
v

v Hague, 9 Sept

Daar Mr.

. u
, 46. H '

l* Bef y*rar B*S/G/3?3» dated 23 jteg 46 afcout the »Te»-
eenigd Nederland* orgenisation.
2. This l» a o«oret organisation ooraposod of c e 11 a. Ite

ct is to reuixitc the Hetbarlands speakizig paoplee into
j ooontry . lts t andere ie s are autocratie and fascist.

3. In tWa Netherlanda this organisation la calledi
eenigd Hederland", is Belgi«a»i «Hederlandse Konoentratie»
4* Name s coraiaoted with the Bed* Koncentratie are the ?s
thers Callewaart a»d S track® t of the Flemiah youthmoYement
5* ïh« Dutch names you m«ntion ia your letter appaar on
a pamphlftt of the Nederlands -VI aamae Veraniging Koord en
Zuid1*» dated Jone 45* Sr* Karinaü ValMioff , professor of
Eomanic languages at the Amsterdam Municipal University ie
considered to b« the organisator ot this latter organisa-
tion, whioh hè atarted already ia 43* It ia non-sscret and
the secretariat la la Amsterdam (C), Keizersgracht 179,
6. In oonolueio» it eau toe aaid that most persoaa
hel02iged to Zwart ïront (Arnold Heyer),- neraish activist,
Yerdiaaao, ato., s te. (mos tl v fascist minded Catholics)
«111 feel draim ey "fereenlga 5ederlandrt. The acttial seize
of the organiaation oarmot yet b« appreciated taut Ie not
l Jly to hè alarming, Maaibers of the BOB secret organisa-
tiöus conneoted with th« morsaent may be unoon»cioua of tl
actirities of Vereanigd Naderlazid.

T.P. Koyon
Bes. Kap. ia Alg. Dienst.
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Ko. D. S/0/3 90

31st October,

.31001.
De ar Captain Woyon,

Reference your letter No.396/4 of 9th September
concerning the Vereenigd Hederland organisation, ?;e have

_received the follov/ing possible traces of the names
"mentioned in your para.4»t

•^T It was discovered in January 1945 from a mernber of
;he Peres Blancs Monastery in Alger that Father ̂ . GALUi'ï/AlSRTj
and Pather lP_. STRAGKïïj (SJ) were believed to be ardent
collaborators»

A report datecL August 1940 r ef e r re d to the existence
of a Catholic organisation knov/n es "Alles voor God" established
in the Holstraat Catholic School in Grient, ïhis organisation
formed a "watch coM.iittee" of Pleraish intellectuals against
Goiurnunism. ïhe leader v; a s a Pather|_JAïï'SSENS| most of w hos e
colleagues v/ere stateci to be professed anti- Belgian and pro-
German supporters of' the Hitler regime - DIETSGHERS, DINASO,
V.ïï.V. people etc. ï\vo of the o t her leading mernbers of the
organisation, be long ing to the sarae Jorninican order as Vather
J.ANÖSENS, were Father CALLEWASHT and ï'ather STRAGKB.

CALLBv7AEKT_ apparently ramined in London during the 1^'irst
Vi/orld vVar and was reported then to have become involved in
German-Activist intrigues on the Yser front. The serrnons which
hè is allegdd to have preached at various Yser pilgriniages were
stated to have been "harangues of hate against Belgium."

Another organisation which is reported to have co-
operated v/ith the "Alles voor God" movernent was the "Zedenadel. "
These tv; o bodies dispose d of a filing systen, v;hereby., under
the care and assistance or or-iests, all xiseful inforrnation was

/noted



-2-

noted» Even if Father JAHSSBNS himself v/as a patriot,
it seerns fairly certain that "Alles voor God" and "Zedenadel"
w ere rnisused to further Gennan intrigues in Flanders.

Y/e c anno t state \vhet her the persons raentioned in
(a) and (b) above are iüentical with the GALLEV/A3ST and
STRAGKE of your letter, or whether (a) are iö.entical with ("b),
"but it wo ui d feeem clear t' at they all refer to the, ssme two
persons*

V/e should be glad to have any further Information
you may be able to procure.

