J..
Datum:

KORT VERSLAG van de op Vrijdag, 7"Maa

Volgno.

/van 300 jaar
voor Christus

chri Studio alhier, gehouden openbare bijeenkomst van de
afdeeling 's-Gravenhage van de Europeesche- Federatieve Be-
weging.

Deze bijeenkomst werd te 20.15 uur geopend door den
voorzitter van de afd. 's-Gravenhage van de Eur.Fed.Bewe-
ging, die vervolgens het woord verleende aan den spreker,

y *MV -_ genaamd W.VAIiK, leeraar aan een H.B.S. W.Valk, die vermoe-
delijk in Amsterdam woont, is secretaris van de vereeni-
ging Nederland-^sjecho-Slowakye.

Valk deelde mede, dat de vereeniging Nederland-Tsje-
eho-Slowtokye in Amsterdam + 70 leden telt.

Hij hield een korte rede over Tsjecho-Slowakye en be-
sprak de ontwikkeling van dit land/tot heden, waarbij hij
liet uitkomen den grooten invloed, die MASARYK. BBNESJ en
anderen op die ontwikkeling hebben gehacTi

Vroeger, aldus spreker, richtte Tsjecho-Slowakye zich
in hoofdzaak op V/e s t-Euro pa en had een zekere antipathie
tegenover Rusland. Thans is zulks anders geworden en dit
is te begrijpen, als men bedenkt, dat het land door de
Kussen is bevrijd. Toch is het thans ook weer niet zoo,
dat men zich in dat land enkel op Rusland oriënteert. Inte-
gendeel houdt men de betrekkingen met de Westelijke landen
in Europa in stand en tracht men deze nog te verstevigen.

Zoo ziet men in Tsjecho-Slowakye herhaaldelijk, dat
in den eenen winkel een beeltenis hangt van STALIN. terwijl
in een anderen reclame wordt gemaakt om de Sngelsche taal
te leeren.

Hoewel het communisme in dit land een flinken opgang
heeft gemaakt, is het niet zoo, dat de communisten in de
meerderheid zijn. Bij de in 1946 gehouden verkiezingen fee-
haalden de communisten 1000.000 stemmen en kregen zij 115
van de 300 zetels in het parlement, terwijl zij in 1930
30 zetels hadden.

De nationalisten, de partij van Benesj, hebben 55 ze-
tels, de Sociaal-Democraten 35 en de Katholieke Volkspar-
tij tezamen met de Slowaaksche Democraten 89 zetels.

Nadat de spreker zijn rede had beëindigd, werd aan de
aanwezigen de gelegenheid gegeven tot het stellen van vra-
gen, waarvan door eenige bezoekers gebruik werd gemaakt.

Hierbij maakte de spreker de opmerking, dat het cul-
tureele contact tusschen Nederland en Tsjecho-Slowakye nog
zeer zwak is. Hij achtte het noodzakelijk, dat door de bei-
de landen wordt overgegaan tot uitwisseling van een cultu-
reel Attaché.

De bijeenkomst werd door ongeveer 25 personen bijge-
woond en had een rustig verloop.

Verzonden op 11 Maart 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier,

den Heer Procureur-Generaal.
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f f

Op f Haart 194? heeft to's-GraTenhage, ia
algfaeld van secretaris Tan de vereeniging "Hederland-TeJecho Slowa-

je",kije", op een opsnbare bijeenkomst Tan <3e "Suropeesoïie
B«w«giïign , gesprokan dö|i heer W. Talk, leeraer 1*1,3*,

ffloge ü verzoefeen mij over d«s£«& man en zijn peil*
t iele e inxichten te doan ialichten.

TA» om

Aan den Heer Hoofdooirmiisaaris
tam FKkltii* ' '' ' ' • ' • •

" . • : t * • • • • • . - .
A.-II •. i &• P A * •

dez«a;

Crabbeadam.



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 1 188/4 V

Uw brief: B.lKUlB.

Onderwerp: vv.Valk.

Bijlagen :

Geheim.

Amsterdam, l April 1947.

Volgno.

- 3

De personnll» vun W.Vtilk zijn ,,ls volfrt:

r SAg.eel.oren te Mmt,lau»»aeel (Frieslonalle

- -

een

gen gehouden over Tajeohoeïowakl f j J

Jjok^s van Zljn aana verschenen het boek geïiteld -5o' Ae

Verzonden t nl "nóóf d
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GEHEIM.

9 April

Sa*

Inlicfe tingen. Jk ^^ w verzoeken ai j wel te willen
ten omtrent de personalia en de politieke oriönteering vaut

§.H.g.T«ROS3£Tt wonende Guldo fesellestraat 3 te Amsterdam, lid van
t Centraai !éestuur der Buropeeeehe Actie voor Federale Unie»

Beaselfde gegevena nou Ik eveneens gaarne ontvangen van t
i.J.vaa der LEEUW,wonende Milletstraat $4 te Amsterdam»

te Aaaaterdaai«wonen
^^^gg^ wenend* de Baijterkade 113 *e Aaaoteydam» allta lid.

van Het Bestuur der Sectie Nederland van de Europees che Actie voor
ïederale ÏÏnie «a
Ia» , MtS ._ HOOQiroi JK* wonende Vondels traat 13 te Atneterdam, Voorzit -
l«r van fee t B«B iuur der Sectie Nederland van d* Bewtgijag voor
rale Wereldregeeriüg.

Heer Koofdeommisearis van
ïelitie te A M 3 I E H J A M .

0oll«

Het Hoofd van den
CEHÏBAMH VEÏLIÖHEUSDIj-HSf
Kamena deseai

3 * G.Crabbe ndasu



BS.13343-
9 April

3lfi< MN.2 JE B s i

laliohtlngeü»
Ik moge ü veraoeken mi^ wel te willen inlichten

omtrent de personalia en de politieke oriönteering Taai
Ir.S»f,.VAH BjfBHjjHt wonende» Toorsti-aat 79 ta

lid van het centraal 'öütftiin?~Itr S«otie Nederlaad van dl
Europeeschs Aotit voor Federale Unie.

Ett Hoofd van den
OEHÏBALKH V1ILIGHEIDSDIEN33!
K - m e na deaeni

Aan t
Den Heer Oommiesaris van Politie
te P B L g $ .

Qollt



9 APJfll

BI.13342,

Sm. MN.2 g E H BJE..M,

Inlichtingen»
omtrent de

Ik moge ü verzoeken all wel ie willen inlichten
en politieke oriinteering vaat

l.Kt§MB|OjQIL wonende Jan Steenlaan 2 te Haarle»,
van net Bestuur eer seéil* Nederland van de Suropeeache JLe -

tli voor federale Unie.

Het Hoofd van deA
. CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST

Hamen» descnt

in Heer Hoofdoomm*van Politie
tt H> A E.^L.ji.jJa
Colli ^

J.a.Orabbendam.



BX.133U.

U2

9 April

GEHEIM.

Inlichtingen. Ik moge ïï Yeraoeken ̂ -j wel ̂  wiuên
omtrent de personalia «n de politieke oriënteering Taai

gRO£3HüI2£| wonende Kerkstraat 94 te Hilrereum, lid
van net Bestuur air Sectie Nederland van de Buropeeache Aotle
voor Federale unie,

Het Hoofd van den
OEKÏBALEH VSILIGHEIDSDIiJJST

de se At

Aan t
Den Heer Commissaris van Politie

H I L V E R S U M . J.G.Crabtendam»

Colli



13340.
9 April

Sra. m.2 G E H E I M

Inlichtingen. Ik moge ^ verzoeken ai3 wel te willen inliohtea
omtrent de personalia en de politieke orlinteering van t

8,H,BORGBBai wone nde Looleeetraat 13 te Almelo, Bestuurslid
er Seo t ie Nederland van de Earopeesohe Actie voor federale

Unie.

Het Hoofd van den
CEJS2BA£EH VEXUGHBIDSDIEN3»
Kamens deseAt

Aan i
Ben Heer Comm.van Politie
te A L ME L 0.

Colli

J.G«Crabbendam*



.13331.

fflT.2 S H B I M,

9 April

Inlichtingen.
Ik moge ü verzoeken mij wel te willen

omtrent de personalia «a de politieke oriönteering van f
Mej>Sr.Chr,MOHRMA.H. wonende St.Annaetraai 40 t«

Nilmegen, Bee-tuuraiia aer geotie Nederland van de Europeeache
Aetle voor federale Unie,

Het Hoofd van den
QENTHALEN
Namens dezeni

D*n Heer Conraiesaris van
Politie t« » IJ M £ G B
Qelli ̂

J.Ö.Crabbendam.



9 April

11.13338 ^

9». M8.2 S S H S I M,

Inlichtingen, Ik mo^ n verzoefceil ,&< wi $e willen inlionten
omtrent de personalia an de polititk« orlönteering Tani

Prof»BTtih»KEül|mM8| wontndc tt Merkelbeê ï,),
B«etuurslld der s«ctie peaenana van dt Europteach» Aotit
yoor ptd«ral« Unla.

Het Hoofd v&a den
, CENXBALES VEILIGHEIDSDIENST

\ Name na de se n t

.ftnj J.Q-.Orabbendam,
Jen Heer Diatr«Commandant der
fUJfcspolitte t*
ST1 A S « B I G H g.

Colli //:



9 April

typ. TV» 3. mmm,

Internationaal Congres der
Europeesche Actie.

/ƒ•

In "de Vrije Katheder» van 4 April 1947 wordt
een groot® Openbare Vergadering van het Internatio-
nale Congres der Europeeaehe Actie op Zaterdag 12
April a.s* om 2 uur 'a-adddags in Hotel "Krasnapola*
kyw te Amsterdam aangekondigd,

Be.Ia|ligBtellenden kunnen deae vergadering bij-
wonen op Vertoon van een toegangŝ aart, die of
schriftelijke aanvraag gratis'wordt toegeaonden door
het Secretariaat van de Nederlandsohe Sectie der
luropeesehe Actie, Heerengracht 99 te Aasterdaia (C.)

Ik moge U verdoeken mij omtrent desse openbaren
vergadering en ** aoo mogelijk - omtrent het geheele
congres uitvoerig te willen doen inlichten,

tevens veraoek ik U mij te willen doen inlich-
ten omtrent Brs.J»Meilof IJben, Secretaris van de
lederlandsche Sectie der Kuropeesche Actie, Heeren-
gracht 99 te Amsterdam (C.).

HBÏ HQOED VAN DB» CEIffiAlEH
f VBILiaHBIPSDIEISÏ

y/ namens dessen»

J.S,Crabbendam*

Ben Heer Hoofdoommissaris v.Politie
te

C.oll.j



Inlichtingendienst- Delft

r̂, 325/47 . " BUREAU
Delelf t, 12 April 1947

1

Naar aanleiding van Uw schrijven tld.9 April 1947/

, Hr.B.X. 13343,Geheim,betreffende Ir.S.J.van Bobden,wonende

'Yoorstraat 79 te Delft,bericht de I.D.Delft ü het volgende:

Samuel Josua van EMBDEÜf,geboren te Amsterdam, 13 October

190f,ingenieur,woont thans Ifieuwe Plantage 67 te Delft.

.Hij vestigde zich op 25-Maart 1936,komende van Haarlem

te Delft.Hij is werkzaam aan de Technische Hqogeschool £e

Delft.

Hij is in .alle opzichten betrouwbaar en h^eft tdjdens de~

bezetting yeel illegaai werk verricht.Hij is de politieke

.richting ,van üe.Partij van de Arbeid toegedaan.

2ijn naam komt in de dezerzijds gehouden administratie

niet voor. • v

. . . . • ' • ' - , ' I.D.Delft

Aan den Heer Hoofd van den C.V.D. • • ;

Ja-vastraat 68

's-Grravenhage. ' •
Volgno.

l 5 APR194?



E H S I M

Ik moge tJ verzoeken alj wel te willen inlichten
omtrent de personalia en de politieke oriinteeriag vaat

ff.V.tlIMiU wooende Langstraat f O te AL _
iid van bet Bestem r oer Heaeriandscise Sectie der Beweging
Federale fereldregeering. ^^

Eet Hoofd van denossmLis irir
ïïanwna dezeni

; Aaas
\n Heer Comaiiflearia raa
\ü tt A £ K M A A ».



MLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. T529/1947

Uw brief: B.X. 1 334Z_ ' / > / Amsterdam,

Onderwerp: Internation aal G ong r e s
der Europeesche Actie.

Bijlagen: " • "•"

/IQ 4-

Geheim.

yftpwtr

c,

Volgno.

k 9 APR.19tó
' '

In antwoor bovenvermeld schrijven, jd, d. __9 April ̂ 1947;
worden medegedeeld: ,

&~^*A «^.^^^-f^^Sf^rvi^'iX'
De ''Europesesche Actie" is de ülederlandsche Sectie van de "Union
Eu rop*ejemie '""3esIJFeèfearlJ.i st e s " (U.E.F.), waarbij een twintigtal or-
ganisaties uit verschillende Europeesche landen zijn aangesloten,
die zich ten doel stellen bij te dragen tot de vorming van een

zie*1 in alle opzichten geheel zelfstandig
zal weten te houden.

Uit de statuten van de "Europeesche Actie" kan het volgende, als
meest belangrijke worden weergegeven:

Artikel 1: De veree&iging draagt den naam "Europeesche Actie". Zij
gevestigd te ' s-dravenhage. ""™-"";--•——"-•"-
De vereenigimg is opgericht op 29 Januari 1945*

. Artikel 2: De Europeesche Actie is een in t e r-Europeesche vereenigi^
die zich ten doel heeft gesteld, met alle daartoe passende, zedeli,

c I5^Seree*1"tvaardigde middelen, de stichting van de J/jereenigde ^
y^ Euroj)a_ als poli^^^..gn^^c^nomische eenheid te "*bevo°fd"ërën.T

jEffr*opa"wordf^hTerbij ver"sTaan"Tfiét Europeesche Continent van de At-,
lantische kust tot de westelijke grens .xajx~,Ji£-Jl*,j3. S. E*
Artikel 3: De Europeesche Actie kent een individueel lidmaatschap en
een lidmaatschap van organisatie. .,-'
Artikel 4: Individueel lid kan ieder staatsburger van een Europeesc^
land, alsmede iedere in Europa gevestigde st^atlooze zijn. /
Royement van een individueel lid vindt automatisch plaats wanneer /
den betrokkene bij vonnis het actief respectievelijk passief kies-/
recht en/of het recht tot het bekleeden van openbare functies .is ..,./
ontzegd, (
Artikel 5: Organisaties, welker doelstelling op werkzaamhed/
Europeesch verband is gericht, kunnen lid van de Europeesch/

mits haar doel en haar statuten niet in strijd zijn D
en de beginselen der. Europeesche Actie.

Artikel 8 noemt als soorten van vergadering binnen de org
van de Europeesche Actie: Districtsledenvergadering, Sec

(^Agadering,. Vergadering van de landengroep en Europeesch Cc/
Artikel 17:. De geldmiddelen der Europeesche Actie bestaan

;i; ̂ Ji|\tributies, giften, legaten, erfstellingen, schenkingen en ^
j C " z i n s . . ' -

Organisatie van de Europeesche Actie L
De leden van"! de Buropeesche Actie zijn in districten samengeva
De districten van Nederland vormen de Se_ctie Hedgj?land, Het be/i
van de Sectie Nederland wordt gekozen door de afgevaardigden T ;
districtsbestu ren. Verschillende nationale secties kunnen zie' l

1000-10-46
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landengroepen vereenigen, Zoojaullen de secties van Nederland, België
en Luxemburg de 3Sroprdwest-iBaiytopeei3icM .landengroep vertegenwoordigen.
De afgevaardigden van. d"e De sturen" ae r landengroepen vormen het Euro-

Seesch Congres, Het Buropeesch congres kiest het Centraal Bestuur,
et Centraal bestuur kiest het presidium.

Centraal Bestuur;
WJ^ TSi

Bè^&KDr. H. BEUGMANS, Den Haagï(t^'v£~^ " „•-A <s*v,wJ
PP^*J)r. H, D. SALINGEH, Den Haagïl^^^J^^^.^^ K " ^ t J ' ^

K l Mr. W. VERKADE. Den Haas; fkUuJCTW^ v* /*•-<;-w T.&VI~~ .-p~*~~t^t, «~~~^ „.«T .̂X^f Mr, W, VERKADE, Den Haag; S'Ju^^^^u v* »-
— | Mr. A,M.B.UEJCKHOFF, Wasëe'10'̂  '^ *"
X l Ir. S. J.vam EMBDSN, Delft;
X «Mr, H,E,NOED,- Den Haagsf"1" .
^ » Dr. H.K.W.EOSSST, Amsterdam;
X l Mr. B..SASSBH, Vught; $.
•— | Mr, K. VONK» Wassenaar;

fl ti*J tXAtf/X^U.

t*n, HAMi—tlc

-*^<-fc+v-̂ î dT***t*A ^

^L k

Bestuur van. _ _ d e ̂ Ne _de rl andsche Semctie^
«f§E.K.L.M.BAUir>ARTM, Den Haag;

Jhr. P. W. L. de BEAU POET, Den Haag jjlWf
-Mr, P.A,BLAISSE, Den Haag;^^^^^r

C, J, van BEOEKHUIZM, Hilversum;'- — oc
-J' D. M. BOEGEE, Almelo;/S^^t^^fc3U«U-^

Ds. O.T.HYIKEMA, Den ^aag; ̂ ^^:^-^
prof. Dr. Th. KMJLEMAETS, Merkelbeek;
^A. J. van der LSEÜW, Heemstede;
Dr, P.J.MEEETMS/Amsterdam;^,t

Me j. Dr. Chr. MOHEIIAKN, Ni jmegen;
A.MOZES, ' Amsterdam;

- m-, — ̂ «.HU~-$G
A.MOZES, Amsterdam;

Kl E.PEEHE-BÖCM, Haarlem;-, — ^«.HU~
|f Mr. G. BVYGEES R i sr. . ,
l J. C. J. WÏÏSSELIHG,
f Mr. I.OPSTELTEN, Amsterdam;
| Mr. E. SASSEN, Vught;
l Ir. G. L. TEGELBEEG, Amsterdam;

Drs. J. MEILOF YBM, Amsterdam.

Het doel van de Europeesche Actie blijkt uit de volgende stellingen:

1, Tegen het defaitisme en voor een internationale orde:
Wie de politieke en sociale problemen als onoplosbaar beschouwt en

niet de verantwoordelijkheid aanvaardt om er een oplossing voor te
zoeken, helpt mede het gevaar van anarchie en revolutie te vergrooten,

\. Vrede door het stichten van een bovennationale rechtsorde;
t. De mogelijkheid tot het stichten van een voor alle volkeren gel-

dende en bevredigende internationale rechtsorde is in principe gege-
ven en haar verwezenlijking is afhankelijk vsn de vraag, of de leden
van die rechtsorde bereid zijn, zich aan dezelfde fundamenteele nor-
men te onderwerpen, waarvan zij de naleving binnen hun eigen staats-
bestel als vanzelfsprekend aanvaarden,

3» Het internationale evenwicht van krachten»
Een noodzakelijke voorwaarde voor het opbouwen van een dergelijke

rechtsorde is het geven van een tegenwicht tegen de huidige ontwikke-
ling van twee steeds omvangrijker wordende blokken, die in hun ouder-
lingen machtsstrijd eiken zwakkere dreigen op te slorpen of fijn te
malen, „ ;

4. Europa' s eigen roeping:
Europa moet opkomen voor een eigen roeping, die zoowel ligt op

geestelijk terrein als op dat der staatkundige en maatschappelijke
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vormgeving. Deze roeping houdt in:
Het streven naar den rijkdom der verscheidenheid en het afwijzen van.
den drang tot alomvattende eenvormigheid;
het erkennen van de waarde der persoonli jkheid, die zich tegenover de
verschillende gemeenschappen waarin ai j staat op grond [v art geestelijke
uitgangspunten verantwoordelijk weet;
het afwijzen evenzeer van leer en practijk van de alles aan zich on-
derwerpenide gemeenschap als van een abstract individualisme, dat den
mensch van iedere gemeenschap tracht los te maken»
De staatkundige uitdrukking van deze roeping is het federalisme, als
eenige weg tusschen gelijkschakeling en versnippering. Federalisme
biedt aan elke levende gemeenschap vrije ontplooiingsmogeli^kheid
binnen een organisch verband, van wat bijeen hoort.

5. Europa en de organisatie der Vereen! gde Naties:
In een wereld van machtsstrijd is het echter onmogelijk een %ro-

peesche federatie te doen bestaan. Daarom zal Europa met al zijn ener,
gie moeten streven naar hetvormjLngvan de UéJNL 0. tot een federatieve
0 _ - . . . ma*iiii*fxa*iiiaii~i*i*'i'*i*m^mHt^vmwmmaiiHaHll&'i'> «s«»«<w«»!w«™»»>sisi«a«w»MÏw«î ^

ó. De basis ^oor een Europeesch initiatief:
landen moeten gezamenlijk komen tot een plan voor de

econiomische eni politieke reconstructie van Europa op federatieven
grondslag. Een dergelijk plan moet iedere bijgedachte aan een Euro-
peesch chauvinisme vermijden en de daarmee samenhangende bloj

7. Etaropja^s gren z en ;
K het" Oosten eindigt een op f e de rat i e ven groiidslag vereenigd Euro-

pa daar, w aar aan" "den mensch slechts essentieele beteekenis wordt toe-
gekemd als deelgenoot van een collectief verband. Wat de westgrens be-
treft, behoort Engeland geestelijk ten volle bij Europa.

8, Het EuropeesGhe evenwicht van krachten.
He t is ge wen scht , dat de Europeesche Federatie niet door groote en

kleine lamden wordt gevormd, maar door omgeveer even sterke groepee-
ringen, die in staat zijn het evenwicht der politieke krachten te
waarborgen,

9' De sjaatsgedachte is bovennationaal!
Door" de vorming van ongeveer even sterke groepeeringen wordt in

Europa een rechtsverband geschapen, waarbinnen alle nationale stroomin
gen op cultuurgebied tenvolle tot hun recht komen, terwijl echter voor
belangrijke overheidstaken de zakelijke sfeer van een bovennationale
orde overheerscht. Alleen op deze wijze wordt ook het m/inde rheden-
probleera opgelost.

l O Het Europeesch urgentie-programma:
Dit moet omvatten:

a. het vormen van regionale federaties;
'~ -b, coördinatie van de hoofdlijnen van de buitenlandsche politiek van

de Europeesche laaiden;
c, het opbouwen, van een Éuropee sch politieleder ten dienste van het

Europeesch beleid, me t ai s eer st ë"~TaaK""ïï'e "aflossing van de gealli-
eerde bezettingstroepen in de ^uitsche landen en de voormalige
vazal stat en;

d, het aanbieden van een gezamenlijke bijdrage tot de luchts_trijd-
krachten van de U.N. 0. ;

e. het uitwerken van een gemeenschappelijk Europeesch herstelplan;
f. coördinatie van de nationale planbureaux der Europeesche landen;
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g» f ede r al i se e ring van de "Reichsbahn" als eerste stap naar een
Buropeesch beheer der spoorwegen, het uitwerken van de regimes
der internationale rivieren in het kader van de Suropeesche een-
heid en het tot stand brengen van een breede samenwerking van
havens en vervoertakken;

h, f e de r al i se e r in g der energiebronnen van het Rijn- en -^ergebied als
eerste stap naar de federaliseering van de energievoorraden vam
geheel Europa;

i. regionale en federale samenwerking op het gebied der handelspoli-
tiek, waarbij de markt re gelende functie, die tot dusverre aan het
heffen van nationale invoerrechten was verbonden, vervangen wordt
door de marktre gelende taak van de te vormen Europeesche bedrijfs-
organisaties;

j, het vormen van een eigen Europeesche handelspolitiek in het kader
van den wereldhandel;

k, eenheid in monetair beleid;
I. nauw contact der Europeesche landen op cultureel gebied ter sti-

muleering van het Europeesche besef;
m, coördinatie van de bestrijding van nationaal- socialisme en andere

dictatoriale stroomingen, in de Europeesche landen.

II. Vërjdere perspectieven voor de vorming van een. Mirppeesche fede-
ratie zijn

a» Europeesche munteenheid;
b. een Europeesch federaal staatsburgerschap;
6. een Buropeesch parlement als wetgevend orgaan;
d» een Europeesche federale rechtbedeelmg met vorming van de daar-

toe behoorende organen;
er gemeenschappelijk gevoerde buiten! atxdsche politiek en gecoördi-

neerde vertegenwoordiging der Europeesche landen.

x x x

Verslag Congres.
m sterdam» in de zalen van

, , , . . -,
een tachtigtal

gedelegeerden uit verschillende Europeesche landen weïé deelgenomen,
o. a. uit België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zwit-
serland, Italië.

" ;> L- Volgens een persbericht zou de Nederlandsche Eegeering geen toestem-'
verlegen- ^^g hebben verleenid aanAOostenri jk en Duitschland, omdat zij dit
woordiging n0 te voorbaris achtte.
van

De openingsvergadering werd gehouden op 11 AprilV\in het meergenoemde
"Krasnapolsky".-ic

l/ De voorzitter van het Centraal Bestuur, Dr. 4»'Brugtaans, heeft de
aanwezigen welkom geheeten, waarnalUwethoudei/Mr. van Wijck, namens
Het gemeentebestuur van Amsterdam, de congressisten begroette.
De secretaris- generaal van de U.E.F., de Êransche journalist A. MARC«
zette het streven, van de vereeniging nader uiteen.
Namens de Fransche' en Bngelsche delegaties werd eveneens het woord
gevoerd.

Op Zaterdag 12 April 194-7, des namidags, had een groote openbare
congreszitting plaats, waarvoor gratio toegaitgakaarten konden worden
aangevraagd. Met inbegrip vann de delegaties, gasten, persmenschen,
enz., waren ongeveer ^O^ belangstellenden aanwezig, bijna allen kenm
li-jk- behooremde tot de meer intellectueele bevolkingsgroep. Onder de
aanwezigen bevonden zich een tweetal personen in het uniform van het
Nederlandsche leger en de distinctieven van majoor.
ïn- d»- Zraal waren geen leugeay-Jv3retrg^«a~Qf opandoeken aangebracht. -Het
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waa, door enkele bloemkwe-ekfrra uit Aalsmeer, .stegffi-ig—doen—een-

voudig veroierd.
Achter de bestuurstafel hadden, naast den voorzitter, de sprekers van
deze bijeenkomst plaats genomen.
N-freh V&-O3?-, nooh tijdeas, noefe^-na d»- vergadering werd ge-e o-M e-o£»ea?é:,

De vergadering stond onder leiding van Mr. E.M. J,A,SASSEN. g&fe
8 September 19-11, 'i44^von de Tweede Kamer der Stat en-Generaal voor
de Katholieke VolksplirtTj, wonende Van Heurenlaan 2 te Vught N .-Br,,
die achtereenvolgens in de Fransche, Engel sche en Nederlandsche taal
de aanwezigen begroette en daarbij in het bijzonder verwelkomde de
vertegenwoordigers van den Ministej^JiLBfl&ident, de Departementen van
^itenlan^Lafih/i Zaken, Waterstaat, Iconomische Zaken en Sociale Zaken,
Ook de Pransche Ambassadeur en de Apostolische Nuntius hadden zich
doen vertegenwoordigen, hetgeen door den voorzitter zeer werd gewaar-
deerd.
Mr, SASSEN betreurde het, dat de Nederlandsche Regeering had gemeend
aan de Duitwche gedelegeerden verblijfsvergunning te moeten weigeren.
Hij verklaarde in dat verband, dat ook Duitschland in het te vormen
federatieve Europa zijn plaats zal moeten innemen.
opreker weigerde te gelooven aan den ondergang van het Avondland en
verklaarde, dat wij alleen door intense samenwerking uit de diepte
van de oorlogsellende konden worden opgevoerd naar een betere ge-
meenschap.
Hij betreurde het, dat eenige van de aangekondigde sprekers verhin-
derd waren tegenwoordig te zijn.
Vervolgens gaf hij het woord aan den Zeereerwaarden Pater Pierre
GHAILLET, een vooraanstaand figuur uit de Fransche verzetsbeweging en
directeur van het tijdschrift "Témoignage Chrétien" der "Cahiers du
Nouveau Monde". Pater QML1ET is ook directeur van de "Cosor", het
Fransche equivalent van de in Nederland bekende "Sticht in g 1940-$5'>

' VX

In een gloedvolle rede, uitgesproken in de Fransche Taal, wees deze
inleider er opf dat dringend iets moext gedaan worden om te voorko- .
men, dat de verschrikkingen van den oorlog opnieuw dt wereld zouden
teisteren. Hij moest constateeren, ..dat de vroegere geallieerden thans
hun tijd verpraten en geen enkel vraagstuk tot een behoorlijke oplos-
sing brengen.
De Europeesche federalisten, zoo betoogde hij, zijn vijanden van oor-
log en geweld en daarom zijn zij aangewezen om de moeilijkheden van
dezen tijd'op te lossen. Hij achtte het een noodzakelijkheid, dat
EU al and en het Westen elkaar ̂ be ter ..,,,zgijdjsn |jg§an..jbjejgji.|.^fen.. De federa?-
lïstische "g '̂acnT8*""-mö'eïï;'™aïJs""Kè1; ware een geloof en een overtuiging
gaan worden, om op die wijze ook den moeilijken practischen arbeid
te kunnen verrichten. .

Door den volgenden, spreker, Golonel E VELIJN KIN G. lid van het Lager-
huis voor de Labourparti j, woordvoerder van de En gel sche delegatie,
w«rd verklaard, dat men ini Engeland niet vergeten is welk een be-
proeving de oorlog is geweest voor het Nederland sche volk. Hij ver-
klaarde, dat Engeland bij Europa behoort en dat daarom het idee van
Churcliill voor een Vereenigd Europa zeer juist is. Ook Attlee, zoo
ging hij voort, is een voorstander van de federatieve gedachte en h-e e j
heeft dam ook verklaard, dat Europa z.ich zal moeten vereenigen of
ondergaan. Hij noemde dit het meest dringende probleem van de naaste
toekomst.

Mr. PLO b e rt AHON« e en vertegenwoordiger van de Fransche Sectie, noemde
de federatieve gedachte een geloof, een filosophie en een methode.
Hij gaf een historisch overzicht van het federalisme en merkte op, dal
de aanhangers van deze gedachte te kampen zouden hebben met ernstige
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moeilijkheden , omdat een ingewikkeld probleem door het groote pu-
bliek niet graag wordt aanvaard.

Mr. BBITYZ, de cultureel attaché van de Tsjecho-Slowaaksche legatie,
sprak, in de ^^^^^S^&S^^*3^* over het werk van zijn land tot ver-
dieping van de"""^Eemati<3nale betrekkingen. Hij achtte dit een van de
eerste taken voor de federalisten, om daardoor uiteindelijk te gera-
ken tot een werkelijke eenheid, waarop ook het streven van^Masarjk en ;
Bene s j was en blijft gericht.

— i

Thomas__ OLSM,een zeer jeugdig vertegenwoordiger van de ^federalistische'
beweging uit Denemarken, v«rklaarde, dat in zijn land nog niet veel i
belangstelling voor dit streven bestond, maar dat het kleine groepje
toch reeds contact onderhield met geestverwanten uit de overige Scan-
dinavische landen. Hij was er van overtuigd, dat alleen de federatieve!
vorm de huidige internationale moeilijkheden zou weten te overwinnen
en de«Ld een beroep op de aanwezigen tot verbreiding van deze gedachte.

Ook de Fr arische afgevaardigde, mademc-iselle TBINQUIEE, sprak in soort-'
gelijke bewoordingen) over de noodzaak van een federatief opgebouwd
Europa.

Dr, Ernst von SCHENCK, een Zwitsersch publicist en hoofdredacteur van
de " Schwei z e r Ann al en" dankte voor de gelegenheid hem geboden, hier
te kunnen spreken. Door den oorlog was de band Nederland-Zwitserland
verbroken. Hij was er van overtuigd, dat juist de kleLne landen een
&eer groote rol zouden spelen bij de totstandkoming van een werkelijk
federatief Europa, waarnaar ook door <%itserland zou worden gestreefd.
Hij betoogde verder, dat de Europeesche landen zich, tesamen met het
Oosten en het Westen, in den afgeloopen oorlog hadden verzet tegen het
gevaar, dat voortkwam uit Europa zelf. Nu zullen wij ons moeten ver-
zetten tegen een bedreiging uit het Oosten of het Westen. Wij willen
niet ingeschakeld worden bij een der blokken, die zich thans ontwikkei
len. Europa heeft een zending tra s s ch en Oost en West. Onze taak in de
naaste toekomst zal iijm te herstellen, wat Duitschland heeft ver-
zaakt: een brug te bouwen tusschen de groote machten in deze wereld.
Het federatieve Europa moet zóó sterk worden, dat; de groote tegen-
standers Oost en West vertrouwen hebben in onze macht, waardoor de
wereldvrede verzekerd wordt. Daarnaast moet onmiddellijk een aanvang
worden gemaakt met het in federatief verband oplossen van de sociale
en economische problemen.

Als laatste spreker werd het woord gevoerd door Dr, H,. j&jjUGMANS, alge-
meen voorzitter van de Europeesche Actie.
Hij meende uit het gesprokene op deze openbare congreszitting de vol-
gende gedachten te mogen trekken:
1, Door het ontbreken op deze vergadering van goedwillende elementen
,uit het DuJ.ts^ewjsjflik„,was een leemte ontstaan, die bij een volgende
/ gel e genher3™"ïn iede r gevel moest w orden opgeheven. De nog te veel
/heerschende gedachte: Weg met de Duitschers! is fataal en maakt een
(werkelijk federatief Europa onmogelijk.,
2. Centrale problemen op alle gebied vragen een centrale, dus federa-
tieve oplossing.

?>. De ontwikkeling van het economisch leven eischt een internationaal
apparaat, dat de welvaart van alle volkeren kan garandeeren. Deze
eenheid van economie mag nooit zonder of tegen het oude Europa tot
stand komen,

4. Europa heeft als een "Rijk van het midden" een belangrijke zending.
Blpkpolitiek voert maar den, absoluten ondergang.
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C

5» Ondanks verschil van religie of nationaliteit was de conclusie van
alle sprekers: Nimmmer mag Europa het slachtoffer worden van de poli-
tiek van een. der wereldmachten.
Spreker riep de aanwezigen op met het idealisme uit den verzetstijd
zich nu te geven aam het werk voor een krachtig federatief Europa,
waar niet het mat i on al isme als scheidsmuur zal bestaan, maar een
gezond patriottisme de redding zal weten te brengen.

De voorzitter, Mr, SASSEN; , sprak hierna het sluitingswoord, waarin
hij dank zegde voor de belangstelling en de aanwezigen aanspoorde tot
actieve medewerking, waardoor met God' s hulp een beter Europa sou
kunnen on t st aam.
De- vergaderden --gingen daarop 'Puolyérgruiteeii:.

X X X

Op 13, 14,15 en 16 April 194-7 werden hui shoudeli jjke. begp. rek^ngfin ge-
houden, waarbij o, m. het u r genti ep ro gr amm a, z o oals ~ dat in " 'd' i t rapp ort
werd weergegeven, aan een uitvoerige discussie is onderworpen. Zeer
veel aandacht werd daarbij gewijd aan het probleem Duitschland.
Algemeene richtlijnen werden opgesteld en uitwisseling van gedachten
en ervaringen vond plaats.
Tot belangrijke resoluties of bi jz.omdere acties werd niet besloten.
Het geheele congres moet gezien worden als een voortz.ettrmg van de
besprekingen, die in 1946 te Hertsheim (Zwitserland), Parijs en in
Luxemburg werden gehouden,
Als waarnemer voor Winston Churchill was op dit congres aanwezig
diens schoonzoon Dancan SANDYS. Men streeft namelijk naar een fusie
of volledige samenwerking tusschen. de U. E. S1, en de "Europeesche Liga"
van Churchill. De voorbereidende besprekingen dienaangaande schijnen
reeds ver gevorderd.
De "Europeesche Actie" kent geen eigen tijdschrift. In verschillende
landen verschijnen bladen, die zich eveneens stellen op het standpunt
van een federatief Europa, In Nederland geldt als zoodanig op de
eerste plaats "'t Keerpunt".

<*e>l

Het aantal buitenlanders, dat op dit congres aanwezig was bedraagt-
ongeveer 70.

personalia van den voornaamsten organisator^^trTlït congre-&-ioT3.en
Jan MBILOF YBM. geboren te Amsterdam, 9_J3<rtr3b~er 1913r-dxrc:&orandus in
de geschiedenis, Heerengracht 99*^«nSferdam-GentrlTm. Het is niet kun-
nen blijken, tot welke p olitieJeeri enting deze man behoort, maar aan-
genomen mag worden, dathi^rechts georiënteerd is. Hij is verbonden
aan de redactiestaf^^an^het nieuwe Maan blad "Atoom" een uitgave van
de Sticht
In de^dJöènTstratie van het Hoofdbureau van Politie komt hij niet voor
Qoj£^£nie karthoteek van de P. R. A, staat niets in zijn nadeel vermeld^

^ X X X

In verschillende dagbladen en tijdschriften is aan dit
aandacht gewijd*

fs eenige

"Je Mainiti endrai" van 4 April 1947 namejwr^advertentie en artikel op,
waarin het een en ander over doei^feetlïng^congressprekers werd mede-
gedeeld.
"De Nieuwe ^Vlam" van 5 April 1947 kwamen eveneens, naast

een. soortgelijke uiteenzetting.een adverte:

"Amsterdammer", "Yrije Katheder" en "Linie" van 4 April j.l.
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plaatsten: de aangeboden, advertentie zonder commentaar.
"Het Vrije Volk" plaatste in haar nummer van 12 Aprlieen artikel
van de hand van Dr,ü. Brugman s, terwijl in de editL*? van
een kort verslag van de openbare zitting werd opgenomen,,.
"De Tijd" plaatste in haar nummers van 12 en/T^- Aprjtl' j.l. een ver-
slag van de «begroetingsbij eenkomst en de op^nbare/tïbngreszitting.
De belangstelling van dit blad vloeit waarschiJöïi jk voort uit
het feit, dat haar hoofdredacteur, P. Kersten s t". zich persoonlijk
interesseert voor de gedachte van eezf initi/óf meer federatief
Europa. Naar verluidt is hij vice;7^oorjsl'tter van de Onafhankelijke
Liga voor ïïuropeesche Samenwerk;

•"•f2 April '4-7 nam e<?n kort verslag
£bm s~t,

was voorzien van een samenvattend con-
ï punten van de besloten bijeenkomsten

"He t Al geme en Han de l sbl ad''
op van de begroetingsbi jej

"Het Parpol" van
gresverslag, waariïi
worden belicht*""

^

Wellicht h«bben/o'ok nog andere tijdschriften in den lande belang-
stelling voorydit congres getoomd; zoo werd medegedeeld, dat in
het^-bijzondCyT "De Maasbode" zeer veel aandacht aan deze bijeen-
komst zou ja«bben gewijd.

Iaën aan Hfd. C. V. D., ' s-Hage.

C
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Verslag van het Internationaal Congres deruSuropeesohe Actie
voor Federale Unie", gehouden te Amsterdam van 12 t/ni 16 April
1947. . ,

De "Europeeschë. Actie" is de Nederlands c hè Sectie van de
"Union, Sur op èenne des Federalist es"- (U.E.F,), waarbij een
twintigtal organisaties.uit'verschillende Európeesche landen
zijn aangesloten, die zich ten doel stellen bij te dragen t*t
de vorming "Van een federatief Europa, dat zich in alle op-
zichten Zelfstandig zal weten te houden*

geneei.*
Uit de .statuten van de" "Europeesche Actie" kan liet volgende,

als meest belangrijke worden weergegeven:

Artikel Is De vereeniging draagt den naam "ïüuropeesche Actie"»
Zij is gevestigd te 's-Gravénhage* ; •
De ve.reenig'ing is opgericht op 29 Januari 194-5»

Artikel 2;.:De'Europeesche Actie is een intc-r-Europeesche ver-
eeniging, die zich ten doel heeft gesteld, met alle daartoe
passende j-zedelijk gerechtvaardigde-middelen, de stichting
van de Vereénigde Staten van. • ïiuropajals politieke en econo-
mische eenheid te bevorderen» Onder Europa vjordt hierbij ver-
staan het Europees c hè, .Continent van de" Atlantische kust tot
de westelijke grens van de U.S.S.R..." - . •' ' • ' ., '

« "' -, .: 'f ' ' :\- -
Artikel. 3; De Surope-ësche Actie kent een individueel lidmaat-
schap en een lidmaatschap'' van organisatie»

Artikel 4: Individueel lid kan ieder staatsburger van een
Europeesch land, alsmede iedere ih Europa gevestigde staatloo-1
ze zijn» - . -' ' .. .
Royement van een individueel lid vindt automatisch plaats
wanneer den betrokkene bij vonnis -het actief respectie,.veli3k
passief kiesrecht en/of het recht tot het bekleeden van open- '
i>are functies is ontzegd. . ~ ...

* - . " *

Artikel 5i Organisaties, welker .doelstelling op vjerkzaamheden
in Europeesch verband is gericht-, kunnen lid van de Europee-
sche Actie zijn, mits haar doel en haar statuten niet ih '' .
stijd zijn met het dool en de beginselen der -Surppoe.sche .Actie.

\ . • . . - . .
Artikel 8 noemt als;soorten van-vergadering binnen de organisa-
tie van de, Europoesche Actie: District slodenvergadering, Sectie-
vergadering," Vergadering"-van de'landé'ngroêp! on Sur.opeesch. _ -
Congres. . ' '" -

.. - * - -

Artikel l?s De geldmiddelen l̂öï' Énropeesciie" Actie bestaan ui';
contributies, giften, legaten-,, 'e.r f stellingen, schenkingen on
anderszins* ." • • - . . ' " " • ' '•

.' : " ' - 2.- ' ;
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Org,an_lsatie van jde_ Blyopogscho Act,1e t

De leden van de Europoesche Actie zijn in districten samenge-
vat» .
Do districten van Nederland vormen-de Sectie Nederland* Het
bestuur van de Sectiq Nederland wordt gcl-ozon door do afgevaar-
digden van de distrietöbcsturon* Verschillende nationale
;secties kunnen zich tot landengroepen verecnigcn. Zoo zullen
de secties van Nederland, België en Luxemburg de Noordwest*-
Euröpeesche landengroep vertegenwoordigen. De afgevaardigden
van de besturen der landengroepen vormen het ETaropeesch Con-
gres. Het SuropGOsch congres kiest het Centraal Bestuur,
Het Centraal -Bestuur kiest het presidium,

»

Centraal. JBogtlUurJ.

Dr.H.BRUGIlANS, Den Haag; Hendrik Erugrnans, geboren 13.12.1906,
- wonende R^chroklaan 209, 's-Gravenhage.

Dr,H.D,SALINGER,Den HaagjHans Dieirich Salingcr, <?oboren 29.4,
''" ' • -. 1899 te Kbnitz (Dl.) 5syndicus, wonen-

de van Soutelandelaan 63 te 's-Gravon-
hage, ;

_ Mr Jtf» VERKADE t Den Haag} V/illem Vorkade, geboren 15.6.1905 te
, - , ' - ' . Amsterdam, journalist, wonende, v ,

.Duivonsteinstraat 6, Voorburg.
lïr«A.M,B»DIJCKHOFF, Wassenaar; Aloysius Maria Bernhard, gebo-

ren 15,6,19,02 te Utrecht, Directeur
H.V«j Prinses 'Mafiolaan 4, Wassenaar*

Ir,S.J*van --EMBDEN* Delf 15 vjonende1 Voorstraat 79 to Delft..
Mr»H,R,KOÈD, Den Haag 5 • Hans Robort, goboi-en 11,10.1919 te

's-Gravenliage, advocp,at? wonende
Elaridstraat 2, Den -%'ag,-

Dr»HiK,WiROSSiüT., Amsterdam; tonende Guido Gazc»llestraat 3, te
Arfisterdam, -

I/Ir«15.SASSEN, Vught; E.M,J,A;, Vi'oncnde vcai Hourenlaon 2 to
N Vught '(N*Er.)

1-ir.K.VOHK, 'fassenaari Klaa-s, geboren I5.4i'1906 te YTormervocr,
• , tonende Kassaulaan l, ""r.ssenaar.

Bejstuur van üe Nederlandsche,Sectie: '., , • "

E.K.L.M.BAt]l'IGARTEK."Den Haag?' - ,
Jhr.F,̂ .L»de BEAUFORT, Den Haag; .Francois "rillom I^ibert,ge-

boren 9.9,1883 to Renkuïïi, v̂ onende .
Prinsenvinkenpark 13, Den K-c.o.g,

I!r.P..A.BL/iIS>SE, Den Haag|Pieter Alphons,, .geboren 24.4.1911
'te Amsterdam, wonend-e- Ruychroklaan
218 te Den Haag. ' ,

C.J.van BROEKHUIZEM, Hilversum, wonende Kerkstraat 94 te
Hilversun, • ' ; '

D.INBURGER. Almelo; Looleestraat 3 te Almelo,
Ds«0,T.,HYLKEMA, Den Eaag|0epke Tririüs, geboren 18.6,1902 te

Amsterdam, wonende Hofzichtlaan l,
Den "

- 3 -
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Prof .'Dr .Th .KEUÜrüi 1AKS , Merkclbeck J
;;,J.v,d;J£ÏBUU, ' Heemstede j '
J}r,P.J',ï:EBRTEHS, -uwster'danij Pieter Jacobus,. geboren 6«9*l899,

to Middelburg, wonende Prinsen-
gracht 1101 t o ..-i-istorclam*

Kej.Dr.Chr.lïOHKrL:,M, Nijmegen; St.:.nnastrr,at 4-0 to Nijmegen»
-:,i,MOZSR'j /jTistgvdaiaj
„ R.,.P2"JB3B001f., Haarlem; tonende- Jan S t oenlaan 2 t o Haar-

,, •"..'.-.•.'. ' l era, ; -•
Hr .CT.RDYGERS. Rijswijk;
J. C. J. VJESSELING,. Y/asseïiaar;Johann GhrisiSoph &orhard, geboren

28.8.1909 te Jjasterdciij tonende
•.Lange Kerkstraat 4 te Wassenaar,

Mr.'5,SASöEH, Jughtj ; ' . . • '
Ir,,G,.-L,TE&BiBERG, ^ist'crdarfl? do Ruyterka'de 113 te -̂.
Drs.J.lElLOP YBEN, ^i

Plot do,§^ van de Europoe.sche Actie blijkt uit de volgende
stellingen* . - ; . . . . , •,

l* T.e^en het drQfa_lti5mo: .en voor, ec^n totorn^tTiona;le1.prid.e4
Wie de"'poli*ticke on sociale prólDlQr'Tcnr*aïsT 'onoplosbaar • be-

schowvt en niot de ver antwöordolijkiieid .aanvaardt om or een
oplossing voor te zoeken^ helpt modo 'hdtv govaar van -anarchie
en revolutie te vergrooten,

. . . . .
2, Vrede! door _hot ,stLicb.tpn 'van^ .oen ..... Ibövpnnati'on^le^ r

De "••noge'l-i^kjioi'd '^ot' het s'tich'teh van e"'en' voor >4:lc .volke~
ren geldende en -bovrodigondo internationale rechtsorde is in
principe gegeven en haar verr/ezenlijiiing' is afhankelijk van du
vraag, of de leden van die rechtsorde bereid zijn,, zich aan
dezelfde fundamcntoele normen te onderwerpen, uaarvan zij de
naleving, binnen hUn eigen -staatsbestel. .als-, vanzelf sprekend
aanvaarden» ' • " , : '

3* 3_ei:- internat i onaloiL evenwicht, van- kr-a_ - iL
Een noodzakelijke voorwaarde voor' het opbó-uven van een.

dergelijke rechtsorde is het geven van oen tegenwicht tegen d...
huidige ontwikkeling van twee steeds 'omvangrijker v/ordende
blokken», die in hun ond.erlingen macht s s tri' j d olkcn zwalckc-ro
dreigen op to slorpen of fijn te r.ialen.-

4 « Bp,rpp.a.fis._p.̂ gic.n. roepinK * ':. ' •
Europa.i'iioot opkonen voor een : eigen roeping , die zooveel lir-t

op geestelijk terrein als op dat der ''staatkundige en maatsch; :,p-
polijke vormgeving* Deze roeping houdt ins
Het streven naar den rijjkdora der. verscheidenheid en het afwij-
zen van ,den drag tot alonvattonde eenvorKigheid;
het erkennen van de waarde der persoonlijkheid^ die zich teg •>-
over de verschillende- geinoenschappon waarin zio staat op gronc.

- A. -
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van geestelijke uitgangspunten verantwoordelijk weet:
het afwijzen evenzeer van loer on practijk van do alles aan -
ziet! onderwerpende gemeenschap als van een abstract individu-
alisme, dat den mensch vr.n iedere gemeenschap trncht los te
maken; ' ' •

'De staatkundige uitdrukking van dozo roeping is hot federalis
me, als eenige weg tusschen gelijkschakeling en vors nip por ing

, Federalisme4 biedt aan elke levende gemeenschap vri;jox oiit-
plöoiingsmogelijkheid binnon een 'organisch verband, van vrat
bijeen hoort, . , '

?'» Europa on de organisatie dor . Vpro.eniĵ de fr
In eon wereld van machtsstrijd is het echter onmogelijk een.

Europeesche federatie te doen bestaan* Daarom zal Europa net
al zijn energie .moeten streven naar hervorming van do U.H«0,
tot een federatieve wereldorganisatie*

6. Do basis voor een Europeesch initlatic^Fi ' '• .
De Ëur op'ee sche landori ho et en iezaraonlijk konen t bt een plan

voor.de ©conomischq, en poli-feiek;q reconstructie van Europa op
federatioyen grondslag. Een dergelijk "plan moe t -iedere bijge-
dachte aan een Europoesch chauvinisme vermijten en de daarnoe
samenhangende blokvorming afkeur pn« , .,

7» . . .
- - In het -'..'Oosten, eindigt eon op fedqratioyen grondslag ver-

eenigd Europa daar, waar aan' den merisch, slecht 3 essentieel©
boteekenis vjordt toegekend als deelgenoot van oen collectief
verband* T/at de westgrens botrefi , behoort Engeland geestelijk
ten vollo bij Europa-* . ,

8-, Het Europeeacho eycnvjicht van, kracht cn̂ .
. Hot is gowen.scht, dat do Europooschc Federatie niet door

groote en kleine landen tïordt govornd, • map-T1- dóór ongeveer evon
sterke groopoeringcn, die in staat zijn het eveiivacht der
politieke krc.chtpn te waarborgen, ..' ' '•• • — '

9« Do taatgedacht ig boeim
Door de vorming -van ongeveer even sterke grocpecringon wordt

in Europa een rechtsverband geschapen», wao.rbinneff alle nationa-
le stroomingen op cultuurgebied t onvolle tot hun recht konen,
terwijl echter voor belangrijke overheidstaken,, de zakelijke
sfeer van een bovennationale orde oyèrheörscht»- /ill-een op doso
Tiijze vjordt ook hot m'inderhedenproblecm "opgelost*

10-«Hot Europoosch ureentie-prograr^ia/ '
Dit moet omvat ten s - .-- •. . • ' . . ' . ,

a. het vormen van regionale federaties;
'
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b. coördinatie van de hoofdlijnen van de buitenlandsehe poli-
tiek" van de Üurppeosehe landen;

c» het opbouvjon van oen Eurbpeesch politiologer ton dienste VCD.
het •Eur-opees.ch beleid» ;met als eerste taak de aflossing vai

.1 ' de geallieerde bezcttingstroepon in do Duitschc landen en
de voormalige vazalstaten}

cl. het aanbieden van oen gezamenlijke bijdrage tot-do lucht-
strijdkrachten van do U«5f»0,j •" -v .

e," hot uitwerken van oen gemeenschappelijk Sivrop.eosch her»; '
stelplanj . ' ... •.

f» coördinatie van de nationale planbureaus der Europ'èosclïG
landcnf . . ' . • ' .

-g. fedcraliseering van do "Reichsbahn" els oerstc stap naar
. een Europeesch beheer der spoorwegen ? hot uitwerken van de
regimes der internationale rivier on in hot kader van de

-"' Europeesche eenheid on hot tot stand brengen van èen.breodo
aanenwerking van hnvens en .verVoertakken} . . . t ,

h. f odoralisoering der' energiebronnen yah' hot Rijn- c-n Roer-
gebied als eerste stap 'naar dé' federatliseeping. van; de ener-
giev^oorraden van geheel Europa; * ' •';".- v » . ' • • :' ...

i. -regionale ̂en federale saiaenviorking op hot gebied dor handels-
politiek, w-rbil de mari^régelondo fuïictie. die tot dusver-
re ;aa-n het heffen van nat ionaïë'- invoer r 'cchtpn- was verbonden,

;', "̂ VGrv6.̂ en wordt door^ ̂^.de narktregclcndo tsidk van de te vorken
-

;j. het -ypi%ïon *van een- eigen Eur.ijpó'osche ïi^ndelspolitiek in hot
• ;-kadé^Nvan 'don wereldhandel |' .,- • ' '

k-, eenheid in monetair boloidi . • ; •
1. nr.u^ contact der Suropoescne landen op oul-turool gebied ter

; stinuleering van het Suropeesche besef J
m, coördinatie van de bestrijding- van nationaal-socialisne on

andere • dictator iale stroorAingönin ele- Suropeoscho landen.

11* Vcfrdero porspociieven voor do ^orMJ^xg - van eon .Eiiropeo.scho
federatie 21 .1n t ' ' • • • ' • ' ' • -\>. " -
• IIOMII^ i***H^~*^m*^^f^^*i^^mt^^m . ^ - . . . , "-.'*' • . l-

?.» Europeesche ,munteenhei'd| _ ' • - . - ' ' »•-; . , ,
b. eon Europeosch federaal stantsbur^rschap; ; . . : :'
Cf een Enropcesch parlement als vjotgcvend orsfaftj ."
d. oen Europeesche federale rochtbcdoeling net vornïng van do

• claart oo' behoor endeorganen; • " . - ;
e* goEieenschapp.elijk gevperdc buitenlands ehe politiek on ge-

•x coördineerde vertegenwoordiging dêr-Euro;poesc-hc::landon»

yc.r.s.lr.g Congres» - . = • " . . •» •
Aan het Congres werd door. een t-a-chtigtsl gcclplcsoerden uit

verschillende Europeesclio- l?nden doo.lgeno!.)en« :ö*-a'. uit Belgi*4,
"Luxonburg, Franltrijk. Engeland, Denerarken, Zwitserland,
Italië.

- 6 -
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Volgens oen persbericht zou do Neder land s c ho Regccrlng gcc/u

toestemming hebben 'ycrlcend aan vertegenwoordiging van Oostoi.-
rijk en Duitschlandj omdat zij dit nog te voorbarig achtte,

;. . De openingsvc-rgadoring werd gehouden op 11 April 1947 in
:'Krashapolsky" te Amsterdam*

; De voorzitter van hot Centraal Bestuur, Dr AH«Brufi'nans T
"hooft do ' aanwezigen welkom geheeton, waarna" do wethouder Mr .
van Y/ijck, namens .het gemeentebestuur vtja. Amsterdam-, 'de con-
grcssistcn begroette»
De secretaris-generaal van de U.E.F,, de Jransohc journalist

zette het 'streven van de voreeniging nader uiteen.
Namens de Fransche en Engolsche delegaties werd eveneens het
woord gevoerd.

Op Zaterdag 12 April 194-7 v des namiddags, had een groote
openbare congreszitting plaats. -Met inbegrip van .de 'delegaties,
gaston., per smenschcn enz», waren ongeveer 350 belangstellenden
aanwezig j bijna allen behoor ende tot do neer intellectuoolo
bevolkingsgroep» Onder de aanwezigen bevond on zich een tweetal
personen in de uniform van het' .Nederlandsche .leger en de dis-
tinctieven van majoor*

Achter de bestuurstafel'- hadden, naast don voorzitter 9 de
sprekers van dtfze bijeenkomst p'jLaats genoraeii* .

/lid van De vergadering stond onder leiding van •̂ ;liT>̂ *J«A«S;;JSSMt /"
de ïweode Kamer der Staten-Generaal voor de_ lCa¥hpiieke volks-

, .partij, tonende van Heurenlaan 2 te Vught-EuBrij die achter-
eenvolgens in de ïranschöj Engelsche en Nederlandsche taal de
aanwezigen begroette en düarbij in hot bijzonder verwelkonde
de vertegenwoordigers van. 'deïi Minister-Pr-csidcnt, de Daparte-
' ment en van Buitonlandsche Zaken, Waterstaat, E c'onordsche Zaken
en Sociale Zaken» Ook de Fransche Ambassadeur on de Apostoli^-
sche Nuntius hadden zich -doen verteg-em»oordigen);.:hetgeea door
den voorzitter zeer werd gewaardeerd. ',••ƒ..'. :,*;."-,,
Mr .SASSEN betreurde het, dat de Nederlandsche Regeer ing had
gemeend aan de Duitsche. gedelegeerderv verblijfsvergunning, te
moeten neigeren» Hij verklaarde in dat verbantlj. dat ook Dctitsch-
land in het te vornen federatieve Europa zijn plaats 'zal 1.100-
ten innemen» ^ - - .•<

Spreker weigerde te- gelooven aan den ondergang van het
Avondland. en verklaarde, dat wij alleen door Intense 'samen-
werking uit de diepte van de oor log s c Hond e konden worden opge-
voerd naar een betere gemeenschap» . • . . ..

Hij Betreurde het, dat •eeiiige van de aangoltondigd-c sprekers
verhinderd waren tegenwoordig te zijn» '" '''

\ 7 -•« - ' .
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. Vervolgens gaf hij hot woord aan den Zeoreerviaarden Pator
Pierre CHijJIJgT, eon vooraanstaand figuur uit clo Franscho
verzetsbeweging -on directeur van hot tijdschrift "Tèncignago
Chrètion" dor "Cahiers du Jtouveau Hohclo", 'Pater CHLIELÏÏT. is
ook dircctour van do "Cosor"* het Wanscho equivalent van de

. in: Nederland bekende "Stichting 1940 •» 194 51T,

: ' In e.en gloedvolle rode, uitge sproken.. ''in „d Q' Pranscho Taal
. wees deze inleider er op, dat dringond iet s" doet 'gedaan t/orür.r.
., on te voorkomen, dat de* verschrikkingen Van den oorlog opnieuv
; d0 wereld souden teisteren* Hij noest constatceren, dat do
vroegere geallieerden thans hun tijd verpraten on geen enkel
vraagstuk tot een behoorlijke oplossing brengen,
De Sur opeesche federalisten, zoo betoogde hij, zijn vijanden -
van oorlog- en gebold en daar on zijn zij aangewezen OL de
rioeilijkhcden van dezea tijd op te lossen. Hij achtte het een
noodzakelijkheid, dat Rusland on. hot Westen elkaar betor zou-

. .d.en' gaan begrijpen* De f edoralistischc gedachte t;oet als het
.* --ware een geloof en oen overtuiging gaan worden, 01;: op die
wi jzo ook den nöeilijken practischQïi -arbeid te -lomnen, verrich-
ten. ' • ; "• • ; ' ' ; ' ' - • • • • • . "

' Door den volgenden spreker, Ĉ ljr̂ ol̂ Yl̂ Wĵ JvIJg, lid van
het Lagerhuis voor d.e L-:bourpartijs*~ToordVoercreï"Jvan de

.'Sngelsche 'delegatie, werd verklaard, dat nen in -Sn/-: o land niet
: vergeten is welk een beproeving de oorlog i;s gevjeest voor het
Neder la'ndsche volk. Hig verklaarde, dat Ŝ  ̂e-land bij- Europa
behoort e,n dat daar 011 het idee van Churchill voor een Veroeni?;';'

• Europa zéér ;Juist -is. OOK 4tt'leet zoo : g ing hij" voort, is oen
VQ qr stander ., van de federatieve, gedachte 'en heeft clan ook
verklaard, dat Europa zich zal moe. ton vereenig-on of onder .' -
gaan*. -.-Hij noende dit 'het. rieost dringende probloen VFJ.I' do

• naaste t oekonst» . ; . • . " , . , ' -

Mr «Robert «Ĵ Ô t oen". vertegom^oordigor-'-Vaid- üe ïrans'che beet.. _
tje . -do fô er'atieve gedacht o ^ een. geloof ;? .o'en- filosophie on

een "ncthode. Hij gaf eon historisch overz3,eht -van liet fedoral.U
ne en- merkte op, dat 'do, aanhangers vr.n' d>„.-ze- gedachte te kpj.\pc.\n -hebben net ernstige v.\oeili jkhoc':en,-:onclat eon-"'inge\vikke.V.

problocn door het groot e publiek niet graf g'" ̂ordt aanvaard.

*'. 'Hr.BKITYZT do cultureel attaché van 'de T s^ocho-Slövjaak-scho
legcitie, sprak, in de Neder landsche taal j over het' Werk 'van
zijn land' tot verdieping van de internationale: butrekki'ngen.
Hij achtte cl.lt ^ een van do eerste taken "voor do federalisten,
on .daardoor uiteindelijk te geraken tot een- -werkelijke eenhe:-
waarop ook hot streven van Masarvk en Benösj vjas' en blirjft
gericht.. , , ' ~ • ' -: ' " ' " •

THOI'u.S OLSEHt 'eon^ zeer joud^g vertog0n\voorti'iger' , . - . • .

- 8 - "" " " . - , ' . ' "
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clf.lvan do federalistische beweging uit Denenarken,, verklaarde,
in zijn land nog niet veel belangstelling voor dit strevon
bestond, naar dat het kleine groepje toch reeds contact onder-
hield net geestverwanten uit de overige Scandinavische landen.
Hij was er van overtuigd, dat alleen do 'federatievo vorn do
huidige internationale moeilijkheden zou -neten tb overwinnen
on dood. een beroep op do aanwezigen tot verbreiding van deze
gedacht9»

'...Ook de Fransche af K o vaardigde. madémois.ollo TRIJMQÜER..
spxak in soortgelijke bewoordingen over de* noodzaak van oen
federatief opgebouwd Tuur opa»

.. Dr.Errtst von SCHEFGK, een Zwitsersch publicist en hoofd*
red ac t c ur van de ' 'S c hwe iz or Annalen11 'dankte voor de g.clegenhc:U
hen geboden, hier te kunnen spreken. Door den oorlog was do
band Nedorland-Zwitserland verbroken. .Hij was ervan overtuigd,
dat juist'de kleine landen•een zoer groote rol zouden spelen

het
Oosten en.het'Weètdn. in den : of geloop' on." oorlog hadden" verzot
tegen het -gevaar. • dat voor t kwon uit Europa zelf * .ftu zuilen ra 3
ons moeten verzetten tegen eon bedreiging uit hei;-. Oosten of
het; Westen*:-- Wi j- willoia niet ingeschakeld worden bij een dor
blokken, die zich thans ontwikkelen, Europa heeft een zending

Oost en West. Onze taak in de naaste toekonst zal
zijn t e her stellen , wat Duitschland heeft verzaakt: een brug
te bouwen tusschen de groote nachten in deze wereld. 'Het f ede- (
ratieve Europa noot z6é sterk worden, dat de .groote togen- v
standers 'Oost en West vertrouwen hebben in onze nacht, waar do '.v
de wereldvrede verzekerd, wordt. Daar naast moet onmiddellijk o,, L
•aanvang' gemaakt worden met het in federatief verband oplossen
van de sociale en economische pr- ble-nen.

Als laatste spreker word het woord gevoerd door DTjjH. .
BRUGJv!u JTS ? algeneen voorzitter van, de Sur pp, e c &c hè Actie.
Hij meende uit het \gesprokene op deze openbare congreszitting
-de volgende gedachten te nog.cn trekken s' .

1. .Dóór het ontbreken op deze vergadering van goedwillende
elementen uit het Duit s c hè volk was eoir' leente ontstaan, die
bij een volgende gelegenheid in. ieder geval, noest worden opge-
heven... De nog to .veel hè er se hende gedachte! VJog net de
Duitschersl is fataal on naakt een werkelijk federatief Europa
onr.ogelijk*

2* Centrale problemen op alle gebied vragen oen centrale, dus
federatieve oplossing. •

- 9 -
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3. De ontwikkeling van hot ocononisch levon oischt oon
internationaal apparaat, dat do welvaart van alle volkoren
kan garandeeren» Deze eenheid van oconor.ilo nag nooit zonder
of tegen hot oude Europa tot stand konen»

4» Europa heeft als een "Rijk van het nidden" een belanrijko
zending». Blokpolitick voort naar den absoluten/ondergang»

5» Ondanks verschil van religie' of nationaliteit was de con-
clusie, van alle spreker s s Winner nag Sur op c. het slachtoffer
worden van de politiek van oen dor vjerolclno.chten.

Spreker riep do aanwezigen op net hot idealisr.o ui-t den
verzetstijd zich nu te geven aan het viork voor een krachtig
federatief Europa, waar niet hot nationalisme als sehèidsnunj?
zal bestaan, naar eon 'gezond patriotis-ne de redding zal weten
te brengen»

De voorzitter, Mr.SASSEN, sprak hierna hot sluitingswoord,,
waarin hij dank zegde voor de belangstelling en de aanwezigen
aanspoorde tot actieve nedewerking, waardoor- uot God'-s hulp
een beter Europa zou kunnen ontstaan»

Op.13, 34, l? en 16 April 19̂ 7 werden huishQudelljke bespre-
kingen gehouden, waarbij o»n* hot urgentieprogranr.a, zooals
dat in dit rapport werd taeorgegovenj aan een uitvoerige dis-
cussie is onderworpen. Zeer veel aandacht werd daarbij gewijd
aan het probleen Duitschland. .

Algeneenq richtlijnen werden opgesteld en uitwisseling van
gedachten en ervaringen vond plaats»

Tot belanrijke resoluties of bijzonder.;. actie werd niet
besloten.

Het' geheelo congres noot gezien worden als oen voortzetting
van de besprekingen, die in 194-6 te Hcrtshcin- (Zwitserland)-,
Par i j s,.en in Luxonburg worden gehoudon.

Als ?marnencr van Winston GhurchilX was op 4it congres
aanwezig diens schoonzoon'Duncan SAÏIDYS. Kon streeft nanelljk
naar een fusie of volledige sanonwerking tusschen de U«E«P» on
de "Buropeoscho Liga" van Churchill» De voorbereidende be-
sprekingen dienaangaande'schijnen reeds ver gevorderd»

De "Europooacho Actie" kent geon eigen tijdschrift. In
verschillende,"landen verschijnen bladen, die zich eveneens
stellen op het standpunt van oen federatief Europa. In Neder-
land geldt* als zoodanig-op de eorste plaats "'t Keerpunt",

Het aantal buitenlanders, dat op dit congres aanwezig was
bedroog ongeveer ?0.
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Verslag van het Internationaal Congres dernSi>,ropeesche Actie
•voor ̂ c-derale Unie" , gehouden! te- Amsterdam van 12 t/ni 16 April
1947. ' . -V'' ' ; - " ' , •

De "Europeesche Actie" is de Neder landsche Sectie van de
"Unioh Europèenne des Fedéralistes" (ü»E«.F»->} 'vjaarbi^ -feen
twintigtal organisaties uit verschillende Europe'esche- landen
zijn aangesloten, die zich ten doel stellen bij te dragen t tt
de vorming van een federatief Europa, dat zich in alle op<-
zichten zelfstandig zal weten te houden*g e nee l . ;

Uit de ̂ tatuteji van de "Europeesche Actie11 kan het volgende ,
als meest belangrijke worden weergegeven:

Ar.tikel l J* De vereeniging draagt den naam !I3uropeesche Actio".
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage*. • . - ~
De vereeniging is opgericht op 29 Januari

Artikel 2 s De Europ.eesche'Actie is e;en- intórt-SuropeesÖhe
eeniging, die zich ten doel heeft gesteld,. Eiet^alle daartoe
passende_, zedelijk gerechtvaardigde middelen, ,5e stichting
van de Yereenig.de Staten van-- Europa als politieke ,.ëh econo-
mische eenheid te bevorderen* • Onder ïïurop'a vjordt hierbij vera-
st aan het Europeesche 'Sontinent van do Atlantische, kust tot
de westelijke grens van de Ü.S.S.R»1 " .

Artikel BS De Europeesche Actie kent een individueel lidmaat-
schap en een lidmaat s c hap " van organisatie.

Artikel .4: Individueel lid kan ieder staatsburger' van een
Europeès'ch land, alsmede iedere in Europa gevestigde -staatloo-?
zo zijn* ,
Royement van een individueel lid vindt automatisch plaats
wanneer 'den betrokkene bij vonnis het actief respectievelijk
passief kiesrecht en/of het r.echt tot: het bekïeeden van opon-
bare functies is ontzegd»

Artikel ü?» Organisaties, walker 'doelstelling op •werkzaamheden
in'EüropGesch' verband is gericht ,' kunnen lid van dé 'Eurppee-
sche Actie zijn-, mits" haar doel" en haar statuten niet in
stijd zijn jiiet het doel en do beginselen der Europcesehe Actie.

• •.. " . • • ' • ; ,,- * • • • , -

Artikel 8 noemt als soorten van "vergadering binnen do organisa-
tie van de Europeesche Actie* Districtslodonvergadcringj Sectie-
vergadering, Vergadering- van de 1'andéngrQ.Qp/en Sur.Opeesch
Congres. , ' . ' ,, ' --t . " '~ ' '

Artikel 17? De' geldtsiddelen ;dpr 'Ettr-opeescho 'Act ie '"bestaan uit '
contributiosr giften, legaten, erf sleïlirigpn, schenkingen on
anderszins* .- .• - . :v. V' -
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Organisatie van̂ dê  Europocscho Actie t

De leden van de Europcesche Actie, zijn in dis tr ie tori samen.» e-
. _

Do districten van Nederland vormen de Sectie ^edorlaiid» Het
bestuur van de Sectie, Nederland wordt gekozen door.de' afgevaar-
digden van de districtsbesturen, Verschillende nationale
.̂ sé'dtics kunnen zich tot landengroepen voreenigen* Zoo zullen
"de '-secties van, Nederland, België on Luxemburg de Hoordwest-
Suropeesche landengroep vertegenwoordigen* De afgevaardigden
van de besturen der landengroepen vormen het Europeesch Con-
gres. Het Europeeseh congres -kies t het Centraal Bestuur»
Het Centraal Bestuur kiest het, presidium.

C en t raa_l Bc stuur : - . .

Dr.B.BHUGHANS, Den Haag.; Hendrik Brugmans, geboren 13.12.1906,
wonende Ruĵ chroklaan 209, 's-Gravonhage.

Dr.H.p.SALiNGERjDen Haag;Hans Dietóch Salingor, geboren 2̂ 9,4.
• • • . ' • " ' ' : 1899 te Kbnitz (Dl.) j-syndicusj wonen-

. . ' d e van S out e-lande laan 63 te ''ŝ Gravcn-
hage.

Mr*W.VEBKM)Et- Den Haag; Willem Verkade, geboren 15» 6. 1905 te
Motor dam, Journalist.- tonende v.
Düivensteinstraat 6, voorburg,

tór»4.M«B*DIJCKHO-FF, Wassenaar; Alô sius Maria Bernhard, gebo-
ren 15.6,1902 te Utrecht. Directeur
N.Vij- Prinses Harioiaan 4, Wassenaar»

Ir*S*J*van EMBDEN, Delft | wonende . Voorstraaf 79 to Delft,
HrvH.R.̂ IORD, Den -Haag; Hans Robort, g obor on 11.10.1919 t o

. : * s-Gravenhag o.,- advocaat,, -wonende
Elandstraat '2 i Den %c.g.

- Dr.H,K»W»ROSSii;T, Piaster dam; v'onende, Guido Gazellö .strtvat 3, to
• /jQisterdam, '

Mr.Ev&LSSEN* Vughtj , E.M.J.A*, r^oncndo van,- I-Icnrcnlaan 2 te
Vught (N.Br*) :- . ' . "

l'ïr.K.VOMK, Wassenaar; Klaas, geboren 15.4.1906 te. Y/ormervoor,
;, . tonende Wassaulaan'lj T.rasscnar.r.

Be stuur van dfO Hederlandache, Sectie ; .. ,

S.K.L.M.BAUMGARTEF. D e n Haag; " ' : " • • ' ' . ,
Jhr.F.!;'r.L»de BEAIÏFQRT,, Den Haag; Frencois " ^illem' Laubert , ge-

bot en $.9,1883 t o Ronkum, v^onende
Prinsenvinkenpark .13, Don'^aag-,'.

l..ïr«P..A.BL/iISSEy Den Haag|Pieter Alphons, geboren .24.4.1911
te Amsterdam, vjpnènde Ruychroklaan

• • . .• 218 t e! Den %ag. '.
C.J .van BROEKHUIZEN, Hilversum, ,;vön'ende ICcrkstraGt 94 te

Hilverswa*
D.M.BORGER, Almeloj Loolee straat .3 te Almelo. -
Ds.O.T.HïEKEBïil, Den 'Haag |0epke ïrinus, geboren 18.6..19Q2 te

Amstèr,d^ij 'wanende Höfzichtlaan l,
Den "aag»

* 3 -
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rj/uj. *MI.' *4.n4»ivciujji>i.^u.ïU|- MerkelbeckJ . .

11 ^«-J»V«dJ-ËSUW. Heemstede^ • ' . - . ;
"j":-'•.»''Dr.P^ïEIiETEHS, Arasterdam j Pieter Jacobus, geboren 6«9«1899»

• :~ : ' ' - ' • ; . " "• , • , ' te l.lj,ddelburg| -jjonendo Prinsen-?
gracht 1101 t©- raastercLanu

Mej.DivGhr.IiOHRrLiNN,. Nijmegen'j StWairiastraat 40 te Nijmegen»
' • ' ' '" '"l.MOZER* ^nsterciainj • • • • • - . '

ti*..Haarlem; ..wonende Jan/Stcenlaan 2 te Haar-

-" Mr*^,HOGERS. Rijswijkj . ; ;
J.C,J, YnüSSELIÏÏG, Wassenaar|Johann ChrlS'Soph Gorliard, g.eboren

: 28.8,.1909 tG"^<ister'dani? wonende
' • - - . ; -••.. Lr.nge Kerkstraat 4 te Wassenaar.

' -^r--W.I^ÓPSTÉJ/rEHt'^a'stordamj - • -,- ̂  • , ; , . . , . . • • • . =
' , • t®r.ÏÏ.S^SSBN, Vught; v . . . .' V . . '"" ' • - : - "• ;
• '• • T ï|;,G,*Ii*TEGB.wBBRG,^ /itistcrdam; de RuyteTka'de ;ïti3'ii-tb ^.stordam.

Dfs.J.IEÏLOF ÏBEN, ••& "'

Hot doel van' de Europoesche Act;le blijkt uit de volgehde
stellingen:- ' • { ' . • • ' . ' \• - ; '•:?'::;, ..... :?, ' v . .

l» Xêfeeci'. hetclef altlsb'.. cn voor •<eerl' intormtorile o d el» Xêfeejci'. het^clef altsfib'.. ,cn voor •<eerl' intormt^ojriqle ;oydef
Vfle do' pölitlGke en- ;SOCiaiQ'pr^ als ohoplös'baar bo-

schouwt en niot de. ver ,aiit\ii6or;a(?ii3knëld, aanvaardt om- -er eon
oplossing voor :to zOekènj helpt modV het' gevxilxr van anarchie
en revolutie te vergrooten* f-,. .
"•r-ï--•>-..'•• • - . ' • ' : • '"•' .. . ': • -., •• i;,.;::4" '• '•"• "'-••. '. • ' ' • " . • . » • • • .
2, Vrede- door, hot sticfitoii van' ectt bd^en^atij:?na,le rech^trsgrdo.:

• •" Dé mogeiijkhoid tot 'het sticht.ejli'':1ran eon Voor allé vplke-
rcn' geldende -en .bcyrodiglande ïhtafnationale^rcchts<>rde is in
principe gegeven arf haar ver'.vezénli'^king is' r-fhcjikelijk van do
vraag, of de leden van dié Techtvsördb'-bös:'oia zijn,, zich aan
dezelfde fundanienteele ndrmen^to. (ondcrworjpen, waarvan zij de
naleving biarLén:" hürï^'élgön1 staattiboxtel- ïii« .?v.anz,elf sprekend
aanvaarden* „,. -,, ' : ' ; • • • - ; . . ' ' . ' ' . , • " ' • ' "

3* Hstr 4-ffte^ina1tiio.na^e ovon'wi.cht •' van, krachtelii' " : "
Een noodzakelijke voorwaard^ voor ho't op bouten ~itein eon

dergelijke rechtsorde is het geve&'.van een tc.gcrir?iclit togen de
huidige ontwikkeling1 van twee st-0ds otrvangriakei? wördenio
blokken .j die inchun^bnderlihgéii.ïiir.ibhtsstrl^dj.o^éïi zwakkere
dreigen- op -tQy. slorpen of fijn 'te -tiaïeix». ;- v - :

4« Europa- t:s -o i&efl, roeping : ,_ : ..
Europa moet /opkomen voor een eigen roeping, die. zoowel list

op geestelijk' terrein als op dat der staatkundige en maatschap*
pelijke vormgeving* Deze roeping houdt in:
Hot streven naar "den rijkdom* 'der •vor'gch'eid'enhGid on het afwij-
zen van don öracg' tot alonvattonde . Eenvormigheid;
het erkonnen van de" fjaar.de derv:peröbt>nli3khfeidf, ;dip- zich to'gun-
over de verschillende gemeenschappen waarin 2 i| staat op grond

• •
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van geestelijke uitgangspunten verantwoordelijk weet;
heft afwijzen evenzeer van leer en practijk van do alles aan
zich onderwerpende gemeenschap als van oen abstract individu-
alisme.} dat den mensch van iedere genieófcchap tracht los te
•maken;

De staatkundige uitdrukking van deze roeping is het federalis-
me, als eenige weg tUsschen gelijkschakeling en versnippering»
Federalisme biedt aan elke levende gemeenschap vrije ont»
plooiingsmogeli jkhoid binnon een organisch verband, van wat
bijeen hoort, . . . .

5» Sur op a ,en .de or̂ r.nisat ̂iê dor V.oroenî de JT
Tn een wereld van nacK€sstrijd is het echter onmogelijk een

Europeesche federatie te doen bestaan,. Daarom zal -Europa met
al zijn energie moeten .streven naar hervorming -van de U.K.O,
tot een federatieve wereldorganisatie.* ' . .

6 1 De .basis voQr ,een. Eut^qpëeach .initiatief '* . .
De Europeesöhè landen moeten gezar.ieniïjk komen tot een plan

voor de\e en politieke, reconstructie van Europa op
' fedèr at ievèn" gtöïidslag * ,Een dergelijk 'plan, moet; iedere bijge-
, dachte aan een Euröpees'dh chauvinisme : vermeen en do daarmee
•samenhangende blokvorming afkeur eïu

.7* Europa 's gre.nzen: ' ' .
Tn, hot: Oosten eindigt een op federatieven grondslag ver-

eenlgd Eitt'dpa 'daal'̂  waar aan &cn-: iiiensch slechts ossentieèle
.bet eekeni's wordt tbegekehd als'1 deelgenoot van een collectief
.verband. Vat de wéëtgrens betreft^ behoort Engeland geestelijk
ten volle bij Europa»

8, Het ' EurQt>eeschoi eVonvjicht van, .krachten^
Het. is^goxvenschtj dat de Buropeoschc Federatie niet door

grootë en kleine landen -wordt gevormd, maar dooï-i ongeveer even
sterke groepeer ing en, dip in staat zijn het evenwicht der (
politieke 'krochten 'te waarborgen»- . • -\ .. •

9» -Do, staajit^edachte [is, bovennationaal i
'Door de vorming van ongeveer cVen sterke grocpeeringcn wordt

in Europa ee^n recbrbsverband geschapen, waaivbiniien- alle nationa-
le , strooming'pn op cultuurgebied t onvolle tot hun. recht konen,
tervdjl echter voor belangrijke overheidstaken do zakelijke
sfeer van een bovennationale or&o-. bsrerhee'rscht» Alleen op
wijze wordt -ook het minderhedenprobleem opgelost»

'i , . ' •• : . • • ' - ' - • • • " "•"•' , , - • • • • ' •
10 « Het, Eur,qp GO s ohv .ur.fi; ent i e"*3>r o^r amiiia t' ;"; - " - • ' '

D i t noe.% omvatten ï • - " " . . ' ' •
a» het vormen .van regionale"feddratiesï

" ' •
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b. coördinatie van do hoofdlijnen van de buitenlandsche poll-'
t' lek van do ïiuropeosche landen?

c, hot opbowvon van. een Europeesch politioléger ton dienste ven
,het Eürope9sch buleid» net als- eerste taak de aflossing vat
'de geallieerde, bezettingstroepon in do Duitschc landen^ en

.. do voormalige .vazalètatonj
d» hot aanbieden van oen gezamenlijke bijdrage tot -do lucht -
' . strijdkrachten van de; U»N»0*| ... ' • \ '
e» het uitwerken van oen ̂gümoen^chnppqlijk/Európeêsch her-

stelplan? ' , . '. *
f, coördinatie van de nationale planbureau* dor .Europeosche

landen; ' ,
g* • f ederaliseoring van. de ''PvQichsbahn" r.ls coi-ste stap naar
:;• een. Europeesch .beheer der spoor?jegen? het uitwerk en, van de.
.-. regimes, der internationale rivieren in hot kader van -de
! Ëuropeesche eenheid en het. tot' stand 'breng en" van peii.breedc
saraenworking van havens, en vervoert alck'enf J

h, fedoralisoering der •.energiebrQhnpn..3ran:,h'et;Ri3n*- en Roer*-'
gebied als eorstc stap naar 'do ' f edeialls eer ing :van, de ener-
gie voorraden van geheel Europa 5 *•' ': -

i» ̂  e.g i onalè -en federale saiaenpjorking oj> ,hat gebied dor handels -
politiek^ vm-nrWfl dË'Mâ *ögelojtido'..fiïiictib-.* die tot- döevor-
pe,«ian'het heffen van nationale' invoorrGchtcn • VGS verbonden }

, vervangen wpjpdt door, 'de narktrogclcnde taak vau de te vorken
Europe-esöho bedrijf SQrganisat;i.Gs$ ' . .' .

.j.., het vormon van een eigen Europeosche hr:ndfelspp,liti,ek in hot
•kader -van don vvereldhandol; t . •. • ' ; . . ' , -

k» oenhoid in monetair beleid 5 . ' ' . " . r ;
l» .nauw contact der.Èuropooscho landen ,öp cultureel gebied ter

stinüïeering van het Ëuropeesche .be.s.etj ' ' .. #
." coördinatie van de bestrijding van nationnal-*socialisne en
andere dictatoriale strobningen in de Zluropeosche landen.

11'. Vcrcl^er.o porsjt^ctieven voor flo, ^volrniyi^, van een Europeoscho" '

a* Europeescho nuntecnheidj . ' ; . * ' ' .. .
b» een Europeosch federaal, staatsburgarschapj
c» e^n Europees ch parlement als vjetgovend org^rrnj ' "
d» een Eur.opeeschQ federale ".rechtbodeeling'nct vorning van. de

daartoe bchborende ©rganènj . „; :" . \ '/.;'
e» gemeenschappelijk gevoerde buitonlaiidscho pölS.tick oh ge-

coördineerde' vertegem-)óórdig.ing' der;rEuivopoGSche landen,

c-ff Con.grcs» • .1 ; „ .
Aan het Congres Werd door een: tachtigtal gcdologeerdon uit

ver schillonde Europees-éhe Imdèn '. deGléenöyon*.-- ;0'*,0.*.- uit J
Luxcnburg, frankrijk, Engeland* Dcnecarkenr Z'
Italië.

- 6 -
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Volgens oen persbericht zou do , Neder land s c hc Regecring goei.)

toestemming hebben verleend aan vertegenwoordiging van Oosten-
rijk en IHiitschland, ondat zij dit nog te voorbarig achtte.

De opening s ver g ader ing werd gehouden op 11 April 1947. in
"Krasnapolsky" te Amsterdam»

De voorzitter van het Centraal Bestuur-, Dr »H»BruKnansT
heeft de aanwezigen welkom geheeten, waarna de wethouder Mr»
„van V/i jck, namens liet gemeentebestuur van -ï-mstordam, de con-
gressistcn begroette* , •
Do: secretaris-generaal van de U.E»F», de -PransGhc journalist

zette hét streven van do. vereeniging' nader uiteen»_
amens de Pransche en Bngelsche delegaties werd 'eveneens hot
woord gevoerd»

Op Zaterdag 12 April 194-7? des namiddags, had een groot e'
openbare "congreszitting plaats» Met inbegrip van de delegaties,
gasten. pjcr.sDenschcn: cnz»} waren ongeveer 350 belangstellenden
aanwezig, bijna .allen behoorende 'tot de neer iïitellectucelp '
b̂evolkingsgroep.' Onder do aanv?ezigeh bevonden zich een tweetal
personen in de unlforn van het Neder landsc'Ke leger en de dis-
tinctieven van majoor* ' / , - •

de bestuurstafel hadden, naast den 'voorzitter, de
sprekers van déze .bij e,enkons t plaats genomen»

) " " ' - » • - '

/lid van De vergadering st'ond onder leiding van
de TwqodQ Kaner der Staten-Generaal voor de Katholiee vols-
par t ij, wonende van Heurenlaan 2 te Vught N,Br«, die achter-
eenvolgens in do Pransche j Engelsche én ''Nederlandsche taal de
aanwezigen begroette en daarbij in het '-bij zonder verwelkomde
de Vertegenwoordigers 'van. den Minister-President, de Departe-
menten van Buitenlandsche Zaken, Waterstaat, SeonoLiischG Zaken
on Sociale Zaken» -Ook do' Pranscho Ambassadeur on -dé Apostcli-
scho Nuntius hadden zich doen. vertegenwoordigen^ hetgeen door
den voorzitter .zeer werd gexvaardeerd»
IiIr»SASÖEN betreurde het, '-dat do 'Nederl-andsche .Rcgeering had
gqneend aan de Duitsche gedelegeerden verblijf s vergunning te (
moeten weigeren» I-ïij verklaarde in dat verband , dat ook Duitsch-
land in het te vormen federatieve Europa zijn 'plaats 'zal noc-
ten innemen» , ,

Spreker weigerde te gelooven aan den ondergang 'van het
Avondland en: verklaarde, dat wij alleen, door intense s anen»
êrking Uit de diepte van de oörlogsellënde konden worden opge-
voerd haar een betere gemeenschap* • . . . - .

Hij betreurde het, dat oenige van de aangekondigd o sprekers
verhinderd .waren tegenwoordig te zijn* • • • / " .
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Vervolgens g r- f hij hot woord aan don Zo e*1 eer waarden Pater
£L°J!££ Pŵ -̂ MffiP» een vooraanstaand figuur uit d c Franschc
verzetsbeweging en directeur van hot tijdschrift "Téncignage
Chrétion" der "Cahiers du Nouveau Monde". Pater CJï/JECESE is
ook dircctour van de "Cosor"» hét Branschc equivalent van de
in Nederland bekende "Stichting 1940 ** 194-5".

In een gloedvolle rede, uitgesproken in de Frang.che I ar. l,
wees deze inleider er op, dat dringend iets nöet gedaan tïordr.r.
on te voor konen, dat de verschrikkingen van dan. oor log opnlouv
de wereld: zouden teisteren. Hij noest constateer en, dat de
vroegere geallieerden thans hun tijd verpraten on geen enkel
vraagstuk tot een behoorlijke oplossing brengen»
De Europeesche federalisten, zoo betoogde hij, zijn vijanden
.van oorlog en geweld on daar on zijn zij aang G¥0.z en ; OL do
Vioeilijkhoden^ van dozen tijd pp te lossen» Hij. achtte het een
noodzakelijkheid, dat Rusland on ht>t Westen' elkaar botur zou-
den gaan begrijpen.. De federalistische gedachte Koet, als het
ware een geloof en een overtuiging .gaan worden,, 01; op dip
wijze ook" den. npeili-jken pr"actischcn.arfoeid,t.e' kunnen verrich-
ten. -. ' :.' "'' .. ,, ; • ,' '*"'••, •/ • - . '

.Door' den :'VolgJenden spreker^ Cc^oj^l^VI^Wj£JiJKGj lid van
hot Lagerhuis voor de Lrbourparti^s-':^pordvbe^or .van de
Engeischc delegatie werd verklaard'j' ddt nen i-n Engeland niet

• vergoten-''is welk een beproeving de oorlog is gefeest voor het
Ncdorl&ndsche vo'lk* Hij verklaar de,,; dat "S'-i;r- eland bij; Europa
behoort 'en, dat daarom het idee van ;©hurchili voor een .Vereen:.?;•:!
Europa;zeer 3iiist'is* Gok "Attleo, zoo-^ing- ;hij vo.ort, is. oen
voorstander van de federatieve gedachte en heoft dan rook
verklaard, dat Europa zich zal irioet'e'n ve5:»onigen of onder / -
gaan» Hij noeride'ait het neast 'dringendu'probiaen vrji do
naaste

, • Ilr ̂ Robert^; JlOlC^-' oen ver tegemiioprdïgör 'van clc Fransche Beet....
ratic

probleeri door 'het groote publiek niet gr a;, g u oi-dt aanvaard.

' • Hr̂ BRITYZ. de cultureel attaché' van de' ïs-jccho-Slpwaaksche
legatie.,: sprak, "In de 'Nederland s c hè taal-, over , hè t werk van
zijn land .'tot1 verdieping :van de internationale: bot r ekliihg en ̂
Hij achtto dit eenvan.de eerste taken 'Voor ;cl-o: f edcTalisteiij
oti. daardoor uiteindelijk te -geraken tot een 'kerkelijke' eenho:".
waarop ook het streven van Masaryk -e"nvBenest1 .nas en: blijft
g'cricht. •• - . . . . • . ' - " ' / : ".• ' :'. '•.'''''-•- /. " '•• ,,

THOIluS ' OISEFr een zeer jcudig, ver tegenwoordig er • -. •
: * , ' • ' ' .. .

8 ..r -• ** «.."..;



van do federalistische beweging uit Donenarken, verklaarde, C.;.\\ in zijn land nog niet voel belangstelling voor dit streven

-bc-stond, naar. dat het kleine groepje toch reeds contact onder-
, .; hield net geestverwanten uit de overige Scandinavische lande:*»

Hij was er van- overtuigd, dat all o en do federatieve yorn de
huidige internationale moeilijkheden zou Tieten te overwinnen
en deed een beroep, op de aanwezigen tot verbreiding'van deze
..gedachte,

• -Ook de Fra-nscho afgevaardigde, nadeno i s c-1.1 Q TRINQUER T
• sprak in soortgelijke bewoordingen over dé noodzaak van een
federatief opgebouwd Europa. . '

Dr .Ernst von, SCHEHCK. een Zwitsersch- publicist en" hoofd-
rodactcur van ae '̂ chweizer Annalen" dankte voor de' gelegenhei
hem geboden, hier te kunnen spreken. Door den oorlog Tjas de
band Neder land-Bitser land-verbroken, Hij was ervan, ovor.tuigd,
dat juist de" kleine lahd*en.een-zeer'gropto'Tol zouden spelen
bij de tot standkoning, van- oen werkelijk federatief Europa,
waarnaar ook door Zwitserland zou rjordqn gestreefd. Kij be-

• tèo'gdo verder, dat .de Buröipeosche lancVe'n 'zich, teg."F.eh net hot
'Oosten en hot Westen.-'ïn den ;-af geloop en oorlog- hadden verzot
tégen het govaar, dat voor"tkw.an uit Europa zelf*;Nu zullen wij
ons noot en vor^etion'tegen'een bedreig ing'uit hei Oosten of
het 'Westen. Wij /willen niet ingeschakeld wórd en bij een der
blokken, die sich thans ,ontwikkeleen. Europa heeft 'een zending
tŷ a.c.he.n Oogt en Wost» Onze taak in de naaste t-oekonsl; zal
zijn te herstellen, wat Duitschland heeft Verzaakt?, een brug

• t e -bouwen tusschen. de groote nachten in deze wereld. Het fedo~
ratieve Europa noet z&'è sterk worden, dat de gr.oote tegen-
standers Oost en West vertrouwen hè boen in' onzo ïiïacht, waarde
de werddvrede verzekprd wordt. Daar naast moet onmiddellijk c„
aanvang genaakt • worden net het in federatief verband oplossen
van do sociale én econoLiischo pr- blenen.' . ' • " . :

. '/.Is laatste spreker, werd hot rjoord gevoerd door Dr&H&
BRTJGJ-UJJ.S, algencen voorzitter van de .Europees c hè Actie»

: Hij riecnclo uit het gesprokene op deze•-open-oare congreezitting
. dé volgende gedachten te nogen trekken!

1. Door het ontbreken op deze vergadering.'van goedwillende
olenenten uit het Buitsche volk was een' loente ontstaan, -die
bij oen volgende gelegenheid in ieder geval noest worden opge-
heven. De nog te veel heerschende gedachtes Weg,'nc't de
Duitschers.! is fataal on naakt een vuerkélijk federatief Europa

. onmogelijk». • . . ,

2. Centrale problenen op alle gebied vragen oen centrale, dus
federatieve"oplossing»

- 9 -
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3» 'De ontwikkeling van hot ocononisch levon oischt oen'
internationaal apparaat, dat do welvaart van allo volkeren
kan g ar andoer on. Dezo eenheid van economie Dag nooit zonden
of te-gon het oude Europa tot stand konen.

4. Europa hooft als een "Rijk van het • nidd.cn" een bclanrijko
zonding, Blokpolitick voort naar den absolut en ondergang»
' . ' • ' •

5* Ondanks verschil van religie of nationaliteit was de con-
clusie van alle sprekers J Ninnor nar; Europa het slachtoffer

' van de politiek van .oen der woreldnachton»

Spreker riep de aanwezigen op net hot idea'lisr.c uit den
verzetstijd zich nu te geven aan het viork voor een krachtig
f oderatipf Europa, waar niet het nationalisme als schei dsnuur

' zal bestaan, naar een gezond patriotisno de redding zal weten
te brengen» ' ,

De voorzitter, Mr .SASSEND, sprak hierna hot s lui t ing sw Oor cl,
waarin hij dank zogde voor de belangstelling en de aanwezigen
aanspoorde tot actieve nedeworking ̂  waardoor i::.ot God 's hulp
een beter Europa zou kunnen ontstaan» . ; .

Op 13., 34, 15 on 16.April 1$47 werden huishoudelijke bespre-
kingen gehouden, waarbij o.n. hot m^gentieprögranna, z'öoals
dat in dit rapport vrer<3. weergegeven, aan oen uitvoerige dis*
cUssie ig onderworpen» Zeer /veel aandacht werd daarbij gevlij u
aan hot probleem Duitschland,» , .

Lig ene ene. richtlijnon werden oplost o ld en. uitwissöling van
gedachtoïi en ervaringen vond plaats» . . , '

Tot belanrijke resoluties of bijzondcrx actie werd niet
besloten» . ' . ' . ' . . _

Het geheel© congres noot. gezien-worden als oen voortzet t in-;
van de besprekingen, dio in 1946 te Hortene'in (2x?itserland),
Parijs on in Luxenburg werden gehouden.

Als waarnenor vo.n Winst on Ghurchill was op dit congres
aanwezig dions schoonzoon Duncan SLïIDYS. Kon streeft .nanolijk
naar een fusie of volledige sar.ionwerkinr:;, tusschcn do U.H,P» on
de "Europeescho Liga" van Churchill. ï)c vocrboroidö'ndo be-
sprekingen dienaangaande schijnen reeds ver Bevorderd,

De "Europeescho Actie" kent goen eigen tijdschrift. In ,
ver schillende landen Verschijnen bladen, die zich ovoneerxs
stellen op hot standpunt van oen federatief Europa. In Neder/-
land geldt als zoodanig op de eerste plaats "'t Keerpunt".

Hot aantal buitenlanders, dat op dit congres aanwezig was
bedroog ongeveer 70.
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"Buropese actie".

Hederland bestaat een Sectie van de "üïiion Eur®pó-
önne des federalist*»» ( U.E.P.), welke is genaamd
"Europese Actie",

Ie organisatie stelt aich ten doel Mj te dragen
tot de vorming van een federatief Europa,

fet de bestuursleden van de Nederlandse Sectie toe-
hoert o»a. i

A.J«v.d. Leeuw, wonende te Heematede*

Ik moge ïï veraoekezi mij te willen doen inlichten
omtrent de personalia, politieke oriëntering enz»
van bovengenoemde persoom*

SEf HOOFD V AM DE ÖBBÏ&AIE
TCILIÖHBIDSDÜ2IST

deze s

Aan t
De Heer KorpaöJaef van Politie

te «T*3. Crabbendasu

SËÉMSfBDB.

Oell. 4R/



21 Mei

l, 13875.

Disb. 3.

"Europese actie",
In Hederland bestaat een Sectie van de "Union Bur«pé enne
des Pederaliates " ( Ü.B.P.), welke is genaamd "Surope-
se

Be organisatie a tel t aieh ten deel bij te dragen tot de
vorming van een federatief Buropa.
Tot de bestuursleden Van dé Nederlandse Sectie bekeert
e. a. t

E.K«L«M« Baiaagarten» wonende te ' s-Gravenhage»

moge TT veraoeken mij te willen doen inlichten omtrent
d® personalia» politieke oriëntering enz. van beven-
genoemde persoon*

HM? HOOP3) ?AH BB CBHfEAU
TBILIGHBÏBSDIEISÏ

Haaene deze s

Aan
De Eeer Hoofdcomaiasaris van

Politie

te

J.G. Orabbendam,

/

Coll. dl.'
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liet spoedige beant»ooraiii« *ïült H mij

n de H««r Korpsohor
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Ho. B. 13875.

Rappel
'v \e moge ik U mijn schrijven no. B .13875 d,d, 21 Mei

1947 in herinnering brengen, waarbij ik Ü verzoent mij te
willen doen inlichten omtrent A'.j. v.d.̂ t Leeuw, wonende te
Üwentj'die een der bestuursleden is van de z.g. "Europese
actie". -
Met spoedige beantwoording zult Ü mi j zeer verplichten.

. H t, f rvrGFO i/, d. CENTRALE

VEILIGHEIDSDIENST

Aan de Heer Korpschef van Politiel
te
H E E M S T E D E .— — . _,_ Q>



B. TO.

Yan I.D. Amsterdam is reeds bericht binnengekomen. Derhalve
slechts een rappel aan Heemstede, Lijkt het U gewenst Heem-
stede een briefje te schrijven als bijgaand concept, of
\prefereert U telefonisch rappel?.
Gaarne bericht.

19-8-47.
B .2.. s.,



2ö April * ?*
B.H036.

J * f. Y.Broekbuisen.

*«, moge ff verzoek** mi^ te willen do*a lalioiit«a «m
trent d* personalia «n de politlfict ««lljr*^-*^'<r-ia4Ai-A•* :" : '" -

M» van BroekhaigeoL. won«nd« Zij Haan 18
net t>«BTuup at r 3«oti« ~^*—*--* -*-•

voor Federale Oale.
7as Broekhuieen zou

ai^aa georiënteerd.

5ïi
Kamena

JLani
Ö«n Eter Cömmieearia van
Politi» tt

Oolli



iiaiciiTUü
No. /

GÏÏH3IM. -

e, ,.
v* ? '• • Hilv er * urn,

f. 1947;

23APR.1947

dd- 9 April 1947, No.
inlichtingen, batref-
Inlicht ing and i enst

J-C

lv..et betrekkin^ tot Uw
•13341» GBHïïIE, houdende verzoek om

fende J .L-van B1DEKHUIZ3N, bericht de
t e ^ilversurn, het volgende:

M © t bedoelde persoon wordt ve rmoede l i jk bedoeld
van BRÜ1ÜZIÏÏJIZ3N* Deze persoon,wi^ns naam in de
gieters te Hilversum niet voor komt en waarvan de ju i s te
p arso nal i a hi er niet bekend i^ was vanaf 10 December 1945
tot 31 Ê/IaTt 1947, Hoofdredacteur van het dagblad "Gooische
Klanken", een te Hilversum verschi jnend neutraal ölad, voort:
gskoü.en uit de t i jdens de bezet t ing u i t^e^even illegale
blaad jes in het Gooi.

De redactie en de adminis t ra t ie van Benoemd dagblad
zijr. gevestigd in peroeal Kerkstraat 94 te uilversuiii.

Uit het incest «ld onderzoek is» gsbleken, dat van BRwSPZ-
huizen woonacht ig is t e Wassenaar y a n het adrea Zi j l laan 18
en dat hij t i jdens z i j n Hoofdredacteurschap van genoemd
blad vaelal in d€ week te r iilversum verbleef en het weckend
in z i jn woonplaats doorbracht.

Verder is hier .& eble^en, dat hij aan humanist ische le-
vens- en wereldbeschouwing heeft . Hij was d e s t i j d s lid van
de Nederlaridsche Volks Beweging. Van een bepaalde pol i t ieke
part i j is hij geen l id- Svenwel kan hij in poli t iek opzichi
feaacht worden georiënteerd te zi jn in Comr:iunitótiechaB^arti5'h-
ting, hoewel hij het ook weer niet in alle opzicht erf-eens
is met de doelstellingen van de C - P - B . .

Overigens is hier omtrent hem riietb kunnen bl i jken.

Verzonden aan
Javaatraat 68

het iAoofd van cien Qentralen Veiligheidsdienst
t e ' s - G - r a v e n h a ü ö .



COMMISSARIAAT VAN POLITIE
N IJ M E G E N NIJMEGEN, .24.April..,19.41,

No. : ID/9 V*

Aan i den Heer Hoorn van den Central en Veilig-
heidsdienst, Javastraat 68, ' s-Gravenhage.

Onderwerp :Mej. Dr Chr. Mohrman.

Bijlagen :—

Antwoord op-. Üw schrijven dd. 9/4'47 No. BX. 13339-

In antwoord op uw bovenaangehaald schrijven,
houdende verzoek om inlichtingen betreffende He juf-<
frouwr Dr Chr, Mohrman, heb ik de eer U te berichten,?
dat Christina jtodrina Eliaabeth Maria Mohrman, ge-
boren te Groningen, l Augustus 1903» wonende te Hij-;
megen, St. Annastraat Ho. 40, op 24 Maart 1926
hier werd ingeschreven, komende van Eozendaal
Zij is als lector verbonden aan de Universiteit te
utrecht.
Mejuffrouw Mohrman is practiseerend Katholiek. Zoo-
wel in politiek als in crimineel opzicht is niets
ten nadeelevan haar bekend.

DE COMMISSARIS VAN POLITIE,

Typ. : V.
Coll.:

(J. Th. Teltman)

Par. :

BUREAU

VoJgno.

6 AP/?. 194;



'JTEl̂ r Tr\jClllCiFI\EjSLLJJïJLX'A'

TE HAARLEM

No. I. D . 15/194 7 HAARLEM,
Bijlageöfl:!. - , ,„ .
Bericht op brief

Q APR. 1947

van: 9 "4-1947
NO. BX.13342.

Volgno.

_____ w. ̂  j MEI 1347

^^S* fAa)//»<y„'-*•*'- - & I-. ./ — vaff U\e

vernielden brief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen het

rapport

Typ: RW
Colli

No.I.B.15/ mijner administratie.
1947

De
Commissaris van

^ den ffeer

Hoofd van den Centralen Veiligheids

K 1293 10



Af d.Inlichtingendienst
Ho. I .D. 15/1947 R A P P O I

BUREAU B

Ter voldoening aan het veraoek van het Hoofd van den Centra en
Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, vervat in diens schrijven van 9
April 1947, no, BX. 13342, houdende verzoek om inlichtingen betref-
fende de politieke oriënteering van R.W.P. PEEREBOOM, nader te noemen",
rapporteert ondergeteeekende, GERARDUS SIMON KAPTSIJN, agent-recher-
cheur van gemeentepolitie, te Haarlem, tevens onbezoldigd rijksveld-
wachter, dienstdoende bij de afdeeling Inlichtingendienst, het volgende.

Blijkens dé registers' van het Bureau van Bevolking te Haarlem is
op 'L.Januari ly24 te Londen (G.B.) het huwelijk voltrokken tusachen:
® ' ROBERT ffILLEM PIETER PBEREBOOM.

geboren te Haarlem 25 Mei Iö91, van beroep Directeur Haarlems Dagblad
en

GERTRÜD HAMiMAH CHAMBERS.
geboren te Londen l October 1905»

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, te weten JOHF JAMES
PEEREBOOM, geboren te Londen 14 .November ly24 en BRIC PEEREBOÜM, geboreij
te Heemstede 20 September 1920» l

Het gezin PE1SRSBOOM woont te Heemstede aan het adres Jan Steenlaan
2.
R.W.P. PilEREBOüM is reeds sedert zijn 21e jaar in de journalistiek.Zijn
vader was destijds oprichter van het Haarlems Dagblad, tevens Directeur
en Hoofdredacteur. JNa een journalistieke opleiding bij de krant van zijB
vader werd hij medio 1920 als redacteur benoemd bij het Dagblad "De
Telegraaf". Hij verbleef enkele jaren te Génève (Zwitserland) en werd
in 1923 in Londen (G.B*) geplaatst als sportredacteur. Medio 1930 nam
hij bij de "Telegraaf" ontslag en werd Hoofdredacteur van het Haarlems i
Dagblad, welke functie hij tot op heden vervult. Gedurende de bezetting]
is hij eenigen tijd als gijzelaar gedetineerd geweest, terwijl hij zich
na zijn vrijlating geheel uit de krant terugtrok. Zijn broer PIETER nam
toen de leiding van de krant over en bleef daaraan verbonden tot het
eind van den oorlog. Ba de bevrijding werd deze door de Persraad ge-
schorst, waarna R.W.P. PEEREBOÜM Directeur en Hoofdredacteur werd.
R.W.P. PEEREBOÜM staat in perskringen alhier bekend als een hoogmoedig
en politiek zeer voorzichtig mensen* Hij heeft zitting in verschillende
vereenigingen, die propaganda maken voor het behoud van de vrede. Ook is
M.j lid van de Rotaryclub en voorstander van de Partij van de Vrijheid.

Tenslotte zij vermeld, dat op politiek noch op politioneel gebied
ten nadeele van hem iets bekend geworden is.
Typ: RW
Colli i

De rapporteur,

3 0 A P P 1 9 4 7
Commissaris van Politie,

wnd .Korpsohef ,



i.d. ffo* 227/1947.
Volgno.

G E H E I M

2 Mei 1947.

Kaar aanleiding van uw schrijven dd. 28 April
1947, Ho. B. 14036, Geheim, betreffende J.G. BBDEKEUI2EN,
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het volgende te berich-
ten : ^

JACQUES CORHÉLIS YAN BBOEKEUIZEH»

geboren 5 Mei 1904 te JBISTEHDAUT, zonder godsdienst, ves-
tigde zich op 9 Juni 1941 in de gemeente WASSENAAR aan het
adres Zijllaan EFo. £J, komende vanuit ïlieuwer Amstel, al-
waar liy sedert 15 Mei 1937 woonachtig was.

Betrokkene ie gehuwd met HT2NDRIKA KEGIKA ABRA-
HAMS, geboren te Atasterdam, 30 Juli 1904.

Broekhuizen is van beroep Journalist. Tijdens
de oorlog bekleedde hy de functie van buitenlands redac-
teur bij het A(lgeraeen) N(ederlands) P(ersbureau). Uit
dien hoofde verkreeg hy o.m. van de Duitse instanties een
z.g. * Nachtausveis *. Tevens behoefde hy de in zi jn bezit
zijnde radio niet in te leveren.

Voornoemde persoon stond in deze gemeente als
anti - Duits bekend. Een groot aantal Nederlanders heeft
tijdens de bezetting in zijn woning naar de Engelse ra-
diouitzendingen geluisterd.

Na de bevrijding zou BROEKHUIZEN hoofdredacteur
zijn geworden van het R ..K. dagblad " DE GOOI- en EEMLAN-
DER.»

Naar mij van op politiek gebied in het algemeen
goed georiënteerde zijde werd medegedeeld aou betrokkene
tot een groep uiterst linkse sociaal - democraten van de
* PARTIJ VAN DE ARBEID " behoren.

Van enige communistische sympathie is alhier tot
op heden niets gebleken.

BUREAU B
Nummer:

i.d

.L:nv



Plaatselijke Inlichtingendie
A l m e l o.- ^

Geheim
K. 11 no. 86

Velgno.

6 Met 194?.

jrner:

Aan hol. Huü
ju t j

dtS rubraie Veiligheids-
{! dienst,

~l

Javastraat 68.,

'e-G r a v e n n a g e.-

In verband met Uw schrijven dd. 9 April 194-7
No* 1334-0 heb ik de eer U het navolgende te berichten:

^f*" BORGER, Dirk Martinue, geboren te Almelo
22 Augustus 1917t van beroep matrassenfabrikant, wonende
te Almelo, Tulpenstraat 3, zoon van Wolter Borger en Johanna
Ziena Tijhof bezit de Kederlandse nationaliteit en belijdt de
Gereformeerde Godsdienst.

Deze Borger is ongehuwd en lid van de
firma Kuperus te Almelo.

Yolgens betrouwbare inlichtingen heeft hij
illegaal gewerkt (o.a. in Utrecht) en is hij aangesloten ge-
weest bij de illegale groep "Het Klooster".

Politiek is hij rechts georiënteerd en met
grote mate van waarschijnlijkheid is hij aangesloten bij de
Anti-Revolutionnaire Partij.

Het Hoofd !\, an de Plaatselijke



Gewest 's-Hertogenbosch
der

District
Commandant.

Mr.36.' (GEHEIM.)

Onderwerp: Inlichtingen.

Maastricht, 14 Mei,J.ad2

BUREAU B

Volgno.

M El 1947

Type: H.
Colli St.

Ingevolge UW schrijven van 9-4-'47, ITr. B.X.
13338, Geheim, heb ik de eer U H. 3. G. hierbij te doen
toekomen een desbetrekkelijk rapport van Groepscdt.

De Distj»4c*ts^Coramandant.
De Dir. Offic/iér der Rijkspolitie 3e. kl.

O R.

AAN: den Heer Hoofd van den Centralen
Veiligheidsdienst

te
r ' S - G R A V B N H A G 3.

Javas traat Nr. 68.



Ĥ Amatenrade,? l̂ ei 1947
DEH

Ho. M/47 (Geheim-Bersoonlijk.)

In opdracht van Uw schrijven, d.d»ll ^pril 1947,^0.36,
(Geheim-Persoonli j'k)heb ik de eer UHoogEdelgestrenge be-
leefd te berichten»
Prof .Sr .Mr, E - j j U L j ü M ^ H a ).Qornelis ttfilhelmua1Adriamia f

Maria|geboren te ^irasterdam 15 November 189Sv,Pater üarmeliet
wonende te Merkelbeek,Klooster karmelieten Uorpatraat'Mr.B,
62, -kwam op 29 Augustus 1934, van OSd naar Mt!iKK.ril.BHi,'.K,
Prof, ïfflüL^k*a^S,i3 onafgebroken aan ait Klobster verbonden
geweest en geeft les aan jrriester-atudenten.
Hij is Technisch adviseur van de Vereniging ÏUjnbeauibten.In
dit verband hield hij de laatste t i jd meerdere spreekbeur-
ten,waarin dan in hoofdaaak Economische en üocialistiache
problemen werden aangesneden*

Momenteel verblijft J?r of .KÓSULJilyutHS, vermoed el i jk tot ein-
de Juni te HÜMïS.

E'*L ^pperv/achtmeester
, Gr o e ps e oniinü nd a n t

Aar
de -eer
der
te
M_4 A 3 ï r£ _I ü H T



POLITIE RIJSWIJK Z.H

No. 1600/47,

Bericht op schrijven van

Onderwerp i n j ,

Bijl., geen.

RIJSWIJK Z.H., 20

Volgoo.

T3JUNM94/
i 1947.

21 Mei 1947.
140. ü 13075.

le" . \ . e., h e i

ex>.
ACtle

Waar aanleiding van uw boven-
veriiield schrijven hè D ik de eer (J het
navolgende te berichten:

Met de in Uw schryven genoemde MP.G.
oUIJGjiihS wordt zeer waarschijnlijk be-
doeld: Mr. Gerardus Johannes Wicolaas
HtIJG.Sj.iS. geboren te Rotterdam, 21-Au-
gustus 1911, van beroep journalist,
wonende Huis te Hoornkade 66 alhier.

Betrokkene werd op 7 «Juli 1941
in het bevolkingsregister dezer ge- j
meente ingeschreven, komende van 's- i
Gravenhage.

Mr.nüIJGaiiS belijdt de ft.JC.Gods-
dienst. Hij is thans lid van de 'Twee-
de Kamer der Staten-Generaal (P.v.d.A)|

In de politie-administratie al-
hier komt zijn naam niet voor. Ook ove
rigens is alhier niets te zynen nadele
bekend.
type:m.

0e Hoofd nspecteur van Politie,

. A a n : de Heer Hoofd van de CentraTé~vëiligheidsdienst
Javastraat 60



B 3
I.D.

II H A A -G

Doss. 109/130.

Onderwerp:
Onderzoek naar

GAKTEII.

Ifaar

U L::

IIM i 12
/ J

/y- /-

Volgno.

aaniêT3TÏÏg van een scnri3ven van hex Hoord van
l- de Centrale Veiligheidsdienst alhier, Uo.B,13875 d.d. 21

Hei 1947, kan dezerzijds worden medegedeeld, dat met E.K.
L.L:.3auragarten waarschijnlijk wordt bedoeld:

Er w in K.L.H. BA U HG-ARTEH, geboren te Weukb'la, 5 Juli
1917, van beroep journalist, laatst HLijk wonende te Zaan-
dam.

1937 bij de VreemdelingendienstHij werd op 26 Januari
der Politie te Zaandam ingeschreven. Tevoren is hij nog in-
geschreven geweest bij de Vreemdelingendienst der Politie
te Amsterdam en gedurende zeer korte tijd te 's-Gravenhage.
In het Bevolkingsregister alhier, werd hij nimmer ingeschre-
ven.

In 1935 zou hij met zijn moeder en zijn broer:
Walter BAUMGAHTEN,

uit DuiTsTand (iTëilTeïïT zijn uitgekeken, omdat zij zich niet
konden verenigen met de ICationaal-Socialistische ideeën.
De vader was in Duitsland overleden.

Alhier is niet kunnen blijken of E.H.L.Lï.Baumgarten
de Duitse- of Oostenrijkse nationaliteit bezat, of dat hij
Statenloos was. Hij zou intussen door naturalisatie de He-
der J.andse nationaliteit hebben verkregen.

.Blijkens de administratie van de Vreemdelingendienst
der -^olitie alhier, is hij Rooms-Hatholiek.

In Zaandam zou hij in samenwerking met zijn broer, V.7ai-
ter, hebben medegewerkt aan het blad "Typhoon". Ook zou hij
wel enige artikelen hebben geschreven in het weekblad "Je
ulaintiendrai", in de redactieraad^ waarvan o.a. Dr .Ji.BRuG-
iiAIJS, de voorzitter van "Europese Actie", zitting heeft.
Het"is echter tot heden niet komen vast te staan, of E.K.l.
•Ï.Baumgarten lid is - of geweest is - van het bestuur van
de Nederlandse sectie van Uni-on Européenne des Pederalistes
(U.S.5V) (Europese Actie), hoewel dit niet onwaarschijnlijk
wordt geacht in verband met zijn gedachtengang op dit ge-
bied.

ürastre'eks Januari 1947 is Baumgarten naar Amerika ver-
trokken. Hij zou thans in -Few York werkzaam zijn' bij de
U1TO, vermoedelijk als journalist.

De a.s.echtgenote van Baumgarten, genaamd:
J.J.A.M.BERHARD, laatstelijk wonende ten huize harer

ouders aan de Aronskelkweg 90 alhier, is een dezer dagen
naar Hew York vertrokken, alwaar het huwelijk tussen hen
zal 'worden voltrokken.

Verzonden op 9 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.
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,ÜCHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 15S9 a - 1947

Uw brief: B. 15875

Onderwerp: jEUTOpese Actie.

Bijlagen:

GEHEIM.

In antwoord op het bovenvermeld schrijven, d.d. 21 Mei 1947, kan,
omtrent de daarin genoemde personen, het volgende worden mede-
gedeeld:

1. In het bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

Alfred MOZER
geboren te Munchen, 15 Maart 1905,
nationaliteit: Duitser,
Michel Angelostraat 105 III, Amsterdam-£uid.

Volgensn gegevens uit de administratie van de Vreemdelingendienst
te Amsterdam, kwam Mozer in September 1933 uit Duitsland en ver-
bleef tot Juni 1940 te Amsterdam, waarna hij, om persoonlijke vei-
ligheidsredenen is "ondergedoken" te Poortugaal in üuid-Holland.
Om zijn vertrek uit het nazi-rijk werd hij zogenaamd "ausgebürgert"
en is dus formeel statenloos verklaard. In Juli 1946 heeft hij zich
opnieuw te Amsterdam gevestigd en is thans inwonend bij de heer
L.J•van LOOI, de huidige hoofdredacteur van de radio-nieuwsdienst

mte Hilversum.
" Door de afdeling Rijksvreemdelingendienst van het Departement van
Justitie is hem een voorlopige verblijfsvergunning verstrekt, gel-
dig tot 5 Juni 1948. Inmiddels heeft hij in December j.l. naturali-
satie' aangevraagd.
Mozer heeft zich tijdens zijn verblijf in Nederland doen kennen als
een goed mens, die zich fel verzette tegen het nationaal-sooialisme.
Wat zijn huidige politieke oriëntering betreft, kan worden verwezen
naar zijn activiteit in de "Partij van de Arbeid", waarbij hij kan
worden'gerekend tot de meer sociaal-democratische figuren.
Mozer is (hoofd)redacteur van het orgaan "Paraat", v/elk blad voor-
heen een uitgave was van een zelfstandige stichting, doch thans
verschijnt als het weekblad van de "partij van de Arbeid". Redactie
en administratie van "Paraat" is gevestigd in het gebouw van meer-
genoemde politieke partij: Tesselschadestrast 31,Amsterdam-£uid.
Naast, of wellicht door deze functie, heeft Mozer contact met de
| Democratisch-Socialistische-Jongeren-Vereniging "Nieuwe *K>ersw,
eveneens een beweging, die verwant is aan de Partij van de .Arbeid.
Voor de "Nieuwe-Koers^-mensen houdt hij meerdere malen lezingen of
inleidingen, daarbij veelvuldig sprekend over het probleem Duits-
land.
Noch in de administratie vt:n P.R.A., noch bij de plaatselijke poli-

nadeligs bekend over de meergenoemde persoon,,

in
ven:

Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschre-

IVO OPSÏÏÏLTM
geboren te Wageningen, 19 üctober 1914,
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nationaliteit Nederlander, , .
van toeroep: Rechtskundige, "
wonende: Sloestraat 8 ï, Amsterdam-;6uid.

Opstelten heeft zioh in Üctober 1945, komende uit Rotterdam, ,te
Amsterdam gevestigd» In de eerstgenoemde plaats kunnen waarschijn-
lijk meerdere bijzonderheden over hem worden verzameld,

Opsteltem is momenteel .lid van de Redaotie-raad van het weekblad
"J.M.", een uitgave 'van de Stichting J.M.-fonds en een voortzetting
van het contact en werk, dat in d© illegaliteit was ontstaan en be-
gonnen door de groep "Je Maintiendrai**. ' . •

Aangenomen, ma g worden, dat Opstslten lid is van de "Partij van de
Arbeid** en daarbij volledig de koers volgt van prof* ir. Schermer-
horn. Ook Opstelten is opgenomen in de redactie van "Paraat1*, het
weekblad va n de "Partij van de Arbeid'*.

' • ' ' *

In de-omgeving van zijn woning staat hij zeer gunstig' bekend. Hij
komt niet voor in de administratie van plaatselijke politie of Car-
totheek P. R. A.

Verzonden,aan Hfd. C.V.D. _ M.-2.



l Volgno-OPöfl£G0

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM -

No. I.D. 1536 - 1947

Uw brief:

Onderwerp : inlichtingen omtrent personen
"uit federalistische bewegingen.

Bijlagen:

GEHEIM.

15 AugustusT941/r""t''"

/

In antwoord op het terzijde vermeld schrijven, d. d. 9 April 1947,
ka n het volgende v/orden medegedeeld:

1. In het .bevolkingsregister alliier staat ingeschreven:

Herman» *-arl Wilhelm HOS3E.T
,,:v geboren te ü'reiburg, 11 Juni 1901,
-•^nationaliteit: Duitser,

gehuwd met Edith Maria Josephinft Elisabeth Gherlotte von Möller,
wonende: Guido G-ezellestraat 3 huis, Amsterdam-Zuid.

Rosset was in de vSór-oorlogse jaren verbonden aan een staalcon-
cern in Roemenie. Eén der leidende figuren van deze zaak is kort
voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog vertrokken naar de
Verenigde Staten, de andere naar wenen. Ook Rosset trok naar laatst
genoemde stad, vanwaar hij in 1941 naar .Nederland verhuisde en daar
belast werd met de functie van "Verwalter** over de JN.VoMetaalwaren-
fabriek "Gelria", gevestigd te \Amsterdam en Hattem. Rosset heeft
zich in zijn functie van beheerder doen kennen als een behoorlijk,
humaan mens, die niet pro-nazl was, maar toch bewerkstelligde of
althans toeliet, dat de producten der "Gelria" voor honderd procent
ten goede kwamen van Duitsland. Hij heeft later de zelfstandigheid
van het bedrijf prijsgegeven en de zaak doen opnemen in een Duits
concern, daardoor een benoeming krijgende als directeur. Rosset zou
medio 1944 geweigerd hebben in Duitse militaire dienst te treden.
~Jn de beruchte Septemberdagen van dat jaar is hij plotseling als
directeur verdwenen en heeft later klaarblijkelijk contact onder-
houden met enige illegale werkers, waarvan genoemd kan worden:
Dr._ H.D.SALINGrER te ' s-ürevenhage, die eveneens Duitser zou zijn en

]1 thans ook een leidende functie heeft in de Europese Actie, Hoewel
het enigszins ongeloofwaardig klinkt in verban f met zijn militaire
dienstweigering, zou Rosset in zijn woning <̂  .J .Viottastraat 22,
Amsterdam, welk adres toch ook bij de Duitse instanties bekend was,
een wapenarsenaal hebben gehad voor de Nederlandse verzetsbeweging

, en onderduikers geborgen. Details hieromtrent kunnen worden ver-
I kregen bij de Rijksvreemdelingendienst te 's-G-ravenhage, die ge-
meend heeft de genoemde Rosset, om zijn goede houding tijdens de
oorlog, in aanmerking te doen komen voor een voorlopige verblijfs-
vergunning tot 2 Juli 1948. Van deze beslissing werd onder nr.
Ca. 9242 d.'d. 16 <Juni 1947 bericht gezonden aan de Vreemdelingen-
dienst te Amsterdam, ui j deze laatste dienst is bekend, dat Rosset
wel lid is geweest van het "Deutsche Arbeits Front", maar niet gan-
gesloten was bij W.3.D.A.P. of soortgelijke politieke organisatie,
hoewel dit onwaarschijnlijk lijkt in verband met zijn benoeming tot

Door het Bureau Wationale Veiligheid Amsterdam, werd op 20 April
1946 een verklaring afgegeven, dat tegen Hosset niets bekend was.
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Het is niet mogen gelukken vast te stellen, wat momenteel de be-
staansmiddelen of werkzaamheden van Rosset zijn. ülijkens een rap-
port in zijn dossier aan de Vreemdelingendienst te Amsterdam, ver-
klaarde hij in Augustus 1945:

"Ik ben vertegenwoordiger van de iM.V. Gepi Monaco 45, one G-ornaldi,
E.Ansuit 46, last 61 street, Wew-York, U.S. A. Het doel van die w. V.
is de gelden en goederen, die in het buitenland zijn en dié aan de
hier vertoevende joden behoren op te sporen en naar hier te brengen»
Om die reizen naar België, frankrijk en andere landen te kunnen ma-
ken, moet ik een bewijs van politieke betrouwbaarheid overleggen.
Voor de Duitse weermacht heb ik nooit gewerkt en met politiek heb
ik mij nimmer bemoeid**.

(Een vrij vage verklaring, waarvan niet kan blijken, dat zij werd
onderzocht. - Rapp.).

In hetzelfde dossier wordt op rapporten van latere data weer ver-
meld, dat Rosset directeur zou zijn van de "Gelria", wat in ieder
geval een onmogelijkheid is, want de oorspronkelijke joodse direc-
teur is onmiddellijk na de bevrijding weer op zijn plaats terug-
gekomen .

Vast staat, dat "Rosaet met zijn echtgenote een onbezorgd bestaan
geniet, in een weelderig ingerichte villa woont en veelvuldig in
het buitenland vertoeft, waarbij wordt opgegeven, dat dit geschiedt
voor familiebezoek of zakenreis. Dit zou weer in verband kunnen
worden gebracht met de berichten, dat hij doende is met behulp ven
enkele Amerikanen te komen tot oprichting van een metaalwarenfabriéc.