Yours sincerely,

Captain T.F. Noyon,
B. N. V.

V



6 Hopember 6
B.4902.

B. • MN.
GEHEIM

P,CALMWAEH:g en

""""""" Haar aanleiding van dezerzijds reeds eer-
der aan de Enr-elsche autoriteiten verstrekte inlichtingen omtrent d«
organisatie w?ere.-nigd Nederland", ontving ik van dezelfde aijde de
volgende

It was discovered in January 1945 ffora a meraber of the Peres
Blancs Monastery in Al^er that Father P.OALLEWAiiKï and Father
P.3ÏHACKE (SJ) were believed to be ardent oollaboraiore.

A reiort dated August 1940 reförred to the existence of a
Cïatholic or^inisation fcnown as " Alles voor God" established in the
Holstraat öatholic School in Ghent. ïïhis or^anieation formed a
Hwatch coiamitteé11 of Fleaiah intellectuals against Comouinisnu The
leader was n Father JARSSESS, most of v/hose eolleagu.es ?̂ere stated
to b& professed anti-Belgian en pro-Ger:nan supporters of the Hitler
refeiiïie - MET3C1IEHS, DIMSO, y.N.V.people eto. ̂ vo of the other lea-
ding members of the or -anisation» "b e l on, in to the same Dominican or-
der as Pather JAKSSEI-JS, we re Father C^LLEWAERÏ and Pather 3ÏRAGKE.

CALL^VAEKïï aiparantly rarained in London during the First
World War and was reported then to have beoome involved in, German-
Activist intrigues on the Yser front. The serraoiis wMeh hè is alleged
to have preached at various Yser pilgrimages were stated to have been
"harangues of hate againet Belr;ium.**

Another or canisation whioh is reported to have cooperated with
the "Alles voor God" moveraent was the H2edenadelH» These two bodies
dispoped of a filing syetera, whereby, under the care and assistancc
of priests, all useful information was noted. Even if Father JAliSSEHS
hioself was a patriot, it s? ;as fairly certain that "Allefi voor God*
and H2edenadelfl were ndsused to further G-errnan intrigues in Flanders0

We can ot etate whether the perrons itientioaed in (a) and (b)
above are identioal with the OALLfiWAüHI and SïiUCKB of your letter»
or whether (a) are identical with (b), but it would seem clear that
they all re f er to the same two persons.

- Arn.eziea veraocht wordt nadere inlioh —
tingen te mo^en ontvangen» veraoek ik U dienaangaande te willen infor-
inejèren en mij — zoo mogelijk-- nader te willen inlichten.

Het Hoofd van den

7oor deaea
De Lui te aan t «-Kolonel j

J.G.Orabbenda»,
aarathonstraat 24
l R B 35 A



D. S/0/373

23rd August,

Dear Captain Noyon,
\ Have you any details of the present activities

in Holland of the Vereenigd Nederland organisation
and officials connected with this organisation?

We understand that the V.N. have branches in
Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Hilversum and Amersfoort
and project opening another branch in Groningen, It is
also understood that reguiar meetings are apparently
taJting place between Nederlandsche Konsentratie (the V.N.
section dealing with Belgium) members and Flemings,

The "Preparatory Oommittee" of the V.W. is stated
to be composed of the 'following:

J.H. BROEKMAN '
XAn'ton van DUINKEEKEN (Prof, W, Asselbergs)
H.J.GOEDMAKERS •
Dr. P.J. MEEETENS

<'' Pastoor Prof. W. NOLST
v ' Dr, M.G. SCHENK

Prof. Dr. M. VALKHOFF

We have no tracé of N the above-mentioned officials.