In de omgeving van zijn woning wordt gezegd, dat Rosset en echtge-
note zich hemenen noemen, hetgeen verklaarbaar is, doordat de
vrouw, ondanks haar huwelijk, van Roemeense nationaliteit is geble-
ven.

De politieke oriëntering van Rosset is niet duidelijk vast te stel-
len. Men veronderstelt dat zijn werkzaamheid op het terrein van de
"Europese Actie11, die zeker een gevolg is van zijn vriendschap met
'JJr.H.D.SALINGER, Mr. W.VERKADE en Ir.S.J.van EMBDM, door Rosset -
zal worden gebruikt om zich' in binnen- en buitenland relaties, te
scheppen*

Van hem is niets bekend bij de Politieke Recherche en met uitzon-
dering van zijn dossier bij de Vreemdelingendienst komt hij ook
niet voor in de administratie van de plaatselijke Politie.

2. In het bevolkingsregister te Amsterdam staat op het adres Milletr
straat 54 geen persoon ingeschreven met de naam A. J. van der LEffiüW»
Verwezen mag worden naar ons rapport 1529 - 47 d. d. 16 April 1947,
waarin wordt opgegeven als bestuurslid van de Mederlandse_J3ectie
der Europese Actie: A. J. van der LEEUW -te '

3. Ook de personalia van Mr.RIgj>%RS zijn te Amsterdam niet opgeno-
men in het bevolkingsregister.
Zeker wordt hier bedoeld: Mr. Geert RUFGERS te Rijswijk (Z.H. ), de
bekende voorman van de Ghristophoorgroep uit de bezettingsjaren en
thans lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het Kstholièc
Werkverband van de Partij van de Arbeid.

""" " ' N *

Geert Ruygers is voorzitter van de Redactie-raad van het weekblad
**J.M. ", een uitgave van de Stichting J". M» -fonds, waarvan het voor-
gitterschap is toevertrouwd aan prof, ir. W.Sohermerhorn.
Bovendien schrijft hij in "Paraat", het weekblad van de "Partij
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van de Arbeid". Ook in de Democratisch Socialistische Jongeren
Vereniging "Nieuwe Koers" is Geert Ruygers geen onbekende meer
door zijn inleidingen op kaderdagen of soortgelijke ontwikkelings-
bijeenkomsten. Ruygers is zeker niet marxistisch georiënteerd.

4. Op het adres De' Ruyterkade 113 te Amsterdam is gevestigé de
M. V. Gemeke en Co' s Technisch Bureau. Eén van de leidende figuren
hiervan is Ir. G.L.TEG1LEKRG, die echter niet woonachtig is te Am-
^terdam, doch vermoedelijk staat ingeschreven op het adres: Wilhel-
minalaan 8 té Baarn. Het was niet mogelijk hier ter stede op ver-
trouwelijke wij ze inl icht ingen te verkrijgen over genoemd persoon,
zodat hiertoe een onderzoek te Baarn gewenst -zal zijn.

5. In het dezerzijds gesteld rapport nr. 50_3- 80-1947 . d . d . 28 Jann-
werden mededelingen gedaan over 'Ir«_ WITTE HOOGgNDIJK.Von-_

ffelstraat 18, . Amsterdam- Viest. Meerdere bijzonderheden over deze
persoon zijn niet beschikbaar, zodat volstaan mag worden met ver-

.. wijzing naar genoemd schrijven.

Verzonden aan üfd. C.V.D., 's-Hage. M.-2<
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Ir .G .

Ik moge U verzoeken mij wel te willen inlienten <aati?»iit de perso-
nalia en politieke Oï-i»ntering van Ir.G.L.Tcgelberg» wonende WiUielBlne
laan g t* Baarn, lid vaji het bestuur der Sectie Hederlacd van Of Euro-
pese Actie voor Federele Unie,

HET HOOÏD 7AN m
VEILIGHEIDSDIENST
Namens

de Heer Korpscüef van Politie,
J.G.Crabtendaai.



POLITIE HEEMSTEDE

Doss.:

Onderwerp: Jfll |fthtingen

A. J.v.d.Leeuw.

,//- ft- y?

f- V^i /-, l v
| A ^ ,x " ï \ l

. *-w^ A f 1

. JwTP PORT

aanleiding van een geheim schrij-
ven van de Centrale Veiligheidsdienst, No. B. 13875,
d. d. 21 Mei 1947 en een daarop gevolgd rappöl Bün'fij
ven, d. d. 21-8-1947, onderwerp "Europese actie",
houdende verzoek om inlichtingen over A. J. van der
Leeuw, alhier, heb ik de eer ïï het volgende te rap-
porteren*

In het bevolkingsregister der gemeente
l Heemstede staat ingeschreven; Anthonie Johannes van ^
l geboren te Groningen, 23-2-l̂ J.y, "Van l>tfruelTredacteur7 wonende
te Heemstede aan het adres Jeroen Bos chl aan No. 1. Hij is gehuwd
met Maria Sophia Helene Sara HerweiJer, geb. te Groningen, 3-$-
1921. Hij vestigde zich op 12-4-1946 te dezer gemeente, komende
uit Groningen* Thans is hij werkzaam als hoofd van de Recherche,
Af d. Perszuivering van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen» Voorheen was hij redacteur van "Je Maintiendrai".
Hem is op 5-6-1947 onder No. 3029 van het Ministerie van Kusti-
tie een aanstelling als onbezoldigd Rijksveldwachter verleend,
in verband met zijn opsporings werkzaamheden. Van hem is alhier
niets nadeligs bekend en met de strafrechter is hij niet in aan-
raking geweest.

De Inspecteur van Politie,

(H^rouwer).

>v '̂  ^ ^ ^•^A-''('

o,P,
fiV-



POLITIB-BAABN.
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Onderwerp:
Inlichtingen Ir.G.L.Tegelberg,

BUREAU B

''yJ

R A P P O B T

Kaar aanleiding van een ingekomen
schrijven van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage,
d.d.23 Augustus 1947,So.B»20336.Bict.VI,Typ:TZ.3»heb ik de ear
ÜSdelgestrenge beleefd het navolgende te rapporteren:
"GBRABD LOUIS TSQBI.BaRG ,geboren te Den Helder,9 April 1876,
van beroep ingenieur«wonende Wilhelminalaan no.2 te Baarn staat
zeQ^£S&S^&^^ffi^*^&n 2ijne politieke betrouwbaarheid valt
MWinhet minst *intiigfftaitoïiYooi zoover bekend is hij de
politiek van de Yrijheidsbond toegedaan."

Baar n, 4 September 1947.
De Brigadie?/$er Becherche.

Heer Hoof d-Inspect

B A A B H .

Politie
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MIIITA1Y MISS ION,

'SJSCUHITY OPPICM,
: »

J 00 Hy CCG (BS),

B, A. O. E.

Te Ie. : 203ü.

BUREAU B

No.
Ondsrwerp
Bijlagen

4150 B.
Buropa-Union (i. Vorbe reitang),
Diversen.

31 Octoter 1947,

Kebinet van ds Ministsr President,
J av astraat 68,

Bijgaand ooge ik U ter informatie enige docanentsn
doen toekomen mat betrekking tot de Suropa-ünion (i. Vorbereitang)

H. W.
Kapt. A. D.
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A KÏFJIAR SOCLLT-JT'JPOH
iJJHOEBAJÏ ÏElQaiJiAL UÏÏIOif

(in .
' r 'o11

tór Mouvement

MOVIMEM'Ü PiK LA
FEUSRAZIOifJD EUROPA

-MOUTEM,,ÏÏT POTJE IA.

Deutsche s Zentralbürc
(22a) M -ü-1 -i, d b o ch, (Rh l d f ) He rmanns tr _' *, Fernruf

ïfciDIöïEST
- ( Z - 2)

Zur ^ K lar a. te ilvip^il.
i-.ie Tbutachs Urgfio.i.Sc; bion der "ifiuropa—Union" ist eine seIbstandige '

• der i.u der Dachorganisa'tion unter dem Üaroen "Mouvement
e liJaropoeïi." (öitz Den Haag) zusammen^eschlossenen/ gleich-

£3tichteten Verbande, die biaher in folgenden Landern Europaa in
Tijr;jcheinang gstreten sind;

Englaad ( un.ter dem Itfacieïi "Save jüurope How"),
P5f> ilWO i -X l ;' " "I if-r?.n TT-, na JTn i /-»T1 U ̂Sciiwe.13

xrankrsich.
Belg i. en,
Itaïie'n,

u ie.

fiurcpa-Ünion"),
"Europaiaclie Aktion),

. Lle elite :Q& te iia.*. .
sind in ^ersohiedenon Lttndèï^ Ajuö.-tz-a auy Bildung elner

ion untex dem, .Faxeen 'IPederal Unipn".- ,au Terzelclineu,
Orgahisatioii iiat drei Zentralbiiroa: 'in iïew Y^>rkv Loiadon unc.-
errièiitet,. . - •
öiiveaBtit Eedéralist© Eur opeen" and dami t auc.b. die "Karopa-
Steiler tuinen OrganisationsbostatLd teil d>.^r "Federal ünion"

Dlè '"" Surtipa-Tmion71 ha i: f oh. die Vereinigung der Völker, Staaten und
Ifetionen Euiopas au eiüem amfassenden Bundesstaat aum Ziele gesötzt,

die "i^deral. iTnion" ;-einy Veroic.igung aller Völker der' iilrde
, . olme vorher öJne europaisciiö Konf öderation durchführon zu

Püatschland öelböt bes tehen "'Z.;.Z.t, iieben den zahlreichen G-rappen
d Stdtapu.uk. -t. n der "jTiUropa-Union"- noch die "Pan-5ujopa-LTnion'v in
' :"'.urgf die "Eu-'-opi-H eche Aktion" • Ün ttiina ter y e in Zweig der "Fe de ra l
non" in Eöbleriz, die"Ddutsche Liga fiir föderaliatiacho Unlou
;-opas!' in Schwjrte/Rahr, S3wiü die "^ uitstaat liga" in Münohen,

,3 G-rappön 'in -'Hamburg und 'Monster 'vertre toa das glelche Ziol wie
A, nEarvopa-ün.l/jn'li, wogögen. die G-rappen in Schwerte, Münohdü und
'idJiz slch ala Beat-aiidteil-e der "ffederal Gnion1' anzuseiien sciieinen,.

al'lsh Orgar. iaat ionen ist von unö aas die VerMndung aufgi.3nommen'

2rus.amo3.er).scb.]n.sa der gleichgericht-vcQn eurüpaischen G-ruppen zu
Pederaliste Europeen'; hat gelegontlich einsr interna tio-

ii'-,..i Eimfere'n;? im ."^ptember 1946 in B^rn stattgefonden. Au f einer
il -jgiertentagung der "Lïdaral LTnicn : i ; d i-u in. Luxemburg im Oktober
tzittgüfunden h.at; war -B-jutachland durch 2 Beobachtar Törtreten,
ri.en die brit iach^ Mi 11 tRj-regierung hier:mi die G-eB3hmi.gong ürteilt
- b t ü i " -• . " -2-
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Saffüng
A) Allgemefnes.

4 l Die „Europa-Union" hat sich die Vereinigung der euro-
paisctien Völker und Nationen nach dem auf der Tagung
in Hertenstein (Schweiz) ara 21. September 1946 be«
schlossenen überparteüirfien internationalen Programm
zum Ziel gesetjt.

2 Die deutsche Organisation der „Europa.Union* ist eine
selbstandige Gliederung der in der europaischen Dach«
organisation , Union Européenne des Fédéralistes* zu«
sammengesdilossenen gleidigeriditeten Verbande.

§ 3 Die nachstehende Satjung gilt für alle in der deutschen
Organisation der „Europa-Union" zusammengeschlossenen
Manner und Frauen.

B) Mitgliedsdiaft.
$ 4 Die Mitgliedsdiaft ist freiwillig und wird durch Eintragtlng

in die'Mitgliedschaftsliste oder durch Un'terschriftsleistung
unter die Aumahmeerklarung volUogen, Sie erlisdit durch
freiwilligen Austritt, durch Ausschluè, durch Tod und durch
Nichtbezahlung des Jahresbeitrages bis Ablauf des Jahres.

§ 5 Ausschlufs kann durch den zugehörigen Bêzirksrat auf
Antrag des untergeordneten Kreisgruppenvorstandes bzw.
Kreisrates in zwingenden Pallen erfolgen. Ueber die
Entscheidung ist Beschwerde an den Vorstand der zustSn»
digen Landesgruppe als letjte Instanz zulassig.

§ 6 Die Mitgliedsdiaft kann y&\m Deulscben, der das
16. Lebensjahr vollende! hat, erworben werden.

$ 7 Der Mitgliedsbeitrag betrSgt jahrlich RM 10.—, einmalige
Aufnahmegebühr KM 5.—. Die Landesverbande sind
für die Einziehung der Beitrage verantwortlich. Freiwillige
Aufbauspenden sind erwünsdit. DJÊ Mitgliedükarte dient
als Quittung für geleistete Zahlung. Die. A'usgabe der
Mitgliedskarten erfolgt in der Reihenfolge der Anmel. _
dungen durdi die Beauftragten des Zentralbüros. •

s 8 Die Mitgliedschaft verpfliditet zur Einhallung der Satjung
und zur Anerkennunfl der Riditlinien, sie bereditigt zum
Besudi aller offiziellen Veranstaltungen der „Europa-
Union" einsdiliefilidi samtlidier Konferenzen, Rats- und
Vorstandssityungen, sofern diese nicht ausdrücklich als in«
terne Rats» und Vorstandssitjungen kenntlidi gemadit sind.

§ 9 Von den eingehenden Mitgliedsbeitragen und Spenden
erhalten. a) die Kreisgruppen 35 %

b) die Bezirksgruppen 25 °/o
c) die Landesgruppen 20 °/ü
d) der Zentralverband 20 %.

Dié Landesgruppen sind bereditigt, eine andere Aufteilung
der prozentualen Spannen vorzunehmen, wodurch jedodi
der an die Zentrale abzuführende Betrag unberührt
bleiben mu6.

C) Gliederung.
<t 10 Die Organisation der ,Europa«JUnion" gliedert sich in.-

a) Kreisgruppen, die in ihrer raumlichen Ausdehnung
den Stadt' und Landkreisen entspredien. Eine Unter«
teilun'g in Untergruppen ist, sofern zweckentsprediend,
zulassig. Die Untergruppen gelten nicht als Gliederung
der Organisation j

b) Bezirksgruppen, die in ihrer raumlichen Ausdehnung
den Regierungsbezirken entsprechen;

c) Landesgruppen, die in ihrer raumlichen Ausdehnung
den einzelnen deutschen Landern entsprechen i

d) den deutschen Zentralverband der ,Europa«Union",
der sSmtliche angesdnlossene'n Landesgruppen umfafjt.

$ 11 Die jeweils übergeordnete Organisation führt die Dienst'
aufsicht über die jeweils nachgeordnete Organisation.
Die Dienstaufsicht Über den Zentralverband führt der
Zentralrat.

$ 12 Zur Auflösung von Kreisgruppen und Bezirksgruppen
ist der zugehön'ge Landesrat, zur Auflösung von Landes»
gruppen der Zentralrat berediligt:

D).Organe.
^ 13 Organe der „Europa-Union" sind:

1. für den Zentralverband:
a) der Zentralrat,
b) das Prasïdium,
c) der Senatj

2. für die Landesgruppen:
a) der Landésrat,
b) der Vorstand der Landesgruppe;

3. für die Bezirksgruppen i
a) der Bezirksrat,
b) der Vorstand der Bezirksgruppe;

4. für die Kreisgruppen:
a) der Kreisrat,
b) der Vo'rstand der Kreisgruppe.

t> 14 Die Mitglieder der Kreisgruppen wahlen einen Kreis*
gruppenvorstand, der aus seiner Mitte den Vorsï^enden
wahlt, und einen Kreisrat. Die Zahl der Mitgiieder des
Kreisrates richtet sich dergestalt nadi der Zahl der zu
einer Kreisgruppe zusammengeschlossenen Mitglieder, dn&
für je 25 angefangene Mitglieder ein Mitglied in den
Kreisrat gewahlt wird. Der Kreisgruppenvorstand gehort
stimmbereditigt dem Kreisrat en.

$ 15 Die Mitgliederversammlungen in den Kreisgruppen mussen
mindestens alle sechs Monate von den zugehörigen Vor»
sitjenden einberufen werden.

§ 16 Der Kreisrat ïst das Kontrollorgan der Kreisgruppe. Der
Kreisraf tritt mindestens alle sechs Monate einmal zu einer
ordentlichen Sitjung zusammen, die vora Kreisgruppen-
vorsitjenden einzuberufen ist. Auljerordentliche Kreisrats-
sitjungen können jederzeit durdi den zugehörigen Kreis=
gruppenvorstand, durch mindestens drei Kreisritsmit"
glieder oder durdi mindestens 20 eingeschriebene Mit-
glieder einJberufen werden.
Den Vorsitj in den Kreisratssitsungen führt abwediselnd
ein Mitglied des Kreisrates,
Kreisgruppenvorstandssitjungen findën nadi Beclarf— min-
destens jedoch alle drei Monate einmal —- statt, Sie sind
vom Vorsitjenden oder auf Ersuchen von,zwei Vorstands-
mitgliedern einzuberufen.

§ 17 Die Vorstfinde der zu einer Bezirksgruppe zusammen«
geschlossenen Kreisgruppen wahlen aus ihrer Mitte den
Be/irksgruppenvorstand; dieser wiederum aus seiner Mitte
den Bezirksgruppenvorsitjenden, lm Bezirksgruppenvor«
stand muf» jede Kreisgruppe mindestens durdi ein Mit-
glied vertreten sein.

4 18 Der Bezirksrat ist das Kontrgllorgan der Bezirksgruppe.
Er "setjt sich aus gewahlten Vertretern der Kreisgruppen
zusammen, dnd zwar gehort für je- 100 angefangene
Mitglieder einer Gruppe ein Vertreter dem Bezirksrat an.
Der Bezirksgruppenvorstand gehort stimmberechtigt dem
Bezirksrat an.

§ 19 Der Bezirksrat tritt mindestens halbjahrlich einmal zu
einer ordehtiichen Sitjung zusammen, die vom Bezirks=
gruppenvorsitjenden einzuberufen ist. Aufjerordentlidie
Bezirksratssïljungen können jederzeit durdi den zuge»
horigen Bezirksgruppenvorstand oder durch mindestens
drei Bezirksratsmitglieder einberufen werden.
Den Vorsitj in den Bezirksratssitjungen führt abwediselnd
ein Mitglied des Bezirksrates.
Bezirksgruppenvorstandssitjungen finden nach Bedarf

~ — mindestens jedoch alle drei Monate einmal — statt.
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Sie sind' vom Vorsitjenden oder auf Ersuchen von zwei § 27
Vorstandsmitgliedern einzuberufen,

& 20 Die Verstande der zu einer Landesgruppe zusammen"
geschlossenen Bezirksgruppen wahlen aus ihrer Mitte
den Landesgruppenvorstand, der aus seiner Mitte den
Vorsitjenden der Landesgruppe wahlt. Dem Landes-
gruppenvorstand mufj aus jeder Bezirksgruppe mindestens
ein Vorstandsmitglied angehören.

>> 21 Der Landesrat ist das Kontrollorgan der Landesgruppe.
Er setjt sich aus gewahlten Vertretern der.Gruppen zu<
sammen, und zwar gehort für je 250 angefangene Mit«
glieder einer Kreisgruppe ein Vertreter dem Landesrat
an. Der Landesgruppenvorstand gehort stimmberechtigt
dem Landesrat an.

$ 22 Der Landesrat tritt mindestens halbjahrlich einmal" zu
einer ordéntlichen Siljung zusammen,' die vom Landes"
gruppenvorsiljenden unter Angabe der Tagesordnung
einzuberufen ist. Aufjerordentliche Landesratssitjungen •
können jederzeit durch den zugehörigen Landesgruppen"
verstand oder durch raindestens sieben Landesratsmit=
glieder einberufen werden.
Den Vorsitj in den Landesralssitjungen führt abwediselnd
ein Mitglied des Landesrates.
Landesgruppenvorstandssitjungen finden nach Bedarf1

— mindestens jedoch alle drei Monate .einrnal — sfatt.
Sie sind vom Vorsitjenden oder auf Ersuchen von vier
Vorstandsmitgliedern einzuberufen.

$ 23 Das 4°köpfige géschaftsführende Prasidium, das aus seiner
Mitte seinen Vorsitjenden wahlt, wird vom Zentralrat
gewdhlt.
Dem Prasidium der „Europa-Um'on" gehören an •.
1. das geschaftsfQhrende Prasidium,
2. die gewahlten Vorsitjenden der Landesgruppen bzw.

die von ihnen benannten Vertreter,
3. hervorragende Persönlidikeiten, 'die vom Prasidium

und dem Senat in dasselbe berufen werden.
Gehort der Vorsitjende einer Landesgruppe .dem geschafts"
führenden Prasidium an oder wird er in das Prasidium
berufen, so ist er berechtigt, an seiner Stelle einen Ver»
treter seiner Landesgruppe zu benennen, der die Belange
der betreffenden Landesgruppe im Prasidium wahrnimmt.
Das Prasidium wahlt aus seiner Mitte den Vorsitjenden
des Presidiums.
Die Sitjungen des geschaftsführenden Prasidiums finden
nach Bedarf statt. Sie sind vom Vorsitjenden des ge*
schaftsführênden Prasidiums einzuberufen.
Die Sitjungen des Prasidiums finden nach Bedarf — min«
destens jedoch alle drei Monate einmal — statt. Sie sind
vom Vorsi^enden des Prasidiums, vom Vorsitjenden des
geschaftsführenden Prasidiums oder auf Ersuchen von drei
Mitgliedern des Prasidiums einzuberufen.

§ 24 Der Zentralrat ist'oberstes Organ der „Europa-Union"
und damit gleichzeitig Kontrollorgan des Zentralverbandes.
Er setjt sich aus gewahlten Vertretern der Kreisgruppen
zusammen, und zwar gehort für je 250 angefangene Mit»
glieder einer Kreisgruppe ein Vertreter 4em Zentralrat
an. Das Prasidium und der Senat gehören stimmberech»
tigt dem Zentralrat an.

$ 25 Der Zentralrat tritt mindestens jahrlich einmaj zu einer
ordéntlichen Sitjung zusammen, die vom Vorsiljenden des
Prasidiums oder vom'Vorsitjenden des geschaftsführenden
Prasidiums unter Angabe der Tagesordnung^ mit einer
Frist von mindestens 20 Tagen einzuberufen ist. Aufjer-
ordentliche Zentralratssitjungen können jederzeit auf An-
trag von drei Mitgliedern des Prasidiums durch dasselbe
oder auf Antrag von mindestens 15 Mitgliedern des
Zentralrates einberufen werden.
Den Vorsjtj in den Sitjungen des Zentratrates (genannt
Kongrefj der .Europa«Unio'n") führt der Vorsitjende des
Pr3sidiums oder der Vorsitjende des geschaftsführenden
Prasidiums.
Für die Zeit zwischen zwei Kongressen nimmt der Senat
vollberecbtigt die Belange des Zentralrates wahr.

.$ 26 Dem Senat der „Europa-Union" gehören samtliche Mit"
glieder des zentralen Gründungsausschusses an. In den
Senat kann ferner jedes Mitglied der „Europa-Union"
durch das Prasidium berufen werden, dessen Leistungen
und Fahigkeiten es hierfür besonders empfehlen. Die Mit»
glieder des Senates bedürfen jeweils der Bestatigung des $ 43
für vier Jahre neu zu wahlenden Prasidjums.
De,r Senat .mufj vom Prasidium bei wicbtigen Entschei" § 44
dungen einberufen werden. Er entscheidet in allen vor«
kommenden Streitfallen, die nicht im Rahmen dieser
Sa^ung Erledigung finden können. Ebenso fungiert der
Senat als Schiedsgericht bei Streitigkeiten innerhalb des § 45
Prasidiums.
Berufungsinstanz für die Entsdieidungen des Senates ist § 46
der Zentralrat.
Der Senat wahlt aus seiner Mitle den .Vorsitjenden des
Senates und dessen Steilvertreter. *

36

37

38

39

40
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42

Folgende Zentralausschüsse mit selbstandiger Verantv
lidikeit werden gebildet:

1. für Fragen der allgerneinen Politik,
2. , der Kulturpolitik,
3. . der Wirtschafts- und Finanzpolitifc,
4. , der Landwirtschaftspolitik,
5. . der Sozialpolitik,
6. Rechtsfragen,
7. Fragen der Gesdiidite,
8. , der Technik und des Verkehrs,
9. Frauenfragen,

10. Jugendfragen,
11. Sportf ragen.
Das Prasidium bestellt die jeweiligen Vorsitjenden dieser
Zentralausschüsse. Die Sitjungen der Zentralausschüsse
finden nach Bedarf oder auf Ersuchen des Prasidiums statt.
Sie sind von ihren zustandigen Vorsitjenden einzuberufen.

E) Versdiledenes.
Samtliche Wahlen gelten jeweils -für 4 Jahre. S'e kannen
geheim oder durch Akklamation vorgenommen werden.
Zum RatsmitgHed kann nur dasjenige Mitglied gewahlt
werden, das keinem anderen Ratsgremium innerhalb der
deutsdien Organisation der „Eüropa-Union" angehört.
Erganzungswahlen im Rahmen dieser Safjung sind jeder-'
zeit zulassig, ebenso Wiederwahl für alle Aemter,
Amtsenthebungen von Vorstandsmitgliedern erfolgen
durch die zugehörigen Ratsversammlungen.
Berufungsinstanz ist das jeweils übergeordnele Ratsgremi»
um.. Die lïntschcidunuen des Zentralrates sind unanfcditbar.
Amtsenthebungen von Katsrnitcjliedern können nur vom
übergeordneten Ratsgremium erfolgen.
Berufungsinstanz ist der Zentralrat.
Ueber Amtsenthebungen von Zentralratsmitgliedern ent-
sche.idet der, Zentralrat selbst endgültig.
Amtsenthebungen von Mitgliedern des Prasidiums er=
folgen durch den Zentralrat, dessen Entsdieidungen als
endgültig gelten.
Amtsenthebungen von Vorstandsmitgliedern der Kreis»
gruppen, Bezirksgruppen und Landesgruppen können
in zwingendefl Pallen durch das Prasidium erfolgen.
Berufungsinstanz hierfür ist der Zentralrat.
Bis zur- endgüitigen Entscheidung durch den Zenlralrat
ist die Entscheidung des Prasidiums verbindlich.
Das Prasidium, das geschaftsführende Prasidium und die
Vorstande samtlicher Gliederungen der „Europa'Unio'n*
sind berechtigt, auf eigene Verantwortung hauptamtliche
Kraftfe einzustellen und zu enüassen. (ede übrige Talig-
keit für die „Europa-Union* hat ehrenamllich zu erfolgen.
Spesen, die im Auflroge der Vorstande gemacht werden,
sind von diesen zu ersetjen,
Die hauptamtlichen Geschaftsführer gehören stimmberech»
tigt den jeweils zustandigen Verstanden an.
Slundungen oder Streichungen von Beitragen sind aus»
schlie&lich Angelegenheit der Kreisgruppen. Die Abreth»
nungen der iMitgliedskarlen mit den übergeordneten
Inslanzen bleiben hiervon unberührt.
Kassenprüfungen mussen ailjahrlidi einmal durch einen
von dem zugehörigen Ralsgremium {bzw, vom Zentr.
bestellten Sachverstandigen vorgenommen werden.
Samtliche Abstimmungen erfolgen nach dem Grundsatj
der einfachen Mehrheit, sofern diese Satjung keine an«

'deren Bestimmunyen vorsieht.
Satjungsanderungen können nur vom Zentralrat mit einer
3/4'Mehrheit beschlossen werden.
Die Auflösung der deulschen Organisation der „Europa-
Union" kann nur durch den Zentralrat mit einer Mehr«
heit von mindestens 3/4 der vertretenen Stimmen erfolgen.
Ueber die Verwendung des vorhandenen Vermogens ent»
scheidet der Zentralrat mit einfacher Stimmenmehrheit.
Die Landesgruppen der „Europa.'Union" sollen ihre Ar-
Denen in einer weitgehenden Selbstandigkeit durchführen.
Die vorliegende Satjung kann von den Landesgruppen
jedoch nicht abgeandert werden ; wohl ist es möglich, dafj
die Landesgruppen aus Zweckmaljigkeitsgründen auf die
Errichtung von Bezirksgruppen verzichten. Ebenso kann die
vorliegende Saljung vcin den Landesgruppen jederzeit aus»
führlicher ausgestatfet werden j dieBestimmungen derivor-
liegenden Satjun'g mussen hiervon jedoch unberührt bleiben.
Sollte sich bei Abstimmungen Stimmengleichheit ergeben,
so gibt die Slimme des Vorsitjenden den Ausschlag.
Vorstehencle Sa^ung bedarf der Bestatigung des l.Kon-
gresses der „Europa-Union", der vom Prasidium bis zum
31.Dez. 1947 einzuberufen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
die Satjung für alle Gliederungen obligatorisch.
Bis zur ersten Zentralratssitjung ist das Prasidium dasoberste
Organ der deutschen Organisation der .Europa-Union".
Sollte die vorliegende Satjung vom ersten Kongrek der
„Europa-Union" Bestatigung finden, so wird der Vor»
sitjende des Prasidiums dann gewahlt werden, wenn die
Mehrzahl der Landesgruppen sich konstituiert hat,
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- ' • M.Gladbach, den 3. Juni 1947.

Inforhnationsdienst
-L_ Z 9 -^- • - ' ' " ' - :

Kongrefj der „Union Européenne des f édérallstes" in Amsterdam vom H.—16. April .1947:
An der Amsterdamer Tagung nahmefi 8 Delegationen aus Belgien, Danemark, Frankreich, Grö6»Britannien,
Holland, Italien, Luxemburg ,und der Sdiweïz teil. Weiterhin waren durdi Einzelpersönliciikeiten vertreten
die USA, Ungarn und Jugoslawien, Insgesarrit waren über 100 Delegierte und Gaste anwesend.
Es wurde ein Zentralrat der U.E.F. gebildét, dem folgende Persönlichkeiten angehören;

Brugmans,
Budimann,
öenet,
Gerard,

Hopkinsort,
Hytte,
JosephV,'

Antoine Union Federale .
Henri . „ Europeesche Actie
Jean Ressemblement Fédér.aliste ' .
Henri Vorsi^ender des CC, Union Européenne
Francis Comité International pour la Fédération Européenne

• et Mondiale " ' ,
Henry L. Federal Union ,
Claude=Marcel Cercles , socialistes, Federalfstes et Communautaires:"Frl. F. L.
Henri
Evelyn, M.
Jean

King,
Larmeroux,

Jjj(% Maas Gesteranus, Henry
Mare, • ^ Alexandre
MilodiVillagracia, Antoine
Nord,

^V* Olsen,
; ^1 Rifflet,

1 Riou,

Schenck,

H. R.
Th."Hatt
Jean ^ •
Gaston
Henrr ,
Ernst
Raymond

FederaJ Union
Union Federale •' * '
Federal Union . _ -
Etats»Unis du Monde ,
Mouvement pour un Gouvernement Mondial
La F'édération * - • • .
Assazione, Federalista • Europeo ,
Action Eurppéenne
Een Verden . "
Action Européenne
Union Européenne Economique et Fédéraliste
Europa»Union t \n

Holland
Belgien
Schweiz

Frankreicli
Englarid
Frankreich .
England
Luxemburg
England
Frankreich
Holland
Frankreich
Italien
Holland "
Danemark
Belgien
Frankreich
Schweiz

Weiterhin wurde folgender Prüfungsaüsschufe für Finanzfragen gewahlt:
. Adler England •

Bassot t Frankreich s
" , Ravey Sch\veiz

Der Zentralrat und der PrüfungsausschuÊ wahlten einstimmig folgehden geschaftsführenden AusschuÊ:
. . Vorsit jend.er: D r . Henri Brugmans, Holland,, ' - • • , ' ' , '

G e n e r a l s e k r e t a r : Alexandre Mare, Frankreicli, ,. "*
i lnt 'érgeneralsekretSr und V e r w a l t e r : Henri Koch, Luxemburg.
A u s k u n f t und R u n d f u n k : Raymond Silva, Schweiz. • -
K o ö r d i n i e r u n g mit englisch sprechenden Landern und mit der „Movement fer World, Federal

Government":' Frl. F. L. Josephy, England. ' •
K o - o r d i n i e r u n g mit den Landerri deutscher Sprache: Ernst von Schenck, Schweiz.

b. w.

K & K . AZ/2fi, Mol. 6.47. 10000. KI.A.



Der Zentralrat wurde enriëditigt,-sidi vor de$n Gesamtkongrefj,, der im Herbst in der Sdiweiz stattfinde.
sou, durdi Zuwahl einiger Mttglieder zu.ergSnzen. ' - '
Als vordringlidie Ziele der'„Union Ëuropéenne des< Fédéralistes" wurden herausgestellt: »

_ , 1. Die einzelnen Landerorgaiy'sationen sollen versuchén, ihre Bewegungen so schnell wie mfcgUch ira Volke
z u verbreitern, * , - - ' * "

2. Unterstötjurig deF bereits bestehenden Bewegungen durch deti Dadiverband und Neugründung von
Bewegungeivin Liandern, wo soldie noch nidjt bestehen. ' . . .

3. Aufruf an die fahigen Krafte uhd Speziaüjsten in allen LSndern zur Bildung übervölfcisdier Aüssdiüsse,
die fahig sind, vom bundesstaatlidjèn Gesichtspunkt aus praktisdie Vorschlage für die wirtschaftliche,
gesellsdiaftlidie und politisdie Umformung -EurópaS und der Welt auszuarbeiten. " . •

4. Planmatige, Vorbereitung des „EüropaBKongresses-", der in der Sdiweiz stattfinden soll
5. Unterstütyung de.s Dadiverbandes durdi Bereitstellutig finanzieiler Mittel ̂ eitens der Landerorganisationen, ^

Bezüèlidi - des Seutsdien'Probtgms hatten sie * Abgesandten ̂ ewünsdit, diesé Frage mit einer groijen Zaljl
1 deutscfter-.BundesstaaJsanhanger gemeinsam b.eharideln zu kannen. .Dies war «idit möglidi, da eine deutsdie

Delegation — .unabhangig~von ihrem Willen — verhindert war, an den Arbeiten des erweiterten Zentral»'
aussdxusses der U.E.F, teilzunehmen. Tro^dem glaübten die Abgesandten, einige Grundsaije besta-tigen zu
sollen,, die ihn,en v wesentlich ersdiienen: • -^

1. Nur im Innern eines büftdisdien Europa kann Deutsdila,nd dem Aufbau dienen. •
2* Nidits ware geföhrlidier und fehferhafter, als die bündisdie Lösung als eine Strafe hinzustellen, die den

Besie'gteft von den Siegern auferlegt wird,-
3."~Nur im Rahmen ejner bündisdien Organisation wird man. in Europa das gegenseitige-Vertrauen, die

allgemeine Wohlfafirt und die Stetigkeit des T^riedens aufbauen können. Alle LSneler, die grofien wie
.die kleinen, sïnd darari ia gleidier Weise interessier t. •

4.. Nur inadem Zusammenstehen'Eurbpas un4 der Welt, das durdi das Bundessystem. verwirküdit wird,
" Jcann das deutsdie Volk die Bedingüngen für seine wirtsdiaftlidie, jgesellsdiafÜidie und kulturelle Erholiing

finden, die seiner Jugend :eia npues JLebenadeal v^rmittelt. • *
5. Nur durdi seinen spontanen und tatigen Beitritt zu einer solden Auffassung kann das deutsdie Volk

zeigen/ dafi es sidi nut befreiender Wirkung vom $Jationalsózialismus gelost hat, und' daè es in 4er
^ Lage bf, innerhalb der gemein^amen Bémühuagen £ur Erneuerung Europas vnd der Welt mitzuwirken.

- Die europais<iie Union der Federalisten, die jetjt sdion 25 versdiiedene fóderaljstisdie Bewegui^gen in den
L&ndern Europas" umfaêt und die in Verbindung *mit der .„Well-Union" arbeitet, 'dankte deh deutschen
Födêralisten für das Zeidien des Interesses urtd der Sympathie» das sie dem Generalsekretariat zukommen
lie&erï. Die U.E.F. wünsdit, da6 eine deutsdie Abordriung am Generalkongreé teilnimmt. Es wird }edodi
dringend darum ersudit, daé <fie deutsdien Bewegungen sidï vorerst untereinander vèrstandigen, zumindest
jedodi soll ein Koordinierungskpmitee gebildet werden, in dem alle Bewegungen in Deütscnland mit den
notwendigen politisdien'und morélisdienV Garantien durdi einèn oder mehrëre Abgeordnete vertreten-sirid.
Die deutsdie wEuropa»Uniona wird daher, an alle ihr bekanntgewordcnen OrganisationeA in Deutschland
Einladungen zu einer gemeinsamen Tagung, auf der dleses Koordinierungskomitee gebildet werden soll, her»-
ausg'eben. Die erste -Sitjung soll möglidist sofort nadi dem Euti'rier Kongre^R stattfinden. '- ,

. » ' ' -•. - *

Axel Eggebreeht't Hörsplel: .Was ware, wenn . . .!"
Die Brosdiüre ist, uns bisher nodï» nidit zugestellt worden. Wir werden den Versand der uns aufgegebenen
Exemplare sofort nadi Eintre^en an die Besteller vornehmen.

«' - s ' ', - . ,
Eutiner Kongrel): •
Der erste deutsdie „Europa»Kongre6" wird ganz bestimmt in der Zeit vom 21.—23. Juni 4947 in Eutin/Holstein
stattfinden. Die Landesgruppen b^nenjien hierfür ihre Dèlegiertèn. Au&e/dem können audi GêLste teil-
nehmen, die. dies unverzüglïch dem Zentralbüro mitteilen wollen. Dié Unterlagen für die Kongreéteilnehmer
gehen diesen invaller Kürze zu. - , • . « . .

9 * " E u r o p a "Union
Zentrale

. - , gez. Wilhelm Hermes.
" \ ' -



ïëische ËJnigürtgsbèwegung
Deutsche; Zweicf-der .Union Européenné des F^déralistès'

ifc'BÖafïY-, <-,- --s-'1 , - tóQüv£>|Mi ,,.,,„»̂
EX/ROpEAN FEDERAJ. "UNION ̂  - . . FEbÉRATIÖN EURÖPEENNE

* ' " • , • MQVflyfêNÏÖ pf
* ' " " " - " JfEDfftAUONÉ Eldfi

24-21
: KÜÖ4

v MXjlad.bach, deiul^.-Mail947.
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"— ^J -'̂  ^ --_ ïr iA*-J^ ' T J

Jiii^i EferopflS*.', -"'

• />|̂ vĵ f>|f̂ î '̂̂ (̂retimfclĵ ü ;̂Z^ -" ' "-'"'X '"- J '

* '̂ Êlè».̂ "̂. fl«ii-̂ K.Odrf̂ *èierungsve^apJlehgejj ̂  HaiöStiö ,̂ wd Ĵ ŝ êBënr fie^Gtffeneh' ¥e"rÊïóbaruj
-^^^^g^jJÉr „Pa^l^TÓpa^^n^^jntorgr^t^t ?

« , t-^ï^.zur ^Fusföïi-gdteRrt habenj nj$t£ 'iflj^3^'aïs
Di?se JElatSaAe Vird üief nEuf<!j)a«tit9£ai;'i^id

*> * ^Jj. "* " ~ - a ^ * ^ j - , * - ' j •* " - ^ f "• _, ~. * t

't |,&F0pa»Uflti0n"'ïiitnrot ab pqé>r! wieder_«nter- dte^a'-Sfara^n, dj^ ï^-belten- ftir^dfe Einigüng-Eiirppas
aut. ,lii<ieft- .§ind wir niAt |« ^er^La^e^ dl^'Eipzelheftea/'éiei 'zü ."̂ itesero Sehf sdiwerwïegeoden BescilaS

. geï^hct tfaben, zit-' ve/bffehdjoiel^ ' ;.'".:' "• * •• •' /" "'
- ' "," j' ' " " . ' . - .'' '„".•' - t " •"' ,• ';: ^ - • ' ' -.' " • » ,

Ervyeiterung des zentralen Gründungsau$ïdiu$$ei: :;<" - , ^ , - - , ' - y

s^Jiitê ^wi^cde lim" jolgeöde Vcf fretep ijler Landesgrupjfen
i*Beflm " ... Dr. -Ernst Muller^ $e*lin'T ' ^ J ' , - ,

ivrord«|b^i?ir,töiin4ït dteVolauSsetjungeft-;
ii^ea..-,-./ 4 • _ - • ' , . ' -
:'̂ |isairiiiienaïHe}t .Tïïir allen gleidi-

F-



- « - . " . v , ' • • • - - , - • '
"Weiterhtn geHërea 4^m , Prajjkïïurn f41gëfld^-¥eBtreter-it»r^r Laijdesgstfppen

: . ,. ' ^'pipUItigXlDf : ;̂ Tt'hèr HasOTanry
- f " , •' l" *^ri Etnlsï' .Mötfari 'feiSö; - "' v ' *

' ~ r ''i

Zurk Voi^J|entféa "dis" , gewahlt.

lrdieufsdiëP,0tilro^K9ngr4^^Yfl̂ Xf̂ l?. IiniM«4J Jn Euflm ,• • ' • : . . .
Zur atiflëgebenen ZeiKfindet m Èütih der 1. deutsch^et„Eurqpa-Koiigre^'' sfatt. Es ist Yorsorge."getroffen
wördenv'jïafcVetw'a1 500 Defégierte^üntergêbradït tihd vècjjflegt werSen-fconnenr leilnahmefoere&itigf ist girund» ',
sa^lich je 1> Vertrëter, aller .Ki^sgrtj^pefi, uhSej-er Orj^isajfen,,,, Ztfcfaijfich- können audi'yöüvden einzelnen*
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Der
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^ Kundgebungen dèf ^Ej|̂ |a?|lnfqfn* -In èjrfsb^"^^rf;^b4ck;Y''" ^ > * . ' ' • , , " . ' - . , . . * * .
«. Dje e^'Grq6véra^n§t4tü^;^eVl>"5ii<>^ï^ió5"rdfeïtóï Duisftyrg stattfar^ .wèf för,misere Be*
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Europaische Einigungsbewegung

Deutscher Zweig der- „Union Europëenne des Fédéralistes"

A POPULAR SOCIETY . MOUVEMENT POUR' LA
EUROPEAN FEDERAL UNION FEDERATION EUROPËENNE

MOVIMENTO PER LA
FEDERAZIONE EUROPEA

M.GLADBACH — HERMANNSTRASSE 6 — FERNSPRECHER 2023

M.Gladbadi, den 19. April 1947.

Informationsdienst
— i, j —

Mitglieder des USA-Kongresses für „Vereinigte Staaten vo.n Europa":
Nach einer UP'Meldung aus Washington wurde am 21. Marz 1947 in beiden Hausern des amerikanischen
Kongresses eine Resolution eingebracht, in der zum Ausdruck kommt, daè der Kongrefj die Errichtung der
„Vereinigten Staaten *von Europa" befürwortet. Senator Fulbright gab hierzu die Erklarung ab, da6 das
amerikanische Volk ge,nug habe von Kriegen, die ihren Ursprung in den zerstückelten Souveranitaten Europas
halten. Es müsse unbedingt etwas geschenen, um den Untèrgang der westlichen Welt zu verhindern.

Aus dem Monatsblatt „Europa" der schweizerischen „üuropa-Union":
Deutsche Sektion:
Auskunft durdi das Zentralsekretariat Basel, Fürstensteiner Str, 30.

„lm Beriditsmonat fanden Verhandlungen mit der deutsciien „Europa=Union statt, deren Hauptsit} sidi
in M.Gladbach (Rheinland) befindet. Wir haben die deutsche „Europa=Union" als die einzige autorisierte
Vertretung in Deutschland anerkannt und die Anmeldung dieser Organisation bei der „Union Européenne
des Fédéralistes" bewirkt."

SHjung des zentralen Griindungsaussdiusses am 1. April 1947 in Frankfurt a/Main:
^T"ben vielen organisatorisdien Fragen, die in Frankfurt auf der Tagesordnung standen, wurde eine Resolution
k 'fit, die über den Alliierten Kontrollrat der Moskauer Friedenskonferenz zugeleitet worden ist. Die
Resolution hat folgenden Wortlaut:

„Der Zentralaussdiuft des deutsdien Zweiges der „Europa = Union" hat anlaèlich seiner interzonalen
Tagung am 1. April 1947 in Frankfurt a/Main mit Besorgnis festgestellt, dak die bisherigen Verhand=
lungen in Moskau durdi nationale Vorbehalte gehemmt wurden.
Frieden und Sidierheit in Europa können jedoch nur dann auf lange Sicht garantiert werden, wenn die
friedliche Regelung im Geiste einer übernationalen europaisciien Konzeption erfolgt.
Die „Europa=Union" bittet, das in allen Völkern lebendige Streben nadi einer übernationalen Zusammen=
arbeit zu unterstütjen und nicht durch imperalistische Tendenzen storen zu lassen."

Zentraler Gründungsausschufj:

Der zentrale Gründungsaussdiufi unserer Bewegung setjt sich nadi einer stattgefundenen Erweiterung nun=
mehr aus folgenden Persönlichkeiten züsammen: •

Staatsminister a. D. Wilh. Heile, Syke Bez. Brem en,
Wilh. Hermes, M.Gladbadi, Hermannstr. 6,
Wilh. Hellwig, Düsseldorf=Grafenberg, Schlüterstr. 19, - .
Nicolaus Möller, Meldorf=Wolrnersdorf,Holstein,
Dr. Walther Hasemann, Hannover, Kerstingstr. 24,
Dr. Karl Hoffmann, Schönau/Sdiwarzwald, Schönenbudien,
Herbert Kauffmann, Bochum'Dahlhausen, Dr.=C.=Otto=Str. 9/,
Max Dominicus, Remsdieid, Hindenburgstr. 68,

' b. w.



;' Oberbürgermeister Wilh. Elfes, M.Gladbach, Rubensstr. 53,
"*"*' Karl Steinhorst, Wannheim, H 1/3,

— * H. G. Ritjel, Basel, Fürstensteiner Str. 30, und Michtelstadt,
— ' * Stellvertr. Ministerprasident Dr. Wilh. Hoegner, München, Prinz-Regentenstr. 7,
— ; Heinridi Kredel, Michelstadt/Odenwald,
X % Otto Schumacher=Hellmold, Bonn a/Rhein, Endenicher Allee 28,
s» *: Regierungsdirektor Dr. R. Fecker, Trier, Katharinen=Ufer 6,
X Benno Hein, Düsseldorf=Benrath, Meliesallee 8,

'— Dr. Paul Kolwes.'Koblenz, Hohenr^llernstr. 24. .

Zusammenschlufy zur „Europa - Liga":
Wortlaut einer am 12. April 1947 in Hamburg gefaèten Resolution:

„Am 12. April 1Q47 haben sidi in Hamburg folgende Organisationen, die sich die Werbung für eine
politische, wirtschaftliche und kulturelle Einigung Europas zum Ziel geselt haben, zusammengesdllossen:

Europa=Union Zentralsitj M.Gladbadi
Pan=Èuropa=Union „ Hamburg
Deutsdie Liga für förderalistisdie

Union Europas „ Sdiwerte/Ruhr
USE*Liga . Ascheberg/Westf.

" . Europaische Aktion „ Stuttgart.

Die genannten gleidlgeridlteten Verbande nehmen unter dem neuen Namen

E u r o p a - L i g a
die organisatorisdie Zusammenarbeit sofort auf.
Bei allen auftretenden Fragen steht das Zentralbüro des Gesamtverbandes in M.Gladbach, Hermannstr. 6,
Telefon 2023, zu jeder gewünschten Auskunft gern zur Verfügung.
Es wurde folgende Arbeitsteilung besdilossen:

1. Verfassungsfragen — Syke
2. Gesehaftsführung — M.Gladbach
3. Wirtschaft und Verkehr — Hamburg
4. Presse und Rundfunk —Ascheberg
5. Finanzfragen — Hannover
6i-,Auslandsfragen — Stuttgart
7. Geistige Ausrichtung — Schwerte und Frankfurt
8. Kultur — Hamburg und München.

'Einzelheiten bezüglich des Zusammenschlusses folgen in Kürze.
EuJ%pa=Uniori: gez. Wilhelm Hermes

„ Dr. Walther Hasemann
% „ Wilhelm Hellwig

Pan«Europa=Union: „' Heinz Dahlmeyer
„ Kurt Hellmann

Deutsche Liga für förderalistisdie Union Europas:
gez. Freiherr von Rheinbaben

„ Friedridi Heinemann
USE«Liga: „ Dr. Theo Merten
Europaische Aktion: „ Vizeprasident Konsul a. D. Henry Bernhard."

Die organisatorischen Mafrnahmen für den praktischen Zusammenschluf) aller Gliederungen der gesamten
Verbande werden in Kürze durdi das Zentralbüro des Gesamtverbandes, das sich in M.Gladbach, Hermann*
strafie 6, befindet, bekanntgegeben.

Hörspiel von Axel Eggebrecht: '"
Das Hörspiel von Axel Heggebrecht „Was ware, wenn . .", das kürzlidi über den Nordwestdeutschen Rund=
funk wiederholt gesendet wurde, wird gedruckt herausgebracht und in einer beschrankten Auflage dem
Zentralbüro zur Verfügung gestellt werden. Bestellungen hierïür nehmen wir schon jetyt entgegen.
Am 30. April 1947 wird ein weiteres von Axel Eggebrecht verfafjtes Hörspiel, dessen Sinn in der Ueber*
brückung des Ost'West'Gegensatjes liegt, gesendet werden. Wir machen unsere Mitglieder hierauf besonders
aufmerksam.

Europa-Union
Zentrale

gez. W i l h e l m Hermes .

Druck: Küppers 81 Knoben, AZ/25, M-G1. 100CX5, 4. 47 Klasse A.
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8„ Die Surppülache Unixin -sor^tL-J^üi^^e^^^
and für 'd ie wirtsch-if tliche, sozialë und kultureXlö Zusamtriajiaj^-^,
belt ao wie dafiir, dass 'dor techaisciie Fortschritt uur ini Dienste
de r Me nwcnhe i t v e rwe nde t w ir d ,

9V Dia iüurop^.ischs Union richtet sich gogen nie mand und ver zich te t
auf jedb Üichtpoiitik, lebnt 33 aber auch ab; Werkaeug irgend
ainer f remden Mackt- za-aelii*

10. Zza HöluB:in u : J-;i!rof;<, • -^fe»n r?r.:.o.''i Si.aA rf^ionale Unterverl-finde ?
die a.oj, : ' ... -..'•::• t^t-iv ... , ....jjLl"^ berohen, zulaöaig und scgar wüngcneiis-
roert,' • '

11, lur die üuropaische Union wird j:n der Lage sein, die Unversehrt-
höit des G-abiöta and die Bewahrung der ^igenart aller ihrei
V'-ilKer, groaser w j .e kleiner; y.z aichernu

12 „ Durcli den Ee we ia, daös es aeine Schicksalöf ragen im &eiate des -
Foderalismas selbst lösen kann, aoll £u.ropa seinen Bei trag
zum Wiederaufbau und zu. einem Weltbund der Völker leistenfl

'IÜT h'ibea das Progrcaam in-Dj-uck gegeben und werden es unseren G-iiede--'
i'ungon in Kürze zuleiten. Bit; fur die vVerbung in Deatschland notwöE-
digen Hicbtlinien bef inden sich ebenfalls in Bearbeitung und -jsorien
ia Kürze heraus ge bracht werddit. Damit en^failen dann unaer^ biaherigeri
pr jgranmatischen, Richtlinien u.nd da,3 18-Pu.niitü-PrograrDm,.,

_ j . . .
Jie' ArïsclariftuH der orllichën G-rimdiongsaasHcauBsaiitglijder bitten wir
rus unverzüglich n.ich hier au malden, Dssgluichen bitten wir um eins.
k.u r ze Hittiilurig; ob und wann die Anmeldung bei der zustandigen ört-
lichsn Militö,rr"ógidrung vqr ge no romen wordoa ist„

}. lüka,te;
-J.ln.ige vorzrüglioha. Plakato, fiir die Worbung sind in Arbeit und worden
in Jvürze an die Untergliüderungen w-^ i te r ge Ie i te t.

D j d 33 s Inforrn'B t, i ons se h reiben ist allen Interesasnten im dortigen
G--; -ia t zar -Keimte\ zu, ge ben,

Ho chac h tungs vo 1 1 1
"Bur op A-tfnion "

Zentrale
gez. Herines

(gflppb«"'f bsf „Vorsitzendsr)
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und fü.r die vvirtsch'if tlicxK; aoz.Uiló und kiulturalle
bö a t aoiriu cKfiir, Ct'ieo a.;. r tjcbjiiüohü Fartschritt nur iin Dienste
der ifü nscJibi.lt verwende t \tflr d.

c, Die óuropfU-scha Union richtte qicli gogen nieonnd und ver zich. te t
•xuf jede Iv-';.t.tpoiitiii. ; l .̂  heit 3d aber auch. al>, Vi'er&zeug irgend
>:inor früror!.jij. Mucht zu --ae'ia,;

• i o , • ::L Ra/.rof-r;.- - . - .''.^v'; • • ' : ' . v ' - - . ' "'T.. .?.">. ?vvvi :. • * . • : • :.,or»0.Ji.^ Unterverltinde ;
c ...... . . j . • : - ' " ' ' . : . .... . . • , - - • ' • ' - •J^-x'u_jLen, ialriaoig und scgar wünschens
wert,

il. Jffur die Juropaieotie TJnxoa wiicl ,in der Lage sein; die Unversehrt—
üüit des G-ebXéta a;.. d die iiawaiiruag der i;igenart aiier ihrei
V i j A . e ï , groaaer wJe jiieiner; zu sichcrn..

1^.. Durch.'idti.a Lovve.xa, da u s es ee iiia SchiGj',ü'ïisfrags2i ia Ge is te des
I':;der:jNl' %niu>5 selbst lösen .tann; 00 1.1 .Saropa seraen Boitrag

Wiedsraufb;:.ü. urid au ein/am l'eit'bünd dv;r Völker Ie is te n «

W I T hibea d-'! s Pr ogr oyir.. ir^ Djuck'gogtjbeïi und vrorden es r-aserea &iiede-
r u ego a in Kiirz-j .^a la i te n* "Ciu .fnr die Werl/u.iag in Deu tsctLlaad notvjer.-
di^ ; iB, EichtiiniBi}. bef j.ndyja 3.1 eb. obeiu? ;.il^ in 3^ur bei tang liad w^rd-ui
ia ilurze hor^.isgy br-acht we r do n. v Damit enTif'a.L.lo.n dann

, tiscné'n Iilofc.tllr.du-a and das I&-Punk.t

^1^ Ar-sclirif tjji -(lei1 'ir-iichöü G-rLVGd.nïi.c.dTa^^oha3ü.ü!itgxi,;der bitten ;vi
i-i--. uir/erzü£iïiü.v> n.i,cL bier su .cio ld.jjp.s .ü^sgi^ichy/i bitten wir u?n eir.e

'.irzj Mi t t j iiviitg: ob u:ad vïirn die AriaaoldiTj^: tje.i der su.3trndi.eri örtr-

/;.v-iMi, ' ,
- . . • 'lig.: vo^^'ügl'. clia Pluk,t.i Tü;r. d i's i-'..)r';:;<.uag 3vad ii: ^ r bc i t una. vrordon
j-a hürae an die ITntergliodwrujj.;;j3ii v,., iterge leite t„

"?! =a'.3s Iriforr-Tïtior.i"f~<0bre /"'I^TI ist; al.lv.ii Irt-'-rcS^enten iiu dortlgen
^•- . . • • ia t z-vir Kenü^ür . a ^u g'/oen,

He et' je r- ton gj vo 11 *
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L in we i ter e s iii tg lx ̂  d nicooit^ tiioe LtLar-ende S-boujaix^ in der-Boomer
O-.AVcrkach-.if t^b'jvfcgung e in,_ Es ' wirv* vTün^cTae-a^wer t ? "treaan djLese Idaal^-
.'ioung Üb.ervil suatande ji-'d^ièaen k;iaiu/eP Je doch soll die Ajimeldung

d-jr Örtlichen Gru.ppen bj.e.rdujrci. nicht verz-igert werden.

L'ie vollzogeiie Anm# Idong von Gruppon ist m-'glichüt. allen für dus
IL-J tre f f j nde C-ób.i.ot zuötüadigrj.a,.-Ze a tuiigün zur Yer'offentlichung
Ijit3n5 'E5.il Be Iügexeoapl..vr. wir-d 'für das .Zentralb'uro erbetaru

Gooxld d 'i e ^r,ate' ?hasö 'ojioürer "orgajaijutoriucken Arbeit, n'-itnlicn
d A o Errich-tuag. vun Stdt^DuA^ttm.'.tuid die Grundung und Jlnmöldung von
•Tic.ppen .i:?: 'dor'" g-üamtorL brïtiachö'n- Bo&;.rtsuiigaz-oii3 ,und darüber hinaus
in g-inz DjutacLlaud o;fc£c-v£ch.-lo-£se:q. is t, vverdèn wir in der z wal ten
.fh-iöö mi t -.j. jjiór grosazrü.gigen Propaganda achlagartig einaetüen.
D-iii.i,ch üüjll jail t dar vferbuuig-- -und schliesölich' mit; .VerrsamaHungen. >*e—
p o n rtfci ?i. .-werden';. '.• ' - , ; ; ' - . • ' . '
jitzung. des ^ün-tra-to:^^ affl--8.!,'.1^1947 -aii .M^^l
ïn diea-ir* 'öitzuzng mr dan, fpïg.oïïJe Btückliiase. göfasst'
l,) Ber z^ntr-3l6 G-ründungs\;a?sc>ia,-j3_h. ;t i:i ^iner öi t

in M„--C~l^r -b?ch folge'zide-Aridofeïig-'des § 2o der Ba.tauhg beschloasen:
""Bie Vorstiinde der ;4it -ein^i '.L,;,iide3grappe zusamnnngüöchloasenen
Bezii-ksgrappen w:--h,len SUQ i-i^-er Mitte einen !•;•]£ öpfigen Lande a-
gruppenvoistand, -der .au:é tó-ine.c Mitto den Landeagmppanvors.itzen—
d e n w-lLlt, '" - • . - . ' • ; ' • . • . : • - •

2 „ ) Der zentralB G-rii.nftung£s:ï,a3Scli.u.aó hat. in aeinar 'Sitzung 'am 8„Jan.47

^Die, Verbrndung rait •'iJinlichen-^n'd g ie i cilger ich te ten auaaer-
deutschsn Org:-ni3utioiien'hat sica :i.la umbedingt no twendig er-
wiesen,. Ea werden daher -rar die hoordi'aierung mi t den gleibh-
gerich te ten Oigacisutiori jn in den verschiedenen "Ljindern der
Welt vom, 'entirïlon Griindnig-a•iuu-'>gc:au.oB, spn ter vom Zantra^direk—
to r i.'am, b -3 vc Hm'ich. t i g te /"''-.> r tra ter de r "fiur o p a-UrJ on" e rnunnt,
die di3 Koürdinierungskc/jiitGo jior 'rr.;aropd-Union" darstellen.

. . .
dia Koordirn^urg TA- t^crKin. der de a. tschen Organisatlon der

-rni.oii'' m a t ' a ^ r nlede:r:'il Lnion1' o'der andera n Grappen 'in
USA, die sich eiae Vorein^gung der Volder, Staaten und Ifationen
zaai Ziülö gi.ise.ts t ii'- ben, u-ird' Üirr och-iimach^r-Hpl.Lroold, /Bonn,

, ' - - - -
H. ' -chacb. tun. gsvo 11 1

• f -, . "Europa -Union"
• * ,; ^ctf-i-a.- ?- -n *-,y.̂  ib iir o

• gez t H e r m e s



U ft O i' A - ü J I O iï

De,ut'3Chor Zwüig der Moaveicent

POPÜLAR SOCiriY FOR MöüVÜMJiiïT POUR LA
.ÜHOï'fiAN FbJJji.ïLiL UJJIOJJ

Mf~Gl.,db,ich, (Ehld.) Hermannstr. 6, Pornraf

Z.'. ritrale r,
'ir ZvsntralH G-rta:,idungüMU33Cha33 sotzt sich na c h ein^r

nunmohr wie foigt zuaamnien:

Htilö, 3yko B^z. Brajnsu, ïül.
1. Vorsltzondor,

Wilhülm Horm-js, M.-Gl-idb'ach, He rmanns tr . 6, ïal.
stollv. u.geschaftüf'.Vors., .

iïicolauw MUlür , iibidorf-^olmjradorf/ïïolstöin., Tal.iibldorf 3^9»
Beauf trngtor f*ür die Organi-
sation in Schleswig-Holatüin,

Wilhüim Hollwig, Düssüidorf-G-rafanbórg, Soh.lu.t3r s tr. 19,
Tul, 66 361,
Beauftragtor rur die Organi-
aation in Ifordrhain-Woatfalen,

Dr. Karl Ho f f manu ; Schónau/üchwarzw, ; Sehönenbaclioii, lol. 227,
Beaaftragt^r für die Ürgmi-
sation in der franzöaisclaan

Höï-bürt kaufl'm'inii, Bochum-Dahihausün, Dr.C4-Otto-3tr. 97»
" Tal. 8l 722,

Max Dominicua, Roznachöid, Hindenburgstr. 68, übl. 44 151/52.
. .?riiir g'jii ruil dim.züntralon éründungsausschuss

Horr Dr, Walthur Hasemami, Hannovar, ^orstingatr, 24,
Obi. 83 666

l;j üavaltr igt^r d^r Organist t ion in üfiöd.jrsachsün atimmberochtlgt an.

OrjEyji.i3a.ti3n:
'-.L,; iii3 dem Riindfunfc orid aas ProBöenotizen öraichtlich, iöt die Or-
j i.:alsation d^r "üuropa~UnionH in dor geaamtan britiaclaen Zona in

.iituat^m Umf ingiï angf< Inufe-n, Z.Zt. ^tkhen- bereits 60 G-ruppen in
.;c Anuiülduii^. Hi„j:b3i 13 1 .1^*- uzasto HU n, dass sioh uns Gasinnunga-
r ^uiids aller Partöiaohatti-arungön wie. iuch Part-,jiloso ;?jasc-hlieöaen.
i; Vjrbindung mi t don ausserdoatöchdn Organiaitionon ist aufgonommen

woiden. Mi t de a gleichgurichtcston Grappen in den anderen Be3atzung3-
','o.iuiji beatoht. c-ongö Fohlungmhme.
' 3 l der Anmaldang dv^r. Grappe Bonn konrity oino ideale Lösung hinsicht—
.. ich. de. r Zusam -jiLse tzung dba ^rtlichün Grundung3.ausachu.33Qa erziolt

;i :l.;n. DiöSJüi Gründunga^Ucischiisj gohört je e in Stadtv^rordne t^r
- o! gun de r P ar tui j n an:

CDU, FDP, SPD, Zentrum.

— 2 —



Weekoverzicht'
R O T T E R D A M . Par,,H datuüi-I*
I.D. Ho. 1126 Rotterdam, 13 ÏTovern^

G B H a i it. BUREAU B

Kort verslag van de openbare bijeenkomst met film-
vertoning, belegd door de samen-werkende Rotterdamse afde-
lingen der Nederlandse Volks beweging en Beweging: van Euro-
pese Federalisten, gehouden op Dinsdag, 11 November 1947,
te 20 uur, in "Ons Huis", Gouverneatraat 133 te Rotterdam.

Aanwezig circa 400 personen, mannen en vrouwen,
meest uit de nette burgerstand. (Zaalcapaciteitt 400 zit-
plaatsen).

l van Kersen, Adrianua, geboren 8-8-1891 te Gorinchem,
'leraar Lyceum, wonende Graaf Flroisstraat 124b te Rotterdam,

afd. voorzitter van beide genoemde organisatie's, opent te
circa» 20.10 uur de bijeenkomst met een woord van welkom en
zegt, dat de 5 oorlogsjaren over de gehele linie over ons
volk zedelijke en morele achteruitgang hebben gebracht, zodat
tenslotte de raena in het algemeen nog slechts oog had voor
het materiële. Toch is er ook, zegt apr., in de bezettings-
tijd een andere geest ontstaan, een geest van waarachtig
verzet, waarin de"persoonlijke verantwoordelijkheid een
grote rol speelde en waarvoor grote offers zijn gebracht.

Spr» aegt met vele anderen te hebben gehoopt, dat
deze geest na de bevrijding gebundeld had kunnen worden
tot de wil om gezamenlijk het land weer op te bouwen»
Daarvan is evenwel niet veel terecht gekomen en ook de door-
braakpoging in de "Partij van de Arbeid" geeft weinig be-
vrediging. De hokjeageest en de zucht naar het materiele
viert thans weer hoogtij, hoewel er enige kentering te be-
speuren valt*

Spr. besluit met te verzekeren, dat we elkaar zullen
moeten leren begrijpe-n, willen we in de toekomst daartoe
niet worden gedwongen.

Hierna wordt de film "Het lied der volkeren» van
Toscanini vertoond.

l Mr» van Rij. C., voorzitter van de A.R.- geraeente-
raads-fractie te Amsterdam, zegt, dat zich in onze Westerse
Christelijke cultuur een geest heeft ontwikkeld, waarin
voor de menselijke persoonlijkheid gelegenheid tot ontplooi-
ing bestaat binnen het raam van een verantwoorde vrijheid.

Boven de mensen staat zowel richting als bezit ,
terwijl er boven die mensen normen aanwezig moeten zijn om
te kunnen handelen. Deze Westerse cultuur stelt dus de mens
met een persoonlijke verantwoordelijkheid in de gemeenschap.
Het nat ionaal-aocialisme daarentegen legde het accent van
de mens naar de gemeenschap, waarin voor de enkeling geen
Plaats meer was en alles werd opgeofferd aan het staatsbe-
lang.

3y r.

j



Spr., die zegt in de bezettingsti jd in 16 verschillende kam-
pen te hebben gezeten, heeft daar gesproken met mensen van uiterst
links en uiterst rechts en is daarbij tot de conclusie gekomen,
dat zelfs bij communisten, op wie thans weer het odium van
"slechts in het collectivisme te geloven" wordt gedrukt, een
levendig besef van de geschetste Westerse cultuur bestaat» We
moeten, zegt spr., het goede in de tegenstandera waarderen en
zo nationaal tot een samenspraak komen.

Ook internationaal, vervolgt spr., heeft de na-oorlogse t i jd
ons veel teleurstelling gebracht. De U.U.O. is een machtsappa-
raat geworden en de wereld wordt hoe langer hoe meer verdeeld
in twee kampen, die elkaar in de kleine landen beconcurreren.
Enerzijds een staat, die zijn kracht zoekt in het collectivisme
en anderzijds een staat, die op sociaal gebied bij ons achter
staat*

Spr. zegt, dat Duitsland geen vacuüm mag blijven, terwijl
sc3Ton Paulus met een troepenmacht van 200.000 man gereed staat
dit vacuüm te vullen.

We moeten, aldus spr., dit vacuüm vullen met onze sfeer en
op federatiev/e wijze een brug- bouwen tussen de twee wereldmach-
ten.

Spr» acht het noodzakelijk, omdat da politiek zo langzaam
werkt, hiermede reeds nu zelf te beginnen en internationaal
contacten te leggen* Christenen en humanisten moeten hierin
samengaan, terwijl ook de Kerk en de Vakbeweging: daari%een
grote taak hebben. *

Spr. dringt er op aan, dat *we* snel beslissen, daar het
conflict anders komt en Weat-Buropa weer het loodje legt.
Spr. besluit met de oproep t "Wordt feij wakker, want de nood
is ontzaggelijk groot".

Nadat nog de film «Bezet gebied" van F. Dupont is vertoond,
gaat men te circa 23 uur uiteen*

Verzonden aan i Hoofd Centrale Veiligheida Dienst,
Javastraat 68 te 's-Gravenhage»

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof,
fgd. Directeur van Politie te 'a-Gravenhage.



OPGEUW

ÏST
AMSTERDAM. W *
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V E R S L A G van een openbare vergadering, belegd O uu r fl^-t B^wegiag
van Europese Federalisten en gehouden op Dinsdag 18 November 194?
in de congres-zaal van Hotel "Krasnapolsky", Warmoesstraat te
Amsterdam.

De zaal heeft een capaciteit van 300 personen. Alle zitplaatsen
waren bezet, terwijl verscheidene personen met een staanplaats ge-
noegen moesten nemen. Ongeveer éénderde gedeelte der aanwezigen
bestond uit vrouwen; er waren drie personen aanwezig gekleed in
militaire uniform.
Bij het betreden van de zaal werden aap de bezoekers propaganda-
geschriften uitgereikt? in de zaal waren boekwerken en brochures
ten verkoop uitgestald.
Op het podium der zaal was een bord opgesteld met opschrift: Europa
één in een verenigde wereld".

Te 20.15 uur opende de Voorzitter vaa het Dagelijks Bestuur, de
f heer F. VAN SfAM, de vergadering. Hij heette de aanwezigen welkom

en sprak er zijn vreugde over uit, dat zovelen waren opgekomen om
kennis te maken met de Beweging van Europese Federalisten. Hij deel-
de daarop ter informatie van de aanwezigen mede, dat het Europese
Federalisme in 1942 in Zwitserland is begonnen, na de oorlog ook in
Luxemburg ingang heeft gevonden, terwijl nu ook Nedvrland zijn Bewe-
ging heeft. Voorheen was de Beweging genaamd: Europese Actie en
Europese Federatieve Beweging*
Na een jaar van hard werken is het thans voor het eerst, dat de
Federalisten een openbare vergadering beleggen om hun doelstellin-
gen aan de bevolking kenbaar te maken. Een viertal sprekers, die
geheel doordrongen zijn van de noodzaak van het vormen van een Fede-
raal Europa, zullen in deze vergadering het woord voeren.

» Als eerste spreker verkreeg het woord Mr. F.H «C. VAN WIJQK (R.k.-
Wethouder van Amsterdam), die sprak over: jsuropa en net Federalis-
me.
Hij besprak de chaos en verbrokkeling, die we heden ten dage overal
en in allerlei vormen constateren, ondanks het feit, dat wij mensen
allen in eenzelfde nood verkeren* De idee om een eenheid te vormen
om daardoor tezamen te vechten tegen de nood van de tijd leeft in de
mensen. Wij hebben gekend de Volkenbond, BRIAHD was een voorstander
van een Verenigd Europa en ook in Nederland is vooral tijdens de
oorlogsjaren aangevoeld en gezegd, dat we één moeten zijn om niet i
ten onder te gaan, maar van die gepropageerde eenheid is tot heden
toe niets terecht gekomen, lij leven nu in een tijd, waarin we onder-
vinden, dat vele beloften van alle kanten gedaan met betrekking tot
verbetering van de maatschappelijke toestanden, veelal niet nageko-
men zijn, ook al omdat dit niet kon omdat elk land en elke overheid
van groot tot klein zijn eigen belangen alleen dient. Dit alles zal
veranderen, wanneer Europa in zijn geheel zijn belang dient, waar-
door de toestanden ongetwijfeld beter zullen worden. Nu is het de
tijd, dat alle Europeanen hun schouders zetten omder het werk van de
Federalisten om te komen tot een hecht Europa, waarin het nationaal
egoisme wegvalt.
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• Hierna sprak Mr O.VAN HIJ over het onderwerp: De Christelijke grond-
, . slagen der Europese cultuur.

V^v Hij begon met de mededeling, dab hem door iemand was gevraagd of bij
als christelijk mens wel thuis hoorde in de Beweging der Federalis-
ten. Spreker kon daarop antwoorden, dat hij daarin natuurlijk wel
thuis hoorde. In de Beweging der Federalisten, die wil bevorderen
de vrede, de zedelijkheid, de welvaart en schoonheid voor de mens-
held, is plaats voor de christen omdat hij in zijn geloof God erkent
als de Schepper van genoemde waarden* Wij mensen moeten allen mede-
werken aan het zoeken en bevorderen van de juiste levensvoorwaar-
den en in de huidige chaotische toestanden medestrijden om het werk
van de Schepper te dienen in allerlei vormen. Bat is allereerst de
taak van een christen, die niet als een kudde-dier met allerlei
stromingen moet meelopen, maar bewust moet leven in overeenstemming
met zijn bestemming.

Als derde spreker trad op de schrijver Jef LAST, die sprak over:
Duitsland en het nieuwe Europa*
Spreker heeft na de oorlog en zelfs nog kortgeleden Duitsland be-
zocht* Hij heeft daar geconstateerd, dat de mensen daar leven onder
bedroevende omstandigheden, zowel wat betreft voeding, huisvesting
als anderszins. Doch er heerst daar niet alleen maatschappelijke
nood, de geestelijke nood is veel groter. Als men daar b.v. de
jeugd spreekt over democratie dan bemerkt men, dat men daarvan geer
begrip heeft. Te lang heeft men geleefd in een andere geeateswerel<3
om zich een begrip van democratie te kunnen vormen.
Br leeft echter in de jeugd een verlangen naar opbouw op alle ge-
bied. Br is een drang om Duitsland weer uit de puinhopen te halen
en een plaats te geven in het wereldbestel* De taak van de andere
Europese landen is nu daaraan mede te werken. Duitsland moet weer
worden opgericht, maar dan niet als een nationaal sterke staat,
doch als een staat die in federatief verband van belang is voor
een verenigd Europa. De grote industrieën moeten niet afgebroken
maar opgebouwd worden om machines en vliegtuigen te maken in het
belang van de welvaart van Europa. Geen federatie van de verschil-
lende staatjes Xn Duitsland tot één land, maar Duitsland in zijn ge-
heel opgenomen in het federatief Europa.

Na deze spreker werd van 21.15 tot 21.50 uur gepauzeerd, in welke
tijd de aanwezigen gelegenheid hadden, zich door middel van een bij
het begin der vergadering aan een ieder uitgereikt formulier, op
te geven als lid der Beweging.

Na de pauze deelde de Voorzitter mede, dat door enkelen uit de ver-
gadering was gevraagd of er gelegenheid kon worden gegeven tot het
stellen van vragen. Het karakter d»r vergadering liet het stellen
van vragen niet toe, doch de Voorzitter verwees voor alle inlich-
tingen naar het secretariaat der Beweging aan de Herengracht 99 te

v v l Amsterdam, waar Drs J.MBILQ3? YBEN zeer zeker alle gewenste inlich-
tingen zal willen verstrekken.

l Hierna gaf hij het woord aan Dr H.BRUGMAMS. de Voorzitter van de
Internationale Beweging van Federalisten, die tot onderwerp had
gekozen: Europa tussen Oost en West*
Spreker begon zijn rede met te zeggen, dat men bij een reis door
Europa overal bemerkt, dat de mensen leven onder een bepaalde druk,
De blijheid van na de bevrijding is weg, men leeft in een bepaalde
vrees voor een nieuwe oorlog en in de zorg voor het dagelijks be-
staan. Inderdaad zijn deze vrees en zorg gerechtvaardigd omdat we
zien, dat twee grote machten het wereldgebeuren beheersen. Daar
tussenin ligt Europa, dat door zijn verdeeldheid geen kans ziet, de
problemen, waarmee het zit, op te lossen. De verdeeldheid is funes-
ieder land dient zijn eigen belangen en daardoor komt er geen vtr~

j
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betering in de toestand.
Het is daarom nodig, dat M.erin verandering komt. Europa moet zich
verenigen om als derde macht tussen de twee andere x te staan en
dan niet als een pan-klaar gemaakt geheel, waarop de andere *ron
invloeden gemakkelijk kunnen uitoefenen, maar als een geheel, dat
meespreekt in het wereldgebeuren en dit zelfs kan beheersen.
Daardoor kunnen we verlost worden van de koortsdroom van een atoom-
oorlog en van een maatschappij, die vooral voor de jongeren thans
uitzichtloos is. Europa is rijk, maar de Europeanen zijn arm. Bit
wordt anders wanneer Europa federatief wordt bestuurd en de armoede
wordt verdeeld. Federalisme is de enige mogelijkheid, waardoor we
uit de moeilijkheden kunnen komen. Daaraan kan iedereen meewerken,
ongeacht of hij Katholiek, Calvinist of Socialist is. Door gezamen-
lijk de voor Europa goede politiek te voeren zal ons werelddeel de
weg van de eenheid bewandelen, waardoor de wezenlijke vrijheden ge-
handhaafd worden»
Spreker vervolgde met te zeggen, dat thans in Italië, frankrijk en
Nederland duizenden van de waarde van het federalisme doordrongen
zijn en het bewerkstelligen. In de lente van 1943 zal in Den Haag
een congres worden gehouden, waar niet slechts enkele landen van
Europa zullen vertegenwoordigd zijn, maar waar geheel Europa samen-
komt. Vertegenwoordigers van alle mogelijke organisaties op politiek
en godsdienstig gebied, uit de vak- en jeugdbewegingen, zullen daai
zijn om samen te spreken over de belangen van Europa.

Ha deze spreker dankte de Voorzitter in een slotwoord alle aan-
wezigen voor hun geestdrift, die zij na elke spreker door een warm
applaus hadden getoond en wekte degenen, die zich in de pauze nog
niet als lid hadden aangemeld, dit alsnog te doen. Hij sloot daarna
te 22.15 uur de vergadering.

Verzonden naar: Hfd G.V.D., 's-Hage.
P,G., A'dam.
B.M., id.
H.C., id. L-5-
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rf Verslag van de o pe n b ar e v e r ga de r ing van

de Beweging van Burg pee e Federalisten, gehouden op Dinsdag
25 November 1947, te 20 uur, in de Blauwe Zaal-van het
Beursgebouw aan de Meent alhier»

Aanwezig circa 300 personen, onder wie onge-
veer 40^ vrouwen. Onderö*aanwezigen waren een groot aantal
studenten; het geheel kon worden beschouwd als een vr i j
hoog staand intellectueel gezelschap. (Zaalcapaciteit 304
zitplaatsen.)

van Stam, P., voorzi t ter van de Nederlandse
Volksbeweging, voor zover dezerzijds bekend wonende te Am-
sterdam, nadere personalia hier niet bekend, als voorzi t ter
fungerend, opent te ruim 20 uur met een woord van welkom de
vergadering- en geeft een kort overzicht van het ontstaan en
de groei der Beweging van Europese Federalisten. Spr . memo-
reert hoe in 1942 in Nederland reeds als illegale groep d©
"Europese Actie" ontstond; hoe na de bevrijding was geble-
ken, dat in diverse landen s oortgelijke groeperingen waren
gevormd en dat men in 1946 in Zwitserland een congres heeft
gehouden, waarop werd besloten een coördinerende over&oe-
pelende organisatie te stichten. Gelijktijdig werd te Luxem
burg het congres gehouden van de "Europese Federatieve Be-
weging;*. Daar beida bewegingen hetzelfde doel nastreven
werd in December 1946 te Parijs opnieuw een congres belegd,
waarop tot fusie werd overgegaan en w aar gesticht werd de
Vereniging van Europese Federalisten, waarbij momenteel
reeds 47 organisatie' s aangesloten zijn. In April 1947 werd
opnieuw een congres gehouden, ditmaal te Amsterdam, waar de
zaken nogmaals geconsolideerd en opnieuw richtlijnen uit-
gegeven werden. Sind Augustus-September werd het bekende
congres te Montreux gehouden, waaraan door een twaalftal
landen en 40 organisatie' s werd deelgenomen.

Dat men met onze beweging reeds nu al terdege
rekening houdt, zegt spr. , valt af te leiden uit het feit,
dat wij een adviserende stem hebben bij de U.N.O., terwijl
Zwitserland heeft aangeboden het voormalige Volkenbondage-
bouw ter beschikking te stellen*

Tenslotte maakt spr. melding van de op 4 Oc-
tober j. l» tot stftnd gekomen fusie van de twee Nederlandse
groepen, respectievelijk de "Europese Actie" en "Europese
Federatieve Beweging", voortaan geheten "Beweging van Buro-
pese Federalisten.*

Puijnstea. Prof. Mr. F. J. F. M., Hoogleraar in
het Staatsrecht aan de R. K. Universiteit te Nijmegen, wo-
nende Gr, van Roggenstraat 6 te Nijmegen, nadere personalia
hier niet bekend, houdt een zeer juridisoh betoog over
Staatasouvereiniteit en Federalisme, daarbij ontledende de
vorm van Staatasóuvereinitei t , zoals die zich in de loop
der eeuwen ontwikkeld heeft. Staataaouvereiniteit bestaat
uit juridisch oog-punt bezien, uit een centrale
binnen de kring- van samenleving onbeperkte
zit.

macht, die
bevoegdheid b e
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Naar buiten, internationaal dus, vormt deze centrale macht dus
een blok, die deelneemt aan het volkenrechtelijk verkeer.
Theoretisch zouden deze blokken dus onafhankelijk zijn, doch
practisch is gebleken dat deze blokken, of centrale machten,
bloot staan aan politieke machten en dat de politieke struc-
tuur er toe geleid heeft deze centrale machten te vormen en
hun wil dus door te voeren tegen alle wederstrevende machten
in. We zien dan ook, zegt spr., dat momenteel slechts twee
staten politiek souverein zijn; de overige landen zijn alle
min of meer re'èel politiek souverein. Deze twee grote staten
dringen zich na de nu achter ons liggende oorlog- steeds meer
in in de interne verhoudingen der kleine landen, temeer daar
de middelgrote s taten z i jn uitgevallen, wat in feite geleid
heeft tot een verschuiving van onze huidige wereldorde en de
Staatssouvereiniteit tot een verouderd begrip heeft gemaakt.
Ondanks dit alles, zegt spr.,er van overtuigo. te z i jn , dat de
juridische oori(|^uctie in vele landen nog onaangetast is,
m,a.w. dat het formele recht zich voorlopig nog zal blijben
handhaven. Spr. gaat hierna over op het federalistisch begin-
sel en aegt, dat het federalisme uitgaat van de concrete mens
in z i jn concrete sociale samenhang en concrete solidariteit.
In deze samenhang1 ligt de structuele opbouw van het gezag. In
deze samenhang ligt in feite het gezag besloten m.a.w. in ie-
dere verbondenheid zit een orde-beginsel verscholen. Dit orde-
beginsel moet nu tot werkelijkheid worden gemaakt. De centrale
macht zal nu dit rechts- en ordebeginsel ontkennen en trachten
weg te drukken. Haar mate de mensen nu meer verbonden worden,
zal ook dit ordebeginsel zich uitbreiden, een beginsel, dat in i
genen dele mag worden veronachtzaamd. Het is een recht dat, !
hoewel het nog niet in artikelen is uitgewerkt, kan worden
beschouwd als het basisrecht. Deze samenhang laat zich achter
niet binnen de grenzen houden en is dus een feaëinsel van in-
ter^-nationale verhoudingen, die ten slotte zullen uitmonden
in één centraal gezagsorgaan. Ha te hebben gewezen op het feit
dat het federalisme een straffe concentratie of centralisatie
niet schuwt, eindigt spr., met te zeggen, dat elk ordebegin-
sel dat schuilt in de menselijke samenhang, mits op de goeda
wijze benut , zal leiden tot een gelukkige maatschappij.

Willerna e, Hendrik, geboren 8-7-1902 te Utrecht ,
Directeur scheepvaartmaatschappij, wonende Ouddorpweg 33 te
Rotterdam, zegt, dat onze wereld valt of staat met het pro-
bleem Duitsland. Het tragische er van is dat '"wev:|1 zonderde
Duitsers niets bereiken en "Met" de Duitsers zeer moeilijk.
Spr. tekent de economische toestand in Duitsland^zegt dat deze
daar schier hopeloos is, terwijl de moraal volkorfTen zoek is.
De Duitser heeft in wezen niets geleerd en spr. araagt zich
beangstigd af wat er zal gebeuren als er weer een idioot op-
staat met schone be lof ten en uniformen met glimmende knopen.
Alles tezamen vat tend zegt spr., hebben we nu in deze twee
jaar gezien dat het zonder Duitsland nu eenmaal niet gaat.
Duitsland is als een bomtrechter,een rotte en doorre plek in
Buropa, Spr, zegt als enigste mogelijkheid te zien, dat int in
het Europese Federatieve verband aan de Duitsers een kana van
bestaan wordt gegeven en dat op deze wijze het leven der jonge
Duitsers weer vorm en inhoud wordt gegeven. Deze beweging is
inter-parlementair en inter-politiek en zal ons de enigste kans
geven op het behoud vaneen goede wereldorde. Moge de leuze
waaronder zij gestart is «One world or none* weerklank vinden.

)Br ugmans (



v Brugmana. Dr. Hendrik, geboren 13-12-1906 te ? , wonende Ruijch-
roklaan 209 te 's- Gravenhage, v ice-voorz i t te r van het Algemeen
en Dagelijks bestuur van de Beweging- v.an Europese Federalisten,
zegt, dat het aan een ieder duidelijk'*da& de toestand, zoals
hij nu is, niet kan b l i jven voortduren, Spr. zegt , dat wij in
Europa leven met totaal verouderèé begrippen, een Suropa dat
begrensd en tew doorsneden is met tienduizenden kilometers
grenslijnen, die even zo vele moeilijkheden en struikelblokken
opleveren en die ons tenslofcée alle het gevoel geven dat we
geen toekomst meer hebben. De Staat kan ons niet meer beveili-
gen en we hebben allen het gevoel dat zij voo r een schier &o-
peloze taak staat, zoals b .v . de man die kolen gaat delven met
een klein schepje. Wij hebben een historisch gevoel ge kregen
voor de grondproblemen van onze levensruimte, van een Suro-
pese eenheid, terwijl wij anderzijds door onze tienduizenden
kilometers grenslijnen z i j n gevangen in de ban van het natio-
nalisme» De grond vraagstukken zi jn echter niet meer nationaal
doch internationaal. Indien we Suropa met al zi jn rijkdommen
in het groot en gezamenlijk konden exploiteren, zou het wel-
vaartspeil van z i jn inwoners worden verdrievoudigd, terwijl
wij nu leven in een gewapende vrede met al haar invloedssferen,
die, naar wij allen vrezen , zal leiden tot een derde wereld-
oorlog, een oorlog die andermaal geen oplossing zal geven dodi
de chaos slechts zal vergroten. Spr. meent, dat het Europese
Federalisme hier ontspanning en verzoening kan brengen. Spr.
zegt, m e t e e n verwi jz ing naar Voltaire 's uitspraak, dat één
Godsdienst overheersing van geloof brengt, dat een verenigd en
sterk Buropa ontspanning tussen Amerika en Rusland zal brengen
en dat een wereld bestaande uit Amerika, Rusland en een Vere-
nigd Suropa er heel anders zou uit zien en heel andere mogelijk-
heden zou bieden dan de chaos, waarin we thans leven. Laten we
toch niet vergeten, zegt spr., dat de ...'twee groten n.l. Amerika
en Husland, die s lechts 17/£ van de wereldbevolking uitmaken,
alleen maar door het fe i t dat zij resp. een eenheid vormen,
in staat zijn ons de wet voor te schrijven. Spr. dringt daarom
nogmaals aan op een verenigd Suropa; laat Suropa dan maar weer
voor de andere landen ( spr. denkt hierbij aan China, Zuid-A-
frika enz.) het spit moeten a fb i j t en , het is het enigste mid-
del tot behoud van de wereldvrede en schepping van aen nieuwe
welvaart.

Het Suropese federalisme wil niet zeggen een poli-
tieke partij , doch een samenwerking in internationalistische
zin. Hoe kunnen we nu aan deze vaste wil tot samenwerking vorm
geven, vraagt spr. Alleen door het Europese Federalésme, d.w,a.
dat de volkeren zelf in beweging komen, dua da samenkomst van
Suropa zelf. In Mei 1948 zal in f s - Gravenhage een bijeenkomst
worden gehouden, warin de Suropese volkeren teaamen zullen ko-
men met als basis zich te groepB»en om één Federaal Gezag,
Uit dit congres zullen enkele b l i jvende organen moeten voort-
komen, die Europa afca een eenheid zullen vertegenwoordigen»
Spr. uit de hoop, dat hier iets zal ontstaan van onze Suropeae
solidariteit, dat goede perspectieven zal bieden voor de toe-
komst. Hier zal tevens een begin worden gemaakt met de vorming
van het super-internationale gezag van Europa. Spr. wekt ten-
slotte op tot het uitdragen van de federatieve gedachte, zodai
het congres zal slagen en de afgevaardigden zich gesteund weten
door millioenen aanhangers.

-In-
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In de aaal werd gecolporteerd met enkele brochure's bet reffen-
de de federat ieve gedachte.

De vergadering was aangekondigd in alle, hier ter
stede verschijnende dagbladen, *De Waarheid" incluis.

De toegang was v r i j .

Door de voorzi t ter werd bij de aanvang der vergade-
ring, welke te 23 uur werd gesloten, medegedeeld dat de aan-
gekondigde spreker, van Rij, Mr. G. , wonende te inisterdam,
nadere personalia onbekend, door oras tandigheden verhinderd was,

VBRZOKDËÏT
HOOFD CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat 68 te 's- Gravenhage

/ PROCURSUR-GBHBRAAL BIJ H3T GBRSGHTSHOI1

mJHGBRSin) DIRBGTSUR VAN POLITIE
Raanweg 15 te 'a-
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KORT VERSLAG- van een op Woensdag, 19̂ 0'vemb'è'r 1W7,
in het gebouw van de- Ridderzaal (Rolzaal) op het Binnen-
hof alhier, gehouden openbare vergadering van de Beweging
van T-jjurope^e—Federalisten (Voorheen; Europese Actie en
Europese Federatieve BewegingT.

Aanwezig waren ongeveer 300 bezoekers. . .
Wadat de vergadering te omstreeks 20.15 uur was ge-

opend door de-voorzitter (personalia onbekend), die zijn
voldoening uitsprak over de op 4 October 1947 tot stand
gekomen fusie van de twee vorengenoemde bewegingen, werd
het woord verleend aan:

• I,ür. Jan J o hanne s Ho e_l_o_f S G HMAL, geboren te 's-Graven-
hage, 24 Februari lW4Twonen.de Van Pabstlaan 22 te Voor-
burg. , ^

Mr.Schmal is gereformeerd 'en hij is lid van de 2e
Hamer voor de GhristBTTJk'̂ ÏÏrsTorische Unie. Hij is opgeno-'
men in het algemeen bestuur van de Beweging van 'Europes'e

' Federalisten.
Schraal behandelde het onderwerp: "De toekomst van de

kleine Europese staten".
"De oorlogsjaren, aldus spreker, hebben het ÏJeder-r

_ƒ' te landse volk genoopt zich/gaan bezighouden met de buiten-
landse politiek. Dit is winst te nomen, ïïr is een tijd ge-
weest, dat de buitenlandse politiek een kwestie was van
Hof tot Hof. Men gevoelde|er niets voor om ook de gewone
mensen zich met de'ze dingen te laten bemoeien. En thans
wordt nog wel beweerd, dat de behartiging van de buiten-
landse politiek alleen wurdt overgelaten aan Jonkheren.

Deze politiek raakt echter een ieder en wij dienen .
ons er dus ook wel Degelijk mee te bemoeien.

Als mensen zijn wij allen geplaatst in de ordening,
van het leven. Dit is geen onverschillige zaak.

Het is dringend nodig, dat v/ij ons beraden of de klei-
ne Europese Staten nog reden van bestaan hebben. Mijn ant-
woord hierop luidt bevestigend, doch wij moeten dan ver.-
staan het gezegde: "Eendracht maakt macht". Dit raoet het

{ begin zijn van een verenigd Europa.
"Is dit wel mogelijk?" wordt er wel eens gevraagd.
Ik zeg, dat dit wel degelijk mogelijk is. Zie naar de

Verenigde Staten van Amerika. 'Als het daar mogelijk is,
waarom zou het' dan. hier niet mogelijk zijn. De Europese
landen moeten zich federaal aaneensluiten, om te voorkomen,
dat zij worden opgeslokt, of dooj? het Sovjet-Eussisch- of
door het Angel-Saksisch blok. Wij moeten echter niet zeggen,
besloot spreker: "Laat die of die het maar opknappen, doch
wij zelf moeten aanpakken en meehelpen.

Dan alleen kan een gunstig resultaat worden bereikt."
Hierna werd het woord verleend aan:
Dr.Aart Hendrik Wlllem HAOKÉ, geboren te Amsterdam,

/////, l 10 Mei isy}, Directeur-Generaal van de Arbeid, lid van de
2e Kamer voor de Partij van de Vrijheid, lid van het Alge-
meen bestu-ur van de Beweging van Europese Federalisten, wo-
nende Prinses Kariannèlaan 24 te Voorburg, die sprak over
het onderwerp: "Ee~eno"rnische perspectieven in een verenigd
Europa".

De spreker ving zijn betoog aan met te wijzen op de
gedwongen doorvoering van Economische maatregelen, tijdens
de bezetting, die ten doel hadden de oorlogsproductie zo
hoog mogelijk op te voeren.

"Ook thans bestaan nog stee-ds d wangb e palingen", a
. . ' ' -2-
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spreker»

Het internationale handelsverkeer wordt belemmerd
door invoerverboden, hoge- en verhoogde invoerrechten enz,
Een der grote problemen is het monetaire vraagstuk* Thans
is elk land nog genoodzaakt een eigen geldregeling met ver-
schillende koersen te hebben.

Een andere belemmering was voor de oorlog,,dat door
verschillende landen buitenlandse arbeiders werden geweerd,
omdat men bang was, dat werkeloosheid zou ontstaan, of de
werkeloosheid zou worden vergroot.

Momenteel is het 20, dat door verschillende landen
• bijv. Nederlandse emigranten kunnen worden opgenomen,, doch
aan de adspirant-emigranten worden moeilijkheden .in de weg
gelegd, omdat men van mening is, die me'nsen zelf nodig te
hebben voor de opbouw van ons land.

Aaneensluiting van de verschillende landen zou grote
voordelen kunnen opleveren, b.v. de fabrikage van verschil-
lende artikelen, waar dit het goedkoopst is; uitwisseling
van arbeidskrachten en betere distributie van vervoermidde-
len* , •

/ In de eerste plaats is het echter noodzakelijk, dat
alle handelsbelemmeringen worden opgeheven. De goederen,
zullen dan al terstond goedkoper worden. Dit alles kan,
als er samenwerking is, tussen de verschillende Buropese
landen. Zie naar Amerika, 'waar bijv, maar één Departement
van Buitenlandse Zaken is - en behoeft te zijn.

Gunstige tekenen zijn "Benelux" en het plan MARSHALL.
Het doel is om te komen tot een Economische Unie.

Afzonderlijk hebben de landen niets te betekenen. Zij
moeten samenwerken. Dezer dagen hebben wij kunnen lezen,
dat, naar aanleiding van het plan Marshall, 16 landen be- .
sloten hebben om tot samenwerking te komen. Dit is dan ook
de enige weg..Aansluiting is dringend noodzakelijk.

Daarna werd het woord verleend aan:
J Er of. Sr * Th. OULEMMS, Priester-kloosterling van de Or-

1('^A J de van Garmelieten t°e" Ile'rkelbach (L.), lid Algemeen bestuur
van de,Beweging van Europese Federalisten.

ïCeulemans sprak over het onderwerp: "lens en maatschap-
•pij van morgen".

, . "De mens van vandaag, aldus spreker, heeft tegen ver-
schillende problemen te vechten. Men noemt de dingen niet
meer bij de naam, doch men spreekt thans van problemen en
crises. In de chaotische toestand is de mens gelijk een
drenkeling, die zich aan een strohalm vasthoudt. '

Spreker ging daarna de erfenis van de Europese landen
uit vroeger eeuwen na, alsmede de individualistische ont-
,wikkeling van de mensheid. De maatschappij met Staatsabso-
lutisme behoort tot het verleden. Ieder mens afzonderlijk
behoort een persoonlijkheid te zijn. Men tracht dit evolu-
tie proces wel te vertragen, doch men zal het niet kunnen
stuiten.

De mens van. morgen zal personalistisch en de maatschap-
pij federalistisch zijn, dat zija mens en maatschappij van

/besloot morgen, aldus/spreker zijn rede.
Nadat er + 15 minuten was gepauzeerd, werd het woord

verleend aan: ~
Br.H.BBPCHiafflS, geboren'te Amsterdam, 13 December 1906,

wonende Ruychrocklaan 209 alhier, vice-voorzitter van de
Beweging van Europese Federalisten, voorzitter van de ün.ipn
Suropeene des Federalistls.

-Het-'



Het Europa van heden, aldus spreker, staat voor de
keuze "Efnheid* of chaos". We letfen in een revolutionnaire;
tijd, niet omdat de mensen revolutionnair zijn,.het tegen-
deel is waar. Zij vragen echter, wat er met ons moet gebeu-
ren. De.tijd, waarin we leven is geheel gewijzigd. We zien
dit aan de ontwikkeling van de radio, vliegtuigindustrie
en atoomsplitsing, Aan de andere kant' zien we, dat de mens
zich aan het oude vasthoudt. De grenzen van de Europese
landen zijn, behoudens enige kleine wijzigingen, hetzelfde
gebleven. ,

Ondanks de rijkdom van Europa zijn we arm, aangezien
men de bronnen van de rijkdom niet weet te verdelen, omdat
daaraan te veel consequenties verbonden zijn.

Be Europese volken voelen zich, gelijk G-ULLIVER, ge-
bonden aan duizenden kilometers grenzen.

De Federalistische gedachten treedt meer en meer op
de voorgrond. De wereld wordt thans door de 2 groten gere-
geerd. Zij regeren bij de gratie'van de onmacht van anderen.

De wereld wordt door een 3e oorlog bedreigd. De enige
remedie daartegen is een verenigd Europa. Een verenigd

C Europa is zeker zo machtig als de grootste van de 2 groten,
die thans de wereld regeren.

Een in Duitsland gehouden enquête heeft uitgewezen,
• dat men daar slechts .de wens heeft tot het vormen van een
verenigd Europa, Ook al spreken grote staatshoofden er hun
vertrouwen over uit, danjis dit niet voldoende. Over de hoof-
den van de staatshoofden moeten de volken zelf .in beweging
komen.

In de lente van het volgend jaar zal hier ter stede
een internationaal Europees congres wordeb. gehouden. Ook
al mogen de deelnemers van dit congres geen brillante na-
men hebben, we kunnen ervan verzekerd zijn, dat zij ver-
antwoording hebben voor het volksleven. Op dit congres zal
het fundament voor de éénwording van Europa worden gelegd.
Er zullen niet alleen mooie woorden worden gesproken, doch
een consolidatie van alle Eurppese problemen. De deelnemers
van dit congres weten zich gedragen door de Europese pa-
trioöben, die een Europese ondergang willen voorkomen, al-
dus besloot spr/ker zijn rede.

( Omstreeks.22.00 uur sloot de voorzitter de vergadering.
Bij de uitgang van de zaal werd een schaalcollecte ge-

houden, i

'Verzonden op 24 November 1947
aan: het Hoofd van de G.V.D.
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Loreutzkade 3 50

bet weekblad «De Tlam" ran Ie Januari 1940 wordt als adres
van het voorlopig secretariaat der Socialistische Werkgemeenschap

de Beweging Tan Europese ftderaliaten vermeld Lorentskade 350

Ik soge V verzoeken mii 20 volledig mogelijk ovw i» Inwoners
van dit peorceel te winen Inlichten, waarbij ik - indien sogelijk -
gaarne nadere gegevens over Bet bestuur «te* der Socialistische
ferl-gei eenschap zal ontvangen.

Het Hoofd van de

dezeï
He«r HoofdCoualssaria H

v«n Politie
se H a a r l e a«

J .d .Crabbendan.
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68 ' ' BUREAU

VERSLAG van een openbare vergadering, belegd door de Beweging van
Europese Federalisten (Nederlandse afdeling van de Union Eu
ropêenne des Federalist e s de Geneve, gehouden te Arnhem op
2J Januari

Aanwezig 25 personen (hoofdzakelijk middenstanders)
Zaalcapaciteit ÏOO personen»

AlSpraker: P. VAN STAM te Aalsmeer (voorzitter dagelijks bestuur der
K l beweging). """""""""*"-"•*

De vergadering werd geopend door mevrouw Cornelia Ellsabeth
VAN STAM, geboren te Edam, 11.12,1889, echtgenote van prederik Rudol
PIETERSEW, geboren te Amsterdam, 7«3»1890, bedrijf sassistent A.JK.U.,
wonende te Velp (Gld.), Egmondstraat 7&» 9ön zuster van de spreker.

Deze uitte haar teleurstelling over de geringe opkomst,
doch weet dit aan de onbekendheid met het doel en streven der Bewe-
ging, Zij hoopte, dat deze avond een begin zou zijn van esn krachtig
actie in Arnhem en omgeving om te komen tot een sterke afdeling van
de Beweging. Hierna gaf zij het woord aan haar broer.

Spr. wees op de thans heersende chaos op staatkundig gebied
in Europa met de chaotische gevolgen daarvan op economisch, sociaal
en cultureel gebied, terwijl de kansen op een conflict tussen de
grootmachten Rusland en Amerika toenemen. Hoewel spr. overtuigd was,
dat in een Federatief Europa deze gevolgen door wegneming van de oor-
zaak niet direct verdwenen zouden zijn, zou een Federatie toch een
gunstige invloed daarop hebben, vooral op economisch terrein. Spr.
stond samenwerking met de U. S. S, R. voor. Hij noemde Rusland een ex-
port-reservoir voor West- en Midden- Europa. Later sprak hij, na een
gedane opmerking daaromtrent, ook over de "importnoodzaak" uit Rus-
land, bv, graan. Spr. zeide, dat Europa een geheel eigen plaats in-
neemt als draagster van een Hellenistische, doch vooral ook Christe-
lijke cultuur. Dientengevolge wordt nergens ter wereld een sociale
structuur als in Europa gevonden. Verder wees spr. er op, dat in een
Federatief Europa noch een staat sabsoluti sme (Rusland) noch een Supe:
individualisme (Amerika) te aanvaarden was,

De Federatie stond een overkoepelende macht voor, welke voo:
al de Staatkundige macht van de eventueel deelnemende landen zou moe.
ten beperken, hoewel de landen natuurlijk wel enige bevoegdheden zou-
den moeten behouden, vooral rekening houdende met de traditie, gods-
dienst en geografische ligging van die landen. Als voorbeeld noemde
spr. het staatkundige systeem van Zwitserland.

De Federatieve overkoepeling mag echter niet de zaak van de
verschillende Staten worden, doch moet dus van de Europese mens zijn,
aldus spr. Daarna noemde spr» de voordelen van het federatieve ver-
band, zoals die aantoonbaar zijn in de U. S, S, R. en da U. S. A.

Thans staat, aldus spr., Europa op een keerpunt. Er zijn en-



2.

kele kentekenen van da Federaties gedachte, zoals b. v. de Benelux
en de aanstaande uitbreiding daarvan. Dit is ean klein practisch be-
gin en een afspiegeling van de Federatie. In dit verband wees hij oj
de jongste rada van Bevin en noemde hij als de mogelijk deelnemende
Staten de zestien in het Marshall-plan genoemde landen, Spr, hoopte c
samenwerking van andere landen met de Benelux en noemde in dit verbal
Italië.

De Federatie mag niet agressief staan tegen een van de beide
thans heersende grootmachten (U. S, S, R, en U, S, A.) maar moet daarmede
samenwerken, vooral op commercieel terrein, terwijl de Europese Fede-
ratie een macht moet vormen, waarvan Rusland en JEaerika de indruk kr3
gen, dat de vrede in Europa gewaarborgd is, aldus spr,

Hierna beschouwt spr. da positie van de Oost-Europese landen,
met name Polen, Tsjecho Slowakije, Hongarije en Oostenrijk, De bevol-
king van deze staten, aldus spr., i.s.̂ j&LluwuiJB!^^
Volgens spr, is de bQV^^±TQ.^v^^^^^^^Qnf^frZQl.t3 dajpolen, niet pre

' " " ' " ' ' ' " 'en zouden zï'j""zich gaarne bij een ]
sluiten, indien zij daarin werden vrijgelaten.

Spr, noemde een Federalistisch Europa nAnaitena ^ e ven sterk als
&£^IL»JLfjSjül*,^JI ^e U.S.A., daar de bevolking van"rcle"~ïn aanmerKn'g''''"K61n€
de landen, ro^aoT^ÖÜTolJOTÓÜO mensen is (U.S.S.R en U.S.A. resp. 180 er
1I|D millioen) ,

Hierna ging spr. in op het ontstaan van de Union Européenne d«
Federalistes en noemde de vergaderingen in Zwitserland (19i+6}, daarm
Parijs, Amsterdam en Montr^eux (Augustus 191^7)» waaruit de stichting
van de U.E.F, voortvloeide. De U.E.F, omvatte thans i|2 organisaties.

Hij vatte de stellingen van de Federatie samen in twee zinnen^

SAMEN doen wat kan - en -
ALLEEN doen wat moet.

Alleen, dus door elke staat afzonderlijk moest gedaan worden alles w«
betreft traditie, levensstijl, vorm van inwendige staatkunde en volk£
karakter.

Samenwerking was nodig op economisch, sociaal, cultureel en
politiek terrein.

Als enkele beginselen van de Federatie noemde spr.:
a. Afstand doen van organiserende hegemonie;
b. Afstand doen van iedere systeemgeest, dwz. Federatie moet la-

vend organisme zijn;
c. Liefde voor samengesteldheid;
d. Geleidelijke vorming door samenwerkende groepen, niet centraal

gedirigeerd;
Voo? alles, aldus spr., moet dit uitgaan van de Europese mens zelf.

Spr. zeide, dat de U.E.F, samenwerking voorstond met de V.N. €
met de andere in dezelfde richting als de U.E.F, werkende bewegingen
als bv. de "Unit Europe"-beweging van Churchill, de Engelse Verenigde
Socialistische Beweging voor een samenwerkend Europa en Pan-Euawypa-
beweging van Coudenhoven-Kalergi. Het verband tussen deze bewegingen
werd gevormd door een te Parijs zetelende liaison.

Volgens ^>r, zou dit jaar te ' s-Gravenhage een groot congres w
den gehouden, waar alle mogelijke organisaties en bonden (vak-, cul-»
tuur-, kerk- enz.) zouden worden samengeroepen en resoluties gesteld
zouden worden omtrent sociale, economische, culturele en politieke pi
blemen.

Tot slot zeide spr,, dat het de bedoeling was in Arnhem een
grote vergadering te beleggen, waartoe uit deze vergadering een voor-
lopig comité van actie moest worden samengesteld. Dit comité zou haar
actie mosten uitbreiden over de gehele breedte, van rechts naar links
dus van A.R. tot P.v.d.A.

dat zich uiteraard t
JJS5£*%iH«_$^



Na een korte pauze weisden enkele vragen gesteld, .welks betrof
fen: *

da kwestie Had, India;
de militaire kxvestie en de oorlogskansen;
de houding van Engeland.
Spr» beantwoordde deze vragen en zeide, dat wat Indïe betrof

hier zich eenzelfde gedachtengang openbaarde als de door hem ten op-
zichte van Europa gepropageerde. Spr. zag straks de Verenigde Staten
van Indonesië staan met die van India, China en Zuid-Amerika (daze
zelfs op korte termijn) naast die van Amerika, Rusland en Europa. Oo.
zou dan eenzelfde oplossing mogelijk zijn voor de koloniën van Frank-
rijk en België, Dit zou uiteindelijk leiden tot een Wereld-federalisi
waarop volgens spr. het streven van de samenwerkende bewegingen dan
ook. gericht was»

( Spr. noemde Engeland met zijn koloniën en dominions een zaak
apart» Engeland heeft de minste behoefte aan deelname aan een Padara-
Itie, vandaar dan ook de gereserveerdheid in Engeland, zelfs in de La-
foourpartij. In Engeland denkt men nu eenmaal Engels, typeerde spr.
' .̂ '""̂ 'T*-*""1**5-'̂ ^ „VUf-",'<» "• • •-€,-•-- . , - - ".. ̂  *

De militaire kwestie zou worden opgelost door de instelling
van een gezamenlijke politiemacht van da deelnemende landen,. Spr»
geloofde, dat de kans op oorlog aanmerkelijk zou verminderen, daar
verschillende twistpunten, welke tot oorlog kunnen leiden, zoals on-
der meer thans Duitschland (overigens ward het probleem Duitschland
door spr. niet aangeroerd) zouden komen te vervallen»

Hierna werd overgegaan tot de samenstelling van het comité
van actie. Hiervoor gaven zich op :
j.J. CREZEE, geboren te ' s- Gr avenhage , 10.7.1922, ingenieur bij de
K.E.M.A. te Arnhem, die sinds 29.12»19li5 te Arnhamwoont, Sweerts de
Landasstraat 39» eerder te ' s-Gravenhage, Archimedesstraat 36;
Ge'rrit DIJKEN, geboren te Groningen, 16.4.1908» leraar H. B. S. -B» te
Arnhem, wonende te Arnhem, Br ede rode straat éj
VAN DS LEIDEN of LEYDEN, nadere gegevens nog onbekend.

Getracht zal worden binnen zo kort mogelijke tijd te Arnhem
een grote vergadering te belaggen en daarna een permanent comité of
permanente afdeling op te richten. Secrat~aresse van het comité van
actie werd mevrouw pietersen - van Stam, voornoemd. Het overgrote de«
der aanwezigen gaf zich op als 1M der Beweging van Europese Federa-
listen.

h l Op deze vergadering was aanwezig Theodoor VAN DER HORST, gebo-
f t , v n l ren te Arnhem, 12. 8. 18914. , wonende te Arnhem, De Wetstraat 9? aan t>9-

stuurslid van de Vlamgroap te Arnhem, die waarschuwde tegen het ge-
bruik van de naam Churohill, zelfs die van Bevin, daar dit mensen var
socialistische richtingen zou weerhouden achter de Federalistische Be
weging te gaan staan»

P. van Stam stelde Van der Horst gerust door te zeggen, dat
Churchill reeds gezegd had, dat, als zijn persoon de beweging in de
weg zou staan, hij zich zou terugtrekkan»

Hoewel spr, in zijn rede politiek strikt neutraal bleaf, bleek
toch uit een en ander, dat da beweging een socialistische inslag haaf
Bij da opsomming van da samenwarkendaorganisaties werden de Vlamgroap

M
§

l\r bleek, dat spr. aan tagenstandar was van het Amerikaan-
' se individualistische en kapitalistische federatieve systeem». De Eu-

ropese Federatie mocht in geen geval aan kapitalistische gorden, aldu
spr. Ook betreurde spr. da gereserveerde houding van de Labour Party
in Ehgaland. Slechts enkalen uit da linkervleugel van de Labour Party



zouden de Federatieve gedachte voorstaan en dan ook samenwerken met
de U.E.F.

Hierna werd de vergadering gesloten.
Een exemplaar van een uitgereikte folder gaat hierbij.

Hoofdcommissaris van Politie,

(C. Borstlap





Europa staat voor een chaos
Geen land of er heerst schaarste, geen land of het
leeft op crediet. Zonder hulp van buiten dreigt in
ons werelddeel een armoede los ' te breken diep
beneden het huidige levenspeil! Algemene ontred-
dering gaat samen met twijfel aan de toekomst.

Desondanks gedragen tallozen zich veelal alsof
wij reeds op weg waren naar een betere toekomst.
Niets nu is minder waar. Buitenlandse hulp kan
niet eeuwig duren. Wij zullen weer op eigen benen
moeten staan. Hebben wij daartoe de kracht?

Ernstjg verzwakt ligt Europa, naar alle zijden open
voor belangenstrijd en machtsconflict der wereld-
mogendheden.'Reeds is het in tweeën- gescheurd
en dreigen beide delen vazallen te worden der
grote rivalen. Straks wordt het wellicht het slag-
veld van een laatste grote botsing.

Hoe vinden wij een uitweg?
De diepste oprzaak der Europese verzwakking ligt
in onze verdeeldheid. Immers, geen land is meer
in staat zelfstandig zijn nationale huishouding tot
blijvende welvaart weer op te bouwen: buiten-
landse beleggingen gingen verloren, de vrachtvaart
liep achteruit, verwoestingen overal. Daarenboven
werden gebieden, die vroeger grondstoffen leverden,
van afnemers onzer producten tot industriële con-
currenten. \e crisistoestand leidt tot een verscherpte eco-

nomische strijd van elk land afzonderlijk tegen
alle andere. Angstvallig handhaaft men daartoe
de onbeperkte souvereiniteit der staten en welke
staat kan nog welvaart en veiligheid van zijn in-
woners verzekeren? Economisch zowel als militair
zijn de nationale grenzen veroudejd! Wat kunnen,
de kleine Europese landen stellen tegenover vlieg-
tuigeskaders en atoombommen? Hoe moeten zij,
zonder voldoende export, hun voedsel en kleding
betalen?

__ o

Alleen wanneer Europa de weg kan yinde,n naar
aaneensluiting kan het een zelfstandigheid her-
krijgen en een ruimte, die ook in ons werelddeel doel-
treffende productie-rationalisatie mogelijk maakt
en daarmede grote omzetten, hoge lonen, goede
kwaliteit en lage prijzen. Dit betekent verhoging
van ons levenspeil en de mogelijkheid tot export
zonder welke Europa zijn voedselinvoer niet kan
betalen. Want het dichtbevolkte Europa zal altijd
voedsel moeten invoeren!

Maar dit alles blijft onbereikbaar zolang wij ons
vastklemmen aan de bestaande versnippering in
staten en staatjes, elk volledig soüverein. En zo
schrijdt het verval voort. ledere verbetering loopt
vast op het nationale egoïsme. De oorzaken ,van
dit verval'zijn van internationale aard, hoe zouden
zij nationaal kunnen worden overwonnen?

De enige uitweg: Het Federalisme
Er moet gebroken worden met het oude stelsel
van de onbeperkte souvereiniteit der staten. Europa
moet tot eenheid komen. De enige weg daarheen
biedt het Federalisme.

Wat is het Federalisme?/
Napoleon en Hitler trachtten in Europa langs
militaire weg door overheersing een centrale eenheid
af te dwingen. De geschiedenis heeft bewezen, dat
de vrijheidszin der Europese volken dit niet duldt.
Het Federalisme wijst de weg naar een eenheid,
waarin de wezenlijke vrijheden gehandhaaft worden:

Enerzijds vrijwillige aaneensluiting ter behartiging
van gemeenschappelijke belangen dooreen federatief
Europees gezag. Door beperking van hun eigen
souvereiniteit moeten de nationale staten dit gezag
met voldoende bevoegdheid bekleden.

Anderzijds behoud van ieders recht om in eigen
huis eigen zaken te regelen. De verscheidenheid



der Europese volken, ontstaan door eigen geaard-
heid, door tradities, ^godsdienst, klimaat, milieu
enz. vormt een wezenlijk kenmerk van onze bescha-
ving. Dit mag niet verloren gaan. Ieder volk
blijve in dit opzicht zichzelf.

Dit geldt niet alleen in de verhouding tussen de
volken onderling, maar minstens evenzeer binnen
de staten. Te straffe centralisatie is dodend voor
een gezond 'politiek en cultureel leven. De cen-
tralistische Pruisische leiding van het Duitse Rijk
heeft zijn afschrikwekkende gevolgen duidelijk laten
zien.

Maar zelfs in ons eigen land heerst dit euvel.
Ook in ons land zou het politieke en culturele
leven winnen bij een groter zelfwerkzaamheid der
samenstellende delen.

Alleen langs federalistische weg zal het mogejijk
zijn het verval van Europa te stuiten, nieuwe
oorlogen te voorkomen, maatschappelijke vernieu-
wingen te verwezenlijken. Alleen langs die weg zal
het mogelijk zijn 'Europa te bevrijden van over-
tollige staatscontroles, van tólmuren en deviezen-
grenzen en zal weer een uitwisseling van goederen
en diensten tot stand komen, die welvaart in ons
werelddeel kan herstellen. Zonder welvaart geen
vrede.

Ook Nederland.
Ook Nederland kan zijn welvaart niet binnen eigen
grenzen herstellen. Ook Nederland is verarmd - en
het is een schrale troost, dat de meeste andere
Europese landen niet minder hebben geleden. In-
tegendeel, de vrijwel algemene achteruitgang rondom
ons moet ook voor Nederland de ernstigste gevolgen
hebben. Onze snel toenemende bevolking kan op
den duur niet Voldoende werkgelegenheid vinden.
Onze handel en onze havens kunnen niet bloeien,
onze landbouw en industrie zullen zich niet ontwik-
kelen, wanneer Europa te arm is om onze pro-
ducten te kopen.

Eenheid in Europa betekent aaarorn welvaart en
vrede ook voor Nederland!

4 —

De Beweging van
Europese Federalisten

Dit doel: eenheid in Europa met nieuwe levens-
kansen voor allen, is het streven van de beweging
van Europese Federalisten (waarin de Europese
Actie en de Europese Federatieve Beweging zich
verenigd hebben). Soortgelijke organisaties werken
reeds in vele Europese landen; tezamen hebben zij
zich aaneengesloten in de Union Européenne des
Fédéralistes, met zetel te Genève in het oude
Volkenbondspaleis.
De beweging van Europese Federalisten is geen
politieke partij. Aanhangers van alle politieke
richtingen en godsdienstige overtuigingen vinden
er een platform voor hun Europese streven. De
E.F. stelt zich tot taak het Nederlandse publiek
te doordringen van het feit, dat alleen het fede-
ralisme Europa en de wereld kan redden.
De tijd dringt. Wanneer thans niet gewerkt wordt
aan het bereiken van ons doel zal de dag komen,
waarop geen menselijke kracht meer in staat is
een catastrophe te voorkomen, die het einde van
onze Europese beschaving zou betekenen.
Zet ook Uw schouders onder dit werk. Gij kunt
dit doen door:

a) Lid te worden.
b) Leden te werven.
c) Ons werk financieel te steunen.
d) Uw speciale kennis of ervaring ter beschik-

king te stellen.

Wij verwerpen
een Europa, dat dient als strijdperk voor buiten-
europese economische en politieke belangen;

een Europa, dat verdeeld is in twee vijandelijke
blokken;

een door overleefde grenzen verbrokkeld Europa,
waarin elk staatsapparaat uit zelfbehoud de ont-
plooiing der menselijke persoonlijkheid belemmert;

een Europa, dat uit nood een toevlucht zou zoeken
in totalitarisme van welke aard ook.

— S —



Wij willen
een Europa, verenigd maar niet gelijkgeschakeld;

een Europa, dat door samenwerking uit eigen
kracht kan bestaan;

een Europa, waarin onbeperkte uitwisseling van
goederen en diensten tot hogere welvaart leidt;

een Europa, waarin de democratische vrijheden
van de mens zijn gewaarborgd;

een Europa, waarin sociale rechtvaardigheid voor
allen zeker is.

Wij'willen een Europa datopenstaatvoor alle volken,
die zich op hun Europese karakter beroepen en
die uit vrije wil tot deelneming op gemeen-
'schappelijke grondslag besluiten; een Europa dat
vriendschappelijk gezind is jegens het Oosten,zowel
als het Westen, bereid tot samenwerking met allen:
Europa één in een verenigde wereld.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Voorzitter
Vice-voorzitter
Vice- voorzitter
Voorz. R. v. B.
Voorzitter D.B.
Penningmeester
Adm. Secretaris
Org. Secretaris
Lid D.B. •

Prof. Dr. C. D. J. Brandt
Prof. Mr. F. J. F. M; Duynstee
Dr. H. Brugmans
P. A. Kerstens
P. van Stam
Ir. J. C. Kaars Sijpesteyn
Drs. J. E. 'van Dierendonck
Drs. J. Meilof Yben
J. C. van Broekhuizen
H. M. de Lange
Drs. E. Lopes Cardozo
Mr. H. R. Nord
Dr. P. v. Schilfgaarde
Mevr, J. F, Verhey-Neumeyer
Mr. dr. W. Verkade

Verdere leden Algemeen Bestuur
Dr. Ir. F. Bakker Schut, Mr. J. Bierens de Haan,
T. Duyvis E. Gzn., Mr. A. M. B. Dijckhoff,
Ir. S. J. v. Embden, F. P. Fuykschot, Dr. Ir. A.
H, W. Hacke, Ds. O. T. Hylkema, Prof. Dr.
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Th. Keulémans, Mrl J. Linthorst Homan, Dr. P.
J. Meertens, A. Mozer, H. Oosterhuis, Mr. C.'v. Rij,
Dr. H. D. Saljnger, Mr. E. Sassen, Mr. J. J. R.
Schmal, Mr. Dr. J. W. M. Schröder. Ir. G. L.
Tegelberg, Mr. K. Vonk, Mr. F. H. C. van Wijck,
Drs. A. H. M. Wijffels

Raad van Bijstand.

P. A. Kerstens Voorz., den Haag, Prof. Dr. W.
Asse)bergs (Anton v. Duinkerken), Mr. F. J. M.
Bachg, Mr. J. A. W. Burger, J. A. M. Burgman,
Ir. F. A. A. Daamen, Prof. Dr. N. A. Donkersloot,
Dr. C. P. Gunning, Prof. Dr. W. Heere, F. ].
Houwert, Mr. C. J. de Korver, C. H. Kostering,
Kol. F- A. Kuhn, J. P. Kruseman, Prof. Dr. G.
v. d. Leeuw, Prof. Dr. C. A. Mennicke, Ir. F.
P. Mesu, Mej. Dr, Chr. Mohrmann, Th. R.
Neutelings, R. Peereboom, J. Piebenga, Mr. J. H:
Reinink, Prof. Dr. H. Plessner, Drs. A. J. L.
v, d. Poel. H. M. van Randwijk, Dr. W. Roakens,
Mr. H.' E. Schefïer, Prof. Dr. J. Tinbergen, Ir. Th.
P. Tromp, Prof. Dr. M. Valkhoff, J. B. Vlam, Mr.
J. in 't Veld, Mr. W. A. J! Visser, Dr J. B. v,d.
Weyden, Mr. H. Willemsen, Ir. C. F. M. Wijffels

Administratief secretariaat:
Groot Hertoginnelaan 95, den Haag

Telefoon 332928

Organiserend secretariaat:
Herengracht 99, Amsterdam,

Telefoon 42912

Postgiro 514769 .
Bankrekening: Incassobank Herengracht

Amsterdam
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KOET VEESLAG- van de op Donderdag, 29 Januari 1948» ia'

5.FEB.194B

de grote zaal van de "Dierentuin" gehouden openbare verga-
dering, belegd door de Beweging van Europese Federalisten.

Aanwezig waren ongeveer 400 & 500 bezoekers, zodat de
zaal, die + 1200 bezoekers kan bevatten slechts gedeelte-
lijk was gevuld.

Op een doek in de zaal was de leuze "Europa één in een
verenigde Wereld" aangebracht, terwijl de vlaggen van de
verschillende landen van Europa aan de blacons waren be-
vestigd.

Omstreeks 20.15 uur werd de vergadering door de voor-
zitter, vermoedelijk:

Mr.Hans Robert ffQBD, geboren te 's-Gravenhage, 11 Oo-
tober lyi^J, wonende te 's-Gravenhage, geopend, waarna hij
het woord verleende aan de eerste spreker, genaamd WIJFFELS.
die sprak namens de Katholieke Volkspartij. Vermoedelijk is
deze spreker genaamd:

/.i l Antonius Maria WIJFFELS, geboren te Ravenstein (l.B.),
^" l , 18 December i90b, Rooms Katholiek, rentmeester, wonende

ïCwartellaan 46.
Spreker wees op de thans aanwezige politieke- en Eco-

nomische moeilijkheden tussen de verschillende landen. Ook
bracht hij naar voren de slavernij, dwang en overheersing,
heersende achter het z.g. ijzeren gordijn.

,i>-v . Offlj*f al deze moeilijkheden op te lossen, beogen wij een
'.^v^*,-federalistische politiek, aldus spreker. Misschien is die

1^ politiek iets on-Nederlands, doch het is de politiek van de
,\ eenvoudigheid.
'* Het is de politiek, tfie van de mensen veronderstelt,

dat zij eenvoudig zijn. Het tegengestelde dus van samenge-
steld. Wij moeten een eenheid gaan vormen en dit niet alleer
uiterlijk, doch juist innerlijk.

Wij willen geen hegemonie van bepaalde groepen en wij
kennen geen z.g. minderheden.

Het federalisme wil niet uniformeren, doch het wenst
zelfwerkzaamheid voor elk land. Federalisme is liefde voor
de verscheidenheid. Wij willen de federalistische politiek
omdat wij niet geloven,dat de z.g. souvereiniteit van een '
enkel land nog kan voldoen, nu wij wéten, dat b.v. Rusland
binnen drie uur Suropa kan overstromen.

Wij willen de opbouw, in samenwerking met de andere
landen in Europa en te beginnen met de nabuurlanden.

De oorlogsgevolgen dwingen ons tot deze samenwerking."

iio , / l Vervolgens werd het woord verleend aan J.G-.SUÜBHOFF. be
' ' f stuurder van het H".V.V. '

Spreker verklaarde, dat het 1T.V.V. haar instemming be-
tuigt met het federalisme.

Wij hebben vastgesteld, aldus spreker, dat wij als Euro
peanen iets te verdedigen hebben. Helaas was er in de laat-
ste oorlog terreur nodig, om ons dat opnieuw duidelijk te
maken. Ons gezamenlijk^ geestesleven van_thans, danken wij

;? |yiJl££ïDî  f sL"TĴ '"ĝ eẑ n̂TT3lce
f4 aa/TTms Til EuropSLverbin9T"en "dat" ons tot actie drijft.

Wij willen aan-~e-lg«n conceptie en een eigen kijk. Wij
willen niet onder de duim van het Amerikaanse blok en niet
onder de dwang van een stelsel, als dat van achter het ijze-
ren gordijn.

-Datgene-



Datgene, wat zich thans in Frankrijk afspeelt (devalua-
tie) toont aan, dat het in Europa op Sociaal- en Economisch
terrein niet goed gaat.

In de xakxaxBxigix vakbeweging werken wij op internatio
naai gebied reeds vele jaren samen. Hierdoor kwamen vele gü
goede Sociale maatregelen tot stand. Een moeilijkheid was
echter dikwijls, dat men de noodzakelijkheid van door te
voeren sociale maatregelen wel inzag, doch dat deze om Eco-
nomische redenen in een of meer landen niet doorgevoerd
konden worden.

Om deze moeilijkheden op te lossen, is het noodzake-
lijk om zich federatief aaneen te sluiten, waardoor o.a.
een beter geleide-economie kan worden verkregen.

Reeds nu wordt door de vakverenigingskringen een over-
eenkomst als "Benelux" sterk ondersteund.

Wij, als vakverenigingsmannen, willen het federalisme
ook niet voor ons monopoliseren, doch wij willen alle mo-
gelijke samenwerking.

Ha de pauze sprak g.P.MTPCSCHOT, secretaris Christelijk
Kationaal Vakverbond, over de voorbereiding van het fede-
ralisme.

Nederland, aldus spreker, kan zijn welvaart niet bin-
nen eigen grenzen herstellen. Nederland is verarmd en het
is een schrale troost, dat de meeste andere Europese lan-
den niet minder hebben geleden. Integendeel, de vrijwel al-
gemene achteruitgang rondom ons moet ook voor Nederland de
ernstigste gevolgen hebben. De bezettende macht heeft zijn
gevolgen duidelijk laten zien. Om nu niet in een chaos te
verzinken, roep ik als leider van hét Christelijk Nationaal
Vakverbond de vakbonden van Europa toe: "Verenigt U". De
enige weg daarheen biedt het federalisme. Ook Duitsland
zal hierin, als zijnde de spil van Europa, opgenomen moe-
ten worden, want een Europees federalisme, met een ziek
kind is onbestaanbaar. Kaar dit alles blijft onbestaanbaar,
zolang wij ons vastklemmen aan de bestaande versnippering.
Wij willen geen toren van Babel bouwen, doch door en met
elkaar een verenigd Europa, hetgeen Vrede en Welvaart be-
tekent. Daarom zijn wij, als Christelijk Nationaal Vakvet-
bond voor een Europees federalisme.

l Daarna sprak Dr.H.BBTJGrlAHS, voorzitter van het uitvoe-
r - ' l rend Bureau der Union JSuroftènne des Fe'dê'ralistCs, over poli-

tieke perspectieven.
.Hoort men de mensen spreken over politiek, dan hoort

men niet anders dan "er komt een Oorlog tussen Rusland en
'Amerika". Hoort men de jongere generatie onder ons, dan is
het emigreren, want Europa kan ons niets meer bieden.

Ja, er zijn. zelfs mensen, die hun standpunt ten opzich-
te van genoemde twee grootmachten al hebben ingenomen. De
een uit overtuiging, de andere uit angst.

Doch er is altijd nog 85$ van de mensheid, niet beho-
rende bij een dier twee machten, dat flegmatisch blijft toe
zien. Bu is ons doel om met die B5$ eenheid in Europa te
brengen met nieuwe levenskansen voor allen. De beweging
van Buropase federalisten is geen politieke partij. Aanhan-

\s van alle politieke richtingen en godsdienstige overtui-
gingen vinden er een platform voor hun Europese streven.

HITLER trachtte in Europa langs militaire weg door over-
heersing een centrale eenheid af te dwingen. De geschiedenis
'heeft bewezen, dat de vrijheidszin der Europese Volken dit
niet duldt. Wanneer .thans niet op Vredelievende wig'zw ge-
werkt wordt om het door ons gestelde doel: "Europa één" in
een verenigde wereld te bereiken, zal de dag komen, waarop

-geen-



geen menselijke kracht meer In staat is een catastrophe te
voorkomen, die het einde van onze Europese beschaving zou
betekenen. Daarom roep ik U allen op tot verzet tegen de
nog steeds bestaande laksheid.

Êlr.H.ÏÏ.Brord, lid van het dagelijks bestuur, sloot, na-
dqt hij de aanwezigen had opgewekt lid te worden van de Be-
weging van Europese federalisten, om 22.30 uur de vergade-
ring.

Na afloop van de vergadering werd gecollecteerd voor
bovenomschreven doel.

Verzonden op 2 Februari 1948
aan; C.V.D.
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joag«t* rtdt v«a d* -»iitUt*r tma Bultculaaêt» aakea ia
My.BtvlfeZk *«iï ^ ml Jat tttaoo*dt*a»dlt Is nog «ai1 p*, t het begin
om tot e«a »l«*l*el Itfteïtllttt t» konoailMibbtfi wt t* kuO^ fsa
allen »o4t6.w*fct zonder «it Ftde*ftli«at «i aoaéer «ft *
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vtvdttlAt «tuk gxonA»«*a*ep «l S grot* oorlogen 2ija tt
1% w»«* wel momenteel is dit Eutop® o-v veraaeid «n wel ia ««n Ooi
e& *:«8f &iXQp&»a*oea uit i* <r«r0owsi&ïet door ««n ®ft®fet WMUNMUB wij
op het ogenblik niots ®SB 3raruen TtmiciersHuonze Btwegiiïg attft Al
gtf$etta»vföati ifc 2«g B sBOgnmal» wij will»» toet ftdertiiw»» uitferid'
d»n over g0h««l Saropa. en niat o\er e««B Ö6«l 4.a»rv*a»0»i *lt t« l»*
r «Ik «a sio©t;am «ij ni«r in ^«st-ISiropa ons h«eht »««««» aluitftja.In
de»« ïtjln Kl^n «r •«! «nac^IJair^sri o»*.in fee* iar8bail*r.X*n van dt
V«rt«aigAe S t» ten v*n «mtrlïct.Su *«*t ik «el Uut u«e ons ml wr*
wijten «Sat «1,1 Uet Imp«ri«il&"fi@ van ^«èrikü steunen,doch op fat
piait wil ik U~tfl jaen»tï*t si J OiA^ria AOOÜ eull«n «o«st«fw.ec*;lvl*

geen ^sohtSTOï-aiii^ var* tlöii^.*i~^i^eïiiover eZkaitr,wiJ irillta
«3« int«r&« «antriag vaa galiael &uyona,opd.st,h«t7l
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te Jiouöen.TaEJslSïtt'E' ^-acit-s 00.011001-4®^» \*il ik ü «r aof è|>
warmtwr Öe gtdaefcts van het? fftflapaiiat4* en d© uitvo«rlng
mo®t gesohiefier* <Sec-r 3e 3t^at f«r JUa d« toekonst aoc4t i*
reöht zal fcoiaen.Htt feéeralisme tat «$a vtre--;»!®* ittröpfl raott fee*
«en 4oor fe«t rolk:*id«*al,welk lü«a*l «Jlep wortel awtt «eBltt«Di bij
d« grot« massa «a ia uit eenmaal ^€><ï&,iöé,dan ben ik «r ook st«l
Ta» overtuigd est wi,} «r gullen koïüa!ï«*«»««*———»»- .«»«.»«-*-,

IAla laatste spreker $«a& op a<s he^r Dr*H«@HÓ<%^iliBtToor8ltter der
"Union ^jx>p4»r)ne de» Fé<iérfili2tss!t.^ijn tos «p raak komt In bat kort
0p laat nstvolgonde n«er:*- .----*— ^««.»,—«
"Swröe vrian4«Q.|iiE »11 G lï»^ai\^voftd mat e«n kort w
Auiöeli^Jk "te maken Wftarroor het? F^er&liaa© dient *m waartot
al a het e»naia«l tot staad gekc«?i»n j s, in .ateat i»*fann»«r men

R tfcr; e.m£p ïsstkijkt er* "i,r: -x,r »e luiot«Xir«n l«gt <ian bt
dat h«t ïüuïopest Toll; 'oa;i:,; it, voor ««w ó*rö« werelöoerlo®.
rkt aen liet metste 'olj or^ie j ontren, wïi»rbi J «ea p*« g«a0ö<SfC

opini«»oo«erzo«lc l» Fraakrlj!1- he^rt ui&gewesma 4«t t*» odjuitt i/3
daarvan vil eisi^reren.Deze Jongeren t^aeü 4oor te ssigrereïi liet »
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i» «e werelö ie .op -fett ogenbliv e^r* kweetie T*n l«Ten «n 4o«d «tt
zien wij iedere Sag meer en ise^r a« tvee grote blokken oost en
tegeaover elkande-." seplnfttst.Gi'-at 4it in de toekoraa* 10
rao«t s&itlks o'aTBrïaijdti.jk cp eéü gewa^eadt botalag- ultl
wit slet t* ©Btfcamön.Ku «t*l ik U de ?r*^tig««ebtt vergaf«rla$ti»
daartegen niets te doeii? j£Lja in ai dn» bestaat er maar «#ft uitweg

dat ia t« feome» tot een vereeal^d focter&JLiatisda S»x
sch Siaropa t« »o&«pp«:n oatóomsn wijl «aa aet
ea de s toe cl» totnoneadt blokpoiitiek oer tnrte g»ot« BSO»
*l«d« VtStA.ea i.e 'U,:>. j*l»'ïöt 41t vert^ni^d Tiiïo»» te

irij gtaakktHjiCjAaar d* tvte Too»RO«Mdt
19 |>roftöt ê»r bevolking t«lt in de «erel<J.I>« !
oe i» aIMer in &UK>P* tcjiwczlg «a komen wij tot tea*'3a

kunnta wi^ eea w«r«l«j?olitiek ««en w«r«at«i« ssul aotten
groeina tot «efe *«rtM»teddraUsra«*£ïtt wtr«14-f«<i«raUjitt« heeft d«a
«eea «a<ler» taak Aan <le ootJsog uit fenaatü en om <ïea« taafe nnar 'kt*
aoren te kuanta verfuilea stoeten wij koaea tot Ter»0aill«a«t
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE . 0i>GSLi(jsi

AfiJSt-erAaffl ..19....ï!.ebr..uarii948.
District ...Amaterd&BU v. d. Vi jver straat Ho. 8.
Afdeling :....«*. O

•3^ _r^N\Groep M.M

COMMANDANT

NO. 28.Geheios.Persoonlijk.
Bijlagen: geen.

Onderwerp: inlichtingen P.V.Staff l . '

Met betrekking tot Uw schrijven van
6 dezer, SO.E82S1, moge ik U berichten,
dat HETER VAB STAM, oud 56 jaar , niet
in de gemeente Aalsmeer woont, noch in
de bevolkingsregisters dier gemeente
staat ingeschreven. Volgens bekomen in-
lichtingen woont hij te BüSSÜM, Lotha-
riuslaan So.41.

Wel kwam vast te staan dat hij regel-
matig met vrouw en kind bij zekere Lucia
Gerards , Hornweg 119 te Aalsmeer,logeert,

Van terzijde werd vernomen, dat hij
voorzitter is van de Beweging Europese
federalisten en in die kwaliteit veel
lezingen houdt en vergaderingen bezoekt.

De Dirigerend Officier van
Rijkspolitie Se klasse,
Pistriets-coEicandanl

H,A.van Steenis,

AAN het Hoofd van de CVD. ,
Javastraat Ko .68 t

PATRIA-AMER8FOORT



GEMEEKffiEPOLITIE
MAA_STRICHT <Waa.*&,J_5JteaL^j94_Q,

La B

NO. 902
n,_T i»,. Geheim J
"' "u — U-9£EB.I94S
ONDERWERP: vergadering^ Europese Fed
ANTWOORD OP SCHRIJVEN = -

BUREAU B

Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen het afschrift-rapport mijner
administratie, No. 75, betreffende de

s-~ op 2-2-19̂ -8 in Victoria-Taverne alhier
\n openbare vergadering van de

afd. Maastricht van de "Beweging van
Suropeise Federalisten", naar de inhoud
waarvan ik U moge verwijden.

Cc|>ll. Da Gommisŝ B̂̂ yan Politie,

Aan de Heer Hoofd van de C,V.D.
DEN HAAG.
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Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij In kennis tö willen
ftt»ll«& «»t d® pfcira<iöall% politiële oritel**ingt ®*t* aetlirifei

Fieter ?an SXAM. oud ongeveer 56 jaar, die woonachtig sou aijn te
Bus suffi^ Lot liariusT^an 41*

Geaoemde van Stsoa voerde ket woord op eea d ,4* 23 Januari 1048
te ArAhe® göhoudeii TetgaSorlag van Europese Federalisten.

HET HOOFD VM
^EILIGHEIDSDIEKST
Haoaaens

m de Heer C OEaai s sar is
in

iT.G.Crab'bendaJB,
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Geheim- © /' ; BUREAU B

Y E R b L A G- van een door de Be v/e ging van Europese Federalisten
op Vrijdag 13 februari 1946, in het gebouw "De Liefde.", Da Gosta-
kade 102 te Amsterdam, gehouden openbare vergadering.

De vergadering was door middel van een advertentie in enkele dag-
bladen aangekondigd.

i
De zaal bevatte 200 zitplaatsen. In de zaal was geen versiering^ en i
dergelijke aangebracht. i
Aanwezig waren 28 mannelijke en 13 vrouwelijke bezoekers. Personen, j
gekleed in militaire uniform, waren niet aanwezig. V

•; 't

Te 20.,15 uur opende een onbekend gebleven vrouw de vergadering. j
2ij heette de aanwezigen hartelijk welkom. Zij drukte haar spijt uit,
dat zo weinig personen ter vergadering gekomen waren, doch gaf de
aanwezigen de verzekering, dat de twee sprekers in deze vergadering;
hen de noodzakelijkheid van het federalisme zouden we t eipan te tonaal
|Zij gaf daarop het woord aan Ohristiaan Alexander VOCHT, geboren te
lAmsterdam, 15 Februari 1090, wonend e 1e Bloemdwarsstraat 3-II te
Amsterdam, die zijn rede noemde "Een katholiek getuigenis".

Spreker het woord nemende, drukte allereerst zijn verwondering er
over uit, dat slechts een gering aantal mensen gekomen was om te
horen, wat in deze vergadering gezegd zou worden over het federa-
lisme. Ken heeft het over het algemeen blijkbaar zó druk met aller-
lei dingen, dat men geen tijd of geen lust heeft om zich te bezin-
nen op de gebeurtenissen, die zich in deze tijd in de wereld afspe-
len. De massa heeft een schok nodig om tot de werkelijkheid geroepen
te worden, evenals dat gebeurd is door de 2e ï/ereldoorlog die pas
achter de rug is. We leven in een tijd, dat er een strijd wordt ge-
voerd door twee grote machten om de invloed op en het bezit van
Europa. Aan dé ene kant staat het kapitalistische Amerika, dat pro-
beert Europa economisch in zijn macht te krijgen en aan de andere
kant staat het communistische Itusland, dat zijn politieke machts-
wellust op ons botviert.. Daar tussenin zitten wij met een aantal
aparte staten, die elk hun eigen belangen dienen en er niets voor
voelen, iets in elkanders belang te doen. Het spreekt vanzelf, dat
het streven van Amerika en dat van Itusland, wanneer dat ongehin-
derd kan doorgaan, uitloopt op een aerde .wereldoorlog met de ver-
schrikkingen van atoombommen en gifgassen en dat deze nieuwe oor-
log op ons continent zal worden uitgevochten, met het gevolg, dat
van ons land, onze familie en onze have en goed geen spaan over-
blijft.. Tussen deze dreiging van rechts en links in ligt een smal.
en moeilijk begaanbaar pad, dat wij moeten bewandelen. De ïecieralis-
,ten zijn er van overtuigd, dat het noodzakelijk is, dat de landen
van Europa verenigd worden om gezamenlijk een macht (niet een mili-,
taire-) te vormen om de invloed uit het Oosten/het Westen tegen te
gaan. *~
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Dit streven moet allereerst uitgaan van de arbeiders. 2ij iïioeten
zich niet meer voelen als alleen-staande individuen en slaven van
de arbeid, doch als leden van een gemeenschap, i-olitiek en geloof
moeten daarbij niet in aanmerking worden genomen- slechts het grote
belang, de vorming van een federatief Europa, moet voor oogen
staan.
Spreker wijst voor zichzelf het kapitalisme en het communisme, zo-
als we dat nu kennen, van de hand; er moet een nieuw communisme
komen, maar een communisme, waa-^orin alleen de liefde tot elkaar
de toon aangeeft. Slechts op deze basis is het mogelijk tot elkan-
der te komen. Spreker zou het tot alle mensen in Europa wel willen
uitschreeuwen: Ziet toch de werkelijkheid onder de oogen, dan kunt
ge constateren, dat Europa gedoemd is ten onder te gaan, tenzij
wij zelf dat verhinderen. Hij is er van overtuigd, dat sarnéVerking
van de verschillende groepen mogelijk is, temeer omdat volgeas zijn
overtuiging bij verschillende vooraanstaande katholieken hoe' langer
hoe meer de mening gaat komen, dat de katholieken dichter bij.de
socialisten moeten gaan staan en dat de arbeiders in de bedrijven
een betere plaats moet worden gegeven, üo zal er vanzelf een beter
begrijpen van elkander komen en zal het mogelijk blijken in gemeen-
schappelijk streven een verenigd Europa op te bouwen, dat niet be-
invloed wordt door en afhankelijk wordt gemaakt van grote machten,

• die er op uit zijn Europa te beheersen.

De tresidente dankte de spreker voor zijn rede en gaf daarna on-
I middellijk het woord aan Karl ff rie dri ch ILIŜ 1', geboren te Sotterdam,
* 20 kei 1906, wonende ïugêïaweg 1o9-ÏII te Amsterdam, 'om te spreken
over "Het socialisme in een verenigd Europa".

Spreker begon zijn rede met de aandacht van de aanwezigen te vesti-
gen op het feit, dat de laatste tijd in de dagbladen te lezen is,
dat volgens uitspraak .van onze minister i,nqvioiiuLT, onze voedsel-
positie niet al te rooskleurig is. Hoe komt het, vraagt spreker,
ciat wij in ~ons land een tekort hebben aan verschillende artikelen,
voornamelijk bepaalde soorten levensmiddelen. i>at komt omdat we
moeten importeren en dan komen we in moeilijkheden met de deviezen.
Deze moeilijkheden worden opzettelijk gemaakt omdat ons land en alle
andere landen van 1-juropa ten koste van alles blijven staren naar
het eigen belang.
De massa kijkt naar Amerika of naar .Rusland, de twee grote machten,
die de toon aangeven en men meent, dat men daar toch niet tegen
op kan. üta aan te tonen, dat men daarbij op een dwaalspoor is,
noemt spreker 'enkele voorbeeld.en; Suropa heeft meer inwoners dan
Amerika en itusland samen, het produceert meer kolen en staal dan
elk dezer landen. Wanneer de landen van Huropa verenigd zouden zijn
zouden v/e beide andere landen niet meer nodig hebben en zouden we
de invloed, die van die landen uitgaat kunnen keren. Men voelt
echter niet voor samenwerking, omdat dan iets van eigen souverei-
niteit zou moeten worden ingeboet en men-gaat van de veronderstel-
ling uit, dat men iets niet gemakkelijk moet doen, als het ook
moeilijk kan. Heeds in 1929'b.v. heeft een Zwitsers Ingenieur een
plan ontworpen voor het aanleggen van een electrisch net in geheel"
Europa, v/aardoor elk land zou kunnen profiteren van de electrici-
teit, die in Zwitserland door waterkracht wordt opgewekt. Deze
ingenieur heeft bovendien ook de kosten van deze aanleg berekend,
die gelijkstonden met de defensiekosten van één jaar (1929) van
alle betreffende landen samen. Hoewel de uitvoering van het plan
een groot economisch voordeel zou betekenen, is het niet verwezen-



lijkt omdat door de uitvoering eigen belangen geschaad zouden wor-
den.
Het is daarom, hoog tijd, dat de mensen wakker geschud worden en
v/arm worden gemaakt voor het streven, van de Federalisten. Er moet
gestreden worden om te komen tot een verenigd Buropa om daardoor
de zuiging op ons continent door Husland en Amerika tegen te gaan.
Het zal zelfs blijken, dat beide landen dan zelf inzien, dat hun
invloed op onze landen niet langer gehandhaafd kan v/orden omdat
Europa hecht en sterk op eigen benen staat en in staat is zichzelf
te verzorgen. Spreker wekte tenslotte alle aanwezigen op om. overal
waar men is propagandiste*ï te zijn voor het federalisme. Onder alle
omstandigheden is er gelegenheid, de mensen er van te overtuigen,
dat alleen een verenigd Europa voor ons vrijheid en welvaart bete-
kent .

jJe Presidente dankte ook deze spreker voor zijn bijdrage aan deze
vergadering en dankte de bezoekers voor hun aanwezigheid.
'M au at zij had medegedeeld,- dat thans gelegenheid bestond, zich als
lid van de Beweging van Europese federalisten op te geven tegen
een minimum-contributie van ir. 1,50 per jaar, sloot zij om 21 #50
uur de vergadering.

Enkele aanwezigen gaven zich daarna als lid der Beweging op.

Verzonden naar; ü«Y. j j . , D&n haag.
ï.Gr. , A'dam.
B* k., iü .
K.C., id. L.5.
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Rotterdam, 23 Februari 1948.

BURLAU B

Kort verslag van de openbare vergadering dsr 3 ew eg ing
van _de_ Europese Federalis ten, gehouden op Maandag 16 Februari

in de Aula der H. B. S» aan het Afrikaander-1948,
plein

te 20 uur,
alhier.

Aanwezig slechts circa 90 personen, onder wie 10 vrouwen;
militairen in uniform waren TSTet aanwezig. (Zaalcapaciteit
443 zitplaatsen).

van Kersen, Adrianus, geboren 8-8-1891 te Gorinchem, le-
raar lyceum, wo'nende te Rotterdam, Graaf Flo ris straat 12 4b,
T7nA"V**7 " i t * t 'OT* a "P /] T?rï£f"QY*^ï31Tl t7 Q V) H Q "R O"Uiï QCT *1 H fT U £1 VI T? 11 f* A "HOQÖ TP<3 H A M7Aar.&A.Lyfaf,j&£ui^^
rjjj.sj^n, opent te ruim 20 uur de vergaaerzng met een woord
van welkom en uit z i j n teleurstelling over het geringe aantal
bezoekers, dat, het bewi j s er voor is, dat men hier in Neder-
land nog steeds niet voldoende doordrongen is van de noodzaak
van een verenigd Europa, de enige mogelijkheid om uit de hui-
dige chaos en verwarring te geraken.

TliflZ
Vocht , Ghr.A., wonende te Amsterdam,

...aia.j; -h.ak^njj,- spreekt over de grote elle'ffóte'ï^ïé dè~ afge-
lopen oorlog over het mensdom hee f t gebracht en w i j s t op de
onder de mensen heersende angst voor een derde wereldorand.
Deze angst w o r d t , aldus spr., kunstmatig aangewakkerd, doordat
steeds meer geschreven en gesproken wordt over proeven met
moordwapenen, als atoombom en chemische s t o f f e n , welker uit-
werking bij het ui tbreken van een eventuele nieuwe oorlog nog
heel wat voor ons in pet to zal hebben. De geest van de mensen
wordt hierdoor volkomen verp-est en het gevolg is dan ook, dat
zij niet de minste eerbied meer voor elkaar hebben en elkander
steeds meer gaan wantrouwen.

Spr. w i j s t dan op de gespannen toestand tussen Amerika
en Rusland en voo rz i e t , dat indien niet onmiddellijk daadwer-
kelijk wordt ingegrepen, dit deel van de wereld binnen afzien-
bare t i jd voor de derde maal weer r i j p zal z i j n om als slag-
veld te dienen. Wij moeten daarom komen tot een Europese fede-
ratie, een samensmelting van de Europese volken. V/ij moeten
een blok vormen van algemene menselijkheid, hetwelk echter
weer geen politiek blok moet z i j n , want dit zou dan juis t wel
eens een oorlog kunnen verwekken. Gezamenlijk moeten w i j , ver-
volgt spr., de oude brokstukken omver hs-len en door samenwer-
king een nieuw, een federalistisch, tijdperk tegemoet gaan, ;
waarin plaats zal z i jn voor ons allen, ongeacht of wij links '.
dan wel rechts georiënteerd z i jn en onverschillig welk geloof
wij ook mogen beli jden. Op zo 'n manier zullen wij mede kunnen
werken de diepe kloof tussen Amerika en Rusland te overbrug-
gen, om zodoende te komen tot een Wereld Federatie, waarin alle
mensen dan zullen kunnen leven zonder angst voor nieuwe oor-
logen.

Kief_, Carl Friedrich, geboren 20-5-1908 te Rotterdam,
wonende
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wonende te Amsterdam, Tugelaweg 133, z e g t , dat er maar zeer wei«
nig- mensen zullen z i j n , die de onvermijdeli jkheid van een nieuwe
oorlog niet zullen willen aanvaarden. Spr. meent zelfs gehoord
te hebben, dat er reeds weddenschappen z i jn gesloten op het
losbarsten van die oorlog in 1949. Wereldoorlog no.3 zal voor
een ieder echter onoverkomelijk z i jn . De enige mogelijkheid om
daaraan te ontkomen zegt spr. te zien in het zich aaneensluiten
tot een Europese Federalistische Beweging. Alle landen van Suro-
pa toch vertegenwoordigen samen een grotere bevolkingsgroep dan
Amerika en Rusland te aamen, zodat z i j dan zeker niet af zouden
behoeven te wachten, wat deze machten eventueel van plan zouden
zijn met hen te doen. Zij zouden dan gezamenlijk mede kunnen
werken het nu oogenschijnlijk grote verschil tussen deze twee
landen te helpen uit de weg te ruimen.

Om te komen tot die federat ie , vervolgt spr., moet aller-
eerst in alle landen worden overgegaan tot opheffing van de z.g.
nationale aouvereiniteit; grenzen moeten verdwijnen en daarmede
de tolunie's en verder moeten wij hebben eenheid van munt. Eco-
nomisch moeten de landen elkaar bijstaan en met onbeperkte uit-
wisseling van goederen en diensten moeten zij komen tot hogere
welvaart.

/ i Lopes Cardozo, Elie, geboren 14-7-1907 te Berchem ( B . ) , le-
X I raar oude talen Srasmus Gymnasium, wonende te Botterdara, Breit-

nerstraat 73a, zegt, dat het federalisme moet z i jn een revolu-
tie, welke die van de vorige eeuw zal ove r t r e f fen . Wij wensen
internationale broederschap. M e ^ ^ r
bezig zijnde t Jnet to t_. sJ
"pts ..... Ta "dit helaas' ̂ 'aar** zegt spr., maar dit moet vanzelf sprë-
'ê^-^ie^r"z^^ijvenT^fij kunnen ons Europa niet indenken als
een bl i jvend blok gericht tegen Rusland. Wij wensen geen blij-
vende kunstmatige lijn en uiteindelijk moeder naar gestreefd
w orden, dat d U ^agSBSJLJÖfifiÜ^uJ^yB^^ •

In brede lagen yan^de _ Bevolk ing y_an.,.Bu£ojg^?wv_ejr»/oiét spr. ,
lee f F" wa| " an Se rs " dariTde ' t rage" b eweg ing en l v ̂ J^'^^^cingen .Er
f§ ..... ̂ ëri" 'gro tê'''clr aïïg ;*vnaa^"'^^erna!;'ibnale samenwerking te b es peu-
ren. Wij hier in ïlecerland voe len ons echter nog zo echt pro-
vinciaal en houden nog te veel vast aan oude begrippen. De ge-
ringe opkomst ter vergadering hedenavond is er wel een groot
bewi j s van. Toch zal men zich hier te lande bewust moeten wor-
den , dat ïfederland onmogelijk apart kan b l i j ven staan; het moet
zich voelen als een stuk van Suropa, ja zelfs van de hele wereld

De t i jd van lauwheid en onverschilligheid moeten we nu voor-
goed achter ons zien te laten en we dienen daartae zelf ons lot
in handen te nemen om te komen tot het federalisme. Dese gedach-
te kan niet komen van regeringen, maar enkel en alleen van ons
zelf en gezamenlijk zullen we hier propaganda voor moeten maken.

De voorzit ter , het woord hernemend, sluit hierna mefe een
wnnTri ' va.n n^n'k tqHr aan de sprekersi? te circa 22.30 uur de ver-
gadering, welker bezoekers kalm uiteengaan.

Aan de ingang van de zaal werd ^LewJ^ijbwu^neJ^sgratis aangebo-
den; in de zaal werd een pamflet verspreid van de Socialisti-
sche Werkgemeenschap voor de verenigde Socialistische Staten
van Suropa, waarvan een afschrift is aangehecht. Aan de uitgang
van de zaal werd gratis "De Vlam" verspreid.

De vergadering was per advertentie behalve in "De Waarheid"
in enke Ie _b_urg_el i j ke bladen aangeko ndig d.
Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhag<

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof , fgd.
Directeur van Politie te 's-Gravenhage.
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AFSCHRIFT.

S O C I A L I S T I S C H E W E H K G S M 3 S Ï S C B A~P

VOOR DE VERENIGDE SOCIALISTISCHE STATEÏT VAII EUROPA.
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L.S.

In overleg met bet hoofdbestuur van de "BEWBGING VAJ EUROPESE
FEDERALISTEN" is door een aantal Nederlandse socialisten het initia-
tief genomen to t de oprichting van een "Socialistische v/erikgemeen-
schap voor de Verenigde Socialistische Staten van Europa" binnen het
raam van de "Beweging van Europese Federalisten".

De oproep tot toetreding werd onderschreven door een groot aantal
bekende socialisten, zowel in als bu i ten de "Partij van de Ar beid",
tot de stichting van een plaatselijke afdeling van de "Socialistische
¥e rkg emee ns ch ap".

Extra-contributie wordt hiervoor niet geheven, daar het lidmaat-
schap van de "Beweging van Europese Federalisten" tevens het recht
geeft tot opname in de "Socialistische Werkgemeenschap" en omgekeerd
de toetreding- tot de v/erkg eraeen schap tegelijkertijd het lidmaatschap
van de Federalistische Beweging betekent .

Wij doen nu reeds een beroep op alle socialisten ciie instemmen
met de idee van de Verenigde Socialistische Staten van Europa door
invulling van onderstaand formulier en toezending aan één der voorlo-
pige contact-adressen, van deze instemming bli jk te geven.

Ook degenen die reeds lid z i jn of het nu worden van de "Beweging
van Europese Federalisten" en die tevens deel willen uitma.ken van de
"Socialistische '.'/erkgemeensahap voosr de Verenigde JS±K Socialistische
Staten van .Europa" worden verzocht dit ons nog even apart te willen op-
^avan. Uit deze eerste deelnemers kan dan een voorlopig bes tuur worden
gevormd dat de verdere voorbereidende maatregelen t ref t om tot de de-
f ini t ieve oprichting te komen.

DE GG1TTAC T-ADRESSEN ZIJIT»
MARIE BS JO:JG-LAGERWAARD , i AITTOU VAIT DEH BERG
Ie KIEFKOEK3IHAAT 30 A| HUIJGEHSTRAAT 13b .TEL. 38107
ROTT3RDAM - ZUIP. ROTTERDAM - WEST.

Ondergetekende geeft zich op als lid der "Socialistische Werkgemeen-
schap voor de Verenigde Socialistische Staten van .ïuropaf

SAAM
ADR3S

WOOHPLAATS

Hij/zij is reeds/nog- geen lid van de Eew.v.Suropese Federalisten.

Handtekening.
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Baarlem, 5 MatoAf 31948.

' BUREAU B

Hierbij doe ik U toekomen het rapport No.I.D,13/2-002 mij-
ner administratie,betrekking hebbende op een openbare bij-
eenkomst van de in oprichting zijnde afdeling Haarlem van
de "Beweging van Europese Federalisten",op 25 Februari 1948,
naar de inhoud van welk rapport ik mij veroorloof U te ver-
wijzen,

De Hoofdcommissaris van Politie,

J. Fontijne,

Aan des
Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68.
^-Gravenhage.
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Haarlem» .
'NO. 13/2-002.

Verslag van de Openbaise bijeenkomst van de in oprichting
zijnde afdeling Haarlem,van de "Beweging van Europese Federa-
listen", gehouden op 25 Februari 1948 te 20 uur,in Restaurant
Brinkman,Grote Markt te Haarlem.

Aanwezig pi.m, 200 personen,verdeeld over twee zaaltjes.
/ (oorspronkelijk was een zaal afgehuurd,doch deze kon niet

J alle belangstellenden bergen).
• || Sprekers: Antoon van Duinkerken en Mevrouw H. Bigot,oud-
* \\ gemeenteraadslid van Heemstede.
£ j De bijeenkomst werd geleid door Robert Willem Pieter
j /f Peereboom,geboren te Haarlem,25.5*91)directeur-hoofdredacteur,
^ wonende te Heemstede,die met een kort woord van welkom tot

sprekers en belangstellenden de bijeenkomst opende en mede-
deelde,dat de sprekers elkaar inde beide zalen zouden afwissei
len.

A. van Duinkerjcen̂ bsgon met er op te wijzen.dat,hetgeen
de "B̂ weg±nf"va1ï'™Ëurolpsese Federalisten" nastreeft geenszins
een utopie is.doch.al is het dan misschien niet vandaag of
morgen.werkelijkheid kan worden. In vroeger tijden bestondt^
Frankrijk,Italië.Duitsland en Nederland uit diverse staatjes,
met eigen gewichten en munten. Zij beoorloogden elkaar en
poogden elkaar zoveel mogelijk afbreuk te doen. Zelfs steden
onderling voerden krijg. Om zich zoveel mogelijk te bescher-
men werden de steden ommuurd en door grachten omspoeld. Dit
had tot gevolg,dat zij zich niet konden ontwikkelen en uitbred
den. Pas in de vorige eeuw,toen de muren en wallen geslecht
werden,kwam de grote opbloei en uitbreiding der steden» Spre-
ker zei tot slot.dat wat voorheen onmogelijk had geleken,met
betrekking tot steden en staatjes onderling,ook in de toe-
komst ten aanzien van de natiën.door middel van een Europese
Federatie mogelijk zal blijken te zijn»

Mevrouw Bigot sprak een korte rede uit,waarin zij o.m.
zeide,dat geen der staten van Europa afzonderlijk een toe-
komst meer had. Elk land wil meer exporteren dan importeren,
hetgeen op de duur tot grote moeilijkheden aanleiding moet ge-
ven. Een federatief Europa met een bevolking van pl.m. 450
millioen mensen zal ook een evenwicht scheppen tussen de gro-
te rivalen Amerika en Rusland. Volgens spreekster kan Europa
zich met uitzondering van broodgraan zelf bedruipen.mits niet
afhankelijk van tolmtoen en dergelijke beletselen. Elk van
de landen zal iets van zijn souvereiniteit moeten missen,zon-
der evenwel eigen taal en zeden te behoeven prijsgeven» Ko-
mende tot de vraag of Duitsland van deze Federatie zou moeten
deel uitmaken,wilde spreekster die vraag bevestigend beant-
v/oorden. Op den duur kunnen wij,aldus spreekster,een staat
met 80 millioen mensen,gelegen in het hart van Europa,niet
uitsluiten. Bovendien moeten de rijke Duitse bodemschatten
aan Europa ten goede komen. Spreekster besloot met er op te
wijzen,dat vogels van diverse pluimage,voor wat geloof en
politieke richting betreft,in de Federatie eendrachtig samen-
werken. Als voorbeeld noemde zij deze avond waar Antoon van
Duinkerken,die R.K. is en zijzelf,als 3ocialiste,als sprekers
optraden.

Bij de sluiting deelde de Heer Peereboom mede.dat bin-
nenkort een vergadering zal worden gehouden in de Gem. Con-
certzaal.

Bij de uitgang kon men zich als lid van de Federatie op-
geven,waarvan door enkele bezoekers gebruik werd gemaakt.

De bezoekers behoorden hoofdzakelijk tot de beter ge-
situeerden. Het aantal jonge mensen was gering.

In het voorlopig comité hebben o.m. zitting: R.W.P. Peec-
*"•* reboom voornoemd. Als tijdelijk secretaris treeat op:



jL-i Jozephus Laurentius Lodewi^ks,geboren te Stratum(thans^gemeente
Eindhoven)geboortedatum onbekend,journalist,Westerhöutstraat' 18,



,1624-M.B Ws-ko verzicht*
19 MRÏW8 k^^ î1940

van de op B iaaart 1940 te 20 uur gehouden
openbare vergadering, onder auspiciën van de Beweging
van Europese federalisten, iri de grote zaal van het Con-
certgebouw te Amsterdam.
jje vergadering was onder meer aangekondigd in verschillen-
de dagbladen, waarbij werd vermeld dat als sprekers zou-
den optreden, jur.H.Brugmans, ïater Henri de ü-reeye, H.Oos"-;
terhuis en i„r. 0. van iïij. ' :

De toegang was vrij.
Bij de ingang van het gebotrw werd vanwege de "V/ereid Een- ;
heid Beweging" aan een ieder, het zaterdagavond blad,"We-
reld Eenheid" uitgereikt. :

jje zaal v/as versierd met alle Europese vlaggen, behalve
de Russische. Achter een tafel,op het podium,hadden de
sprekers van de avond plaats genomen^Met 2500 personen
wier loeftijd^varieerden van 25 tot 60 jaar en die kan-
lijk tot het goed© publiek behoorden, v/as ue zaal geheel/
gevuld.Enkele geüniformeerde militairen van de Landmacht
werden opgemerkt.

DG vergadering werd te 20 uur door de voorzitter, lur.IP.H.
0. van Wijck, Wethouder van Amsterdam, geopend.
Üpreker riep allen een hartelijk welkom toe en sprak zyn
vreugde uit over het feit, dat men'in zo grote getale
v/as opgekomen om zich te bezinnen hoe wij een regeling
over de verhouding der mensen in het leven kunnen roe-
pen, zo, dat die voor een ieder behoorlijk is.Het is jam-
mer, dat v;e spreken moeten over de vele pioblemen die ons
dagelijks bezighouden, maar het is noodzakelijk. West Eu-
ropa kan op, het ogenblik nog gered worden, maar v/e moeten
ons eerst goed bezinnen waarvoor we vechten moeten en ho@
de verhoudingen moeten zijn waartoe, we tot elkaar moeten
staan. Om werkelijk goede verhoudingen te krijgen, zullen
we over de grenzen moeten kijken.De taak van de Staat is c
de aorg voor het algemeen welzijn. »/ij moeten vaststellen
dat iedere staat afzonderlijk oeze taak niet meer aan kan*
Daarom is hst nodig tot samenwerking te komen en de lei-
dende gedachte van deze avond moet dan ook zijn de mense-
lijke verhoudingen.
Een viertal sprekers zullen dat onderwerp belichten. G-e
zult nog vele oj;.werpingen hebben bij het naar huis gaan
en ge zult er meer van willen.weten* Daarom zullen er
discussie-avonden volgen, waar ge kunt debatteren en vra-
gen kunt stellen.Deze avonden worden nog nader te/ uwer
kennis gebracht.Voorlopig kunt U over deze zaken nadenken
©n gebruik maken van de boeken die er tijdens de pa maf op
de gangen worden verkocht.
Spreker besluit met de woorden;Wij mogen blij zijn over
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de .^oortsachtig-e...haast waarmede hier in' west .Europa"*'op-
het ogenblik gewerkt veordt, maar de gedachte, dat het
gaat om de mens die gestalte moet krijgen, dat zullen v/ij
moeten doen en daarom aal het nodig zijn dat wij ons eerst
verdiepen.

Als eerste spreker werd vervolgens aa^ekondigd, de voor-
vechter der Europese gedachte;
jjr. H. Brugmans, met als onderwerpwEuropa één in een Verenig
de Wereld".
bpiöcer zei, dat men enige jaren geleden de gedachte aan ,
een Europese tount krankzinnig gevonden had. iiu behoefde !
je daar niet gek meer voor te zijn, dat was hem in België
gebleken.
Ongeveer 1̂  jaar geleden waren wij nog zeer klein en ston^ji
den buiten de werkelijkheid, ï:Ju beschouiswelen hetgeen wij
propageren als de oplossing, vooral na d@ gebeurtenissen >
die de laatste tijd in Europa hebben plaats gegrepen, wij
willen ons niet bepalen tot een protest, wat daar gebeurd

<"is in ïsjecho-Slowakije is niet het voltufcken van ©en soci*
ale revolutie. Het volk riep dat de politie hun de vrij-
held bracht, ja, het is de geheime politiek© politie die
daar vrijheid brengt, maar wij weigeren bevrijd te v/orden

\door een dergelijke^ politie.
r¥ij moeten zorgen dat we twee dingen niet gaan doen. Ten
eerst4 geen angst, wild om ons heen kijken en terugwijken

«.of ons dekken en ten tweeöe geen doelloos anti-communisme*
\Als wij angstig worden voor de gevaren die naar ons toe-
sluipen, dan zijn we verloren. Wij moeten geen duimbreed
wijken. Wat het tweede punt betreft, wil ik vaststellen
dat nog nooit een beweging groot is gebleven als ze anti
was, want anti-mensen kunnen nooit komen tot opbou«ëade
politiek. Vastgesteld moet worden, dat er een revolution-
naire vraag is in Buropa» Er is ©en onvrede die onze schuit
is. ui r wordt nu v/el steeds gesproken over onze «/esters, e
democratie en onze dit en onze dat, ©n zeggen niet veel
goeds over üost-Europa, maar laten wij we nu eens eerlijk

• zijn, waren wij niet altijd even materialistisch?'wat heb-
ben wij nu in tfest-Buropa klaargespeeld ? Wij waren ner-
gens toe in staat, üelfs in ons eigen land hebben wij nog
geen kans gezien de colloborateurs, de hoogverraders van
Europa, te straffen,Wij denken er met een gemakkelijk an-
ti af te komen, maar uit Europa is nog geen enkel initia-
tief gekomen, Europa heeft alles laten doen, maar dat zal
anders moeten worden wil het niet verloren gaan» Een op-

, bouwende, inspirerende en concrete politiek is niet meer
Snationaal te voeren. Daarom moet het internationaal»
wannaar wij een aardappellandje hebben, om als vliegveld
dienst t© doen en v/e daarop nodig hebben een startbaan
van 600 meter, kan de constellation niet opstijgen op de
baan van 400 meter die wij maar aan kannen leggen.Het
vliegtuig blijft op het landje staan en gaat niet de lucht
in. De startbaan is te kort. 2o is het ook met ons, v/annee:
Amerika in zijn atoomfabrieken 16000 mensenïfe^dienst heeft

• en v/ij moeten straks ook op dat gebied gaan werken,hoe
moet dat danVWaar halen wij als klein land de middelen vaa-
daan ? In die kleine landen zijn overal de Startbanen te
kort. Daarom ("moeten wij tot samenwerking komen. Onze staat;
lieden zien net wel, maar zij hebben in deze tijd zoveel
aan hun hoofd» Een ding is echter het belangrijkste en

dat is de eenheid van Sur opa. D4rt*,moet voor alles gaan.
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Verkiezingen zullen. straks de staatslieden weer ophouden
met aan datgene te werken wat van zo groot 'belang is,
Kunnen nationale staatslieden dit tot stand brengen?
leen dat kunnen zij niet. De pacten die ondertekend wor-
den hebben dan alleen waarde, als ze begrepen worden door
de grote volksmassa's. Wanneer de wil er niet is om niet
meer"uitmalkander"te gaan, dan hebben paoten geen waard®.
Wanneer wij weten, dat geen enkel laad -zich meer verdedi-
gen kan, weten wij dat alleen Europa zijn onafhankelijk-
heid gemeenschappelijk wel wil verdedigen.
iCr moet in Europa één werkverdeling komen, ilen hoger or-
gaan zal leiding moeten ge^en. Federialisme is gezamelij- l

k® verantwoording nemen en ik ben ervan overtuigd dat er
zijĵ jdie onder bepaalde omstandigheden zullen zeggen, ;
"Waar zijn we aan begonnen".
.̂ nöearen zullen vragen of' er dan geen dictatuut komt. Er

-'moet echter een behoorlijke volksvertegenwoordiging komen
maar hoe die er precies uit moet zi®n,is nog niet te zeg-
gen en dat komt hier nu niet ter sprake, wij zijn er niet
alleen om de staatslieden te stuwen, ïVij zijn er ook om
voor te bereiden de macht s- en meningsvorming van een ver*.
enigd Europa wat democratisch zal zijn. Als georganiseerd*
Europeanen zijn wij bij elkaar, we zullen moeten komen
tot een ötaten-üeneraal van Europa./ Tot besluit kan ik U
mede delen dat wij op 10 Ivlei 1948 In Den Haag ons Ie con-
gres zullen houden. Een grote delegatie van de Engelse
Labour Party zal in ons midden aanwezig zijn. üok fransen
Italianen en Belgen zullen komen en hoewel er verschil
van mening bestaat over de wenselijkheid bepaalde personen
wel of ni©t te laten komen, wij hebben geen tijd om te
v/achten tot bint Juttefbis. Er moet een offensieve geest
van ons uitgaan.

t/Y l Hierna sprakMr. ü. VAü RIJ, met als'pnderwerp; "De toekomst
f der üuropese U ui t uur*'"
IJa een Partij van de Arbeid-man, zo zeidé spreker, één uit
de kringen van rechts, wij allen hebben na de oorlog ge-
voeld dat dat het niet zo maar een strijd was, maar dat
het gdmg om hoger® waarden, uu in/948 is het gevoel van
bevrijding, zoals wij dat in 1945 hadden, van ons afgeval-
len. Wij voelen weer een druk en zien weer dreigende wol-
ken. Twee ideologie**- staan tegenover elkander. Alles in hè
Oosten is opgebouwd op de zelfde on-morele grondslag. Wij
hebben de strijd niet gevoerd voor onze vrijheid, n.l. de
vrijheid van drukpers, vereniging en vergadering en van
staking, om ze in t© ruilen tegen een slavenleven, ( applaus!
waarbij ieder actie voor de verbetering der rechtspositie
is afgesneden. Wij ¥;ensen dat een ieder invloed uit kan
oefenen anders is er geen democratie. V/ij hebben dit van
uiterst links tot uiterst rechts gevoeld bij de verdedi-
ging van onze cultuurgoederen, maar wij denken op het o~
genblik weer aan de tegenstellingen die er zijn. Weer moe-
ten wij in actie komen voor hetzelfde doel. Br zal me«r
moeten gebeuren willen wij deze strijd met succes kunnen
voeren. Wij hoeven niet wanhopig t© zijn. Eén is ©r, die
steeds met ons is en in laatste instantie kunnen wij ge-
rust ons heefd neerleggen, want Hij heeft beloofd voor ons

kinderen te zullen zorgen.

Hierna werd door de voorzitter een motie voorgelezen, wa«a?-
yan een afschrift hierbij gaat.
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D© aandacht werd vervolgens gevraagd voor STAM| van n®t '
dagelijks bestuur der Beweging, die, na het geweldige ap-
plaus als teken van instemming, aan de aanwezigen ver-
zocht, de achterzijde van de toegangsbewijzen in te vullen
ora te worden ingeschreven als lid van de Beweging*

Als 3@ spreker werd hierna het wootfd gegeven aan;
y*|H.QQSgERHÏÏIS'_t2e voorzitter van het N.V.V., die zou spreken

over het oncTerwerp;"International© samenwerking en sfccial*
zekerheid".
.Deze spreker geeft een uiteenzetting van het lila r s ha l lp lam,
dat niet alleen van materiele betekenis' is, naar vooral de
hechtheid van Europa zal verstevigen.
Twee wereldoorlogen hebben ons iii 25 jaar in een ze© van
ellende gestort ©n was dat ohvermijdelijk?Heen! Het was
mogelijk geweest door internationale samenwerking aan beidi
oorlogen en crises paal en perg te stellen. Ik kan mij niet
overgeven aan de wanhoopsgedachte;daarvoor ga ik ook nu uiK
van internationale samenwerking om Öe wereld tot opbouw te
brengen* Op die samenwerking hoopten wij, toen de bevrij-
ding naderde#aar deze is niet gekomen. Economisch en soci-
aal staan wmj voor moeilijkheden, zoals we ze nog nooit
hebben gekend.we moeten de oude wereld de vrede geven. J)e
eerste voorwaarde daartoe is de internationale samenwier- • :
king die wij als mensen van de vakbeweging wensen. Alle
vakbewegingen ẑ n te Londen bijeen, maar de E.Y.Ü., als „
verlengstuk van d© G.ir'.H, heeft geweigerd deel te nemen
om de houding te bepalen ten opzichte van het Marshallplan
V/ij menen dat we in het kader van een internationale samen
werking in Europa, offers hebben te brengen ten einde de
geest evenals het materiele te laten spreken. Het gaat
niet alleen om herstel ©n opbouw, maar om de vraag hoe we
de volkeren rijk maken met een andere mentaliteit.tenein-
de te overbruggen en dreigende spanningen te keren. Dit ig
de diepere zin. Wij willen Kuropa uit het slop helpen waai
in het is beland. Yfij weren ons niet alleen als vakbewe-
ging in Londen, maar wij komen straks ook in San ïrancisoc
om daar over economische en sociale problemen te Spreken*
Het Bevin-plan en de Benelux zijn even zovele streven om
de v/eg te vinden tot samenwerking. Daarom juichen wij het
toe, dat de federalistische beweging een congres bij el-
kander brengt om ieder te laten get uigen* Spreker roemt
d «samenwerking der Verenigde Kat ie s ondanks de tegenwerking
der Slavische volken.We wensen samenwerking, maar niet in
vijandelijke blokvorming. Ook geen geweld met bajonetten*

. Ai j wensen geen stengun-comite's om ons'te instrueren *
Een spel wat het lüarshall-plan tot mislukking brengt,
spelen wij niet mee. V/ij hoeven echter niet te wanhopen
nu blijkt dat er nog aoveel samenwerking is,Overal wordsn
internationale conferenties gehouden en ondanks vele te-
genspoeden zijn er diverse mogelijkheden,£r is een sterke
wil om'niet ten 3e male in een poel van ellende te worden
gestort.

Als laatste spreker werd iater H e n ri DE Q-REEYE aangekon-
digd, di© sprak over het ond e rwe r p ; " De l aa t s t e Genade".
Spreker begon zijn betoog met uit/herinnering op te halen
d® figuur van een oude jonge juffrouw, die ver over de
huwbare leeftijd heen, ineens voor het nooitgedachte feit
gesteld werd, dat een buurman haar attentie's ging bewij-
zen. i.[et eenvoudige mensje was er zo van overstuur, dat



/op ze geen raac wist enjfeen gegeven moment vertelde ze"fhaar
geheim aan de pastoor, die haar de raad gaf, ;jjoen'j Bhet is
j® laatste genade,"
Ook Europa, zo riep spreker uit, heeft kans op de laatste
genade.Het heeft geen zin om ovsr federalisme te praten'
want de vorige sprekers hebben daar genoeg over vetteld.
Alles wat ik wil zeggen, zijn slechts vier woorden, n.l.
"Er is haast bij,"D© pioniers werken harder als ze gedra-
gen worden door-duizenden. Maar het moet uit zijn met het
gepraat, want er is een IE roemd woord dat zegt; "Terwijl de
senaat aan het déliTbfererenjï was, ging cSeguntum verloren",
ï'erwijl de federalisten beramen over Europa, gaat ©en ge-
deelte verloren en de andere helft wacht zijn lot af .liet j'
is eigaiijk in en in belachelijk,- maar de lust tot lachen !
/tfergaat ons-. Er is haaë^- "bijkant in drie uren tijds fean ;
/een land verpletterd zijn, dat zien we aan ïsjecho-ölowakije
Vals ils3> d© kaart kijk van Europa, een kaart waar geen nam«a
Nop staan, dan zie ik alle volkeren dooreen krioelen als bij^
©n. Liaar er is geen eemhri d als in een bijefekorf De Europe- '
anen hingen nooit aan elkaar. Spreker geeft hierna een uit—1'
eenzetting over de geschiedenis van Europa, dat steeds ver-
s^cheurd was en verklaart dat het één geschiedenis is van
gemiste kansen. Wij hadden göi oopt dat ze roemrijker zou
zijn, maar ze is belachelijk geweest met al zijn grootheden
die steeds de eer voor zich opeisten, 2ij v/aren niet anders
dan kanormenkonigen en vulgaire rovers, die al-hun daden
verrichtten in naam van geschiedenis en cultuur, Jj@ politie*-
ke geschiedenis is een der vervelenste geschiedenissen di®
ik ken met zijn koninkrijkjes en heersertjes in alle soor-
ten* Als je dat vroeger in d© schoolbanken las, kon je zo
wel wegslopen.
Heeft Europa nu nog een kans?Ja, de laatste, Europa moet
echter tot de orde geroepen v/orden, ue worden anders afge-
ranseld door 'de communisten evenzo als we het door de nati-
onaal-socialisten zijn gedaan.(applaus). wij willen als fe-
deralisten bepaalde dingen niet* liet staat hier te lezen
in een boekje wat iri 1947 is as schreven, maara de feiten
zijn steeds achterhaald .Europa mag volgens ons geen spe el--
bal zijn van machten daarbuiten, tl u is het al reeds zo.Vij
wilden geen kruistocht tegen het Communisme, maar de Comffiurij
teri maaien met hun siKkel in Europa alles vlak en slaan mei

hun hamer de rest in elkaar. Er stond, dat wij weigerden
een botsing te zien en nu is ze er al re;eds. 'ÜQ kan het niei
doorgaan. liet is niet mijn bed—oeling U bang te maken,want
dat zijn we evenmin als we dat tijdens de bezetting waren,
/(applaus). Voorlopig zal het moeten zijn het federalisme
\n het verzet, u moet goed begrijpen en onthouden wat ik
zeg en er naar handelen. Het gaat om de laatste genade of
de genadeslag*(applaus.)

Eadat de voorzitter de aanwezig&v/hac opgewekt de collecte
aan de uitgang te gedenken, werd de vergadering, ria dank-
zegging aan de sprekers, gesloten.

Als ordebewaarders traden tijdens de vergaaïeoUng op, man-
nen zowel als vrouwen, voorzien van een witte armband,waar-
op d@ letters E.P.

Verzonden aan; Hfd. üv/,
i' , G- .
B*ii»
il e Cl .

»jJ, jjen Haag.
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam.

Ï.Q .5.
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i'ijnlijk getroffen door de recente ^ebeurtenissen. in i's j
kije, die logisch aansluiten bij cie amr^wekkende ontwikkeling.,.
ke zich reeds in de overige cost-^uropese lauden had voltrokken, . . .
verklaart de ...jeveging van .^uropese j-eoeralisten ;

l» liet is onmiskenbaar, aat de oowjet-ünie noch het eigen karakter
van Europa erkent, noch o,e politieke verwerkelijking daarvan

in oen Europese eenheid wenst.

2. tiCe reinig uojeli jkheid aan ae Cost-.:.-aropese lan-.eri we.fi gela-
ten tot het behalen van oen eigen keu^e was ree is duidelijk

worden, toen hun niet werd toegestaan deel&elnemen aa^i het
p lan .

3. jje nat uur l i jke en onverroi goelijke c; rang naar oenwording van
rcpa kon vanaf dat ogenblik voor deae landen no£ slechts tot

uitorukking komen in vormen, zoals die t. a. v. een uost-ij uropeye
feceratiè werden ontv/orpen. ^ok tegenover dit streven is uit .l

koa een krachtige; Afkeurende stem vornocien.

4. -.en fataal gevolg van ooi,e houoin:; Cer üow jet-onie moe^ ai JA
het één voor aMn. ;,jeii jktschaKelen va^ de landen in

sfeer onder de av/any van oen totalitair regime, dat in
met alles wat aai;ienhan^t tnet het uropeoe begrip van
tnet hya.i- opv&ttin^cli omtrent vrijheid en mensenrechten»

5. .u e pcachiedenis van nuropa hoef t geleerd, en de j^eb
van do laatste oorlog hebben opnieuw bewezen, dat .L. _

ken niet blijvend ^c^V'jon^en kunnen worden tot ; aiavdarding: van
vreemde hegemonie, die hun eieren aard niet kari veranuereay ©n ̂
economische werkelijkheid niet kan ontkennen.

64 Voor de landen die nog boschikKon over een vrijo keuf?^, is
thans urgenter dan ooit zich aan te sluiten en aa_:ctÖJör m»

constructief bc;:in te raakon met de f eaeralistisch^ or^aisuti® vawa
',;.:arbor; . vorrnt zov/oi voer h e r s t e ' . a n welvaarüie de eni^c ;',;.:arbor; . vorrnt zov/oi voer herste^'.yan welvaar

en opbouw van sociale /.c-korhuid , a la voor de vrije onl^tooiiag- v5e^n
perGOncn e:i :;rocpen. -^ - »^-

7. -^e .,.-ev/egin;2' van u rop&üe i-'-eu. eraliston roept d arofii%® vrij« ,,
jjuropese volken op enerzijds alles in het V^Q rk te «teil- n om

ce^,e federatieve aaneensluiting op 20 kort mogelijke ^f«rmijn t
ver\;ezeli jken, anoerzi jös orn ^ioh door oe politieke scheid ing
niet te laten beletten alle sconoDische, culturel©
banden met ae Oost-'j../uropeBe volken vast te houden en -
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Aan de Oentrale Veiligheidsdienst

Java straat 68 Weekoverzicht*
J 9 HkT 1949

J
j

VERSLAG van een openbare vergadering, belegc^door de Beweging van
Europese Federalisten te Arnhem op 11.3*

Aanwezig: ongeveer 60 personen»
Zaal capaciteit: 300 personen.

X* Sprekers:
XI

Drs. J.E. van Dierendonck.
Dr. H. Brugmans, wonende te ' s-Gravenhage.

; ,,1 De voorzitter van het dagelijks bestuur der beweging p. *
» X* VAN STAM opende te 20.10 uur de vergadering, waarbij hij zich te- \r de sprekers excuseerde over de geringe opkomst, daar te-

vens op dezelfde avond een grote p rot est vergade ring van de P.v.d.A.:
tegen de gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije gehouden werd, en een
culturele avond in de Stadsschouwburg plaatsvond, hetgeen het be-
stuur van te voren niet geweten had.

y| Daar de eerste spreker prof. Dr. Th. KBULSMANS blijkbaar :
verhinderd was, gaf de voorzitter het woord aan de 2e spr. Drs.
J.E. VAN DIERENDONCK. '.

Deze sprak over "De economische aspecten van een verenigd
Europa" *

Hij vergeleek de toestanden in de Verenigde Staten van Ame^-
rika met die in Europa, waarbij de Verenigde Staten ovaral in het
voordeel waren. Hij noemde de U.S.A. aen voorbeeld van een federa-
tie en drong aan op politieke en economische aaneensluiting van de
landen in Europa. De Europese Federalisten wensen een Enropase eco-
nom&sche raad boven de Ministeries van de afzonderlijke landen om
de belagen van allen te coördineren. Spr. noemde l± belangrijke pun-
ten, welke tot aanzienlijk grotere welvaart zouden leiden, nl.:
1. een goede arbeidsverdeling tussen de landen onderling;
2. het volledig benutten van grondstoffen en middelenj

de ontplooiing van de handel in volle vrijheid;
de noodzaak van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek ten be-
hoeve van industrie en techniek (researchwerk).

Hij zette voorts uiteen op welke wijze wij hier allen dage-
lijks het grootste belang bij zouden hebben.

/ We moeten dan echter afstand doen - aldus spr, - van dat
f mooie blinkende ding, dat nationale souverelniteit heetj in de
praktijk hebben wij hier niets meer aan, alleen theoretisch houden ^
wij er nog aan vast. Wij moeten niet langer wachten, de tijd dringt*
De kansen tot aaneensluiting liggen nu voor het grijpen (voorwaar-
de voor Marshall-hulp) . Als de landen in Europa zich In verband met
de Marshall-hulp aaneengesloten hebban, dan moeten zij niet straks
als de hulpverlening afgelopen is, weer uiteengaan, maar de eenheid;
vasthouden. '

De t we a de spreker Dr. H. BRUGMANS uit Den Haag sprak over



* 2.

hst onderwerp "Europa één in een verenigde wereld".
Hij behandelde in het kort de groei der beweging sedert de

oprichting lür jaar geleden. Men vindt de idee nu geen utopie meer,
Men ia wakker geschud. De gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije heb-
ben hier zeer toe bijgedragen. Nu het Oostelijk blok op zo duide-
lijke en kwaadaardige wijze Is dicht gegrendeld kunnen v/ij niet lan-
ger wachten» Spr. noemde de gebeurtenissen In Tsjecho Slowakije een
rampzalig ongeluk.

Er bedreigen ons nu 2 gevaren, aldus spr.:
1 . een nieuwe München-politiekj
\2. een negatief inhoudsloos anti-communisme.

DQ Europese federalisten veroordelen de gebeurtenissen in
Tsjecho Slowakije. Zij protesteren tegen het feit, dat aan de rij
van Politiestaten er weer een is toegevoegd. Spr. waas op het ge-
vaar van een politieke politie en alle ellende die daaraan verbon-
den was. Alle politieke politie lijkt op elkaar, aldus spr. Euro-
pa is niet alleen een aardrijkskundig begrip, maar een moreel be-
grip, aan levensgemeenschap, en die levensgemeenschap houdt op daar
waar een politieke politie is, Europa kan weer krachtig worden
door EENHEID»

Ten aanzien van punt 2 merkte spr. op, dat we met een anti-
beweging alleen er .niet komen. Achter het anti moet een pro voor
iets anders staan, er moet een perspectief zijn. Wij moeten niet
lauw zijn en alleen maar afwachten. Het komen tot een Europese een-
heid moet steeds gestimuleerd worden. Staatslieden, die deze een-
heid voorstaan, willen ook kiezers achter zich hebben.

Naast de Europese Economische Raad wenst de Beweging van Eu-
ropese Federalisten ook een Militaire Europese Generale Staf; een
federatief militair apparaat, dat alleen ingesteld Is op de verde-
diging.

In gemeenschappelijk verband dienen te komen de buitenlandse
militaire en economische politiek,

Spr.^besluit met te zeggen, dat hij er van overtuigd Is,
dat Europa één zal worden. Of dit echter Is ten bate van Amerika,
Rusland of onszelf, kon spr, niet zeggen; deze vraag kan alleen be-
antwoord worden door de burgers van Europa, door hun mate van ac-
stiviteit.

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen,

De Hoofdcommissaris van Politie,



Politie Haarlem,

ïKS.

Haarlem, 16 Maart

BUREAU B
Bijgaand doe ik U toekomen net rapport no» 00161 van

de I.D, Haar lem. inzake t "byso nderheden over de bewoners van
perceel Lornzkaae 3̂ 0 te Haarlem.zulks naar aanleiding van
Uw brief dd. 19 Januari 1948

De Hoofdcommissaris van Politie,

J. Pontijne.

Aan des
Centrale Veiligheidsdienst»
Javastraat 68.
^"Gravenhage,
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IJ). Haarlem.

Blijkens de registers van het Bureau Bevolking te
Haarlem wordt het perceel Lorenzkade 350 door de navolgende
personen bewoond:

W *J HENK BOVENKERK,geboren te Amsterdam.6.Il108,Nederlandse natio-
l naliteit,leraar,niet aangesloten bij kerkgenootschap.is ge-

® |̂huwd met: Theodora Kuhbauch,geboren te Amsterdam,23.10f 10.
Uit dit huwelijk is een kind geboren genaamd: Frank Bovenkerk,
geboren te Haarlem,25.9!43. Het gezin vestigde zich op: 27
Juli 1939 in Haarlem, komend e uit Amsterdam»
Voorts is inwonend: %

JjlWEBUWE H. van PAASCHEN,geboren ANNETJE VEERMAN,geboren te
"»-Ittaizen (N.H.) ,10*10«79»

Blijkens verkregen inlichtingen is voornoemde H. Bovenkerk,
die leraar Nederlandse geschiedenis is aan het Kennemer Lyceum
te Overveen (gemeente Bloemendaal),lid en propagandist van de
"Vlam"-groep. Tevens zou hij â -rtikelen schrijven voor het
weekblad van voormelde groep. Hij staat aan het Kennemer Lyceum
alsook in de omgeving van zijn woonadres als zeer e:aentriek en
gesloten bekend, Aan zijn uiterlijk besteedt hij weinig aandacht
soms komt hij ongeschoren aan het Lyceumjinplaats van veters
draa&t hij touw in zijn schoenen en een winkelhaak in zijn panta-
lon heeft hij met een veiligheidsspeld dichtgemaakt. Enige tijd
geleden poogde hij vergeefs bij een in zijn omgeving wonende
houder van een postagentschap.een verkoop-adres te vestigen van
het weekblad "De Vlam".
Betrokkene is mede-initiatieÊnemer van de tot voor kort opgerich-
te "Socialistische Werkgemeenschap van de Beweging van Europese
Federalisten". Hoewel het secretariaat te zijnen huize is geves-
tigd, zou als secretaris van voornoemde gemeenschap optredens

)(tDrs. J. Meilof-Yben,wonende: Roompotstraat 8 te Amsterdam. Naar
verluidt,zouden de ouders van laatstgenoemde aan het adres:
Adelaarsweg 2 te Amsterdam,een handelsdrukkerij hebben.
Verder is,blijkens bekomen inlichtingen,de "Europese Federalis-
tische Beweging",die de leus voert: "Geen socialisme zonder
Europa en geen Europa zonder socialisme",mede op initiatief van
de navolgende personen atya opgericht:

Xi J.G. van Broekhuisen (woonplaats onbekend)
XtW.J. Jong " M
Al Jef Last (Amsterdam)
Xi B*W» Schaper (Amsterdam)
K* Arie Treurniet " M
Xf W. Verkade " "
^ Sam de Wolf f (Amsterdam)

J, Meilof-Tben (voornoemd)

Voorts zouden als sprekers voor voormelde gemeenschap optredens
zekere Chr. A. Vocht Sr. en Jef Last te Amsterdam.
Tenslotfe zij vermeld,dat politioneel niets ten nadele van H.
Bovenkerk bekend is. Ók ten aanzien van zijn omgeving is alhier
niets nadeligs bekend»

Haarlem, 16 Maart 1948,

A



COMMISSARIAAT VAN POLITIE

B U S S U M.

onderwerp; \'Jb M> ̂  BUREAU B

Inlichtingen nopens P. van STAM, 2.$"-
wonende te Bussum, Lothariuslaan No.41.

R A P P O R T .

laar aanleiding van het schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage dd. 26 Februari
1948, No.29792, houdende het verzoek om inlichtingen betref-
fende bovengenoemde, rapporteert ondergetekende, Willem Gerril
Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, het na-
volgende :

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van
Bussum is betrokkene volledig genaamd :

i PIETER VAN STAM, geboren te Edam N.H., 3 Mei 1891,
wonende te Bussum, Lothariuslaan No.41.-

Betrokkene vestigde zieh met zijn gezin op 20 Juli
1945 in deze gemeente, komende van Amsterdam.-

Op 16 Augustus 1943 is betrokkene voor de tweede
l maal in het huwelijk getreden en wel met Aelbartha Johanna
*Jacoba KAT, nadat hij op 25 Maart 1941 was gescheiden van
| Heléne DOYER.-

Het ingestelde onderzoek wees uit, dat betrokkene
als landelijk voorzitter van de Nederlandse Volksbeweging
optreedt, in welke functie hij op het congres van deze bewe-
ging op 30 November 1946 gehouden, werd gekozen,, -

Voor zover nagegaan is kunnen worden, oefent betrok-
kene geen ander beroep uit, zodat het waarschijnlijk moet
worden geacht, dat hij door de N.V.B, wordt gesalarieerd.-

Verder verschijnen er regelmatig artikelen van zijn '•
hand in het mededelingenblad van de N.V.B. "HERSTEL EN VER- <
IIEUWING".-

De laatste tijd is betrokkene eveneens actief werk-
zaam voor de Europese Federalisten en houdt hij in verschil-
lende plaatsen van ons land spreekbeurten voor laatstbedoelde
beweging.- Iïï-

DE HEER COMMISSARIS Aangeboden aan de heer Hoofd van de Centrale
VAN GEMEENTEPOLITIE veiligheidsdienst te -'s Gravenhage.
te l Bussum, j22 Maart 1948.
B U S S U M . - *DE COiltïISSARIS (VM GEMEENTEPOLITIE,

i •. Is

Typ.GS. v 'IX̂  ' (J.ff. Berkel).



blad No.2.

In Bussum is betrokkene tot op heden op politiek ge-
bied in geen enkel opzicht op de voorgrond getreden en in de
kringen van de N.V.B., afdeling Bussum, welke afdeling overi-
gens zeer weinig te betekenen heeft, is van STAM een volkomen
onbekende, daar men in deze kringen nog nimmer enig contact
met hem heeft gehad.-

Ten nadele van betrokkene komt in d e politie-admini-
stratie van Bussum niets voor, terwijl ook zijn naam niet
vermeld staat in de bij de Politieke Recherche Afdeling van
Hilversum, waaronder Bussum ressorteert, berustende regis-
ters.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, gesloten
en getekend te Bussum, 16 Maart 1948.-

De rech politie,

. G.R.Koppe)



. icht inge nd ie ns t
JOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

ir.C/14*. 223'48

Bijlagen:

Bericht op schrijven No.

GEHEIM 0PHLEGD

UTRECHT, de 19

Onderwerp:

Hierbij doe ik U toekomen het
verslag van een op 5 Maart 1948 gehouden
vergadering van de Utrechtse Studenten
Werkgemeenschap voor Europees Federalisme
in het Universiteitshuis, Lepelenburg 1
te Utrecht, naar de inhoud van welk ver-
slag ik moge verwijzen.

U gelieve hierbij tevens aan te
treffen - voor zover alhier aanwezig -
een aantal foto's van in genoemde vereni-
ging naar voren tredende personen.

De Hoofdcommissaris van itie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
«s G r a v e n h a g e.



INLICHTINGENDIENST
' UTRECHT

GEHEIM

C/14 no. 228'48

H A P P O B T.

Verslag van een vergadering van de
Utrechtse Studenten Werkgemeenschap voor Europees
Federalisme (U.S.W.F.), gehouden op Vrijdag, 5 Maart
1948 in het Universiteitshuis, Lepelenburg 1 te Utrecht
in de kleine Mensa-zaal.

De vergadering werd geopend door de voorzitter
MAHCUS WILLEM HESLINGA, geboren te Utingeradeel 31
Juli 1922, wonende Bildtsestraat 31 Leeuwarden,
student sociale geografie (foto).

Van het bestuur waren aanwezig:
—| CARL DENIG, geboren te Amsterdam, 8 Februari 1925,

wonende Alb. Parkstraat 20 A te Hilversum, student
sociale geografie en rechten (foto), en

.—l GERARDUS ANTONIUS WISSINK, geboren te Deventer, 2
"Januari 1928, wonende Golstraat 12 te Deventer,
student sociale geografie (foto).

Verder waren nog ongeveer 13 leden aanwezig.
i Besproken werd het voorstel van GODERT WILLEM MAAS

—'GEESTERANUS, geboren te Delft 17-2-1924, wonende .te
Bilthoven Pr. Hendriklaan 19, juridisch student, om
tot fusie over te gaan met de Nederlandse Studenten
Vereniging voor Federale Wereldregering. Deze fusie
werd door alle aanwezigen na enige niets zeggende
discussies goedgekeurd.

Hierna volgde om 21.30 uur de gecombineerde ver-
gadering met de N.S.V.F.'.V.

Vergadering Nederlandse Studenten Vereniging voor
Federale Wereldregering (U.S,V.F.W.) op Vrijdag, 5 -
Maart 1948 ten 20.00 uur in het Universiteitshuis,
Lepelenburg 1 te Utrecht op Kamer 1 3 . .

' Ook hier werd de voorgestelde fusie besproken en
door alle aanwezigen goedgekeurd.

Hierna volgde de gecombineerde vergadering mét de
U.S.W.F. ten 21.30' uur.

Gecombineerde vergadering van de Utrechtse Studenten
Werkgemeenschap voor Europees Federalisme (U.S,W,F.) en
de Nederlandse Studenten Vereniging voor Federale Wereld-
regering (N.S.V.F.W.) afdeling Utrecht op Vrijdag, 5
Maart 1948 ten 21.30 uur in de kleine Mensa zaal in het
Universiteitshuis, Lepelenburg 1 te Utrecht.

Onder de aanwezigen waren o.m. CHRISTIAAN ADSIAAN
VELTHQEN, geboren te Zwolle 10 Januari 1927,-wonende



Willemskade 18 te Zwolle, medisch student, vsn het "Synthesis-
Dispuut" (foto) en

J me juffrouw LYDIA BOONE, geboren te Rotterdam, 20 Mei 1924,
wonende te Lunteren, Oranjestraat 37, studente geneeskunde,
lid van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Veren3.ging(U,V.S.V.)
en zeer links georiënteerd (foto).

Van het bestuur van de N,S,V.F.W, afd. Utrecht was aanwezig
me juffrouw JANNY MAEGABETHA VAN BEINK, geboren 5 Mei 192f te
Eotterdam, wonende Henegouwerlaan 16 A te Eotterdam, studente
biologie (foto) en MAAS GEESTEBANUS voornoemd van het lande-
lijk bestuur van de N.S.V.P.W.

Volgens MAAS GEESTERANUS, aldus een gedeelte van zijn
korte toespraak, is het de bedoeling dat geen partij wordt
gekozen voor of tegen Tsjecho-Slowakije; we kunnen dit alleen
gebruiken om te zeggen: zie je wel hoe nüidig het is om het
Federalisme te bestuderen". Hij gaf verder duidelijk toe,
dat hij zich over het probleem Tsjecho-Slowakije niet verder
wenste uit te laten.

Maas Geesteranus onderhoudt veelvuldig contact met links- j
georiënteerde Hoogleraren te Amsterdam.

Het geheel maakt de indruk van een ideale voedingsbodem
voo-r het communisme. Het grootste aantal leden weet niet" en
titigf-t ui1 uofe güeri~T5égrip van wat nu eigenlijk de bedoeling is
van het geheel. Ze praten er maar zo'n beetje over mee, maar
hun gesprekken zijn als "Gedaas" te kenmerken.

Het bestuur kon ook het wezen van de zaak niet duidelijk
toelichten en wist kennelijk ook niet precies waar de klepel
ü*%hing.

Het nieuwe bestuur van de afdeling Utrecht van de N.S.V.P.W.
isals volgt samengesteld:
iPraeses: KASPEE GOBTEB, geboren te Amsterdam, 14 December 1924,
"wonende te Hilversum, Ministerpark 14, student geneeskunde
(foto);
Ab actis I: mejuffrouw JANNY MAEGAEETHA VAN .BEINK;
Ab actis n x JQAHL LENIG;
Piscus: J.M. VAN BEINK;

« Vioe-Praeses en Commissaris van studiekringen: HEBMAN MABINUSDEN UYL, geboren te Utrecht, 15 September 1918 wonende te
Utrecht, Euisdaelstraat 10 bis A, student"Letteren, Wijsbegeerte
en Geschiedenis (foto);

-""É Assessor: L. LINSCHOTEN (personalia onbekend);
Afgevaardigde naar het Hoofdbestuur: MAECUS WILLEM HESLINGA.

Utrecht, 19 Maart 1948.
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V;31i3ïiAG- van de op Ilaandsg, 5 April 194S, gehouden
openbare vergadering, belegd door de beweging ven Europese
Federalisten en de Nederlandse Volksbeweging in een der ze-
len van hotel "Pomona" aan de llolenstraaf alhier.

Aanwezig waren ongeveer 60 bezoekers.
On 20.000 uur werd de vergadering door de voorzitter

(personalia onbekend) geopend, waarna 'iet v/oord werd verleend
aan: .

priester-kloosterling v/d
" het nationaal aspect van het fede-d elOrde van carmèTlet'eiT,

ralisme 'besprak.
Hij betoogde, dat vredesconferenties, Volkenbond en.

U.E.Ö. niet het gewenste resultaat hebben gebracht.
De vredesconferenties en de Volkenbond hebben een oor-

log niet Jrunnen voorkomen, aldus spreker. Dan zeïgt men,
dat Democratie uitkomst kan brengen. Doch welke Democratie
Iwordt bedoeld? Sr bestaan verschillende soorten Democratie,
laoals een imperialistische, een Amerikaanse en nog andere.

Weer anderen zeggen, dat alleen orde redding kan bren-
gen. Hierbij noet ook weer gevraagd worden, welke orde be-
doeld wordt. Wij hebben meer over "orde" horen spreken. I'og
anderen prefereren gelijkheid. Gelijkheid voor sllen.

Al deze stelsels gaan m.i. mank aan één fout, n.l. dat
ons een persoonlijk doel als een bovenpersoonlijk wordt op-
gelegd.

Vervolgens besprak Keulemans de z.g. menselijkheids-
conceptie van Adam ̂ SKITH en die van I.IAIiX.

Het een d e r g êTFjIc 's t e l s e l wordt~de mens echter achter-
uit gedruict, aldus npreker, daar .elk mens daarin wordt be-
jsciiouwd als een rad in de machine.

Een dergelijk stelsel geeft dus niet de persoon zijnde
mens.

De enig juiste persoonlijkheidsc-onceptie is, dat wij
willen leven om te dienen en dit "willen dienen" komt zo
goed tot uitdrukking in het federalisme. Dit is de basis,
waardoor het grote doel kan worden bereikt. Ons land is
practisch reeds op federalistische leest geschoeid door de
regeringsvorm van gemeenten, steden, provincies tot de staat.
'ïTa^ron moet dit bij onze grenzen stoppen? ¥aarom niet steeds
verder met dit trapsgewijze stelsel?

V/ij moeten een houding kiezen; wij moeten het juiste
principe scheppen, n.l. hef zoeken om te dienen. Bedenk,
dat het lot van de mensheid, het onze is.

Vervolgens werd het internationaal aspect van het fede-
ralisme besproken door:

Hans Hobert i'QSD,_ geboren te 's-G-ravenhage, 11 October
1919, wonerfdë"" Laan van Heerdervoort 1034 alhier.

Hord ving zijn rede aan met te verklaren, dat men het
federalisme reeds als een doctrine is gaan beschouwen, het-
geen men kan waarnemen in de artikelen in de pers.

Geen enkel land is alleen in staat om vrede, veiligheid
en welvaart voor haar bewoners te waarborgen.

Zonder federalisme is het niet mogelijk on de productie
naar de eisen des tijds te regelen.

77ij moeten dus internationaal verenigingen, ut betekent
de doorbreking van oe veel geroemde nationale souvereiniteit.

-Alleen-



Alleen het federalisme kan nog uitkomst brengen met
het trapsgewijze systeem, riet aan de top een met macht be-
icleed apparaat, om te beslissen over de problemen, die de
gehele v/er e ld aangaan.

3r zijn slechts twee mogelijkheden, n.l. federalisme,
of totalitairisme.

Twee van de drie personen, die men thans hier spreekt,
willem. emigreren en sis v/ij niet binnen zeer korte tijd een
super-organisatie krijgen, geloof ik, dat deze personen ge-
lijk hebben.

Het verdrag van Brussel is slechts een inleiding. Dit
heeft weinig met federalisme te maken, daar hier nog geen
overdracht van macht plaats vindt. "4en heeft voor elke be-
slissing nog de goedkeuring nodig .vsn de eigen regering.

Er moet echter een orgaan komen met een aan haar ver-
leende macht, ïïlk land dient een gedeelte van de aan de re-
gering verleende macht aan bedoeld orgaan over te dragen.

Zoolang een dergelijk orgaan niet bestaat, zal het
steeds zo zijn, dat confererende staatslieden alleen de be-
langen van het eigen land behartigen."

Ma de hierop volgende pauze bestond gelegenheid tot
het stellen van vragen, waarvan door enige bezoekers ge-
bruik werd gemaakt. -Nadat deze vragen door de sprekers wa-
ren beantwoord, werd de vergadering te omstreeks 23.00 uur
gesloten.

Yerzonden op 14 April 1948
aan: C.T.D.
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KOET VEESLAG van de op 21 October 1948 in de Ridder-
zaal te fs-Gravenhage gehouden openbare vergadering van
federalisten.

Zaalcapaciteit ± 500 personen, bezoekers + 550 perso-
nen, waarvan ± 70$ mannen.

Te omstreeks 20.15 uur wordt de vergadering geopend
door de voorzitter, de Heer BBÜGMAffS.

Als eerste spreker treedt op de Heer DïïNCAy SAgpYS,
oud-minister van Engeland. Zijn betoog is in het Engels.
Als 2e spreker komt de Heer P.J.S.SEESARENS, lid van de
2e Kamer voor de K.V.P.

Zijn betoog is een pleidooi voor een spoedige tot
standkoming van een Europese Assemblee, waardoor een bol-
werk wordt gevormd tegen de stormen,die niet alleen Europa,

f maar de gehele wereld bedreigen. Spreker vergelijkt in zijn
i betoog Europa met een waterschap, waar de ingelanden en

hoofdingelanden samen wekken om dijken te bouwen tegen be-
dreigende stormen en overstromingen. Laat ons, aldus spre-

„, ker, overeenkomstig aard en karakter van ons volk, polder-
V jongens zijn en krachtig meewerken aan de spoedige opwer-

ping van deze dijk.
Nadat nog de Franse oud-minister, Andrè PHILIP, in

zijn landpaal een rede had gehouden, beklom + 2T.30 uur de
heer Kooa VOER1NK het spreekgestoelte.

SpreKer scnetste de geestesgesteldheid van de Neder-
landse bevolking tijdens en nd de wereldoorlog 1914-1918. '
Deze gesteldheid was, volgens spreker, er op gericht om de
Nederlandse neutraliteit ten opzichte van andere mogend- j
heden te bewaren. Hierdoor is de realiteit uit het oog ver-4
loren, wat tot gevolg had, dat wij in 1940 op ruwe wijze
tot de werkelijkheid werden teruggeroepen. Wie in de period
van 1940-1945 van gezicht tot gezicht tegenover de vijand
feteft gestaaji met zijn verschrikkingen van gevangenissen enfj
concentratiekampen, bjegj-eej) _dat het gold een strijd van le-*i
ven of niet leven voor Europa. Thans echter, aldus sprekerJ;
nadat HlgLEB is overwonnen, dreigt weer een gevaar, dat ]
niets onderdoet voor dat van HITLBB. Daarom moet West-Eurof
pa zich aaneensluiten om zieh "Eiertegen teweer te stellen*
Het is thans niet de tijd ora hierover lang te discussieren],
want ieder tijdsverlies kan een ramp betekenen. Wij moetenf
handelen. Hoeveel bewoners van de Oost-Europese landen, a]]-*
dus spreker, zullen niet uitssien en hopen op het handelen ;
van de west-Europese Staten, opdat voor hen ook weer het
licht van de vrijheid zal schijnen. Daarom kan ik, als v e i*** i
tegenwoordiger van een grote groep van de .Nederlandse bevol-f
king, mijn steun en medewerking geven aan het streven van f '
Europese federalisten tot spoedige vorming van een Europese
Assemblee, samengesteld door afgevaardigden van de verschil,}
lende regeringen van Europa, om te komen tot de vrijheid,j
onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid van de geheï
Europese bevolking. Dat dan ook deze rechtvaardigheid *>enl
vrijheid moge uitstralen tot de Engelse dominions, het \e Afrika, de Belgische Congo en,mag ik hopen.ook

donesiö. uadat nog een telegram was voorgelezen aan de „.„
derlandse regering, waarin, in navolging van de Belgische^
Luxemburgse- en Franse regeringen, werd aangedrongen op p
sitieve medewerking, werd de vergadering te omstreeks 22.
uur door de voorzitter, de heer BEÏÏGHAffS, gesloten.

\ 22 october 1948
\nisterie van Algemene Zaken.



17 December 1948.
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Onderwerp; C.P.HAREMAKER.

Betrouwbaarheid "berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar.

Bericht Op telefonisch verzoek:
d.d. 11 December 1948»

G E H B I I

21 DEC. 19*8

I Qlar enc e Pe t r pne l la MREÎ lAjCBR, geboren te 's-Graven-
^ ' hage, 2 Januari 1913", "van Toeroepi s°ecretaresse-steno-typiste,

heeft lager- en middelbaar onderwijs genoten. Zij is in het
bezit van de volgende diploma's; 5 jarige Meisjes lï.B.S. en
steno-typen Nederlands, Pranal, Duits en Engels.

Op 7 September 1948 vestigde zij zich te 's-Gravenhage
aan de Zeekant 54.

Zij is van l Augustus 1941 tot 31 ̂ aart 1945 werkzaam
geweest bij de N. V. PHILIPS, o.a. als leidster van een type
centrale en van een bureau personeelszaken. Zij werd bij
PHILIPS ten zeerste gewaardeerd om haar prettige omgang met
personeel, goede talenkennis (speciaal Engels), betrouwbaar-
heid en plichtsbetrachting. Op eigen verzoek is haar destijds
ontslag verleend. Dit ontslag zou zij hebben gevraagd, omdat
zij uitzicht had op een betrekking, waarvan zij meer bevredi-
ging verwachtte.

Van 30 December 1946 tot 21 October 1947 is zij, volgens
het Bureau van Bevolking te 's-Gravenhage, in Engeland ge-
weest, terwijl zij diverse malen staat ingeschreven, als woon-
achtig te zijn geweest aan het adres Prins Ered.erik Hendrik-
laan 40 te iJaarden. Dit is vermoedelijk het adres van haar
vader;

.l Nico Petrus HAREMAKER, geboren te Alkmaar, 19 September
-£ l 18Q1>

Haremaker wordt in haar omgeving als zeer betrouwbaar
beschouwd.

Haar naam komt niet voor in de administratie van de Poli-
tie te 's-Gravenhage (Einde)

A>»u—
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Verbinding: 19 f̂  Datum:
C/H no 454'49 Div.
Onderwerp: Vergadering van de Beweeg ing va

Federalisten, gehouïïen op 26-4 .. . .. . .
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te /}
Utrecht. /•'

Zaalcapaciteit 175 personen, aanwezig 70 personen, waar-
onder 3 militairen. In de zaal waren geen opschriften of
leuzen aangebracht. De aanwezigen behoorden allen tot de
gegoede stand.
Aan de bestuurstafel zaten 8 mannen en 1 vrouw, waaronder

V* Prof.Dr. HENDRIK BHUGMANS, geb. 13-12-06,
—l Drs J.B.J.M. SCHIPHORST,
^ , en de voorzitter van de afd. Utrecht: Mr.F.DOELEMAN.

Na de opening door de voorzitter aer afd. Utrecht, die
zijn vreugde uitsprak over de grote opkomst, gaf hij het
woord asn Drs. Schiphorst.

Spreker behandelde drie vragen, n.l.:
Wat is federalisme?
Waarom federalisme?
Wie zullen de dragers zijn van het federalisme?

De noodzaak van de tijd, aldus spreker, brengt mede te
streven naar een groter dan nationaal verband. In de loop
der tijden trachtte men met wapenen tot eenheid te dwingen,
ik moge U verwijzen naar Napoleon en Hitler, maar deze zijn
er aan te gronde gegaan. Eet federalisme streeft er naar,
ieder zijn eigen wezen te laten, doch verenigd onder een
super-oationaal gezag: het "heilige huisje" van de nationale
staat kan alleen nog maar bestaan in de hoofden. ledere
staat denkt dat hij op de hoogste sport staat en wij die
gestudeerd hebben weten beter, maar denken en doen precies
hetzelfde. Heel de wereld hangt aan elkaar samen: gaat het
in een bepaald deel slecht dan bemerkt ieder dat in zijn
eigen leven. Dus laat ons niet alleen voor ons zelf zorgen,
maar in federaal verband.

Tot Europees Feasralisme worden wij momenteel gedwongen
door de politiek van heden, willen wij geen front worden van
twee grootmachten, Amerika en Rusland.
De vraag wie het europees federalisme zullen dragen, be-

antwoordde spreker met een citaat uit hetgeen Z.H.de Paus
op het congres te Rome heeft gezegd,
dat het n.l. stellig niet de oude machthebbers van Europa
zijn die het levend moeten maken, doch de mensen die zin
hebben voor de vrede in het leven.
Federalisme is geen blokvorming want het gaat uit van de

organische bouw in de natuur. Er is op het ogenblik geen
ontkomen meer aan: wij hebben te kiezen tussen leven en
vergaan, zo besloot spreker zijn rede.

De tweede spreker, Prof.Dr, H. Brugmans, zette uiteen dat
de politiek de levensproblemen riet meer nationaal kan over-
meesteren, omdat deze alle internationaal geworden zijn.
De levensproblemen van het publieke leven zijn volgens
spreker: vrede, welvaart en vrijheid, maar hoe zullen wij
deze met nationale middelen handhaven? Als er niet iets

-2-



-2-

gaat gebeuren, komt er oorlog tussen Amerika en Rusland
want de stroming is groot. Zeker, er is enige ontspanning
ingetreden, maar daarom mogen we nog niet denken dat het
goed gaat.
Daarom moet er volgens de federalisten een Europees

parlement komen, anders van structuur dan de nationale
parlementen, met een eigen opbouw en als orgaan van een
nieuwe federale democratie.
Wij leven in een niemandsland, een land van de oorlog van

morgen en daarom moeten wij hier krijgen een federalis-
tisch bolwerk ter voorkoming van oorlog tussen Amerika
en Rusland.
Verenigen wij ons niet, dan zal er over 2% jaar hdnger

in Europa zijn. Een gelukkig verschijnsel is echter dat er
dit jaar te Straatsburg een Assemblee komt. Daar zullen
JSuropese belangen behartigd worden en niet alleen nationale,
\t de opwekking dat er te Florence de laatste maand
800 personen alsTïcT'waren toegetreden, wat hier ook kan,
besloot spreker zijn rede.
Ten 21.30 uur was er een pauze van 40 minuten, waarna

Prof.Brugmans enkele vragen beantwoordde, welke echter geen
nieuwe gezichtspunten opleverden.

Bijlage: brochure "Waar het om gaat"



UITTREKSEL

Voor ............................... QD...A33 .............................................

Origineel in OB344 Naam Maandxapp.U.tre.cht

Volgnr. ..: Ag.nr 63554 Aard van het stuk Maandrapp...-M*i.ï49

Afz. IB.Amersfoort Datum -3-,6.49

Op Dinsdag 24 Mei 1949,aanvangenede 20.00 uur werd in hot«l MONGPCLE
te Amersfoort wen vergader'ng gehouden,uitgafinde van de Beweging der Europese
Federalisten Provinciale Afdeling "Het Sticht".Als spreker fungeerden Drs.
W.J.BIJLEVELD,éeer.van het landelijk bestuur der B.E.F.met het onderwerp
"Historische noodzaak" en Mr.C.van RIJ,Algemeen voorzitter van het landelijk
bestuur der BEF tevens hoofdbestuurslid van de Anti-Rev.partij te Amste dam.
Deze vergadering,die als grote Openbare vergadering was aangekondigd,werd
slechts door een 15-tal personen bijgewoond en stond onder leiding van Mr.
F.Doeleraan,voorzitter van het provinciaal bestuur de BEF,wonende te Ut»echt
Een op deze bijeenkomst betrekking hebbend krantenverslag,alsmede bescheiden
worden hierbij overlegd.

Uitgetrokken door H.

Op aanwijzing van B..

Afd./Sectie acd-4b... Datum 2Q...7._49.

5074 - '48



Beweging sran Europese Federalisten
• Secretariaat Afdeling Den Haag

de Bruynestraat 66 - Tel,, ; 774796

'e-G-ravenhage, 29 October 1949»

Geachte Dames en Heren,

Nog te weinig is men doordrongen van het harde feit, dat, wanneer
de Marshall-hulp ophoudt-, Europa voor onoverkomelijke moeilijkheden
staat, tenzij .., „ inmiddels de Europese Federatie tot etand is
gekomens

De tijd gaat snel en 1952 ie dan ook, in verhouding tot hetgeen
voordien nog moet worden volbracht, seer nabij, zodat het geboden is
alle zeilen bij te zetten»

Inderdaad, de eerete bijeenkomst van de laad van Europa te
jtraateburg heeft plaats gevonden, laar dit is elechts een begin. Het
is de taak van de Europese Beweging er voor te zorgen, dat op de inge-
slagen weg wordt voortgegaan, tot het doel - nl„ de vorming van een
Verenigd Europa op democratische grondslag - is bereikt.

Het Bestuur der Haagse Afdeling der B»E.F<. heeft derhalve ge-
meend, teneinde in breder kring bekendheid te geven aan de noodzaak en
gedachte van een federatief Europa, een serie van 4- lezingen te moeten
organiseren.

Het heeft daartoe enige bekende sprekers, deel uitmakende van
het Hoofdbestuur der Beweging van Europese Federalisten, bereid gevonden
over de verschillende aspecten van een Verenigd Europa een inleiding te
houden» De serie zal bestaan uit volgende lezingen:

15 Wovember t* „sDinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

14 December a.s

12 januari

-- Straatsburg en de Europese politiek door
de Heer A« Mozer0

- Straatsburg en het Marehall-plan door de
Heer Prof=Dr, J e £ijIetra.

s, - Straatsburg en de sociale en culturele
aspecten door de Heer Prof„Dr.H.Keule-
mans (Ocdarm.J0

10 Februari aas, - Straateburg en de rechten van.de mens
door de Heer Mr. H<,R*' Nords

Ter bestrijding van de kosten van zaalhuur zijn wij genoodzaakt
voor deze 4 lezingen een inschrijfgeld van totaal /'. 1,25 per peTeoon
te vragen, bij vooruitbetaling te storten op giro 38013 van de Heer
H, Spanjaard, laan van N,00 Indiè' 271, Den Haag,

De lezingen zullen steeds om 20 uur aanvangen én worden gehouden
in een nader tijdig bekend te maken zaal in het centrum der stad0

U gelieve het ingesloten formulier zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 9 November a,s« ingevuld aan ondergetekende in te zenden,
waarna u een de eIne me rekaart zal worden toegezonden^

2oals vermeld kan een ieder zich voor deze serie lezingen laten
inschrijven, wek dus ook familie, vrienden en bekenden op tot deelneming,

Hoogachtend,
A. van Straten,

Secretarie BaE„Fa
Afd. Den Haag„



K a a m A d r e s

He er/Me vrouw/Me juffrouw .... .,•.•.-•—*»«......... ........,.«.,..
Heer/Mevrouw/Mejuffrouw ...., ,̂  .............
Heer/Mevrouw/Mejuffrouw , .,,.„..,' » ,

Heer/Mevrouw/Mejuffromw ,*,..,,..... « » ,

verzoekt/verzoeken inschrijving voor deelneming aan de serie van
4 lezingen te houden door de Beweging van Europese Federalisten, Afd.
Den Haag in d^ maanden November /De c eraber/Januar i/Februari a. s.
Het inschrijfgeld a ƒ.1,25 per persoon voor de gehele serie is ge-.
stort op giro 38013 van de Heer H.Spanjaard, lasn van N.O.Indië 271,
Den Haag.
^Verz o e k e dit f o r^mul i er; z o a p oed ig mo gelijk, d o o h u i t er l i j k 9 If o ve mb er
a.s. "in te zenden' aan: "A', vah ^traTeh, de "Bruyngstraa-i;" 66, Denr~HaagJ_,"'~~



Notitie voor B.17 19 JUU1949
van D. 8

Betreffende:Beweging Burop.Pede

Bijgaande j een concjejt voorstel van jongeren,aangeslo-

ten "bij de Beweging van Europeese Pederalisten,hetgeen de heer

D.Mol aan het Hfd.O.V.D. toezond.

Daar het contact met D.Mol langzamerhand verbroken w«rd$,

worden "oude papieren" opgeruimd.Daar de berichtgeving D.Mol nogi

al ver!din:d is geweest, heef t de verwerking van de gegevens daar-

van te lijden gehad.Vandaar deze late toezending.
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b b z y 3
Notitie voor B.IT

van D.8 \9 j ___^____ „.«»-,-*- *

Betreffende:Bestuursleden Bur,

Van D.Mol ontvangen lijstje met namen bestuursleden

Europ.Peder. gaat hierbij .Mol zond mij deze toe,omdat

W.Yerkade twijfelde aan sommigen t.a.v.hun "bê trouwbaar-

heid en Mol toegezegd had,daarvoor "wel even "f*- tomnen

zorgen".

"Controle" dezerzijds is niet geschied en Mol is in

de mening getracht,"dat er weinig of niets vaft hekend is".

15-7-1949



%/ 5.T7.'49

Amice ,
Overeenkomstig ons telefoongesprek van gisteren, send ik je hiertri

bij de gegevens over de nieuwe bestuursleden der E.F.: (

Naam Adres Plaats Geboortejaar Beroep Godsd. Pc

1. Me j.mr. JE.L. Goudenre- 's Gravenhage - 1919
Bartelings genstr.118

Armenraad V.Pr. Arl

s 2. BB. W.J.Bijleveld,Adr.Paamv
/ ' str* 10 "

16.II.'04 Chef Planning V.Vj
Rijksb.Metalen

St/-adionkade 67hs Amsterdam 26 .V. '16 Papierhandel ? ?

- A Mei. J.A.A.L.Ort van Alke- «sGravenhage - 1895 ambt (part bedr.) A3

* " madelaan 522 Rem-

< 5. drs H.P.M. Grote Looier- Miastrècht 26.V.'10 drs.ec.
Schinedding straat 28

- 6,G.Straub

« 7.mr.F. Doeleman

\^> 8.mr. E/W. ï/

A-r-9. ir. May er
\-V

8 13eVIII.'5Rotterdam

Utrecht

^ «SGravenhage 2.

Voorburg /^

Aan de 110'^ll^SW6.8.9. twJjfel_ikjvat ;8 en 9 werden niet gekozen

Beste groet



MÜOBfEEÏE TAH «s-ÖTavenlaagej 28 Juli 19*9.,«-.*.—.

No.»-i B,6é244
Bijl*i Gene

VI. BJ?.3
Betr.s Ir.Mayer

ulTGEBöEKi

Hiermede moge Ik U verzoeken uiJ in kennis te willen
doen stellen met de'personalia, politieke antecedenten,
huidige activiteit en verder van belaing zijnde gegeven»
betreffende Ir.Mayer. geb*19*9*1900, scheikundig ingeni-
enr B.P.M., wonendeie Voorburg»

Betrokkene zou lid aija van het bestuur der Europese
Federalisten.

BET HOCFD TAF BE DIETOt,
lamezis deae,

Aan de Heer J.G.Crabbendais.
Corpschèf va» Politie
te y



AXQEKEHB 2AIB!

* i B, 66244
* * Gene

VI. RD.J
Bet r.: C.Bigot

28 Juli 1949

0 I IS S T C L M E l

Klcraed* mog« ik "ö verao©kea Bii3 in kesals te
Stelle» ïaet de personalia, politieke ent@eedeatenf haidige
activiteit en verder v«a feelusog zijnd© gegevens betreffende
C.Ejgot. geb*^»5-19l6| Stadionkade 67*hn^ vroeger Bottieel
11 straat 2-bis, Ai^.sterdan. ' ''

Betrokkene zou lid aî m ven bet be^tiTir der Iia-opese ?te-
deralistcsti»

HES HOOH) Vtó DB
Hasens

4an/ de Heer
Hoofdeoamiaseris vaa Politie
te AltSTERDAM.

J .G



MÏMÏSfSBÏE TAH UJTGlBOÉKÏ l J«3.i 19*9

KO.SB, 66244 -
Bijl» t Gene . P..E.A.P sf l ..g_ ..g. B II
VI. BD.3 ' •

Betr.t G.Straub

Hiermede moge ik ü verzoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke antecedenten, huidige
activiteit en verder van belang gijnde gegevens betreffende

^ geb*l?-8*-1905, wonende TÏJverweg 8 te lötterdasu
Betrokkene zmi lid s i J» van het bestsmr dei? Btcropese -

Federalisten*
HET HO O H) VAIT DE DÏEKST,

deze,

Am de Heer J.G.Crabbendan.
Hoofdccwnsiissaris van Politie
te ROTTERDAM. '
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's-Gravenhage, 28 Juli 1$49

PIKH8MEBEBÏ
H©, J B. 66244
Bijl, s Gene

'VI. RD.3
Betr.s Europese Federalisten

Hiermede mogfe ik U verzoeken mij in kennis te doen
stellen met de volledige personalia, de politieke an-
tecedenten en verder van belang zijnde gegevens be-
treffende :

Mej.Mr* J.L.Bartelinga. Goudenregenstraat llSf
Mj de Armenraad;

Drs. W.J.Bi.Ueveld. geb.16-11-1904, Adriaan
10. Chef Planning
Metalen}

Me j. J.A.A.L.Ort. van Alkemadelaan 522;
lïr* E.N.w.Maas, van Merlenstraat 73, geb.2-9̂

allen te 's-Gravenhttge*

Betrokkenen zouden lid zijn van het bestuur der
Europese federalisten»

HET HOOÏD VAK DE DIENST,
J Namens deze,

.Crabbendam*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te 'a-QRAYENHAGE.
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UITGEBOEK 's-GraTenhage, 38 Juli 1949

Be t r. i ^"r.F.Doeleman

mog« Ife rnl^ i» keiaii* te wUle»
stellen ««t d* personalia, politieke antecedenten, huidige
aetlvlt«tt «n verder ran feëlsug aloude gegvfaai betrtffendi
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Antwoord op schrijven
d.d, 28 Juli 1949. No 66244.

i v

- 4 ME 19495 vX

In perceel Van W oudekade W o 3 te Voorburg is
/Jachtig Alexander Winand Johann MAIJER, geboren te Rot- •
(terdam op 12 September 1900. Hij is op 27 November
//tl929 te 's-Gravenhage gehuwd met Elisabeth RUTGïïRS, gefe!
boren te Alkmaar op 7 Januari 1907. Uit dit huwelijk
zijn 4 kinderen geboren. Het gezin heeft zich op 30
April 1936 te Voorburg gevestigd komende uit 's-Graven-
hage. A. W. J. MAIJER hee ft waarschijnlijk de Duitse na-
tionaliteit bezeten, doch heeft de "ederlandse nationa-
liteit verkregen ingevolge de Wet 28 December 1936 S.
1214. A. W. J. MAIJER is als scheikundig ingenieur werk-
zaam bij de B.P.M. In de oorlogsjaren 1940-45 was hij
bij de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst der ge-
meente Voorburg en had de leiding van de Chemische Af-
deling daarvan. A. W. J. MAIJER belijdt evenals de ande-
re leden van zijn gezin de Rooms-katholieke godsdienst ;

en is een trouw kerkganger. Toen na de oorlog de Partij
van de Arbeid werd opgericht, heeft hij zich als een
actief lid van deze partij d6en kennen. Bij de gemeen-
teraadsverkiezing in 1949 stond hij als No 14 op de
candidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Het gezin
van A. W. J. MAIJER sta^t te Voorburg zeer gunstig bekend

Hun namen komen in de Poli tlcadminis tra tic te Voor-
burg niet voor, zodat zowel op crimineel als politiek
gebied niets te hunne nadele bekend is.

Voorburg 3
Par.

Augustus 1949.
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Verbinding: Ho.12 12 Augustus 19A<ACD/^y
Doss. 24/3 ~

Onderwerp: Europese federalisten
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:
Medewerkende, instantie: /:-„.<̂  /£ /, A >./ ;
Ondernomen actie:

B.0.3. van 28 Juli 1949
No.66244 U.v.A.Z.

Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven werd een
, onderzoek ingesteld naar de volgende personen:

1' Mr.Jacoba Gatharina BARTELIHGS, geboren te Vlieland
16 KaarT 1918, ongehuwd, tot 14" Juli 1949 wonende ten huize
van haar moeder, Goudenregenstraat 118 te 's-Gravenhage.
Op laatstgenoemde datum werd zij afgevoerd naar Amsterdam,
Valeriusstraat lOOb, waar zij psychologie zou studeren.

,Zij staat gunstig bekend en is lid van - of georiën-
teerd op de Partij van de Arbeid, -Si j behoort niet tot
enig kerkgenootschap.

2. Drs.Willem Jan BIJLWEID, geboren te Soekaboemi 16
Februari 1904, chef Planning aan het Rijksbureau Metalen,
wonende Adriaan Pauwstraat 10 te 's-Gravenhage.

Hij behoort niet tot enig kerkgenootschap en bemoeit
zich, voor ^over is kunnen blijken, niet met politiek.

Hij is geabonneerd, op "De Haagse Courant" en "Het Al-
gemeen Dagblad".

Hij staat bij omwonenden gunstig bekend.

-H 3. Ĵohannâ  Arnolda Alida Lucretia ORT, geboren te Amster-
dam 29""MaarV"'18~8L6", ongehuwd, ambtenare sa e op arb.contr. bij
het Staats±oe2icht 4iekenfd>ndswezen, wonende Van Alk^made-
laan 522 te 's-Gravenhage.

îj is doopsgezind. 4ij is lid van - of georiënteerd
op de Partij van de Arbeid en- is geabonneerd op het "Vrije
Volk".

Van 8 Juli 1940 tot de ontbinding in September 1941 is
aij lid geweest van de gemeenteraad voor de Liberale Staats-
partij.

j 4, Mr.Eugen M colaas Walle. MAAS, geboren te Hengelo 2 Sep-
-"" l tember 1896» admïhistra:tèur' bi j het Ministerie van Wederop-

bouw en Volkshuisvesting, wonende Van Merlenstraat 73 te
's-Gravenhage.

Hij belijdt de Nederlands Hervormde godsdienst.
Hij is lid van - of georiënteerd op de Partij van de

Arbeid. *
Tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in

1949 maakte hij propaganda voor deze partij door middel van
een raambiijet.

-Hij-



< Volgno.

16 SEP. 1949
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I.U.No.971.
DIBNSO? GEHEIM.

Onderw.:G.Straub.
14 September

d.d

H.
'

In antwoord op Uw schrijven No. 66244-,
28 Juli 1949, wordt het volgende bericht:

Va n jB ; Ie i j s w i j k-S omb e e k , öeorgette, geb: 13-8-05
te Amsterdam, echtgenote van gtraub .Manaei . geboren
26-4-94 te Utrecht, wonende Vijverweg 8 te Rotterdam,
wordt een vrouw genoemd, die, zonder op politiek gebied
op de voorgrond te treden, zeer idealistische en soms
verwarde denkbeelden huldigt. Niet zij, doch haar man
is bagjLuurslid van de afdeling Botj^erdam^ van de "Bewe-
ging van £ ur op e s e Jüada^aJLi s t en " *

gemeente arts van beroep, treedt evenmin
in enige politieke partij naar voren, doch is, voor-
zover hier bekend, links georiënteerd. Hij werd op
29-6-43 door groep 10 alhier, gearresteerd en op
1_7_43 doorgezonden naar Amersfoort,

Yoor godsdienst toont geen van beiden enige
belangstelling.

Overigens komen hujji namen in de adminstratie
der Rotterdamse Politie niet voor.

Aan B.WJ.



MINISTERIE Vm \c'l!j-l-tr«^eïy^ge,. 28 Septesaber 1949
BÏNHENLAK3SB

S*** B.66244
DffHStGEHElM

Betr.» Happel
VI. RD.3

Hiermede moge Ik U mijn schrijven d,4. 28 Juli 1949 no.
66244 in herinnering brengen, waarin ik ÏÏ verzocht mij te
willen doen inlichten cetreni C*Bigot»

Met spoedige besatwooâ ding zult ïï mi^ zeer verplichtea,

HBT HOOI® VA1 1̂  DIEHSÏ,
.J, Kaïaens deze,

J.G.Crabbendar..
Aan 4e Heer
BoofdeoBBticsërls ̂ a» Politie
te



i' nurx&öEKT
MÏMISfEtlE' VAN M^ll———4*ör«ir®iili^et a8 September 194-9—- -- — ,2̂ 11

'. i B. 66344 " •

Bet3% s
VI.

J ,G
Aan de Heer
HoofdeoKülsssris VSR Politie
te iaaflacag>

,tóög« ik U ad|» jpe-brijv^m d,*4* tS'Jpli. 15*9 ne.
66244 in feerisiiepliïg b^tóf^t* waarin .|k 't: w«a$l$ Ei J te'
willen 'do«&

«uit t

HBf ïiOOIS W/.0S DÏMSÏ»' "



No.5l23-'49 \w brief: No.66244, d.d.28-7-149 en 28-9-M9

Onderwerp: C. BIGOT

,6e

14 October 1949

Vol, ...

^170CT.I949

|_A^Ü/ 7/(Py «

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaalde brie-
ven,wordt het volgende medegedeeld.-

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

Co melis BIGOT. ge boren te Amsterdam,26 Hei 1916,van beroep
koopman in papierwaren,zonder kerkgenootschap,van Nederland-
se nationaliteit,gehuwd met:

Constance Marguerite WILKINSON.geboren te Thames Kingston,
30 September 1918,wonende te Amsterdam,Stadionkade no.67 hs,.«

Bigot is medeSigenaar van de papiergroothandel "Aug.Blgot &
Co.",gevestigd te Amsterdam,Nieuwe Uilenburgerstraat no.108-
-110.-Deze firma heeft filialen in Den Haag,Hofwijkstraat -—
no.19,Rotterdam,Maasstraat no,3,Leiden,Hooglandsene Kerkgracht
no.23,Arnhem,Apeldoornscheweg no.198,Tilburg,Pabrieksstraat
no.16.Groningen,Torenstraat no.27 en Leeuwarden,Mozartstraat
no.109.-In handelskringen staat deze firma zeer gunstig be-
kend.-
Bigo_t staat eveneens zeer gunstig bekend.-Hij zou tot de meer
conservatieve,politieke richting behoren.-Hij is geabonneerd
op diverse dagbladen,w.ó. "Het Handelsblad" en "Het Parool".-
Politiek wordt hij volkomen betrouwbaar geacht.-

Volgens betrouwbare informanten zou Bigot secretaris zijn
van de^afjir Amsterdam Buropese Federalisten^.-In de tijd toen
hij nog op het adres Botticellistraat 2 te Amsterdam woonde,
ontving hij voor deze beweging,veel post.-Van zijn tegenwoor-
dige activiteit ten opzichte van deze beweging,werd niets be-»
kend.-

Bigot komt niet voor in de administratie van de Politie te
Amsterdamjpolitiek komt hij eveniin voor.-
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Verbinding: 19
A/14 no. 796'49 div.
Onderwerp. Mr. F. Doeleman

'Datum: 15-11-49

(Beweging van Europese Pederalis
Uw schrijven no. 66244 dd 28-7-4

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schri^
gende worden gerapporteerd:
De personalia van Mr. F. Doeleman luiden:

FBITS DOELEMAN, geboren te Rotterdam 24-3-10, niet aangesloten
bij een kerkgenootschap, van beroep advocaat-procureur, wonen-
de Nieuwe gr acht 161 te Utrecht.
Hij vestigde zich op 21-6-37 te Zevenbergen, komende uit

Rotterdam, en vervolgens op 28-11-45 te Utrecht,
Hij was gehuwd met Wijnanda Maria Giesbergen, geboren te

Doornspijk 5-1-13, overleden te Wageningen op 17-9-44. Uit
dit huwelijk werd één kind geboren, dat thans 7 jaar oud is.
Op 15-10-49 trad Mr. Doeleman weder in het huwelijk met

Dina Mint je van der Meer, geboren te 3Jen Boer (Gr) 24-2-22,
niet kerkelijk aangesloten. Het huwelijk werd gesloten te
Ten Boer.
In de administratie van de P. E. A. en in het vonnissen-

register der gemeentepolitie te Utredht komen de namen van
genoemde personen niet voor.
Mr. Doeleman was na de bezettingstijd secretaris bij het

Tribunaal te Utrecht, van welk Tribunaal Mr. A. M. J. de Jager,
Kantonrechter te Utrecht, wonende Stolberglaan 29 te Utrecht,
voorzitter was.
Volgens betrouwbare verklaringen toonde Mr Doeleman zich

in de kring van zijn medewerkers een zeer gesloten figuur,
waar het ging om zijn persoonlijke mening en gedachten over
de gang van zaken op maatschappelijk en politiek gebied. Hij
vestigde danook de indruk geen "open boek" te zijn, wat er
niet toe medewerkte dat men hem met vertrouwen tegemoet trad.
In zijn werk toonde hij in het algemeen gemis aan initiatief,
zodat hij dikwijls tot groter interesse voor zijn werk moest
worden aangespoord.

De vraag, of Mr. Doeleman zich voor een bepaalde politieke
partij interesseert kan tot dusver, bij gebrek aan de nodige
gegevens, niet met zekerheid worden beantwoord. De eerste
maal is dezerzijds de aandacht op hem gevallen in verband met
zijn voorzitterschap van de #t& , TTtr?oïrt vnr\ Beweging
Europese^ederjyjLaJLsn (zie rapport c/14-454'49 dd 30-4-49 Ĵ
"vóórdien en ook nadien is geen uiting van politieke activiteit
ten opzichte van hem waargenomen.
Over zijn gedragingen gedurende de bezettingstijd, toen

hij te Zevenbergen woonde, zijn alhier geen feiten bekend.



YEHTBQUWELIJK

Uit
Ag.n»
Voor

Batu»j 15-3-50Verbinding: 19
A/14 no. 342'50 ?ed.
Onderwerp: Studie-bijeenkomsten betreffende het Europees

Federalisme.

Haai aanleiding van bijgaand» fotooopi«e*n ia e«n
gebracht aan het secretariaat van d* commissie, gevormd alt
de V.I.1.0., W,P.B.H., Ü.S.f.y. en B/B/F., geveatigd Van
dar Goeastraat 14 te Utrecht.

Op dit adres woont:
WILfiBM i«0 ÖÜÏ3L TAIT OOSTBB, gaMrea te *ar«qnd 20-̂ 17,
Gereformeerde godsdienst, van beroep ambtenaar Sed.Spoorwegen,

fehüwd aat Albe r t i na Rosa Aly Bakker, geboren te Leeuwarden
5-1-20.
Tan Ooaten ia «en dw«p«rig lid van da leweging van Europeae

Federalisten (B.B.P.) «n la secretaris van het gewest Utrecht
van deze beweging* HIJ ziet de B.E.F, als «en tussenpartij
tussen de oontrorerae Ooat-West «n zijn ideaal ia dat geheel
Europa bestuurd zal worden door ten regering, waardoor Reder-
land, Engeland, etc. provincies worden. Europa moet volgens
hen baas in algen huis zijn «n niet onder voogdij staan van
Amerika. Ook Bualand aal oen trachten te bewegen om medewer-
fcing te verlenen. Het hoofdbestuur van de B.S.P. In Ben Haag
werkt mat e*£n betaalde administratieve kracht.

Bijlageni 2



S T R U C T U U R DER E U R O P E S E BEWEGING

ERE-VOORZITTERS:
Leon Blum . Wintton Churchill • Alcide de Gatperi - Pwl Henri Spaak

J.
INTERNATIONALE RAAD

(vertegenwoordiging van nationale raden (± 90) en Internationale
organisaties (±45). Voor het eerst bijeen in Brussel. Febr. 1949

President : Leon Jouhaux
JL

Andere
Nationale Raden

.J.-.

INTERNATIONAAL UITVOEREND COMITÉ (= Bestuur)
V o o r z i t t e r : Duncan Sandys - Secr.-Gen.: Dr J. H. Retinger

Alg. Gedelegeerde : Andre Philip

Conieil Francais pour l'Europe Unie
Voorzitter: R Dautry

Union Européenne dei Fédéralistei (U.E.F.)
Voorzitters: Pro'. Brugman! en Henrl Frenay

Economie League lor Eurooean Co-operetion
Voorzitter: P. A. Kersten»

United Europe Movement
Voorzitter: Winston Churchill

Mouvement Socialiste pour lei Etats Unies
de l'Europe. Voorzitter: André Philip

Nouvelle* Equipes Internationale»
Voorzitter: Prol. A. de Schrijver

NEDERLANDSE RAAD
DER EUROPESE BEWEGING
Voorzitter: P. J. S. Serrarent
(Opgericht 17 Nov. 1948)

Ui tvoerend Comité
Voorzitter: Prol. Dr. H. Brugmani

Secr. Mr Ch. RuHen
Penningmeester: Mr E. E. Menten

Beweging van Europese Federalisten
(B. E. F.)

Economische Liga voor Europese
Samenwerking (E. L E S.)

Nouvelle» Equipe* Internationale»
(N.E.I.)

BELGISCHE
RAAD

Voorzitter:
P.v.Zeeland

Dec. '49
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Datum:Verbinding: 19
A/14 no. 242'50 Fed.
Onderwerp: Studie-bijeenkomsten betreffende he't^Buropëëlf

Federalisme.

U4^

17MRT1950

.2 /,

Naar aanleiding van bijgaande fotocopieën is een bezoek:
gebracht aan het secretariaat van de commissie, gevormd uit
de V . I . B . O . , W.F .B .N. , U.S .Y/ .F . en B/E/F., gevestigd Van
der Goesstraat 14 te Utrecht.

Op dit adres woont:
WILLEM LEO KAHJ3L VAN OOSTEN, geboren te Warmond 20-3-17,

, Gereformeerde godsdienst, van beroep ambtenaar Ned.Spoorwegen,
s~~-\gehuwd met Albertina Eosa Aly Bakker, geboren te Leeuwarden
(D J25-1-20.
^-~S Van Oosten is een dweperig lid van de Beweging van Europese

Federalisten (B.E.F.) en is secretaris van het gewest Utrecht
van deze beweging. Hij ziet de B.E.F, als een tussenpartij
tussen de controverse Oost-West en zijn ideaal is dat geheel
Europa bestuurd zal worden door één regering, waardoor Neder-
land, Engeland, etc. provincies worden. Europa moet volgens
hem baas in eigen huis zijn en niet onder voogdij staan van
Amerika, Ook Rusland zal men trachten te bewegen om medewer-
king te verlenen. Het hoofdbestuur van de B.E.F, in Den Haag
werkt met één betaalde administratieve kracht.

Bijlagen: 2



Ifet_onder8oheid_tussen Woreld-federalisme_en_EuroBees-;?ederallsme.

I„ BEGINSELÜtf Hf CCHffiEOE DOELSTELLINGEN, ZOMEDE DS STRUCTUUR
VAN TBRSCHUHESDB CRGAÏÏISATIES DIE ZEGGEN OP IEDERAIISTISCHE
GRONDSLAG INTERNATIONALS SAMENWERKING KA IE STREVEN ZIJK
HIEP BÜTDELIJZ,

In zeer vele landen in en bulten Europa bestaan vele zioh fede-
ralistisch noemende organisaties ea bewegingen, waarvan verschillen-
de meer of minder sterk onderling internationaal verbonden zijn.

<-Het beeld dat men vaö de uitgangspunten, de concrete doelstellin-
gen en de structuur van dsze organisaties verkrijgt, is lang niet
altijd duidelijki Dat ia ook in ons land het geval»

Man krijgt de indruk, dat bet woord "federalisme" te gemakke-
lijk,wordt gebruikt voor elk streven dat, hoe dan ook, gericht is
op een of andere vorm van internationale samenwerking. Er dreigt •
ten aanzien van het fadaralismo langzamerhand een ernstige spraak-
verwarring te ontstaan, met het gevaar dat van alles er onder be-
grepen kan worden en zulks te gemakkelijker, naarmate men vager is
in de omschrijving van de weg waarlangs man deze internationale
samenwerking beoogt te bereiken.

Mat name is het moeilijk om behoorlijk hoogte te krijgen van
de bedoelingen van verschillende bewegingen die zioh met het
signatuur "wereld-federalisme" aandienen»

Bijzondere aandacht verdient ook het "Atlantisch federalisme"
dat steeds meer op de voorgrond komt.

II. EElf DUIDELIJKE POSITIE-BEPALING VAH HET EUROPESE FEDERALISME
TEMIDDEN VAN DEZE VERWARRING IS NOODZAKELIJK.

Hat Europese federalisme zal een duidelijke indruk moeten ge-
ven van 21 jn doelstellingen, waarbij zijn positie ten aanzien van
andere vormen van federalisme scherp gemarkeerd dient te worden»

• De doelstellingen van het Europese federalisme zijn samengevat
in een duidelijk en concreet programma, dat, vrij homogeen in de
verschillende landen gesteund wordt door de daar werkzame Europese
federalisten. Deze eensgezindheid is vooral te danken aan de rela-
tief grote verwantschap In opvattingen en denken van de verschillen-
de Europese volken. Nagegaan dient te worden wat dit Europese fede-
ralisme gemeen heeft met en in hoeverre het andere aspecten ver-
toont als het Wereld federalisma, voorzover van dit laatste een
uit de aard der zaak algemene karakteristiek te geven is..

lila ALLE SEDERALISME GAAT DIT VAN DE ERKENNING VAN ENKELE-
VOOR BLKE MAATSCHAPPELIJKE SAMENLEVING ONMISBARE GRONDBE-
GINSELEN.. IN DE EERSTE PLAATS STELT HET ALS ONONTBEERLIJKE
VOORWAARDE DE GEESTELIJKE VHIJHEID VAN DE ENKELING. IN DE
TWEEDE PLAATS WEET HET IEDERAUSME.DAT BIJ EEN INTERNATIO-
NALE SAMENWERKING AAN DE SAMENSTELLENDE DELEN HET EIGEN
CULTUURLEVW EN ANDERE WERKZAAMHEDEN, DIE ZIJ ZONDER SCHADE
VOOR HET GEHEEL Eff DE ANDEREN BE#ER ZELF KUNHEN DOEN, VER-
ZEKERD DIENEN TE BLIJVEN.

Alle federalistische bewegingen hebben, voorzover zij werke-
lijk federalistisch zijn, de erkenning van de gelijkberechtiging
der samenstellende delen en het recht op primaire zelfbehartiging
van daartoe geëigende werkzaamheden. Alle federalisten streven

C 62 - naar -•
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naar internationale binding en samenwerking, hetzij in groter of
kleiner verband. De meesten erkennen, dat deze samenwerking dient
te gesohLeden op alle maatschappelijke terreinen: zij moet der-
halve omvatten culturele, sociale, economische en ook (voor eo-
lang nodig) militaire integratie. Alleen door deze integratie
kan Juist de voorwaarde vervuld worden, die aller uitgangspunt
is: het waarborgen voor alle mensen van geestelijke vrijheid en
ontplooiingsmogelijkheden, een ordelijke en rechtvaardige «aswa-
;."~'~as, persoonlijke en geestelijke veiligheid en een redelijk
welvaartspeil. Alle federalisten oenen ook, dat juist terwille
van de in deze uitgangspunten genoemde onvervreemdbare menselij-
ke waarden ruimte moet worden opengehouden voor het eigen leven
en ontplooiing van de eigen cultuur der samenwerkende landen en
volken. Alle federalisten aohten, naar dit maar enigszins toe-

ƒ laatbaat is vanuit het gezichtspunt van het geheel, ook op andere
' gebieden van het maat schappelijk leven zoveel mogelijk autonomie

en decentralisatie een dwingende voorwaarde voor deze samenwer-
king. Ook dienen waarborgen aanwezig te zijn tegen ontaarding .
van de samenwerking tot een hegemonie van een of enkele der deel-
nemers over de anderen. Alleen op deze wijze zal de door alle
federalisten geveeste integratie een gelijkberechtiging voor
allen verzekeren.

TVT AT.T.-R WERKELIJKE FEBERAMSTBN C ONSTATEN ALS FEIT. DAT IN HE
WEHELD V/K VANDAAG HE ONAPHJSïKELIJKHEID HER NATIONALE STATSJ
HBB?T PLAATS GEMAAKT V OCR ONDERLINGE AFHfflTKELIJKHEID, WAAR*
DOCK VAN EEN ONHBHSZTE NATIONALE SöOVBHEINITEIT IN felTE
NIET MEER KAN WCRDEH GESEROCEIJ, DE HANDHAVING VAN DE SCHIJN
VAN SES QNBEHRKTE NATIONALE SOUVEREINIIEIT STAAT DE DOCR
ALLE lEEERALISTEH SBVZBSSTE CHTWIKKELING IN DE THEO»
Hei is een in de kring van federalisten algemeen aanvaard

standpunt, dat een volledige of bijna onbeperkte nationale gezags-
uitoefening der verschillende staten en het daarmede samenhangen-
de primaat van de nationale belangen bij alles wat ten dienste
van een volk moet geschieden als grondslagen voor het nationale
en het internationale welzijn niet meer bruikbaar zijn. Ver bul-
ten de kring der federalisten is deze overtuiging hoe vaag en on-
bewust ook, doorgedrongen* Men weet, dat een vasthouden door Be-
geringen en Staten aan de i schijn van het-onbeperkte zelfbeschik-
kingsrecht of ook nog maar een poging daartoe, deze samenleving

~ en dus ons allen, naar de chaos moet leiden. De ernstige desillu-
aie en bron van veel onbewuste vrees is juist het feit, dat de
verwachte integratie na deze oorlog niet of bijna niet gekomen is.

Natuurlijk wensen alle federalisten, dat alle volken aan de
wereld deze waarheid niet alleen zullen erkennen, maar.ook bij
hun optreden ten gunste van een sterkere internationale samenwer-
king zullen willen verwerkelijken.

Dit streven naar een concrete en hanteerbare internationale
gezagsuitoefening over alle deelnemende landen, gedragen en ge-
controleerd door de burgers dezer deelnemende landen zonder enige
discriminatie of bevoorrechting, is het principiële en positieve
uitgangspunt van alle federalisten. Hét is tegen niemand gericht,
mnar zou zich kunnen en moeten beschermen tegen diegenen, die
- de noodzaak van federalisrti&he integratie wel of niet met de
mond belijdend - in concreto niet bereid zijn om stappen te doen
die tot gevolg hebben, dat eigen souvereiniteit en gezag onder-
geschikt worden aan een 'internationaal gezag. Alle federalisten-
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mcatsn in ieder msns of in ioder volk, die eigen macht versterken
ot> dan hun nationale macht uiteindelijk hanteren om anderen te over-
heersen, e.on ernstige bedreiging aien van vrijheid, welvaart en
waardigheid vsa allan,, Kortom federalisme en imperiaiiane (van feo-
dale machthebbers, van moderne dictatoren of van partijen, die an-
dere groepen onderdrukken) staan principieel onverzoenlijk tegen-
over elkaar, D$ze tegenstelling, kan alleen definitief worden opge-
heven doordat een van beide bszwljkte Elke mogendheid of elk volk,
die samenwerking slechts kunnen zien in de vorm van onderdrukking
van anderen, moeten vijanden zijn van elk federalisme (in welke vorm
dan ook). Daarbij erkent men ook in federalistische kring, dat in een
federale samenwerking een volledige gelijkheid van invloed van klei-
ne en grote naties geen absolute voorwaarde behoeft te A. jn. Maar
wel dient daarbij de erkenning, van eigen levensvormen en het eigen

f aandeel in da samenwerking van elk der deelnemenden als onmisbaar
' voorop te staanc

7, TEN AANZIEN VAN IE OP K03TB TERHEJN BEREIKBARE RESULTATEN
BESTAAT ER EEN BELANGRIJK VERSCHIL TS D03L EN STREVEN TUSSEN
ST1RCUESE- EN. WBRELDÏ'EDERALTSÏEN,,

Hoewel er dus bij alle werkelijke federalisten gemeenschappe-
lijke uitgangspunten bestaan, dient de uitwerking dezer uitgangs-
punten in concrete doelstellingen nader bekeken te worden» Op welke
ï.i.1so vtil nen.tm devlntoflswtla 03? korte termijn.verwezenlijïen?
Hot l s eo'n ntat'-tè cd*]ió:;n;2n faii. rla-c -.la beraidheid en do rijpiieicl
voor internationale samenwerking (hoezeer ook bij velen in geringe
mate aanwezig) in verschillende delen der w ereld en in verschillen-
de landen nog in een zeer verschillend a tadium zijn. Er zijn nog
zuiver imperialistisch Ingestelde mogendheden en er zijn nog totaal
onderdrukte volken in deze wereld. Bij dezen ontbreekt de wil of
de mogelijkheid om aan een integratie mee te werken, waarin ei j zich
als een meer of minder belangtijk deel aan het geheel ondergeschikt
hebben te maken. Er zijn ook verschillende volkeren, die nog niet
in staat zijn oip naar binnen en buiten de verplichtingen na te komen
van een invoeging in een internationale samenwerking. En, wat voor
een concrete integratie op kleiner of groter schaal een positiever
motief is, er zijn een aantal landen, die o.m. door hun geografische
onderlinge positie, maar vooral door eenzelfde peil van het culturele
en sociaal-economische leven voldoende directe mogelijkheden voor een
verwerkelijking van een federatie bieden.

( VI.. DB WBRELD?EDERALISIBN VEROORDELEN EIK STREVEN NAAR INTEGRATIE.
UI E NIET ALLEN OP HSTZELïEB MOMENT OMVAT. BE EUROffiSE EEDERA-
LtSTEN DAARH5TTBGBN ZIJN OVERTUIGD DAT MEN EKE VERWERKELIJKING
VAN DE GEWILDE SAMENWERKING DOOR DEZE ABSOLUTE EIS BLOKKEERT.
ZIJ IBPBN, DAT ms MET INTEGRATIE MOET BEGINNEN, DAAR WAAR DEZE
INTEGRATI3 DOCR EEN GENOEGZAAM AANTAL DEELNEMENDE LANDEN IN ZO
GROOT MOGELIJKE MATE VERWERKELIJKT KAN WORDEN. ZIJ WIJZEN DE EIS
VAN DE MBESTE WERELDIBDBR-OISTEN Aï, DAT EEN INTEGRATIE IN KLEI-
NER DAN WERELD-VERBJWD NIET VAN ECOfOMISCHE EN MILITAIRE AARD
MAG ZÏJÏlc-

De wereldfederalistan aanvaarden als enig mogelijke samen-
werking een binding, waarin HüSder uitzondering alle landen ter we-
reld zijn opgenomen. Zij menen niet mat gemeenschappelijke arbeid
te mógen beginnen, zolang nog niet allen bereid tot de samenwerking
zijn. Zij gronden deze in wezen alle Integratie verlammende .els op
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de vraeS; dat alke integratie van een deel der wereld nieuwe "span-
ningen en teganstelliagsn moat oproapen» Het Europese Federalisme
is van mening, dat men.op deze door de wereldfedaralisten gawenste
wijze in deae versplinterde wereld; waarin de bei-eidheid tot samen-
werking op verschillende plaatsen niet in eenzelfde stadium verkeert,
nooit tot een begin van effectieve binding onder een internationaal
gezag zal komen o Ean gemeenschappelijk minimum van ideen en doelstel-
lingen is nodig, en die vindt men voorlopig slechts in een beperkte
kring in een deel van Europa en ;Amerikar Bat Europeaa Federalisme
erkant. dat in daza integratie van beperkte omvang een gevaar van •
blokvorming kan liggen, maar zij aoht het gevaar voor de gehele we-
reld veel groter wanneer alle integratie zou uitblijven doordat men
in beperkte kring niet sou kunnen of willen beginnen, alhoewel de
mogelijkheden ervoor aanwezig zijn. Bovendien zijn de gevreesde
tegenstellingen en spanningen1 ditotijls reeds door andere oorzaken
voorhanden , voordet zij door welke blokvorming ook veroorzaakt
zouden kunnen worden, Het is juist mogelijk een deel der bestaande
tegenstellingen reeds binnen het gebied van de beperkte integratie
te liquideren, doormiddel van samengaan. Reeds vroeger zijn te
hoge verwachtingen gekoesterd van een internationale gemeenschap,
omdat deza gemeenschap door het blota bestaan der internationale orga-
nisatie in feite aanw ezig werd geacht te sljn, terwijl zij nog
sleohts in beginsel en als-leidinggevende idee bij de opbouw van de
gezamenlijke arbeid was aanvaard» Met alle waardering voor de arbeid
die op sommige gebieden door deze voor-oorlogae organen (vooral de
Volkenbond) verricht is, menen de federalisten dat er meer kansen
door daadwerkelijke samenwerking bestaan, als man aanvangt met een
kring, die van te voren een duidelijke verwantschap aanvaardt en
bereid Is om een concreet Internationaal gaeaguitoefenend orgaan
te stellen boven de eigen nationale autoriteiten,

De Europese federalisten richten hun streven en hun werk-
kracht op integratie daar, waar deze nu reële kansen biedt. En
zij steunen daarbij mede op de ali-emena erkenning, dat vooral de
in eikaars nabijheid liggende volken wel met elkaar zullen moeten
samenwerken, omdat zij steeds maar afhankelijk van elkaar worden.

vandaar dat het Europese Federalisme op het standpunt staat,
dat de enige weg naar een wereld-samenwerking moet gaan via integra-
ties in beperkt verband, om in een volgende phase deze integratie
steeds verder uit te b ouwen „

Voor da bewoners der Europese landen is het meest voor de
hand liggende beperkte verband een federalie van Europese Staten.

' " S&ewel ha* &•** oVr»'*Jr ^uoaon Yao lo 83c4owSr3Sü30:;ju?*!i!3elJ
oiöt-lö &lic rv>vn3, iitj's ,,/*v?2't "ftor "c iian.-". • li j;isnuo ootief bohpixPfe—to
«Tja voor aari« en sluiting, vindt het Europees".reaeïa.Lisme steun in
zijn streven in de resultaten, bereikt bij de Benelux-samenwerking,
die, hoewel oorspronkelijk bedoeld els een economische en financiële
integratie, nu ook rijp begint te w orden voor aanvaarding van ge-
mee nsohappa 11 jke staatkundige organen. Ongetwijfeld zullen de Bene-
lux-landen in enigerlei vorm deze economische, financiële, sociale
en culturele samenwerking moeten bevestigen door een stuk interna-
tionaal gezag. De Benelux-landen zullen zioh eohter realiseren dat
hun samenwerking aan betekenis zal verliezen al naar mate de Euro-
pese integratie effectiever zal worden.

- VII.-
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VU. BIJ DB rBhrfKZ.fcJllIJkj.flU VAN DS EEH02ESE SAMENWERKING KOMT KEK

VOOR V3IE MCEIIIJSHBDEif TE STA/», DEZE NEJGS KIBÏ WEG, DAT BB
GEVOLGDE HES DB JUISTE IS. ECf DAT WIJ MET UB EUROIESE SAMEN-
IEVING IS HEET BELANGRIJK GUNSTIGER POSITIE ZULIEN ZIJN GEKOMEN
WANNEER DB EUROPESE SAMENWERKING IN ESN SNELIER TEMPO DAS TOF
Hu TOB HET GEVAL WAS, VERWBZENII JET WCEDT. HET EUROPESE BEDE-
RALISMB MBBKT. DAT DEZE SAMENWERKING HOOIT SIEECTIEI1 KAN ZIJN,
INDIEN BR GEEN STOK EUROPEES HE GERINGS GEZAG EK OEEN WERKELIJK
CONTROÏEHEND EUROPEES' P/KLEMENTAI R ORGAAN IS,

Aao de juistheid van de Europese integratie doen de vele
belemmeringen en moeilijkheden, die bij de praotisohe verwezenlijking
nog in da weg blijken te staan, in wezen niets af. Do grote belemme-
ring blijft nog de neiging van verschillende Europese Regeringen,
om zich tooh zoveel mogelijk sohuil te houden in het kader van hun
nationale belangen en de onverkorte handhaving vag hun nationale
gezagsuitoefening. In alle Europese landen, het een meer, het ander
minder, is deae neiging nog aanwezig, en heeft als gevolg, dat voort-
durend de groei nas*1 sterke integratie nnderbroken wordt.

In alle Europese landen, het één meer, het ander ., JLB deze
neiging nog aanwezig, en heeft als gevolg dat voortdurend de groei
naar sterke integratie onderbroken wordt.

In de discussie over de te volgen weg komt een belangrijk
verschilpunt naar voren: Zal men de samenwerking tot stand brengen
langs de z.g. functionele weg (die tot nu toe voornamelijk werd toe-
gepast bij de opbouw van de Benelux) waarbij men op cultureel, soci-
aal, financieel en economisch gebied tot voor alle deelnemers gelden-
de praotisohe regelingen komt, die tooh vermoedelijk voor de handha-
ving en uitvoering op de duur tooh wel gemeenschappelijke organen
zullen kennen. En deze zullen dan ook wel internationaal gezag moeten
hebben, dat dan ontleend is aan het nationale gezag der deelnemers.

Of pakt men de zaak van de andere kant aan. en brengt direct
een gemeenschappelijk internationaal orgaan (b. v. in de vorm van een
federale Europese thie) tot stand, dat eigeö bevoegdheden verkrijgt
en -voor alle deelnemers bindende regels kan vaststellen.

De eerste methode ia behalve in de Benelux-samenwerking ook
toegepast bij de economlsoh-financlele samenw erklng in de O.E.E.S.
te Parijs, die regelen opstelt voor het onderlinge verkeer van de
West-Europese landen. De tweede, de federalistische weg, heeft een
begin gevonden in Straatsburg, waar de Ministers van Buitenlandse Za-
ken van de bij de Raad van Europa aangeslotenianden eun klein begin
van qen Europese Regering aan het vormen zijn, -on waar een Raadgevend
Europees Parlement is Ingesteld, dat op nog bescheidener wijze gaat
jroberen de Europese Volksvertegenwoordiging te worden. Baar federa-
listische overtuiging dienen inderdaad dit Parlement en deze Regering
Europa te gaan regeren, belast met een eigen internationaal gezag
en dit gezag zal ook op ingrijpende wijze leiding moeten geven bij
de totstandkoming van de samenwerking op vele verschillende maatschaD-
pelijke gebieden.

De Europese Federalisten zijn dankbaar voor het begin van
Straatsburg, maar. het werkelijke Europese gezag moet naar hun mening
in Straaterburg nog komen, en wel met spoed. Zij zien in de gebeurte-
nissen te Straatsburg in leder geval een overtuigende aanwijzing voor
de onvermijdelijke komst van een Europese federatie. Elke vertraging
in dit proces is een ernstige tegenslag voor de Europese volken.

VIII, HET BDROHSE PEDBRALISME KAN OTJZEN OP DE CONCRETE RESULTATEN
DIB 5CBN AANZIEN V./E EEN EÜROBESE ÜEDERj'iTIE REEDS BEREIKT ZIJN.
HBT reRElD-IEDERALISHE KOM? HIET VERDER DAN PLATONISCHE VERKLA-
RINGai TBN GUTSTE VAN EBU WERELDREGERING EN HET AFWIJZEN VAN
HBT BOROBBSE IBDERAHSME ALS BLOKVORMING, GERICHT TEGEN EEN
BEPAALDE MOGENDHEID.
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Hat.Suropooo Podoralismo heeft met Straatsburg enige oonarete re-
sultaten bereikt, hej: Wereld-Pederalismopropageert de realisering
van nog wol aeer verliggende idoalon, en geeft algemene verklaring
gen in doso zin uit, of werkt met pamflet3es waarop de namen en
portretten voorkomen w..;a invloedrijke personen, die het wereld-
iVocleralisme zouden steunen. Met alle waardering voor de beginse-
lan van hot wereldfodoralisme, mist hot Europese Federalisme daarin
eon urgentio-programma, waarin wordt aangegeven, langs welko oon-
orota lijnan de verworkelijking en eon fodorale woroldregeling
wordt ncigc streef d. TJO wsreld heoft niet zo erg veel tijd meer.

IX, HS BEDREIGING VAN DE EUROPESE VRIJHEID MAAKT EEN HECHTE AAN-
EENSLUITING VAN EUROPA DES IE DRINGENDER. HEI EUROPESE FEDE-
RALISME ACHT ZICH MEDE GEROEPEN OM EUROPA TEGEN ONDERDRUKKING
EN TERREUR DOOR IMPERIALISTISCHE MOGENDHEID TE BESCHERMEN.
HET WEHELHB-EDERALISME SCHIJNT GEEN AANDACHT VOOR DEZE BEDREI-
GING TE KUNNEN OP TE WILLEN OPBRENGEN.

Het streven naar een krachtig samengaan in Europees verband
wordt helaas In sterke mate bevorderd door het feit dat een volk,
althans de maohten die dat volk naar willekeur regeren, een poli-
tiek nastreven die zuiver nationalistisch en imperialistisch Inge-
steld er op gericht is om de Russische hegemonie over vrije Europe-
so volkeren te vestigen, met alle middelen, die daarbij in die
kring gebruikelijk zijn. Natuurlijk is de Russische Regering niet
bereid om andere volken te erkennen als vrije en gelijkberechtigde
partners in een federale internationale samenwerking. De Russische
internationale doeleinden zijn uitsluitend gericht op de stlohting
van een wereldrijk, waarin de belangen der anderen rigoureus onder-
geschikt zijn aan de belangen van de regerende maohten in Rusland,
die zowel in de internationale betrekkingen (U.N.O., blokkade van
Berlijn) als intern in de Europese landen(vijfde colonne) maar één
middol hiervoor gebruiken: het teweegbrengen van onrust en »haos,
het oproepen en aanwakkeren van sociale tegenstellingen (stakingen),
ena. als voedingsbodem voor een naar Rusland gerichte sympathie en
een daarmede samengaande verzwakking van de weerstandskraoht tegen
de Russisoho en bolsjewistische ondergraving van alle krachten die
haar strevon weerstaan.

Hot streven naar Russische en bolsjewistische wereld-hegemonie •
is principieel in strijd met elk federalistische beginsel. Een fede-
ralist die zwijgt over deze fundamentele tegenstrijdigheid, is geen

' federalist meer, maar heeft om een of andere reden het federalisme
(althans in zijn hart) afgezworen, en Is in feite overgegaan tot
hot verlenen van hand- en spandiensten aan de grootste antipode van
het federalisme. Het federalisme houdt Immers de geestelijke vrij-
heid van de enkeling en de autonomie der samenwerkende delen hoog,
en daarmedo zijn concentratiekampen, zuiveringen en massa-nbekenta-
iiissen" in tegenspraak.

Niemand, ook de moest onbaatzuchtige en principiële pacifist
niot, kan ontkennen, dat de Sowjet-Unie deze door Europa hartgrondig
vorafsohuwdo en tot het eind toe te bestrijden doelstellingen na-
streeft, en zich erop voorbereidt, haar maohtsuitbreiding met alle
middelen, o.a. één van de grootste militaire maohten tor wereld te
bereiken. Het heoft geen zin meer de ogen voor deze realiteit te

O f.T
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Bluiten, want dan zouden wij hetzelfde doen als al die goodwillen-
do Europoanon vóór 1940, dio "bewust of onbewust do ogen sloten voor
hctgoon in Duitsland cebourdo, omdat zij niet kondon of wilden
geloven, dat er concentratiekampen bestonden. Europa kan niet an-
dörs ''-'•'-" als do enige haar bedreigende imperialistische mogend-
hoid Rusland te zien»

X. EUROPA ZAL DE COMMUNISTISCHE BEDREIGING SLECHTS AFDOEND KUNNEN
WEERSTAAN. INDIEN HET EEN REDELIJK LEVENSPEIL VOOR ALLEN ZAL
TOTEN TE BEREIKEN EN TE HANDHAVEN. DAARHAAST ZAL VOORLOPIG EEN
SYSTE3I VAN COLLECTIEVE VEILIGHEID DOOR EEN SAMENWERKEND EUROPA
VERZEKERD MOETEN WORDEN,

Europa,kan doae van buiten en binnen komende bedreiging alleen
Wv .irstaan indien in do Europese landen een redelijke en rechtvaar-
dige eocialo verdoling en eon redelijk welvaartspeil voor allen
tot stand komt en gehandhaafd wordt. Dat is alleen mogelijk wanneer
Europa oen nauwe samenwerking aanvaardt. De vestiging van de Euro-
pcso fodoratie kan ook vanuit dat gezichtspunt niet meer uitgesteld
worden. Bovandienmoot helaas, 5 jaar na het eindo van de tweede
wereld-oorlog, erkend worden dat blijkbaar het Russische on bolsje-
wistische imperialisme! maar één hinderpaal op haar weg als ernstig
beschouwt! een vastbesloten en eensgezind Europa, dat als het moet,
bereid is haar vrijheid met allo beschikbare middelen te verdedi-
gen. Daarom en alleen daarom is een effectief werkende Europese
legermacht nodig dio in staat is zo krociiög mogelijk doze Europese
overtuiging op beslistewijze met de daad mogelijk te bevestigen.
Het grote belang van oen dergelijk Europees leger ligt vooral in
do preventieve werking. Ware het er niet, dan zou de verleiding
om, net als 3?uitsland in 1939, suooesievelijk allo Europese landen
ónder do hegemonie der overweldiger te brengen, veel groter zijn.

Het is vanzelfsprekend dat do volken van Europa bereid zijn
om bij deze verdediging van het Westen de hulp te aanvaarden van
elke gelijkgezinde die oveneonc niet geneigd ie te wachten met het
verzekeren van eigen veiligheid, wanneer die van de buurman reeds
aangerand wordt. Zolang onze medestanders in dit systeem van collec-
tieve veiligheid niet verder willen gaan dan het met ons aanvaarden
van wederzijdse bijstand in geval van de aanval door derden, zijn
wij bereid bun als aodanig te aanvaarden. De Europese verdediging
ie voor het Federalisme primair, maar de uitbreiding hiervan tot
de Atlantische sfeer ontmoet natuurlijk instemming wanneer het dui-
delijk is, dat een werkelijk effectieve samenwerking reeds (om be-
grijpelijke redenen) tot deze sfeer kan worden uitgebreid.

XI. HET WEHE1DÏEDERALISME STELT GEEN ANDERE EISEN AAN DE DEELNEMERS
VAN EEN EVENTUELE WERELDREGERING. DAN DE BEREIDHEID TOT DEEL-
NEMING IN DE TEGENSTELLING DIE ER TUSSEN HET DEMOCRATISCHE
WEST-EUHOPA EN HET DICTATORIALE RUSLAND BESTAAT, ONTWIJKT HET
DE KEUZE VAN EEN DUIl̂ LIJKE UITSPRAAK. HET GEEP? GEEN ANTWOORD
OP DE VRAAG NAAR DE F.3DERALISTISCHE BETEKENIS l AN HET BI DE
PRAOTIJK BLIJKEND RUS ilSCHE STAIÏDPÜNT

Het WoreldfederaliflTn ontwijkt in zi;,n uitsp -aken een disous-
uio on koi't geen duidelij^ stellingname ten aan ien van do tegen-
stelling tussen het op Fedv- -alismo gerichte West 41 en het Imperia-



-8-

listisohe Oosten, Het gaat met het ontwijken van deze tegenstel-
ling, dio in onze samenleving een 'beslissende moet zijn bij de be-
oordeling van do houding die wordt Ingenomen ten aanzien van pu-
blleko zaken zover, dat hél; communistische meelopers niet alleen
in haar rijen toelaat, maar hun ook in allerlei leidende functies
plaatst. Boze blijken dein ook op wereld-federalistische vergaderin-
gen het Wereld-federalisme te misbruiken door het propageren van
doelstellingen die de mogelijkheid van deelname van Rusland aan een
algemeen wereld-federalieme suggereren. De werkelijke bedoeling
daarbij is het verzwakken van de waakzaamheid tegen de werkelijke
Buaaisohe bedoelingen en de mensen hieromtrent te misleiden,, bene-
vons medewerking aan de communistische z.g. nVredes"-propaganda.
Mon maakt daarbij gebruik van de steun van pacifistisch ingestelde

/"' mensen, die nog niet tot de ontdekking gekomen zijn, dat er ook wel
' enige aandacht aan de Russische bewapening gewijd dient te worden.

Daarover wordt echter door meelopers en communisten gezwegen, en
zo gesuggereerd dat deze niet aanwezig zou zijn.

In wezen is deze neutrale houding van het wereldfederalisme
(dio natuurlijk bij do overgrote meerderheid van zijn aanhangers
geen bewuste steun aan het bolsjewistische streven is), dezelfde
als die welke in vele Europese landen in de jaren voor 1950 werd
ingenomen, waardoor men juist zo'n gemakkelijke prooi van het
Duitse imperialisme word. Alleen door een besliste gemeenschappe-
lijke houding van West-Europa kan oen herhaling van 1950 voorkomen
worden. Juist door de vrees-houding van de neutraliteit roept men
dat wat men vreest op.

Er is natuurlijk geen sprake van dat het Woreld-fedoralisme
ook maar een schijn van kans zou krijgen om haar ideeën in de we-
reld aohter het IJzeren Gordijn met een klein deel van do 'bewe-
gingsvrijheid te propageren, die men in de Westerse landen geniet.
Natuurlijk wil men daar geen federalisme en natuurlijk worden do
volken daar volkomen onkundig gelaten van het streven van het We-
reld-federalisme, Rusland is natuurlijk niet bereid (dat is Immers
in de Verenigde Naties duidelijk gebleken), om ook maar een snipper-
tje van zijn absolute macht en zelfbeschikking over t e ..dragen aan
een internationaal gezag waaraan ook Rusland zioh zou moeten onder-
schikken, ook niet wanneer dat gezag een wereldfederale regering
zou zijn.

Hot is overigens opmerkelijk hoe sterk het Wereld-federalisme
/- aanhang Vindt in dio landen, waar men zioh in het bijzonder liever
( niet verplicht tot klare uitspraken over de huidige internationale

verhoudingen. Zo is het Wereldfederalisme (dat tot niets verplicht)
in de Scandinavische landen bij velen populair, terwijl er weinig
aandacht voor het Europese federalisme bestaat.

XII. HET WERELDFEDERALISME IS TE VAAG EK DAARDOOR BEWUST. OP ONBE-
WUST IN DE POSITIE VAN HET HAND EN SPANDIENSTEN VERLENEN
AA» HET RUSSISCHE NATIONALISME. HET EUROPEES FEDERALISME BE-
SCHOUWT DE TOTSTANDKOMING VAN EEN FEDERAAL EUROPA ALS EEN STAP
OP DE WEG NAAR EEN WERELDFEDERATIE.

In dat verband staat het Europese Federalisme met belangstel-
ling tegenover het in de Verenigde Staten en in Europa sterker

Qgo wordende streven naar een Atlantische Federatie, die ala eon vol-



gondo stap kan worden beschouwd.

(Aanvallend commentaar hierop 20! worden gegeven door do Heer Brij-
nen).

XIII. ENIGE NADERE AANDUIDINGEN OVEH DE STRUCTUUR VAN DE WERELD-
ï-EDERALISTISCKE BEWEGING.

Erg evenwichtig on degelijk ziet de weroldfederalistisohe Vewe~
ging er nog niet uit. In Nederland alleen bestaan er een aohttal
weroldfoderaliBtisoho organisaties, meestal van kleinere omvang,
dio elkaar bovendien nog heftig onderling bestrijden, maar deson-
danks allon aangesloten zijn bij do"WORLD MOVEMENT for WORLD EEDE-
RALGOVERNMENT, waartoe ook de z.g. "wereldburgers" en talrijke

r vredesbewegingen behoren. Deze W.M.f.W.P.G. heeft grote aanhang in
( do Scandinavischo landen onder mensen die het raadzaam achten een

strikt neutrale houding (soms zelfs een welwillend neutrale hou-
ding) tegenover de Russische en bolsjewistische politieke bedoe-
lingen in te nemen. Ook in Duitsland vindt het wereldfederalisme
sterke aanhang in die kringen, dio (nog) geen partij willen kiezen
In de Ideologische tegenstelling tussen Oost en West. Er is in deze
woreldfederalistisohe kring een sterke neiging om zioh to keren
tegen regionale federaties die ook economisch en/of militaire sa-
menwerking zouden inhouden. Dat mag kennelijk pas als de wereld-
regering er eenmaal ie. Het wereldfederalismo In deze vorm keort
zioh zeer beslist tegen het Europees federalisme. Het is van me-
ning, dat een wereldregering alleen heeft te zorgen dat er geen
oorlog meer komt, met uitsluiting van de verzorging van maatschap-
pelijke samenwerking op alle gebieden.

XV. DE VOLGENDE ORGANISATIES ZIJN BEKEND»

a. Werkgroep ter verdieping van de wereldfederalistiBohe gedachte.
Voorz. Dr. C.J. Schuurman, psychiater te Amsterdam.

b. Nationale. Stiohting Propaganda, voor ge.derale Wereldregering.
Gevestigd ten nuize van de voorzitter Ü.A.C, van der Kraan te
Rotterdam, Probeert geld bijeen te zamelen door het toezenden
van circulaires aan geselecteerde adressen.

o. Beweging voor Wereldfederatie^
Voorz. prof1, krT̂ .W/'d'e'Vrïë'B, hoogleraar aan de Handolehoge-
achool te Rotterdam. Deae groep wil in 1950 een werelconstitu-

( ante bijeen brongen, die gebaseerd is op een "wereldverkiezing"
(elk land één afgevaardigde per 10 millioen inwoners). Propa-
gandist is de Heer Rodrigues Brent te Bergen (N.H.).

d. Het intrirnatipnaal legioen der Wereldburgers (Korte Poten 57,
Den Haag). Leider is de Heer F.F. Kramers. Sterk anti-militai-
rlstisoh ingesteld. De Heer Kramers is directeur van do "Amster-
damse Bontoentrale". Hen gebruikt bij de propaganda de portret-
ten van oon aantal kamerleden van verschillende partijen.

e. Wereldfedêraliaten Beweging Nederland.
Voorz. Dr. J. Hardon. psychiater, Aan deze organisatie werken
o.a. moet Dr. J, Sluijs, Dr, J.M.E.M.A. Zonnenberg en drs. H.
J. Nannan, benevens Mr. Ï..B. van de Muijzenberg, die o.a. trans-
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lateur van hot porsagcntschap Tass is. Deze organisatie heeft on-
geveer 8000 leden on is do grootste* Deze organisatie publiceerde
samon not du hierna volgende oon aantal brochures geschreven door
Prof. Dr. M.J. 3irk3, A. Viruly en Prof. Dr. J. fiomein.

f,. Nederlandso Jonearpn Federalisten.
Dozo oorspronkelijke groop ïs gesticht door de wereld f eVïeraliatjL-
soho Bowoging Nederland(o;, waarmco uit de aard een band bestaat»
g. Nederlandso .Studenton, Vereniging voor WoroldreohtBorae.
Tevens geïnteresseerd bij do Verenigde Naties en de Europese Be-
woging. Orgaan "Orbis Torrarum" Rodaotour R, Wolf, die in het Mei-
nummer 1949 eon fol artikel togen het Atlantisch Paot schreef.

h. Divorso nog kleinere groepjes.

( XVI,De praotijk van verschillende dezer groepen is dikwijls gericht
tegon internationale overeenkomsten on nationale maatregelen,
dio bedoeld zijn om onze democratische vrijheden te verdedigen.
Ken zeer groot aantal leden ia zich echter zeker niet bewust van
eon opzet in deze richting»

Op verschillende vergaderingen spreekt men zich uit tegen het
Atlantisch Verdrag, aangezien dat in do Sovjet-Unie een gevoel van
onviligheid zou wekken. Dat het een louter verdedigend karakter
draagt wordt nimmer in het lioht gesteld, terwijl ook nergens
blijkt, dat men zich tegen Russische bewapeningspolitiek zou keren.

Hen keert zich togen de Europese Beweging, aangezien deze zou
voeren tot blokvorming, die de U.S.S.R. als een bedreiging zou
kunnen opvatten: Nimmer eohtor hoorde men de wereldfederallsten
zich keren tegen de blokvorming aan gene zijde van het iJzcren Gor-
dijn.

liet name de "Wereldfoderalisten Beweging in Nederland" stelt,
dat de "eenstemmigheidsregel" - waarmede zij het "veto-recht" be-
doelt - do basis zou vormen van het federalisme. Zij dient daarmede

( de veto-politiek van do U.S.S.R., die daardoor n.b. de organisatie
der Verenigde Volkeren krachteloos maakt. Op leidende plaatsen in
do,groepen dor wereldfederoliBten ontmoet men herhaaldelijk lieden
van wie algemeen bekend mag worden verondersteld, dat zij met het
communisme en de Sovjet-Unle sympathiseren» Een groep van dergelij-
ke sympathisanten heeft zelfs do 16 "Richtlijnen" van de WKBN ont-
worpen.

f Men keert zich togen de wapenleveranties, die voor de verde-
1 diging van Nederland noodzakelijk moeten worden geacht.

Op verschillende vergaderingen bespreekt men de wenselijk-
heid van dienstweigering. Hierbij wordt dan gezegd, dat de wereld-

" federalisten te dien aanzien als zod̂ iig geen standpunt innemen,
maar komt tegelijkertijd duidelijk naar voren, dat de spreker of
spreekster voorstanders van dienstweigering zijn, waaruit de aan-
wezigen dan verder hun conclusies kunnen trekken. Verschillende
sprokersop bijeenkomsten van wereldfederalisten vertellen hun
vergadering, dat zij "uit de Europese Beweging" hebben moeten tre-
den, omdat zij zich met politieke en militaire blokvorming tegen
de Sovjet-ïïnie niet konden verenigen". J>e wereldfodoralisten stel-
len zich op het standpunt, dat hun "wereldregering" zich strikt
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moet houden op het gebied van het voorkomen van oorlog. Hoe dit zou
moeten (of zou kunnen gebeuren, vertellen zij niet, terwijl aij
kloh varzetten tegen een federale (wereld-}regering, die zioh ook
op aooiaal of economisch terrein zou begeven. De Europese Federa-
listen daarentegen zijn van oordeel, dat een federale regering
slechts nuttig kan zijn als zij zioh juist wel op deze laatste
gebieden begeeft en er naar streeft het levenspeil der betrokken
volkeren omhoog te brengen, aangezien alle "tegenhouden van oorlog"
- indien dit mogelijk en uitvoerbaar zou zijn - tooh ander* sljohts
een tijdelijk karakter zou kunnen dragen. De wereldfederalisten
zouden samenwerken, .met Europese Federalisten i.z. "gemengde studie-
bijeenkomsten" e.d., waarbij zij ook fellow travellers als sprekers
laten optreden. Zij verspreiden bij die gelegenheid ook brochures
door dezulken geschreven.

's-Gravenhage, April 1950

C
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Geheim en persoonlijk.

SS ACIPIVIIBBIT DER "WER3LDFEDERALISIEN" BJ NEDERLAND

In ons land bestonden oorspronkplijk de "Wereld 2enhei:i Beweging"
en de "B-w^ging voor Federale Wereldregering1",die in Maart 194C
samensmolten tot 5e "Wereld Federalisten Beweging'1, die -evenals
de b"ide ceiaponenteti-lid werd van cJe "World Movement for World Fe-
deral Government",waarvan hst bestuur gevestigd was te Genève,10,
Rue Diday.
In het hoofdbestuur van de W.l\B,namen zitting: Dr. C.J. Schuur-
man, voorzitter ; Ir. G.KnÖ3,vice-vpors5.; Mr. C.Sypkens,secretaris;
G.J,Pilo,penningmeesterjïiet P.Eremers,propaganda-en organisatielei
der; Mevr.ïï.v.d.Sluis-Pintelman, Ir.W.Hoogendijk en Dr. P. Thor-
becke, leden. Het correspondentieadrea was gevestigd: Amstel 24,
Amsterdam-Centrum.
Orgaan was: "Het Zaterdagavondblad- De Wereldfederaliat",waarvan
de redaoti° bestond uit: A.Dienaar-Kok en Piet P.Eremers,hoofd-re-
daoteuren, G.H.Honing,redaetie-aecretariB en Prof.Ir. J.N.v.d.Ley,
Mr.L.J.ïlemp van Duiveland,Ir.M.W.Polak,Mr.J. Rfiitama, Dr.C.J.
Schuurman en Mevr.E.v.d.Sluis-Pintelman.
In h= t Comité van aanbeveling vond men D'Aumale>Baron van Harden-
broek, Dr.E.D.Spfilberg van de VPRO Jan van Zutphen en Dr.Sarmt
Stuiveling,maar b.v. ook een befaamde fellow travelier als Prof.
Dr.H.J.Ïos en figuren ala Mevr.H.W.A.Prins-de Kat als vertegenwoor-
digster van de "Vrouwenbond voor Vrede en vrijheid", p.2a oot per-
soonlijkheden gelijk Prof.Mr.C-.W.de Vries,Pedde Schttrer e.a.

De petste brochure van deze grOep opende met vier portretten met
"wpmldvrecle-lievencle " biJsohriften.ZiJ waren die van Paus Pius XII,
president Truman,Bevin en....Andrej Vischinsky.
In'het progranuna, door het hoofdbestuur ondertekend,werd gezegd:
"Het spreekt vanzelf, dat de W,P.B.geen enkele voorkeur kan uit-
spreken voor enigfi levens— of wereldbeschouwing" en ,ook: "Wij zien
de wereldveiligheid,di^ op hpt ogenblik het voornaamste probleem
vormv, slechts verzekerd door wereldfederallam.-> en niet door een
üuropeee federatie,waaraan wij grote,doch slechte culturele en
economische betekenis toekennen.Met de grootste nadruk verwerpen
wij een Europees nationalisme,dat immers lijnrecht staat tegeover
het streven der wereldfederalisten;vele kleine naties vervangen door
é'e'n grote brengt ona in principe geen stap verder;integendeel,zon-
der een P.W.B.betekent deze stap schijn-veiligheid en sohijnwel-
vaart en alle schijn vormt weer een extra gevaar.Voor zover de SUF»
rop»Be federalisten hnt principe van de souvereinlteit der naties
willen aantasten en het wereldfederalisme in 3urope ingang willen
düen vindenjvalt hun streven met het onze samen."

Als insigne werd een cir la l met *en kruis er in gekozen,dat door
C 51



2.

Dr.Schuurman, een Amsterdams payohiater, als volgt wsrdt omsohre-
ven: "een oeroud symbool, dat in de eerste plaats de aarde voor-
stelt. In de tweede plaats de b» stemming van de mens op deze pla-
neet. Ce oirtel is vanouds het symbool voor de onabdLghaid «n het
volmaakte, het kruis betekent de twee fundamentele polariteiten,
die het loven in de mens beheersen, n.l. de vertioale polariteit,
aanduidend» de spanning tussen mens en kosmos en de horizontale
polariteit,aanduidende de spanning tussen individu en gemeenschap.
Uit deze twee spanningen komen alle menselijk» problemen voort.
Daarom betekent het kruis dan ook het menselijk lijden en de cir-
kel het vprmogen.dat elk mens in zioh heeft om de problemen op te
lossen. In de laatste instantie dus het vermogen om het eeuwige in
het tijdelijke te verwerkelijken."

Het verdient in dit verband vermelding dat Drs.Ad. Knaapen, lid
van de Nederlandse Raad,voorzitter van de Jongerenorganisatie van
de K.V.P. en dienstdoend leider van de Tolkshogeschool "Olaertaduyn
te Rookanje, ons mededeelde,dat de Heer A. Dienaar Kok voornoemd
aan zijn inrichting een lezing over het "Wereldfederaliame" heeft
g»houden;waarbij deze het standpunt innam, dat dit als een wereld-
beschouwing diende te worden ge zien,die het Christendom, het Hu-
manisme etc. zou kunnen overkoepelen, dan wel,vervangen. Uit de
aard van de zaak heeft deze lezing,vrij veel moeilijkheden Op-
geleverd .

Het trekt verder de aandacht,dat men in de advertentiekolommen Van
"De Wereldfederalist" annonces aantreft van het "Hoofdkwartier
Adyar" van de Theosofische Vereniging en in de voortzetting van
dit blad,"De wereldburger" een z.g. "weekhorosooop". Voorts b.v.
in "De Wereldfederalist" van 18 De o.1548 een redactionele aanbe-
veling van het boekwerk "Astrologie (Karakter en Lot)" door H.Bunge.

Het hoofdredaoteursohap van de "Wereldfederalist" van de Heer Slet
F. Kremers heeft niat lang geduurd. Reeds voor het pind van 1948
verdween zijn naam uit de kop, hoewel hij nog wel redactionele bij-
dragen leverde. Inmiddels was Dr. J. Suys een prominent medewerker
geworden. In zijn artikelenreeks "Kanttekening bij h*t probleem
van een Wereldfederatie" betoogde hij o.m.: "ZoalB de zaak op het
ogenblik staat, kan ik alleen dit zeggen, dat ik het Europees Fe-
deralisme veel meer wantrouw, dan het wereldfederalisme". Dit wan-
trouwen van Dr.Surs wordt bepaald door de mogelijkheid, dat «Vn van •
die federalisme» ( of beide) eventueel tegenover de Sovjet-ünle
zou(den) kunnen konen te staan. Van h*$ 3urop*es Federalisme lijkt
hem dat zeer waarschijnlijk: • het ia onzinnig om,zoals de U.S.F.
vaak zegt, niet als bruggehoofd van Amerika maar juist als brug
tussen Amerika en Rusland te willen dienen, en dan tegelijk de
Communistische partijen in die T!urop°se gebieden als melaatsen te
willen b»schouwen. Het is h»el onwaarschijnlijk,dat het een werke-
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lijke brug naar Busland zal willen zijn als hef de vrede van alle
partijen,die hebben gestreden tegen het fafisme,dus de communisten-

- inbegrepen,niet aanvaardt".
Maar ook t.a.v, het "wereldfederalisme" ziet Dr. J.Suys gevaren,
aangezien de mogelijkheid bestaat.dat de wereldoon8titutie,die
naar ik meen in 1951 klaar zal moeten zijn, in de Angelsaksische
landen en de landen,die min of meer van hen afhankelijk zijn,wordt
aanvaard,maar niet in de Sovjet-Unie en de van haar afhankelijke
landen, en dat dit zal leiden tot pen campagne tot onderwerping
ven het l&atate weerspannige lid,dat aan het ideaal in de weg
staat, d.w.z. Rusland."

"Meer tot de kern dan een abstracte beschouwing over deze bei-
de vormen van federalisme gaat thans een eenvoudige vaststelling
en wel deee: dat mensen met kruisvaarders-allures tegen Rusland
en tegen het Spmmunisme, het federalisme- of het nu het wereldfe-
deralisme of Europees federalisme ia- slechts kunnen compromitte-
ren. Het is dringend nodig, dat de federalistische bewegingen dui-
delijk stelling nemen daartegenover. Men mag dat verwachten en
zelfs eisen. Wil ik nu mijn beweringen samenvatten,dan kom ik tot
deze conclusie: de wereldbeweging voor federale wereldregering
moet, als op vrede gerichte beweging, zichzelf begrijpen als on-
derdeel van en ondergeschikt aan een wereldbeweging voor de poli-
tiek^ vrede- een naam ,waaraan ik dan ook de voorkeur zou geven,"
In feite betoogt Dr.Suys, die om zijn communistische agitatie
niet benoemd is tot hoogleraar in de politieke wetenschap aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, dat wereldfederalisten
het communisme en de U.3.S.R. niet mo^en becritiseren en naar o-
vereenstemming met Stalins volgelingen dienen te streven.
In zijn voorkeur voor de naam "Wereldbeweging voor politieke vrede"
staat Dr. J.Suyo blijkbaar g°enszin alleen in de "Uorld Movement
for World Federal Government", gezien de namen van aangesloten or-
ganisaties als dp "Asociacion Eacifiata Argentina", Gal Paz 1288
Cordoba,Argentinië* (voorz.Juan Laxarte, 3eor.-gen.M.Santiago Sa-
vary), de "Assooiazione "paz", Via Bruxell°s 59 (Rome, de "Norges
Fredslag", Wolhavenagt 79, Bergen en de "Foreningen Mellanfolkligt
Samarb°te for Fred",Nygatan 4, Stockholm.

Hierbij dient te worden aangetekend,dat de door onze Raad gesubsi-
dieerde "Ned.Studentenvereniging voor Wereldreohtaorde"(N.S.W.),
die de afgelopen zomer te Amsterdam het congres der "World Stu-
dent Federalistc" or^niseerde,eveneens tot de "World Movement for
World Pederal Government" behoort. Op genoemd congres te Amsterdam
werden aanbevelingen opgesteld voor h°t congres van de "World Mo-
vement for World Pederal Government", dat daarna te Stockholm bij-
een kwam.

In de rubriek "Fers-radar" op ijlz. 6 van het April-nummer van
"Hieuw -Europa" kon men trouwens door middel van een knipsel uit
het "Haarlems Dagblad" vata 10 Maart 1950 lezen,dat de Heer V.B.
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Feteri», naar wij menen voorzitter van de afdeling Amsterdam van
de N.S.W. in een openbare vergadering op 9 Maart d.a.v. -onder
mepr verklaarde,tlat het Suropees federalisme eigenlijk te laat
komt" en dat hij " 't wereldfederalisme de enige oplossing achtte".
Viotor Baatiaan geteris. geboren te Batavia in 1928, is lid van
de "Onafhankelijk Progressief Studerende Jongeren", een communis-
tische mantelorganiaatie. Op 3 Nov.1949 werd hij praeses van de
Afd.Amsterdam van de N.S.W.Rij wa.s toen reeds lid van hethoofd-
bestuur.
Het orgaan van de N.S .W. is "ÖRBIS TERRABUM", hoofdredacteur E.
Wolf(Raamatraat 27,Amsterdam, dip in het üctober-nununer 1949 een
fel hoofdartikel schreef teg°n het Atlantische Verdrag,
Onze oommissle ziet aanleiding het Uitvoerend Comité' van de Neder-
landse Raad in overweging te geven opnieuw te overwegen of er aan-
leiding b»staat de uitgetrokken subsidie op de begroting te hrnd-
haven.
De Wereld Federalisten Beweging ia uiteengevallen tengevolge van
het optreden van de Heer Fiet F.Kramers. Deze man is een bekwaam
volksmenner, die grote vergaderingen tot laaien!enthousiasme weet
tn bronnen. Kaar h" t schijnt was deze man bij het uitbreken van de
tweede wereldoorlog et and werker op markten. Ten tijde van de bevrij
ding was hij een bemiddeld man. Hij is directeur van de zgn,"Am-
sterdamse Bontoentrale", dfe zioh af en toe annonceert in adver-
tentie» van een gehele pagina in de dagbladen - met name in'S» Te-
legraaf"- en waarvan de "bontveilingen" in de 's-Gravenhaagse
Dierentuin onlangs door de overheid zijn verboden. Naar het sohijnt
is de lieer Kr erna r • bij heabaling in moeilijkheden met de fiscale
reeherohe en heeft hij zelfa tijdens een grot° vergadering van we-
reldfederallsten te Haarlem de gehele avond op het dak van de Stads-
schouwburg moeten doorbrengen, aangezien de fiscale recherche hem
in de zaal zocht.

•Volgens een uitvoerig schrijven van de Hoer W.LJC.van Oosten,
secretaris van de Utrechtse afdeling van de B."5,F. dd.4 April 1950
is het merendeel van de plm, 10.000 wereldfederalisten in Nederland
fel tegenstander van een Verenigd Europa, "dat volgens hen zal lei-
den t«t een derde wereldoorlog". "Naar aanleiding van een toespraak
voor dp Jeugd in Den Haag door Prof. Dr. H. Brugmans over het Eu-
ropeeA Federalisme" - aldus deze berichtgever- "wekte 4fi der be-
stuursleden van de W.P.B.N. op een congres van deze beweging de
aanwezigen op toeh vooral de jeugd bij het wereldfederalisme te be-r
trekken. "We kunnen tooh niet toestaan", zo vervolgde hij, "dat nog
meer kinderen worden gestort in het Atlantic Paot". Zij redeneren
als volgt:
"Laten wij door "en voortreffelijk gedrag de Russen overtuigen,
dat wij van goeden wille zijn. Zodra de Russen hiervan overtuigd
zijn, is alle gevaar voor een nieuwe oorlog verdwenen en zal de
totstandkoming van een wereldregering nog maar een kwestie zijn van
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enkele jaren." Zij menen hiermede dus m.i,"- aldus nog steeds de
Heer van Oosten- dat °en dictatoriaal geregeerde ataat zijn leger
zal kunnen afschaffen en ermede aocoord zal gaan, dat één politië-
le ge r de orde in de wereld zal handhaven"

Volgens de Heer van Oosten is de W.F .B .N. ( de "Wereld Federalisten
Beweging Nederland") op het 'ogenblik de grootste groep met oa.
8000 leden. Haar dagelijks bestuur bestaat naar buiten uit Dr.
J.Hardon, voorzitter , A.H.van Schalk,secretaris en A.C.Koestal,
penningmeester.
Prominente figuren zijrt Mevr.E.v.d.Sluis-Fin-töLman, Drs. H.J.Nan-
n»n, Mr.L,Th. van Hasselt, Max van Praag, Ir.J.Roosenschoon, Drs.
Chr.vai Wijngaarden,benevens Mr.L.B.v.d.Muyzenberg en J.J.B.Schol-
te, welke beide laatste Heren tezamen met de Heer A.H.van Schalk
de redactie vormen van het orgaan,"Contact".
Voor de W.F.B.N. zijn 16 richtlijnen opgesteld,door een commissie
bestaande uit Dr.J.M.B.M.A.Zonnenberg, Dr.Jef Suys, Drs.H.J.Nan-
nen en Me j.A.M.Sshiltmeyer uit Wassenaar. Alle vier staan bekend
als oommunisanten.
Mr.Leo Bernhard van den Muyzenberg ia gpboren te Warschau,17-5-
14. Zijn moeder heette Margharita Ostrowetzkaj-a en stierf in 1935
te Voorburg. Zijn vader, J.C.v.d.^uyèenbergjthans wonende Patrijs-
laan 20 te 's-Gravenhage,hertrouwde in 1942 met een andere Ruaain,
die hem in 1943 verliet.
Mr,Leo Bernhard v.d.Muyzenberg,die woont aan de Sijzenlaan 20, te
's-Gravenhage,is werkzaam als tolk voor de Russische Ambassade,
Tass en het Ruaaiach Exportfcureau.Verder vertaalde hij Ruseisohe
en Italiaanse films.
A.H.van Schalk woont ten huize van zijn oudere broeder (van Zuylen
van Nijeveltstraat 124>Wassenaar)die te Wassenaar op de Gemeente-
Secr^tarie diende tijdens d= bezetting en na de bevrijding gearres-
teerd werd wegens het veraden van een "goede" ambtenaar aan de Na-
zi-burgemeester.
Dra.H,J.Nannen stond volgens leerkraohten van het Chr..Voorberei-
dend Hoger Onderwijs tijdens de oorlog met zijn aympathien aan de
Duitse kant. Na de bezetting werd hij - tot ergenis van zijn omge-
ving - hoofdredacteur van "Wordende Wereld", orgaan voor de Ver-
eenlgde Naties.Zijn zoon ia communist en ook hij heeft bij de jong-
ste verkiezingen op de communietiache lijst gestemd.
Ben persoonlijk gesprek met de Heer van Schalk leverde diens ver-
klaring op, dat men voorlopig in de eerste plaats de steun van Ka-
merl«>den-zocht en dat men besloten had de "linkae elementen" onderde werelctrednralÏBten voorlopig wat op de achtergrond te houden.
De Heer vai Schalk woonde tevoren in de.. . . Andea. In de Nederland-
se politiek schijnt hij een vreemde. Hij meent,dat geboortebeper-
king bij wereldfederalisme behoort.
C 55



e.
De belangrijkste leden zijn echter ongetwijfeld Dr.J.Suys, poli-
tiek adviseur van het. Hoofdbeatuur belast met de kadervorming, en
Dr.J.M.B.M.A.Zonnenberg,Carel Reinierazkade 171,Den Haag, die de-
zelfde functie bekleedt bij het bestuur van de Afd.Den Haag.
Deze Heren "behoren niet tot die besturen, zij zijn er slechts aan
toegevoegd".
Over het communistische streven van Dr.J.Suya behoeft hier niet
meer worden gesproken. Van Dr.Zonnenberg kan worden medegedeeld,
dat de secretarie der Politieke Commissie hem persoonlijk heeft
sntmoet en hem als Cominform-man meende te onderkennen, dat Mr.
JïA. Jonkman desgevraagd zeide een dergelijke indruk te hebben op-
gedaan, terwijl tenslotte de Heer Jacques. de Kadt, lid van de Twee-
de Kamer en van de Nederlandse Raad der Europese Beweging hem be-
schreef als "een Stalin-man, die handig genoeg is om te beginnen
'met enige critiek op de Sovjet-Unie teneinde des te meer mensen
voor Moskou in te nemen".
Ook Drs.H.A.M.Wijffels, lid van de Ned.Raad en hoofdredacteur van
het "Binnenhof, die gesproken heeft op een werkconferentie van
de WFBN te Amersfoort, had de indruk, dat'Dr.Zonnenberg aan de ver-
keerde kant atond.
Bedoelde conferentie werd gehouden in de School voor Wijsbegeerte
op 11 en 12 Maart j.l. Behoudens Drs.Wijffels waren als sprekers
aangekondigd Dr.J.Suys, Drs.Chr.van Wijngaarden, Drs.H.J.Nannen,
Dr.J.A.de Koning, die niet is verschenen, en (als inleider en
voorzitter) Dr. J. Hardon. Dr.J. Suys vertelde ongeveer hetzelfde,
dat hierboven reeds van hem is aangehaald. Drs.van Wijngaarden werd
vervangen door Dr. Zonnenberg, die de stellingen van Drs,van Wijn-
gaarden verdedigde.
Hij betoogde, dat "een wereldregering (geen halve-wereldregering)"
moest worden gevormd en drong aan op "pijnlijke objectiviteit en
de wil tot overbrugging der tegenstellingen".
Het doel van de conferentie kan het best omschreven worden als
het communisme en de U.S.S.ft. te propageren onder- voor het meren-
deel goedbedoelende, zij het half zachte - idealisten zonder politiek
benul".
In dit verband nog enkele opmerkingen. In de eerste plaats de aan-
tekening, dat het lid van ons uitvoerend comité", Prof.Dr.Th.Keule-
mans O.Carm wei voor deze organisatie heeft gesproken'en dat daar-
mede veel propaganda in de pers ie bedreven.
Prof .Ke'ulemans blijkt inmiddels ontdekt te hebben, dat hij in ver-
keerd gezelschap was en denkt niet over een herhaling.
Daarnaast, dat Dra. H.J. Nannen (die steeds beschreven wordt als
"leeraar Chr.Lyceum Den Haag"), maar die ook hoofdredacteur is
van "Wordende Wereld", orgaan van de Verenigde Naties, in eijn po- -
litieke opvattingen niet ver van Dr.Suys en Dr.Zonnenberg af staat),
terwijl ook Dr.B,A.M.Vlekke, directeur van het Genootschap voor Int.
Zaleen volgens een in ons bezit zijnde uitnodiging nog. op 19 November
1949 voor deze groep heeft gesproken in flosohlust te 's-Gravenhage.
Wel blijkt, dat Dr.Vlekke bij die gelegenheid, geschrokken is van
het milieu, waarin hij sprak. Hij zal dan,ook niet meer voor de
W.F.B. spreken.
Op 30 Maart j.l, «praken voor de W.J.B.N. in Poeldijk: Deken ff.
Kuys van Poeldijk, kapelaan van Vliet, ever.eetM ran Poeldijk en A.
Popelier, voorzitter Afd.Den Haag.
Ben tweede groep, die uit de oorspronkelijke beweging is voortgeko-
men is die van A.Rodrigues Brent te Bergen (N-H), die naar buiten ver-
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tegenwoordigd wordt door Prof.Mr. C.W. de Vries uit Rotterdam,
zie boven. Deze groep heeft een brochure uitgegeven, getiteld "Plan
1950", waaruit wij de volgende zin (pag. 7) aanhalen: "Het Westen
mag van Rusland niet veel verwachten, omdat het zelf nog niets ge-
boden heeft dan gekrakeel." Deze groep heeft zich een enorme pu-
bliciteit in nagenoeg de gehele Nederlandse pers verworven doordat
Prof, C.ff. de Vries en enige anderen zich onlangs tot Minister Stik-
ker hebben gowend met het verzoek een "nationale afzonderlijke kies-
wet'1 in te dienen, die zou moeten strekken tot het aanwijzen van
10 Nederlandse afgevaardigden voor de "assemblé" constituante des
peuples", die op 26 December 1950 te Genève zou bijeenkomen, weder-
om onder auspiciën van de "World Movement for World Pederal Govern-
ment "!
Op een eind Maart op initiatief van de Heer A. ten Haaf, arts te
Arnhem, aldaar gehouden vergadering, werd medegedeeld, dat de Abbó
Pierre Groues binnenkort naar Moskou zou vertrekken om aldaar con-
tacten te leggen.
Voorts bestaat er een Bond van Wereldburgers, sectie Nederland,
ultra links gekleurd, die in Utrecht aan de verkiezingen deelneemt.

Al deze systematische infiltraties van communistische agenten in
deze groepen van wereldfederalisten schijnen wel zeer in tegen-
spraak met de "vaststelling" van de Cominform van November 1949,
waarin wordt gezegd, dat "de overal opdoemende denkbeelden van
wereldburgerdom, wereldregering of, bescheidener, Europees Federa-
lisme, onverbrekelijk zijn verbonden met de imperialistische expan-
siedrang van Wallstreet". G. Harmsen heeft er trouwens in de Com-
munistische periodiek "Politiek en Cultuur" van Maart 1950 nog eens
aan herinnerd, dat de federaliamen vallen onder de communistische
definitie: "kosmopolitisme", dat - gelijk bekend - zeer nauw ver-
want ia aan het Tito-en het Trotskyieme.

In dit verband mag echter verwezen worde.n naar een merkwaardige uit-
spraak van Dr. C.J. Schuurman, de oorspronkelijke leider der wereld-
federalisten (zie boven), die thans nog leider ia van een selecte
afzonderlijke "studiegroep", de "Werkgroep ter verdieping van de
Wereldfederalistische gedachte", en op een bijeenkomst in het Bar-
leus-Gymnasium te Amsterdam op 2 Maart j.l. (volgens "De Volkskrant"
van de volgende dag) zeidei "Hoewel de Sovjet-Unie officieel het
wereldfederalisme sterk afwijst, acht ik het van betekenis, dat op
de aanstaande conferentie van de "World Movement for World Federal
Government" te Parijs enkele waarnemers uit Oost-Europese landen
aanwezig zullen zijn." (De andere spreker op deze bijeenkomst
was n.b. G.J. Rooymans, leraar in de geschiedenis aan het St.Ignatiua-
college!). Op 26 April 1950 sprak Dr.Schuurman in een vergadering te
Busaum, tezamen met de Heer P. van Stam, lid van ons Uitvoerend Co-
mitéM Dr Schuurman ia dus van mening, dat de U.S.S.R. zich officieel
afkerig betoont, maar hij gelooft niet, dat zij het ook is. Dit
ligt trouwens voor de hand. De U.S.S.R. moet inzien, dat de Europese
Beweging en Straatsburg een gevaar vormen voor de imperialistische
plannon van dit land. Het heeft dus alle aanleiding om de Europese
federalisten door wereldfederalisten onder (goed gecamoufleerde)
communistische leiding te laten "overbieden". De uitwerking kan zijn
(mits goed gespeeld), dat 1. aan de Europese Beweging de wind uit
de zeilen wordt genomen; 2. dat "onverdachte" appeasementpropaganda
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kan worden gemaakt; 3. dat mon - door middel van gecombineerde orga-
nen (Heiaerl) en gecombineerde conferenties (Utrecht, o.a. morgen)
de aandacht der Europese federalisten kan worden afgeleid van de massa
dea volks, die zij moeten bewerken, en gericht op compromispogingen
met het relatieve handjevol wereldfederalisten en 4. dat men langs
deze weg kan infiltreren in de Europese Beweging en deze dan in krach-
teloze groepjes kan splijten. De afkeuring van de Cominform moet er
echter voor zorgen, dat "gewone" communisten niet in alle ernst aan
het federalisme gaan meedoen, waardoor zij minder geschikt zouden
worden voor de agressieve plannen van het Kremlin.
De verhouding Europese Beweging-Wereldfederallaten herinnert, bij het
toenemen van de internationale spanning, meer en meer aan de verhou-
ding Eenheid door Democratie-Comlté* van Waakzaamheid, ffij dienen hier-
bij te bedenken, dat B.d.D, in 1958 op een haar na aan een splijting
la ontsnapt, hoewel vrijwel niemand de activiteit van het Comité van
Waakzaamheid gevaarlijk heeft gevonden aleer het bijna te laat was.
Wij aijn nog niet aan het einde van de reeks .van wereldfederalistiaohe
grganloatiee, want Piet F. Kremers is thans het hoofd van een zeer
op de voorgrond tredende groep van "Het Internationaal Legioen der
Wereldburgers". Dit heeft grote aanhang in Haarlem en Den Haag, be- ,
«int zich te ontwikkelen in Eindhoven (belangrijk), Amsterdam en an-
dere, kleinere, plaatsen.
Hij heeft een lunchroom, annex filmzaal geopend in de Korte Poten in
Den Haag en voor zijn raam hangen de portretten van de Kamerleden
W.J.Andrieaeen (K.V.P.), H.J.Ankersmit Jr. (V.V.D.) die beaohreven
wordt als lid van de Tweede Kamer, doch ons ala zodanig niet bekend
is), H.M.J, Dansen (K.V.P.),Dr.Ir,W.J.Drossen (K.V,p.),Mr.W.F.B.
Baron van der Teltz (C.H.), Mr.C.J.A.M.ten Hagen (P.v.d.A.), F.den
Hartog (V.V.D.), Drs.H.A.Korthals (V.V.D.),C.J.M.Mol (K.V.P.),J.M.
Peters. (K.V.P.J,Prof.Ir. W. Schermerhorn (P.v.d.A.).Mej.Mr.N.S.O. Ten-
deloo (P.v.d.A)-, P.van Vliet(K.V.P.).Dr.Ir.A.Vondeling(P.v.d.A) en
R.Zegering HaiJdera(Y.V.D.). Op formulieren met de portretten en namen
van deze Kamerleden moet men zich als lid aanmelden.Onder ben bevin-
den zich verschillende leden van de Neder1.Raad der Europese Beweging,
die o.i. dienen te worden gewaarschuwd, aangezien ae mogelijk van het
gebruiken van hun namen en portretten door deze dubieuse heer Kramer»
niet eena op de hoogte zijn. Voorts hangt er een plaat van Piet F.
Kramers met de vlieger Viruly van de K.L.M, en de Wasaenaarse advo-
caat Jhr.Mr.O.H.Beelaerts van Blokland, die hier beschreven wordt ala
"Jnr.Mr.F.Beelaerts van Blokland, vice-presldent van de Raad van Sta-
te"
Plet F.Kremers vertoont in «ijn filmzaal opnamen van Bikini en van
net bombardement van Londen. De jongens, die er des avonds komen,
lijken van het slag, dat enkele jaren geleden bij de W.A. en de Ger-
maanse S.S. diende. Piet P.Kremers geeft een blad uit van grotere om-
vang dan on» "Hieuw Europa". Het heet:"Het Zaterdagpvondblad-De Wereld-
burger" en verschijnt wekelijks, terwijl de abonnementsprijs
slechts f. 5,— per jaar bedraagt. Hij adverteert alom teneinde meer
colpprteurs te krijgen (hoge verdiensten voor dames en heren, die Over
vrije tijd beschikken) en geniet zeer veel publiciteit In de dagbladen.
Ben aantal illustraties is afkomstig ven anti-oorlogapropaganda uit
1917-18, Piet F.Kramers is hoofdredacteur, wnd.hoofdredacteur is
M.F. ïrnca, alg.seor. Ir.Johan draaier. De "Wereldburger" wordt thans
gedrukt Mj het dagblad "Oost-Brabant".
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Het Sindhovense Comité* van Aanbeveling bestaat uit t
De. C.J.K. Baas,N.H.Predikant te Eindhoven
Da. P.H.de Bres,N.H.Predikant " "
Jef de Brouwer. dir.Hoofdred.«Oo3t Brabant" " "
Pater Prior O.Doensen, O.B.S.A. " "
Ds.l.van Gelder,N.H.Predikant " "
G.H.Ï.van Nimwegen.Gem.raadslid K.V.P. " "
Da.J.H. Smit Sibinga.N.H.Predikant " "
ï.van Vliet, lid 2o Kamer der Staten Generaal " "
A.J. Zoetmulder, Dir.Hoofdred."Bindh.Dagblad" " "

In een extra editie van de "Wereldburger" van half April 1950 (oplage
46.000 ex.) vindt men het volgende bericht op pag.lr

GROTE OPENBARE VERGADERING
VRIJDAG 14 APRIL a.a.
GEBOUW KATHOLIEK LEVEN - EINDHOVEN
Aanvang acht uur. Zaal open half

acht
SPREKERS, o.a.
Ir.W.B.RUEB, Voorzitter der vergadering, Eindhoven
H.B. BAKKER. Propagandist, pen Haag
Mr. W.F.J.ÏISCHER, Propagandist, Utrecht
P.F.KRBMERS,Alg.Organisator, Amsterdam
S.H.ï1.v.HIMWEGEN.Gem.raadslid K.V.P. Eindhoven
Ds.J.H.SMIT SIBINGA, N.H. Predikant, Eindhoven

Kaarten a 25 cta. aan de zaal verkrijgbaar t
In de "Wereldburger" van 15 April op pag.6 het volgende bericht)

DE TOL WELKE RUSLAND BETAALDE
Rualand verloor in de tweede wereldoorlog 22 millioen
burgers en soldaten. Bovendien werden 70.000 steden
en dorpen verwoest Wie en wat Zijn dan toch
diegenen welke menen dat Rusland opnieuw naar een we-
reldbrand verlangt, waarbij de verwoestingen, aange-
richt in de afgelopen oorlog, nog maar "pletepeuterig
kinderwerk" zullen eijn

Dit "Legioen" ie bezig 2$ millioen handtekeningen van meerderjarige
Nederlander» te verzamelen voor een petitionnement voor een Wereld-
volksstemming. In Haarlem ia reeds een proefetemming gehouden, waar-
voor de gemeentelijke stembussen t'er beschikking waren gesteld. Daar
werd onlangs bok het eerste "wereldburgerconoert" gegeven met belange-
lot* medewerking van solisten, Kon.Zangvereen."Cecilia", Haarlemse Or-
keatvereniging e.d. Er kwamen 300 nieuwe abonnees op de "Wereldburger"
bijl Van dat blad werden trouwens in Eindhoven 28.000 exemplaren koste-
loos verspreid. In Amsterdam zouden er reeds ZOO ooiporteura «ijn en
in geheel het land streeft Wet F. Kremera - volgens aijn krant van
.4 Haart - naar 2500 colporteura. Het blad ̂ evat stukjes als het volgen-
de (25 Febr,1950, blz. 2) i
"MAO-TSB-TUHG s

Hao-T«e-Tung groeide op in een huis met de strenge beginselen
van Confuoius. Weliswaar verliet hij het huis zijner ouders als pro-
test tegen hun godsdienstigheid, maar in de grond bleef hij in zekere
zin, een taotlstiacho.
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Men weet, dal; onder zijn boeken naast het "Kapitaal" van Marx (in
Engelse uitgave) en de boeken van Lenin en Stalin (in de Russische
taal) zorgzaam bewaard "Tao te Ring" van Laotze staat. Ook mediteert
hij dagelijks een half uur en bij moeilijke besliaaingen vaak meer-
malen per dag. Sedert Tajang-Kai-Sjek de jonge vrouw, Yun-Ku-Huy
van Mao-Tse-Tung liet terechtstellen, is deze ervan overtuigd, dat
zij over hem waakt."
Op blz. 3 van ditzelfde nummer wordt onder de titel "Cinderella...."
op ameuige wijze verhaald, dat de Amerikaanse geheime dienst in
Europa met Europeanen werkt en zelfs spionnen in Moskou zou hebben.
Hen bedenke, dat deze berichtgeving - die met wereldfederaliarae op
het oog weinig te maken heeft - samenviel met de apionnageprocessen
in de landen achter het ijzeren gordijn en met de besprekingen tua-
sen Stalin en Mao-Tae-Tung,
Curiositeitahalve nog even de "weekhoroscoop" uit het nummer van
11 Maart 1950, blz. 4:

11 Mrt: U moet Uw onrust door blijmoedigheid overwinnen.
12 Mrt: Tracht U met de tegenpartij te verzoenen!
13 Mrt: Eigenaardige wegen kunnen tot het doel bijdragen.
14 Mrt: Zet U geheel en al in, waar het een gevoelsaangelegenheid

betreft.
15 Mrt: Met welwillendheid komt ge vandaag verder.
16 Mrt: Ben goede idee heeft te lijden onder onvolioendo concentratie.
17 Mrts Met uitvluchten bereikt U vandaag niets.

Op last van Piet F. Kremers moeten de legionnaira een zwarte armtend
dragen als teken van rouw, omdat nog niet alle bewoners van de aarde
wereldburgers zijn.
De omvang van deze groep ia moeilijk te schatten. De gegevens in het
blad hebben hoogstens propagandistische waarde, doch lijken volkomen
onbetrouwbaar.
Terwijl in Eindhoven verschijnende bladen als "Ooet Brabant" en het
"Bindhovens Dagblad" de onderneming van Piet F. Kremera zeer ernstig
nemen en er grote stukken over schrijven, hebben b.v. "Het Vrije
Volk" van 25 en het "Haags Dagblad" ifFaroolgroep") van 27 Februari
er duchtig de draak mede gestoken. In dé tweede helft van Maart werd
ook het "Binnenhof" zeer critiach. Het schreef eenmaal,"dat het Inter-
nationaal Legioen van Wereldburgers het stokpaard berijdt van Paul de
Groot" en op 25 Maart bovendien: "Wel hebben wij bezwaar tegen het
feit, dat men deze ideeën wil propageren door middel van een actie,
die zich niet duidelijk onderscheidt van de acties van Paul de Groot
o.a. Dat ia verkeerde propaganda. Het Legioen lijkt wel wat op een
Bood zonder Haam. Alleen dé Bond Zonder Naam laat geen twijfel over
zijn herkomst en leiding bestaan, dat was en ia Henri de Greeve. Laat

melde studenten niet terug) is de "Nationale Stichting Propaganda
Wereldregering", voorz. H.A.C.V.d.Kraan, seer. P.v.d.Linden, leden
van het bestuur: M.K. Bakker, J.M.C.Koster, L.Wenink, alg.adjunct.
Afdelingen in Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Amersfoort. Gevestigd:
Bergselaan 348D te Rstterdam. Dit is het adres van de Heer Van der
Kraan, oud (a.r.) raadslid te Rotterdam en oud lid van de Geref.
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Kerkenraad aldaar. Hij ia uit deze functie verwijderd en .manipuleerde
op bedenkelijke wijze in pandbrieven.Exploiteert zomerhuisjes bij
Baam. Inlichtingen bij Hoofdcommissaris Staal te Rotterdam. Oprich-
tingsacte gedeponeerd ter griffie van -de Rechtbank aldaar. Staat in
contact met de "World. Movement for ïederal Government" en is bezig
door middel van gesténcylde circulaires aan uitgezochte adressen een
bedrag van f. 150.(XX),- te verzamelen voor een propaganda-actie.

Tenslotte nog een treffend feit. Van Mr. H.K.J. Beernink, Lid van
de Tweede Kamer en gemeentesecretaris van Rijswijk (Z-H) mochten wij
vernemen, dat aldaar een speciale wereldfederalistenkrant verschijnt,
waaraan B. en W. en diverse notabelen hun medewerking hebben verleend.
De Heer Beernink zal de Burgemeester uitnodigen zich in verbinding
te stellen met de secretaris van de Politieke Commissie, opdat deze
hem van de achtergrond van deze beweging op de hoogte kan stellen.

X X X

Uit het bovenstaande overzicht, dat om documentaire redenen misschien
wat uitvoerig moest zijn, meent de commissie te mogen concluderen,
dat de groepen der wereldfederalisten over de gehele linie min of meer
communistisch geïnfecteerd en bovendien hopeloos verdeeld zijn. Wan-
neer men hun aantal van ca. 10.000 personen plus de Europese Federa-
listen aftrekt'van het totaal van het Nederlandse Volk, dan blijven
er nog altijd meer dan tien millioen mensen over, waaronder met vrucht
voor de Europese gedachte kan worden gewerkt.

Onder deze omstandigheden lijkt het de commissie gewenst de wereld-
federalisten volkomen en in alle opzichten links te laten liggen
(waar zij trtmwena behoren). Zij beveelt aan, dat de Europese federa-
listen zich - ee nedig - van alle contacten met deze groepen losmaken
zonder daarbij onnodig opzien te baren (tijdgebrek, gebrek aan be-
langstelling, bezwaar tegen de onderlinge verdeeldheid enz.), .indi-
vidueel en zonder zich in discussies te begeven. Sr bestaat ook geen
enkele aanleiding waarom de Raad, de B.E.F, en de andere aangesloten
organisaties verder enige rekening zouden houden met de indruk, die
hun uiteenzettingen in het verband van de Europese Beweging op de
wereldfederalisten- kunnen maken. Afdelingsfunctionariseen, die te
«eer op twee gedachten hinken, kan de Europese Beweging beter kwijt

, dan rijk zijn. Hun heengaan kan slechts zuivering brengen. Wel kan
de pers en kunnen bepaalde autoriteiten, die natuurlijk nog telkens
in de val zullen blijven lopen, vertrouwelijk worden ingelicht, waar-
bij echter voorzichtigheid dient te worden betracht, aangezien een
open conflict met de wereldfederalisten onze Beweging zou kunnen
schaden door de aandacht van onze wezenlijke doelstelling af te lei-
den.
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Op Donderdag 12 October 1950 werd in de grote
zaal van de Dierentuin te ' s-G-ravenhage, een openbare ver-
gadering gehouden door de Nederlandse riaad der Europese Be-
weging over "Verenigd Europa en de verdediging van het Wes-
ten", georganiseerd door deze Raad in samenwerking met de
plaatselijke vertegenwoordigingen van: de Algemene Katholie-
ke Werkgevers vereniging, de anti-revolutionnaire kiesver-
eniging, Beweging van Europese federalisten, Christelijk
Historische Unie, Katholieke Volks Partij, Koninklijke Ne-
derlandse Middenstandsbond, Nederlandse Katholieke Midden-
standsbond, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Partij
van de Arbeid, Verbond van Nederlandse Werkgevers, Verbond
van Protestants Christelijke Werkgevers, Vereniging voor
Internationale itechtsorde en de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie.

Als spreken traden op: Prof.Dr Th.KEULEMANS (O.Carm.) ,
H.A.KOaTHALS en J.J.VORRINK.

In de zaal waren de volgende opschriften aangebracht:
"Verenigd Europa",
"Niet gister, niet morgen, maar nu",
"Europa, zet door11,
"Europa's toekomst, Uw toekomst".
Op het podium zaten vertegenwoordigers van de reeds ge-

noemde groeperingen en de voorzitter van het Uitvoerend Comi-
té itir G.VAN RIJ, wonende te Amsterdam en de Secretaris
Mr H.R.NORD, wonende te Wassenaar.

De voorzitter opende de bijeenkomst met te wijzen op
de opening van het "Europa-college" te Brugge, waar een be-
perkt aantal Europese jongeren zich gaat voorbereiden op de

K taak mee te werken aan de eenwording van Europa. Hij wees
/ verder op de agressie, die uit het uosten komt, waar wel
met de vredespalm wordt gezwaaid, maar achter deze vredes-
palm zijn tanks en kanonnen verborgen, die onze vrijheid en
cultuur willen vernietigen. Deze waarden moeten verdedigd
worden en daarbij voelen wij de drang ons te verenigen.

Prof .Dr Ih.KE'ULEMANS wees er op, dat allerlei factoren
de geschiedenis bepalen en dat in het verleden de macht en
de rijkdom van de volken veelal de beginselen van hun ver-
val inhielden. Bij een groot deel van de Europeanen bestaat
nog slechts scepticisme en negativisme en om de fouten uit
het verleden te verbeteren moet men deze eerst kennen. In

-de-
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de Europese landen, welke nu achter het Ijzeren gordijn lig-
gen, wreeict zich het verkeerd gebruik van het nationaliteits-
beginsel, in het verleden heeft Europa meermalen het hoofd
moeten bieden aan aanvallen uit het Oosten, Spreker vestigde
in dit verband de aandacht op de verschuiving van de macht
bij de wereldmogendheden, waarbij Engeland nu misschien nog
op de 3e plaats komt en op de ontbinding op èe sociaal-eco-
nomisch-, cultureel- en geestelijk terrein, wanneer de Euro-
pese landen voortgaan hun nationaliteitsbeginselen te hand-
haven. Wanneer bij een natuurlijk mens desintegratie op-
treedt komt de vraag van zijn voortbestaan oï' het passief
aanvaarden van het einde. De mens zal aich tot een dokter
wenden en alles doen om voort te bestaan en dit geldt ook
voor de maatschappij. Voor Ons werelddeel is de therapie het
uitsnijden of beperken van de nationaliteit, uit zal aanlei-
ding zijn tot beperkingen wat betren; onze levensstandaard.
Tegenover het Leninisme, dat alles stoffelijk verklaart en
slechts een constellatie van atomen aanvaardt, staat voor
ons de heerschappij van de Geest axs wetgever, schepper en
rechter. Dit gaat ver uit boven alle stofielijke beschouwin-
gen. Voor deae Geest zal Europa zich kunnen verdedigen.

l H.A.KORTHALS besprak de eenwording van Europa, waarbij
wij gezamenlijk moeten staan voor de verdediging van onze
hoogste levensbelangen. In Europa moet men niet meer zien op
nationale souvereiniteit, maar men moet de zaken van Euro-
pees standpunt beaien. De tijd voor nationale politiek is
voorbij, ook reeds omdat deze wordt bepaald door hetgeen in-
ternationaal is vastgesteld. De vraag dringt zich op of onze
politieke leiders niet reeds lang voor een internationale
machinerie hadden moeten zorgen. De politieke lauwheid vloeil
voort uit het gevoel van machteloos te zijn en de grote in-
ternationale gebondenheid. Het nationaal belang moet worden
achtergesteld bij het Europees belang en dit Kan alleen wer-
kelijkheid worden, wanneer de Europese gemeenschapszin vol-
doende diep heeft wortel geschoten. Het bereiken van het ide-
aal vergt bloed, zweet en offers, Als eenheid betekent üuro-
pa, met aijn 200.000.000 inwoners een macht, die zijn cul-
tuur kan handhaven en uitdragen. De Europese eenheid heeft

i reeds enorme vorderingen gemaakt en dit was ook de overtui-
( ging in Straatsburg, hoewei ook scherpe tegenstellingen be-

stonden tussen de Engelse- en Scandinavische opvattingen.
Wanneer echter een krachtig blok in Europa samengaat, moet
dit bevruchtend werken en zal de engelse tegenstand worden
overwonnen, zodat het Schuman-plan zal kunnen doorgaan. In
Straatsburg zijn de krachten aanwezig om tot goede resulta-
ten te komen, Tegenover de voortgang, die gamaakt is na het
Europa-congres in 194ö, met de Europese betalingsunie en het
Schuman-plan, staat de weinig enthousiaste houding van de
Ministerraad. De defensie vaii üuropa was uitdrukkelijk door
de Kegering van discussie uitgesloten, doch op de laatste
bijeenkomst werd juist de meeste aandacht besteed aan de
defensie. Hier ligt de noodzaak voor eenwording het meest

\r de hand. In dit verband kwam de motie van CHURCHILL
betreffende de onmiddellijke oprichting van een Europees le-
ger, onder een ü'uropese Minister van Defensie, gecontroleerd
door een Europees orgaan.

In Huropaes-verband wachten grote taken en moge ons
volk zijn taak verstaan, het gaat oui ons volk'en om ons
mens zijn.

-3-
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J.J.VORRIM sprak als zijn overtuiging uit,, dat de
nationale begrensdheid moet uitgroeien tot de internationale
vorm. ne eerste en tweede wereldoorlog zijn te beschouwen
als groeiprocessen en we zijn tot de grondslag voor samen-
werking gekomen. Het bewust-aijn bestaat reeds bij velen,
dat het het ene volk niet goed kan gaan, ais het het andere
volk slecht gaat. Bij verschillende conflicten in het verle-
den hebben we pogingen gezien, die de Volkenbond stelde om
tot een oplossing te komen, ue gedachte van collectieve vei-
ligheid is opnieuw belichaamd in de "United lations". Ideo-
logische tegenstellingen hebben nu geleid tot de tegenstel-
ling Oost-West en we zien de gedachte der collectieve veilig,
heid wankelend haar weg zoeken. HOOSÏÏTSLI he«ft geaacnt in
zijn idealisme, dat het mogelijk was overeenkomsten te slui-
ten met itusland, maar toen de ÜNNSA legervoorraden ter be-
schikking stelde van de noodlijdende bevolking van de Oost-
Europese landen, bereidde de Kominform en de Komintern reeds
nieuwe plannen voor. Amerika heeft in en na de oorlog geen
vierkante meter grond aan zijn gebied toegevoegd, maar de
Sovjet-ünie heeft een nele reeks landen in zijn opengesperde
muil doen verdwijnen.

Door de Marshall-hulp heeft Ajnerika een in de gescniede.
nis enige daad gesteld. Bij de besprekingen voor deze hulp
had elk land een eigen vervoersvraagstuk en een eigen ener-
gievraagstuk, doch in Amerika zag men alleen ü'uropese belan-
gen. Amerika zal niet opnieuw in oorlog komen om üuropese
ruzies te beslechten of eindeloze grenzen te beschermen. Al-
leen de gedachte der collectieve veiligheid kan Europa hel-
pen. De laatste oorlog had vermeden kunnen worden, indien
men deze gedachte in 1938 en 1939 had beleefd. Deze gedachte
wordt voor een stuk gerealiseerd in het Korea-confliet en
hier komt de uitspraak der Verenigde laties tot uiting:
"Wie een onzer scnendt, scnenat ons allen". Nederland moet
thans bewapend worden als onderdeel van de Europese bewape-
ning. Onze democratische beginselen worden bedreigd door de
knoet, die onze vrijheid zou beëindigen. Het is een tijd van
grote gevaren, maar ook van grote verantwoordelijkheid voor
de toekomst. Be gedachte der collectieve veiligheid moet ge-
dragen worden door de openbare meninge» en het is ieders
taak deze gedacnte uit te dragen, zodat vrijheid en vrede
gedragen en gestuwd wordt in alle kringen.

Mr C. VAN RIJ sprak hierna nog enkele woorden en herin-
nerde aan CHURCHILL's woorden, dat nationaal denkende Minis-
ters zouden hèboen neen te &aan, in verband met de a.s. be-
spreking in Regeringskring van de resultaten van Straatburg.
Verder deed hij een zeer persoonlijk beroep op het ïleder-
landse publiek, omdat de Europese gedachte door ieder gedra-
gen moet worden.

Tot slot werd nog een deel van de Resolutie, betreffen-
de Verenigd Europa en de verdediging van het Westen, voorge-
lezen'.

Hierna werd de vergadering, die door circa /OO personen
bezocht was en een tamelijic enthousiaste stemming had, geslo.

vften. (einde)
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Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toekomen,
een exemplaar van No:18-Mei 1950 - van het Maandblad "Nieuw
Europa",-welk blad blijkt te zijn toevertrouwd, o.a.aan de

IK., iredactionale zorgen van de ziGti nnmnnnflnt P,BRIJNEN VAN
irÓüiPSN, wonende te Wassenaar, Lange Kerkdam,ïïöTTJT~

Blijkens de vermelding op blz.2, in de 2e kolom
van links, onder het opschrift:"VAN HES EN Ï)EH", is deze
Brijnen van Houten tevens Secretaris van de "Politieke
Commissie van de Nederlandse Saad".-

Voorts blijkt uit de inhoud van bijgaand blad,
dat het in het voornemen ligt van de "Europese Saad", spoe-
dig uitbreiding aan het maandblad te geven en wel in dier
voege, dat men hoopt het als weekblad te kunnen doen ver-
schijnen.

Naar van wei-ingelichte zijde werd vernomen, wor-
den terzake reeds onderhandelingen met uitgevers gevoerd,
doch tot op heden heboen deze nog geen succes gehad, wegens
het ontbreken van de daartoe benodigde financien.-

De Heer Brijnen van Houten treedt overigens veel-
vuldig op als spreker, waarvoor - naar werd vernomen -
regelmatig honorarium wordt betaald.

ij-* Blijkens de aankondiging op blz.2, Je kolom van
links, onderaan - in bijgaand blad - treedt ook de rechter-

/ hand van de Heer Brijnen van Houten, de - bij ons bekende
*t>M en een zeer twijfelachtige reputatie genietende - Heer:

\ *> PS tGerrit VAN ESSEN, geboren te Ulft, 5.7.1924, gedomicilieerd
•V' te Scheveningen, Berkenbosch Blokstraat, 27» als spreker op.

Naar U uit bedoelde aankondiging moge blijken,
zal Van Essen op Zaterdag, J Juni, in een der verenigings-
lokalen van de Westduinkerk te Den Haag, voor de Gerefor-
meerde Jongeren spreken over:"De noodzaak van Europese Één-
heid ".-

Tenslotte moge ik Uwe aandacht vestigen op het
bericht, op blz.4 in bijgaand blad (met rood-omlijnd), be-
tref lende het per l Juli a,s.te Leeuwarden te houden con-
gres der Europese minderheden".-

W.-
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II me serait agréa,ble /de recevoir réponse
a rna demande S. A./1-067/*- 6"66 du 28 juillet 1950,
concernant ari Congres du Oonseil fédéral des
Minorités et Hégions Européenries ; ce congres aurait
eu lieu Ie l juillet 1950 a Leeuwarden.

Le 27 février 19 5l
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Aam KA.RJL
Van

Ho. SB 104621

AV 2

f er voldoening aan net ver f o «Je van Spil* d. d.
28 Juli 1950 1>4./ï~©67/».666, kan Ik ïï het volgen-
de mededelen.

Be federale Raad van Europese Minderheden en
Gebieden maakt deel uit van de Europese Beweging
(Beweging van Europese federalisten)» die streeft
naar de vorming van een federaal Europa.

De Federale Raad der Minderheden stelt zich ten
doel binnen het kader der Europese eenheldsgedachte
op te konen voor de culturele rechten etc. der la Euro-
pa wonende minderheden» die binnen een bepaalde staat,
een geheel eigen karakter hebben»

De«erei4ds is voor wat betreft de Belgische ver-
tegenwoordigers op het te Leeuwarden op 1 Juli 1950
gehouden congres alleen bekend, dat Oh* Plianier» ver-
tegenwoordiger voor lallonit, een der vergaderingen
heeft gepresideerd*

Baar het niet mogelijk is gebleken #&ade plaatse-
lijke verbinding een verslag van het congres te ver-
krijgen» la getracht langs andere weg de namen der
Belgische deelnemers te achterhalen» hetgeen tot heden
geen resultaat heeft opgeleverd.» Om deae reden Is ook
de beantwoording van Spil*s vraag aanmerkelijk ver-
traagd

(B TI) (H*B., 19 Kaart 1951.



NOTA:
Van: KA-RA

Op 21.3.1951 werd aan Spil brief nr. 104621/CBS/731
geschreven, waarbij hem de inhoud van de nota van
H.B. aan KA-RA d.d.19.3.1951 nr. 104621 bij 00 91270
werd medegedeeld.

29.3.1951, v.H.
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Maastricht 6 Maart 19'

M

Be Inlichtingendienst te Maastricht heeft de eer U
te doen toekomen het verslag van de op Donderdag l Maart 1951 gehou-
den openbare vergadering door de Beweging van Europese Federalisten*
Betreffende de aan het slot van het verslag genoemde 3?. Oostdijk,
aij het navolgende te vermelden:-— >•
Het betreft in deze Franeoia 0 0 S T D U K , geb^oren te Botterdam,
28 Februari 1915» van Meaerraiiase nationaliteit, van beroep telegraae
werker bij de Nederlandse Spoorwegen alhier, wonejo.de te Maastricht
aan de Frankenstraat Ko 102. Blijkens de administratie bij de I.D.
is hij laarheidlezer, alhoewel het niet officieel hetend is dat hij
lid is der C.P.H* Hij is gehuwd met Frederika, Christina K O E T E S
geboren te Botterdam 9-9-193-8» die, volgens uit zeer betrouwbare
bron bekomen inlichtingen, secretaresse is van de afd. Maastricht
&KX van de Bond voor Seacuele Hervorming»
De echtgenote Oostdijk voornoemd is de dochter v«n Pieter KOEfSK en
van Anna, Margaretha Zuidmeer. Pieter Koeten voornoemd is lid der
C.P.N. Van alle vier genoemde personen is U een volledige informa-
tiekaart toegezonden. <
Hierbij zij nog opgemerkt dat het Comité van Aanbeveling voor Maas-
tricht bestaat uit de Commissaris der Koningin in de Provincie Lim-
burg, het lid der Eerste Kamer Br, Dr. L.F.H. Begout, de Burgemees-
ter van Maastricht, de Deken vaxt Maastricht Mgr. Ingendael, Ds. P.
Kuilman Ned. Herv. Predikant en Ing. L.M.H. Lhoest, Consul van
Luxemburg te Maastricht,

De Inlichtingendienst te Maastricht*



Se Inlichtingendienst te Maastricht bericht het
navolgende:

Op Donderdagavond, 1 Maart 1951, omstreeks 20.00 uur,
heeft de Afdeling Maastricht van de"Beweging van Europese
Federalisten" een openbare vergadering gehouden in de Stads-
schouwburg alhier. Deze vergadering, die bedoeld was als pro-
paganda-avond en voor de tweede maal te dezer stede gehouden
in het openbaar, was aangekondigd door een bekendmaking in
het plaatselijk dagblad en was\er gelegenheid tot vrij debat.
Aanwezig waren ongeveer 270 personen, bij een zaalcapaciteit
van 400 zitplaatsen. Het merendeel der aanwezigen bestond uit
personen der gegoede middenstand en was er o.a. aanwezig de
Commissaris der Koningin in de provincie Limburg. Communisten
verden in de zaal niet opgemerkt. In de zaal was iedere zit-
plaats bedekt door een maandblad van de Nederlandse Raad der
Europese Beweging, getiteld "Hieuw Europa" d.d. Ho.25 Decem-
ber 1950.

De vergadering werd omstreeks 20.20 uur door de plaatse-
lijke voorzitter der Beweging, de Heer E.F.Panhuijzen, Griffie
bij de Arrondissements Rechtbank te Maastricht en wonende te
Maastricht Mergelweg No.137 geopend.
Het inleidende woord van deze persoon was zeer kort en gaf
hij, na zijn voldoening te hebben uitgesproken over de drukke
opkomst, het woord aan de eerste spreker Prof, Dr.fh.Keule-
mans (O.Carm).Bijn toespraak komt in het kort op het navolgen-
de neer:

"Geachte vergadering. Hedenavond wil ik U in het kort
de Europese gedachte uit elkaar zetten, hoe te komen tot een
federatie van de Europese staten. Als wij ons huidig Europa
heden ten dage bezien, dan zien wij een zestiental kleine
staten, met evenveel regeringen. Deze staten hebben zich in
de afgelopen eeuwen bevochten en zich onder mekaar veel af-
breuk gedaan. Heden ten dage is aan deze toestand nog niet
veel in gunstige zin veranderd. ¥at deze versnippering van
staten te betekenen heeft, bemerkten wij bij het huidige we-
reldgebeuren, waarbij wij iedere dag aan den lijve ondervin-
den, dat Europa met zijn statenversnippering niet meer veel
te betekenen heeft. Over onze hoofden wordt de wereldpolitiek
vastgesteld door de grootmachten Amerika en Rusland. Zulks
mag niet langer bestaan Europa moet zich aaneensluiten tot
een machtige staat, want het gaat toch niet aan, dat het lot
van Europa moet afhangen van enige grote mannen zoals Truman-
Stalin etc. Als wij een verenigd Europa kunnen tot stand
brengen, met een gezamenlijke bevoMng van 300 millioen per-
sonen, dan verzeker ik U, dat wij ieder grootmacht op mili-
tair en economisch terrein kunnen weerstaan. Zoals de toe-
stand nu is, kunnen wij niets. Ik weet wel geachte toehoor-
ders, dat een verenigd Europa niet in 5 minuten tot stand is
te brengen,.doch wij allen in dit Europa hebben er voor te
zorgen, dat zulks wel gebeurt. Wij moeten daartoe een "keel"
opzetten, opdat onze Regering en Parlement ons hore. Het moet
gezegd worden, dat onze Regering en Parlement van de Europese
gedachte nog niet veel terecht hebben gebracht. Welnu, komt
het dan niet van hunne kant, dan moeten wij van onze kant
deze Regering en Parlement wakker schudden. Ook aan de Neder-
landse Universiteiten moeten onze toekomstige leiders wakken
geschuw worden en daartoe dienst in de leerstof een dosis van
de Europese Federalistische gedachte te worden gepompt. De
ouderwetse gedachte van onbeperkte staatssouvereiniteit
moeten we laten varen, want met deze opvatting komt men er
heden ten dage niet meer. Er moet komen een Europese Parle-
ment, een Europese G-rondwet, een Europees leger etc. Zal er
in de naaste toekomst een verenigd Europa tot stand komen en



zulks moet tot stand komen, anders gaat Europa ten onder, dan
zal voor de bevolking van Europa, ja van de gehele mensheid op
aarde een betere tijd aanbreken, want de geschiedenis heeft
tot heden nog altijd te zien gegeven, dat nagenoeg alle oorlo-
gen ontstaan en uitgevochten zijn in het verdeelde Europa.
Is er een verenigd Europa, dan kan ik U welhaast verzekeren
dat oorlog tot het verleden zal gaan behoren. Daarom, geachte
vergadering zat een "keel" op, zodat onze Regering U zal horen)
opdat er in geheel Europa maatregelen zullen worden genomen,
om te komen tot een verenigd Europa. Tot slot wil ik als
priester nog tot U zeggen: besef Uw verantwoordelijkheid in
deze wereld, want van al Uw doen en laten op dit ondermaanse
zult U later bij de Hoogste Rechter verantwoording moeten af-
leggen en bij Deze kunt U niet volstaan met het antwoord van
Kaïn: *Ben ik mijns broeders boeder?"

Als tweede spreker trad vervolgens op de heer Prof, Dr.
H. BRUGMANS, voorzitter der "Union Européennedes Federalistes*
Zijn toespraak komt in het kort op het navolgende neer:

"Waarde vrienden. Wat is er op het ogenblik met deze
wereld aan de hand. Men ziet overal onrust, oorlogsvoorberei-
dingen etc. In deze wereld, mijn vrienden is er iets fundamen-
teels mis. Wij bevinden ons in een tijdperk van totale omwen-
teling, zowel op maatschappelijk als op geestelijk gebied.
Mocht de historie van deze eeuw nog eens worden geschreven,
dan verzeker ik U, dat deze historie geboekstaafd zal worden
als de. .meest revolutionnaire aller tijden. Als wij ons heden-
daags Europa bekijken, dan zien wij, dat dit zich bevinden in
een algemeen verval. Een verval zowel in politiek als militair!
en economisch opzicht. In de huidige verdeling van Europese
staten zit geen enkeld perspectief in. Ik wil U aan de hand
van een drietal vragen en antwoorden, in het kort de huidige
Europese toestand toelichten. Op de eerste plaats op militair
ge ied. Gelooft U geachte toehoorders dat een Europese staat
zich op militair•gebied kan verdedigen tegen een van de huidi-
ge grootmachten. Bij een verenigd Europa kan zulks wel. Ze
is het ook op economisch terrein. In Amerika, dat onze vriend
is, produceert men met 150 millioen inwoners juist 100 procent
meer. dan wij hier in Europa met 300 millioen inwoners. Dit
komt omdat in Amerika wel als staat van eenheid is en hier
in Europa niet.
Het zelfde is te zien op wetenschappelijk terrein. Nagenoeg
al onze Europese atoomgeleerden zijn naar Amerika vertrokken,
omdat het verdeelde Europa aan hen niet de laboratoria kan
verschaffen, die zij voor hun wetenschappelijk werk nodig heb-
ben. In Amerika is zulks wel mogelijk, omdat de staten aldaar
een geheel uitmaken en alles vanuit een hand wordt geregeerd.
Dan kom ik aan de derde vraag. Wat brengt Europa terecht op
politiek terrein, zo goed als niets. U behoeft op de eerste
plaats maar te kijken naar de U.N.O. , die gevestigd is in
Lake Succes in Amerika. Deze zetel had in Europa kunnen staan,
als dit Europa verenigd was geweest. Op politiek terrein wor-
den de beslissingen genomen over onze hoofden heen, n.l. tus-
sen Amerika en Rusland. Wij ziijm. daar niet bij. Is het dan
niet ten hemel schreiend, zo riep spreker uit, dat wel onze
levens in de toekomst daarbij zijn gemoeid? Zulks, zo vond
spreker, hebben wij aan ons zelf te wijten, want Amerika kan
onmogelijk de grote politiek bespreken met een versnipperd
Europa, al gebeurt zulks op het ogenblik wel in beperkte zin,
zij het dan door noodzaak gedwongen. Het zou veel beter zijn
als wij Amerika een "partner" konden aanbieden. Een verenigd
Europa als "partner" van Amerika zou ons aangezicht een goed
stuk ten goede komen. Want zoals Europa er op het ogenblik
voor staat en wel in hoofdzaak op politiek gebied, is het ho-
peloos.



Wij zijn op politiek terrein in de achterste gelederen ge-
raakt. Ons huidig probleem is het kernprobleem van onze tijd.
Verwezelijken wij de Europese gedachte niet, dan missen wij
onherroepelijk de boot. Deze verwezelijking van een Verenigd
Europa moet in de komende maanden geschieden want anders is
het te laat. Ik zeg U te laat, zo vervolgde spreker, want op
het ogenblik gaan er in Amerika stemmen op van zeere parle-
mentsleden en vooraanstaande personen in de politieke wereld,
van isolationnisme. Zij zien in het huidige verdeelde Europa
niet veel heil meer. Welnu mijne toehoorders, als wij er voor
vechten en strijden dat een Verenigd Europa tot stnad komt en
ons dan als een volwaardige "partner" aanbieden, dan geef ik
U de verzekering dat deze lieden in Amerika anders over Euro-
pa zullen gaan denken. Met onze 500 millioen bewoners vormen
wij dan op alle gebied een macht, waarmede zowel Amerika als
Rusland rekening dienst te houden. Tot slot, zo vervolgde
spreker, wil ik besluiten met de hoop en de wens dat gij al-
ken, hier hedenavond aanwezig, in de toekomst aan de verweze-
lijking van een verenigd Europa zult willen meewerken, want
het is nog niet te laat, doch wel hoog tijd. Komt er een
Verenigd Europa in de eerste komende maanden tot stand, dan
kan ik U wel verzekeren, dat zulks is tot heil van U en de
overige wereld."

Voor voornoemde voorzitter werd daarna de gelegenheid
opengesteld tot het stellen van vragen, van welke gelegenheid
een tweetal personen gebruik maakten. Beide vragen hadden be-
trekking op het voorafgaand gesprokenen en leverder geen
nieuwe gezichtspunten op. Verder maakte deze voorzitter bekene
dat onder de aanwezigen lidmaatschapskaarten zouden worden uij
gedeeld en verzocht hij de aanwezigen zich als lid der Bewe-
ging op te geven. Van deze gelegenheid maakte een 30 tal per-
sonen gebruik. Rapporteur tekent hierbij aan, dat tussen de
beide spreekbeurten van voornoemde sprekers, het Maastrichts
Mannenkoor, een vijftal oude Europese volksliederen ten gehor<
gebracht.heeft. De vergadering, die een rustig en ordelijk
verloop had, werd omstreeks 22.45 uur gesloten. Ongeregeld-
heden hebben zich niet voorgedaan. Het plaatselijk bestuur
van voornoemde Beweging bestaat uit 3 personen en wel:
E.F.Panhuijsen, Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te
Maastricht en wonende te Maastricht, Mergelweg No.137. Hij
bekleedt de functie van voorzitter.
H.¥eijl, ambtenaar Provinciale Griffie in Limburg en wonende
te Maastricht Tongersestraat No.49a. Hij bekleedt de functie
van secretaris.
F.Oostdijk, telegraafwerker der B.S. en wonende te Maastricht
;Prankenstraat No.102. Hij bekleedt de functie van penningmees.
i ter.

Be Inlichtingendienst Maastricht.
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Betref 11 Beweging van Europese Federalisten.1

27 HMKI 1951

Kort verslag van de openbare vergadering van de
Beweging van Europese Federalisten, af d e l i ng R o.t t e r _d am . ge
houden op Maandag 19 Maart 1951, "te
Gouv er nest raat 133 te Rotterdam.

_
20 uur, in "Ons Huis",

Aanwezig ca.4£_jpersonen, onder wie ongeveer de helft
van de plaatselijke Esperanto-vereniging. Zaalcapaciteit 40_.
zitplaatsen.

Het publiek kwam uit verschillend milieut Gecolpor-
teerd werd met brochures.

<,

fcU/Erasser., Hendrika Mathilda, geboren 27-4-1910 te
Ro!Éterpa,in (bekend) , opent te ruim 20 uur de bijeenkomst met
een wo'ord van welkom, i$ het bijzonder tot prof .dr. Ivo Lapen-
na, wonende te Parijs, die zij in de Franse taal toespreekt.

*Spr. zegt met nadruk dat de Beweging van Europese
Federalisten los staat van het communisme, _zich_ook„niet, wil

/f uitsprekejn_j2rg.„of,. contra het communisme, doch eenvoudig een
"BrïïgwïT"slaan tussen de verschillende1 Europese volkeren en

( wel op democratische grondslag.

y Prof.dr. Ivo Lapenna, 40 jaar oud, wonende te Parijs,
> spreekt_dan in het^Espergntg_pver het onderwerp "Federalisme

en Nationalisme" . ~"

^ * Ver maas , Marianne Huibertina, geboren 23-9—11 te
jyRo:t terdam~Xbekend), vertaalt de rede in het Nederlands en
/ daaruit blijkt, dat de spreker het feodalisme van de Middel-

eeuwen uiteenzet en zegt, dat het feodale stelsel sterk het
karakter van autarkie had. Als universele nacht trad toen op
het Heilige Romeinse Ri jk en de Rooms-Katholieke kerk, doch
deze macht was gegrondvest in het feodalisme. Na de ontdek-
king van Amerika kwam daarin verandering en begon HE n te
produceren ook voor andere markten dan die in eigen omgeving.
Na de Franse revolutie werd het feodale stelsel hoe langer
hoe meer overwonnen en thans is het voor een ieder duidelijk,
dat een kleine gemeenschap geen autarkie meer kan nastreven.
Zo gezien was het streven van het nationaal-socialiütische
Duitsland en het fascistische Italië een stap terug. Spr,
voert voorts een pleidooi voor het federalisme, waarbij z.i.
de staten zich eerst economisch aaneen behoren te sluiten.
Spr. zegt er van overtuigd te zijn, dat een federaal Europa
mogelijk is, waarbij de volken toch eigen karakter, cultuur e:
godsdienst kunnen behouden.

Na de pauze is er gelegenheid tot discussie, waarvan
enkele personen gebruik maken.

Presser,H.M.,voornoemd, sluit te 22.45 uur de verga-
dering, na een ieder te hebben bedankt, die tot het welslagen
der bijeenkomst heeft bijgedragen.(EINDE).

Aan B..V.D.
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Bewsging van Europese Federalisten (B.E.P.)

Ontstaan.

Doelatelling.

Kenschets.

3>e Beweging van Europese Federalisten (B.E.?.) ia de Re-
der land 8 « 3«ctie vaa 4* "tTnion Suropéenne d«e Ped*rali»t»sH,
waarvan de bekend* Prof. Dr 1. Brugman» (thans directeur
van het "Europa Instituut* te Brugge) voorzitter i»* INI
B.E.F, la voortgekomen uit een fusie in 1947 vaa'' da v«r«ni-
gingen* "Europa»* Actie" en Europese Federatieve Bewagiag*.

Da i.E.?, streeft naar de vorming van een fedaratiif
Europa, dat tien ia alle opsieatam g*h*el zelfstandig *al
weten te houden.

De B.E.?, ia eaa volkomen legale beweging, waarvan vele
vooraanstaande personen vaa veraohillenda politieke oriën-
tering deel uitmaken.

ŝrachillea aat
> beweglngea

vooy Werelc
Federalisme.

lagaim?
Das* verschillen bestaan voornamelijk t«a aanziea vaa da
op korte termijn bereikbaar geachte resultaten. Alle
federalisten constateren als feit, dat een volledig* of
bijna onbeperkte nationale gezagsuitoefening vaa de ver-
schillende staten ea het daarmede samenhangend* primaat

vaa d* aatieaala belangea bij alles, wat tea di*nat* vaa
eaa volk moet geschieden, ala grondalagea vaor h*t natio-
nale of het internationale welzijn niet m*«r bruikbaar aijn.

B* Wereldfederalisten eehter veroordelen «lic streven naar
integratie, dat aiet allen op hetzelfde moment omvat. K? '
Europese yedorallstan zijn ar daarentegen vaa overtuigd,
dat men alk* verwerkelijking vaa de gewilde samenwerking
door das* absolute ei» blokkeert. Zij wijeen de ai» vaa da
meeste wercldfederalisten af, dat aaa integratie ia kleiner
verband niet vaa economische of militaire aard maf siirn*

Da laropese federalisten achten aaa haohte aanaaaaluî
tiag vaa Europa daarom ook vaa 20 groot belaag, osdat dit
continent tegea onder drukking ea agrasaie vaa da Sowjet üni*
moet worden basoharad. '..

Ba Wareldfadaraliataa, zeggen zij, komen niet verder dan
platonische verklaringen ten gunste vaa eea wereldrageriag
aa het afwijzen vaa het Europese federalisme als blokvorming
gericht tegea eea bepaald* mogendheid.

Hat Europees fedaralisae beschouwt da totstandkoming vaa
eea federaal Europa ala eea noodzakelijke stap op de weg
naar eea Wereldfederatie.

lat Wereldfederalisme, aagt men, ia te vaag aa kan daar-
door onbewust eea speelbal worden in de handen vaa het Bus-
slfch imperialisme aa communisme.
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Drielanden-conf erent ie voor
jongeren te Valkenburg.
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Ter kennisneming en beschik-
king gesteld in handen van den
Heer Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, Javastraat 68
te •s-GBAVENHAGB.

•- ene r aal,
van Politie,

A.H.M.H. Heceveur. a.g

Qr. 1931



Maastrioht,20 Mei

Bo.1105

Betreffende:Drielanden-oonferentie voor
jongeren te Valkenburg.

Ik heb de eer Utó&A te berichtentdat de 2 daagse coi&e-
rentte voor tongeren uit België »JL>ui taland en ̂ ed er l and gietere?*
19 Mei werd begonnen in de Volkshogeschool "Geerlingshof''t* Tal-

-"l kenburg.De directeur van deze school,de Heer ÊlRMS*apr«*k t«
Xi 15,u. een inleid in,g3woord,wa,rna den Heer At .£S AAP ES, wonende te

T il burg, directeur van de Tolkehogeachool te Rockagne over d*
Buropeoe Industrie s prak. Hij belichtte de tegenstellingen twi»
sen proletariaat en induetriebaronnen en vergeleek de levenaveiiic
houdingen van de bewoners van Europa met andere werelddelen.
Tervolgens ging hij dieper in o het plan Schumann ea trachtte
d.arvan de voor- an nadelen aan te tonen*
Hadat de leer KXAAFEI circa l uur in gebrekkig ̂ uits had ge
aproken,werden de discussies geopend,waarvan hoofdzakelijk
gebruik gemaakt door de aanwezige ̂ ultsers»Het vi-el hierbij op
dat jeugdige Aiitee meisjes en jongen» zich ongedwongen en
geestdriftig in het debat mengden,hetgeen overigens ordelijk ver-
liep. -

^ Ben Nederlandse deelnemer,zekre Luijendijk vroeg aich af of fe-
deratie wel langu progressieve weg bereikt Bon worden en of het
niet beter was tot revolutinnnaire middelen over te g aan b.f*«P
de manier zoals de oommuniBten te werk 'gaam.Ojj dit laatste gi&g
KMAAPM niet verder in.Wel verwachtte hij meer van een federa-
tief Europa ineens,dan langa de weg der $eleideliji&eié en we*«
inverband met dit laatste op de moeilij jcfceden om tot een bene-
luat-verband te komen.
Hoewel de Belgische deelnemers in de namiddag van 19 dezer wer-
'den verwacht»waren zij des avonds laat nog niet gearriveerd.

/* f e 21 u. sprak Dra J.HAJISKH directeur van de Culturele Baad Lim-
burg over het onder werp s "LI1SB0KS".

x^Mevromw Dr.BHASSSUS-fEfEEStVice-preaideate van de yiaamae £«r$*
p es e Beweging, w ,a niet verschenen en werd vervangen door fatar

^ BE LAAHE Dortinicain uit Antwerpen̂ die heden namiddag een spreek-
beurt hield óver "ragionaal federalisme",Hij beliohtte het öa
staan en het verloop van de iiuropse gedachte en beklemtoonde»
dat eerst de kleine gemeenschappen «ieh moesten verenigen en
eerst daarna in internationaal verband gewerkt kom worden.De
Uno die te Strasebourg zetelt noemde hij boerenbedrog «n som uit-
eenvallen zodra het communistische govaar geweken was.
De discussies waren slechts kogt en verliepen ordelijk.
Behalve deae pater waren geen falgische deelaeaera aanwezig.

De inspecteur &.
M.ïrasmus

lan
den Heer Procureur-öeneraal,
fgd.ijirecteur van Politie

te

-H e r t o g e n b o s c h,
. Directeur van Poiiti*
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ft?Verbinding 109*

Litt.C.4/52. V E E T B O Ü W E L I J K

Betreft : Internationaal Jeugdkamp te Overloon.

Ö Juli 1952.-

Antwoord op : uw schr.No.129373 d.d.15-2-1952.-

io
8

In antwoord op Uw hierbovenvenaeld schrijven moge ik U berichten, dat de
organisatie van een internationaal jeugdkamp te Overloon, waartoe in een
vergadering van K.V.P.-jongeren was besloten, niet doorgaat, wegens te
weinig verkregen subsidie.-

E I N D E öte

-0JUU19527



Aan : H.B.
Van : B 12.

Hierbij doe ik U to^Komen een exemplaar
van net blad Hieuw Europs/No. 4 dd. 16 April 1952
waarin verschillende artikelen zijn opgenomen
voor de inhoud waarvan wellicht bij de dienst be-
langstelling bestaat.

' s-G-ravenhage, 22 April 1952
14.



MIHSTERIB 7AS
IIHBEHLAJIDSE ZAKBH

Ho. , B 129373
Betr * :

VI AV 3

Internatio
te O ver loon.

Jeugdkamp

n.a.v.schr.BVD.W 129373-zie CO
f ö-Gravenhage, ^4 jr

Ontv. bevr:

Antwoord :

Volgens een bericht in de "(Jazet van Limburg" van 29 Januari
1952 ie op een te grave gehouden vergadering van K.7,P.-jongeren
door de voorzitter J. Jans uit Overloon, medegedeeld, dat er
een voorlopig comité is gevormd, dat zich zal belasten aet de
organisatie van een internationaal jeugdkamp, dat waarschijn-
lijk in Augustus van dit jaar in Overloon zal worden gehouden.

Het doel is de gedachte van de Europese eenheid uit te
dragen onder enkele honderden jongeren uit alle delen van
Europa.

y Deelname van Oost-Europese landen wordt eveneens aeer ge-
wen*t geacht en het óonite Is van a ma dit probleem jaog nader
te jeizlen.

Raar aanleiding van het vorenstaande zal ik het op prijs
stellen te worden ingelicht indien mocht blijken, dat inderdaad
jongeren ui* Oost-Europese landen voor deelname worden uitge-
nodigd eni/daarbi j gaarne in kennis aft£ worden gesteld met hun
aantallen, namen en verdere gegevens.

Aan de heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te

HBÏ HOOFD 7AN DE DIEBTSï.
Hamens deze,

l
I G nrdbbendom



Ko: 41.- DZEISSTGEHEIl.-
£0-/-

29 Januari 1952.-

Qnderwerp;"Internatipnaal Jeugdkamp
te OVEBLOCasr.jfR.Br.)1*,-

Bij lagen : één.-

A A _N : H.B.-
Y A K : W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen
toekomen, een opgeplakt artikel uit de "Gaget van Limburg"
van heden - 29 dezer - betreffende bovenvermeld onderwerp,
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



Internationaal Jeugdkamp te Overloon
Waarschijnlijk na Straatsburg-kamp

VENKAY. — Er is een voorlopig
comité gevormd, dat zich zal belasten
met de organisatie van een interna-
tionaal Jeugdkamp in Overloon. Het
Jeugdkamp te Overloon zal worden
gehouden in bet kader van de Euro-
pese Eenheidsbeweging, Er werden
reeds voorbereidende besprekingen
door het comité gevoerd. Het doel
van het kamp is de gedachte van de
Europese eenheid uit te dragen onder
enkele honderden jongeren uit alle
delen van Europa. Als plaats werd
hiervoor het historische Overloon
gekozen, omdat deze plaats, waar een
van de grootste veldslagen van de
laatste wereldoorlog werd geleverd
en waar het oorlogsmuseum nog her-
innert aap de verschrikkingen van de
voorbije oorlogs, een symbolische be-
tekenis kan hebben voor de Euro-
pese joS»g'eren.

i Juist hier immers kan met het
; meeste effect een beroep op de
| Europese Jongeren worden gedaan ten
l behoeve van de wereldvrede.

Er wordt gedacht aan een kamp,
dat tien tot veertien dagen zal dureru

l Verschillende Nederlandse jeugdorga-
nisaties werden reeds aangeschreven.
Het kamp zal interconfessioneel zijn
en aan geen politieke partijen gebon-
den. Door de Stichting Oorlogsmu-
seuTi Overloon werd reeds financiële
steun toegezegd. Mogelijk kan ook
een geldelijke büdrage worden ver-
kregen van een Amerikaanse schen-
king ten behoeve van de verbreiding
van de Europese eenheidsgedachte.

Zowel particulieren als staatslieden
in Amerika zijn namelijk sterk ge-
ïnteresseerd in de beweging van de
Europese eenwording. Als de bedoelde
bijdrage kan verkregen worden zal de
deelname aan het Europese Jongeren-
kamp in Overloon kunnen worden
uitgebreid tot 400 k 500 personen, af-
komstig uit alle West-Europese lan-
den. Deelname van Oost-Europese
deelnemers zou eveneens zeer gewenst
zijn en het comité is van zins dit pro-
bleem nog nader te bezien.

Er zijn enkele prominente sprekers
uitgenodigd. Het kamp zal waarschijn-
lijk in Augustus worden gehouden
na het internationale Jeugdkamp van
Straatsburg. De ervaringen van de
jongeren in Straatsburg zouden dan
kunnen worden verwerkt. De open-
luchtmeetings in Overloon zullen voor
iedereen toegankelijk zijn. Een en an-
der werd medegedeeld op een te
Grave (N.B.) gehouden vergadering
van de K-V.P.-jongeren door voorzit-
ter J. Jans uit Overloon. De verga-
dering te Grave toonde zich zeer
geestdriftig voor de plannen van het
comité. In principe werd besloten alle
mogelijke steun en medewerking te
verlenen. Met grote belangstelling
zien de jongeren de verdere ontwikke-
ling van de plannen tegemoet. Er
ligt hier een kans. Indien deze kang
wordt uitgebuit in de goede geest,
zal het Overloonse kamp een belcoig-
rijke bijdrage kunnen worden voor
de versteviging van de Europese een-
heidsgedachte.

De "GAZET VAU iJI£BURG"
van Dinsdag, 29 Januari 1952.-



Ho: 586.- DIEMSTGEHEIM.- ..,.18 December 1951.-

Onderwerp; "\Veek-end v/cl Europese
Beweging; te. BfiUSSEL".-

: één.-

A A N : H.B. en K.A./R.A.-
V A H : W.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen
toekomen, een opgeplakt artikel uit de "GAZET VM ABTWEBPEÏÏ"
van Maandag, 17 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp,
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



Week-end van de
Europse Beweging

te Brussel
Kontaktname met die Jongeren

Eén informatie-week-end, inge-
richt door de Europese Beweging
in samenwerking met alle demo-
kratische jeugdverenigingen van

l België^ en~vPHal^CSH"~20U"'van'~3e'
"voornaamste leiders van deze be-
wegfngen deelnamen, werd te
Brussel gehouden op Zaterdag 15

: en Zondag 16 December.
; Dé vergadering werd-: geopend
onder voorzitterschap van dhr E,
de la Vallée-Poussin. Dhrn J.
Drapier en Th. Bogaerts, hebben

, resp. in het Frans en in het Nf-
} derlands, het ontstaan, de struk-
' tuur en de bereikte resultaten
van de Europese Beweging be-
handeld.

De uiteenzettingen werden
voortgezet in de afdelingen. In
de Nederlandse afdeling werden
uiteenzettingen gegeven door de

; heren JJjtMBf?:5 (Europese sa-
1 menwe^mngop kultuurgebied),
Paul Struye (Schuman^planJ, A.

' Vlerick ,{O.E<E.S.)-en Henri Hup-
man (Rftad van Europa).

In de Franse afdeling kwamen'
dhrn Henri Janne, Van ,den Borre
Georges Bphy en Jean Duvieu-
sart aan het woerd, resp. over de
N.A.F:O., de kulturele akkoor-
den, de Raad van Europa en het
Schuman-plan.

Het week-end werd .•besloten
met een gemeenschappelijke ver-
gadering Van de twee afdelingen,
voorgezeten door ihr Jean Dra- i
pier. Dhr De S rijver, in het
NëHerlands, en Roger Motz, in
het Frans, richtten een dringende
oproep tot de jongeren opdat zij
aktief zouden deelnemen aan de
integratie van Europa.

Deze manifestatie is het uit-
gangspunt van een kampagne, die
er moet toe leiden de Belgische
jeugd de ernst en het dringende
van het vraagstuk van de Euro-
pese integratie te doen begrijpen.

Deze informatie-aktie zal lei-
den tot de «ye_ertiendaa|;se van
de Europese JeugctsCftïe te be-
ginnen van 15~Januari zal inge-
richt worden en tijdens welke
jtalfijke manifestaties en interna-*
Itionale bijeenkomsten zullen!

laats hebben pver geheel hetl

De "GAZET VAN ANOTEHPEH"
van Maandag, l? December 1951•-



So. 3860-51.
YEBfBOWELM. 8-Ostober

Boor de Centrale Personeelsdienst van het Ministerie van Binn«m»*
laadse Zaken, Bureau Anteeedeateii-Qnderïsoek, gevestigd Be2uid*n-
houtaeweg 15» a costi, werden bij schrijven: Antacedentendosaier
25494 dd„ 2 Oütober ;}!., aan de Korpschef te dezer stede inlich-
tingen gevraagd nopens <ïe sollicitant naar ee^ ri^ksfuneti» s
Albrtt£3 Jcobus. STEIS t geboren t© Amsterdam, 29 September

wonende te Amsterdam ,0ri^nasen3t raat 19-ÏII
Betrokkene (bij ü bekend) staat desersi^ds vermeld als volgt!
1. Januari 1947 Postabonne* Vrije Katheder
2. Juli 1948 Abonné Spartactia
3. September 1950 Secretaris/penningmeester der afdeling Amster

. daa van de "Beweging van B||popese Federal!***
t? wordt verzocht bovenstaande inlichtingen, voor zovael door H
nuttig en nodig wordt geaeht, aan de Jin a&nhef desses genoemd»
öienst te willen doorgeven. D© overige, niet-politieke inlicbtin
gen worden/werden verstrekt door de Beoher ohed lenst, alhier*

So.
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Par.:
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VERTROUWELIJK.

arbinding No.72. Litt.G,No.292/51.

Betr.: Vergadering van de
Beweging van Europese Federalisten.

Aantal bezoekers: 47 waaronder 7 vrouwen.
Sprekers: VROUENRAETS, Hubertus Thomas, geb. te Heerlen, 3.8,1922, ""*

Nederlander, R.K., ongehuwd, Meester in de Rechten, wonen-
de Geerstraat 41 te Heerlen;
Drs.SCHIPHORST, J.B.J.M., wonende Graafscheweg 284 te Nijmegen.

Stemming: Instemmend-belangstellende

In een der bovenzalen van hotel "Neerlandia" aan de Sarelea-
straat te Heerlen werd op Woensdag, 25 Juli 1951 een vergadering
gehouden, welke belegd was door de Beweging van Europese Federalis*
ten, gevestigd te 's-Gravenhage.Aan een aantal vooraanstaande per-
sonen uit het politieke, economische en sociale leven te Heerlen
was door de secretaresse van het Hoofdbestuur van genoemde bewe-
ging een convocatie gezonden, waarin zij tot een bespreking werden
uitgenodigd.Het in deze convocatie genoemde comité ad hoc bleek te
bestaan uit een tweetal inwoners uit Heerlen, n.l. Mr.Vrouenraets
(bovengenoemd) en Cornelis Jacob BLOKLAND, geboren 9.3.1914 te
Ameide, Nederlander, gehuwd, Ned.Herv., bankbediende, wonende te
Heerlen, Meezenbroekerweg no.7.Laatstgenoemde is een actief be-
stuurslid van de P.v.d.A. te Heerlen en correspondent van "Het
Vrije Volk".Verschillende bekende personen uit het Heerlense poli-
tieke, sociale en economische leven hadden aan de oproep gehoor
gegeven.Opgemerkt werden: van Pol, gem.raadslid, Drs.Kraayeveld,
gem.raadslid, Derks, gem.raadslid, Mr.Wobbe, Directeur A.M.I1.,
mej.Stolman, K.A.B., de Heer Lenders, Directeur bank Nederlandse
Handelmij, Ir.Sauter, scheikundig^ ingenieur Staatsmijnen.Verder
waren er nog een aantal advocâ ëlT,'~wâ r̂ na¥r~'~ïè~JMFs~rvan der Meer
te Heerlen en van de:q, Hoek, Kerkrade, alsmede Pater Cö'rvers O.F-wM-w
van de Vaticaanse Caritas Missie.Vanwege het Hoofdbestuur der
B.E.F, was mede aanwezig Drs.H.Ph.M.Schmedding, Grote Looierstraat
28, Maastricht, die later bij het debat antwoord gafVeen gestelde
vraag betreffende de oprichting van een^ afdeling in de_ Mijnstreek.

Te omstreeks 20.20 uur werd™3ëT vergadering door MrTVrouen-
raets geopend.Hij heette de aanwezigen welkom en in het bijzonder
de delegatie van de Afd.Roermond waarvan een zekere Heer Roumen
deel uitmaakte.Hij deelde vervolgens mede, dat het doel van deze
avond was, te komen tot ̂ _er_^£ti« in^ de J4ijn.streek.Men zou n.l.
moeten overgaan tot het vormen van~Tcërnën, vooral in de maatschap-
pelijke organisaties, om tot het doel van de Beweging: de vorming
van een Federatief Europa te kunnen geraken.Er zou meer activiteit
moeten komen, wilde men de massa van het volk rijp kunnen maken
voor deze idee.

Drs.Schiphorst, hierop het woord verkrijgende, hield een al-
gemene beschouwing over het ontstaan van de Beweging van Europese
Federalisten en haar doelstellingen, waarbij hij tot de conclusie
kwam, dat het tijdperk van de souvereine staten^ zoals deze in de
19e eeuw zijn ontstaan, definitief voorbij is.Thans is er in Euro-
pa geen volwaardige partner voor Amerika, dat gaarne in Europa een
partner wil erkennen.Thans, door de veelheid der vaak tegenstrij-
dige Europese belangen, kan Amerika, volgens spreker terecht, zijn
wil aan de afzonderlijke staten opleggen.Slechts een Federatief
Europa met 260 millioen mensen en een marktgebied, dat niet te
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versmaden is, kan een partner voor Amerika zijn.Eerst dan zou Europa
opnieuw levensvatbaarheid hebben.

De idee van een nieuw Europa zou volgens spreker onder de men-
sen leven.Men behoeft deze slechts tot leven te wekken.Met een beroep
op de aanwezigen om hiertoe, om te beginnen in eigen kring, hun mede-
werking te verlenen, besloot spreker zijn inleiding.

Fa een kwartier pauze werd er gelegenheid gegeven tot het stel-
len van vragen, van welke gelegenheid enkele aanwezigen gebruik maak-
ten.De inhoud van de vragen beperkte zich in hoofdzaak tot nadere op-
heldering van punten uit de inleiding van Drs.Schiphorst.Een tweetal
vragenstellers (Derks en lenders) spoorden daarbij aan tot meer acti-
viteit en vroegen concreter resultaat van de vergadering.Dit laatste
had tot gevolg, dat een voorlopig comité van de Beweging van Europese
Federalisten voor de Limburgse Mijnstreek werd gevormd.Dit comité
bestaat uit de volgende personen: Mr.Vrouenraets vnd., C.J.Blokland
vnd., en Mr.van den Hoek te Kerkrade,

Op de tafels in de vergaderzaal was het blad van de Beweging
"Meuw-Europa" ter beschikking neergelegd, alsmede een brochure van
de Nederlandse Raad der Europese Beweging, terwijl er verder kaarten
door middel waarvan men zich als lid kon opgeven, voorhanden waren»

Tijdens de vergadering werden de aanwezigen in de gelegenheid
gesteld om een presentielijst te tekenen.

Te omstreeks 22.40 uur was de bijeenkomst, welke een ordelijk
verloop had ten einde.Einde.

Heerlen, 31 Juli 1951.