Yours sincerely,

Captain Noyon,
B.-N.V.
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ƒ 29 Ootober 5«

B. 4706. &BH1IIJ

I. ' 0,1. '

A., Smits.

fen vervolge op mijn schrijven,a.d. 3 Qctober 1946
Ho 3166 Gteheim,heb ik de eer ïï te berichten, dat raij omtrent
den daarin genoemden Arno l dus Smits' alsnog het volgende bekend
is geworden»

Arnoldas Ssiits, geboren te Dinteloord, 6 October 1914»
van Kederlandsohe nationaliteit, was als pater belast met het
beneer van de uitgebreide boekerij, spe«iaal op het gebied van
Zuid-Afrika, van het Benedictinajklooster St. Pierre te Assebrorj.ck
(B*)» Tevens beheerde hij de asn dit klooster verbonden stichting
*3>ietschland - £uid-Afrifca,* 3>eae stichting aou in hoofdzaak op
cultureel gebied werkzaam aijm*

A» Smits, die Bom Smits wordt genoemd, studeert momenteel
Geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht en woont Huiae "I3arla
Pia", Burgemeester van Voort.van' Zijplaan 6§a te Utrecht» fijdens
de Buitscjhe bezetting kwam hi0 meermalen in Wederland. Zijn vad«r
woont in Dinteloord.

ütatrent een door Smits gevoerde «n te voeren actie be-
treffende e@n te stichten staat Thiois» konden nog fteen inlich-
tingen worden verkrer^nt Met een vriend, met w ie n 'hij regelmatig
briefwisseling onderhoudt, sprak hij nimmer over een staat ïhiois,

In verband met toet bovenstaande moge ik IJ verzoeken een
nader onderaoek te wilden doenninstellen en mij het resultaat te
berichten»

Het Hoofd van de»
Centralen Veiligheidsdienst

namens deaen
de Luitenant-Kolonelt

J * S» Grabbendam

Aan den-Heer
Hoofdcoraraissaris van Politie

te

ÜTEECgf

ru-



C. V. D.

f

Np;368/-46-Geheim.

Onderwerp;"Prof.Dr.M.VALKHOFg
te Amsterdam."

Bijlagen : één»

Breda, 9 November 1946.

Hierbij gaand heb ik de eer U HoogEdelGestren-
ge te doen toekomen, een door een officieele Belgische instan-:
tie, mij gisteren ter handgesteld schrijven, gedateerd 14-4- ;
43, afkomstig van den "Oberkriegsverwaltungsrat", Prof. Dr.
Petri, destijds zetelende op het adres: Wetstraat 12 te Brus-
sel, gericht aan wijlen Dr. August Borms te Antwerpen, ter ge-
legenheid van diens 65-sten verjaardag.

Kaar U daaruit moge blijken, heeft deze Duitscher,
op 13 April 1Q4^ Prof, f py f.MtVgJj&ffll te Amsterdam bezocht,.
bij welke ge legénhëld laast genoemd e met belangstelling ifi-
formeerde naar Dr. Borms en tevens aan Prof .Dr, Petri verzocht,
zijn groeten aan dezen over te brengen.

Bij Uw schrijven,KosiqflZgXÏVB-M.N»-Geheim,d.d.26 Oc-
tober 1945, berichtte U mij ,̂ dat Prof .M. Valkhof f, hoogleeraar
aan de Gem, Universiteit te Amsterdam, BK£ niet betrokken was
bij een kring van personen, zich ten doel stellende een actie
te voeren ten gunste van "Groot-led er land", en voorts, dat
deze echter wel zitting had in het comité van Voorbereiding
van de Neder land s ch-Vlaamsche Vereeniging "Noord-Zuid."

Omtrent laatstgenoemde Vereeniging berichtte ik U,
bij d. z. schrijven, No:74/-46-Geheim,d.d.l3 Maart 1946, ter-
wijl in de op blz.4 vëSPaat rapport gegeven toelichting, Prof.
Dr »M. Valkhof f, als Vice-Voorzitter van de Afdeeling Amsterdam,
dier Vereeniging wordt genoemd.

De inhoud van bijgaand schrijven, waaruit blijkt, dat
Prof. Dr, M. Valkhof f op 1>>4.1943, via een Duitscher, zijn
groeten liet overbrengen aan Dr. Borms, wettigt m. i. het ver-
moeden, dat hij toen nog Duitschgezind was, althans met een !
pro-"Duitsche organisatie als het " Vlaams ch-Nat ionaal-Verbond V
waarvan Borms oud-leider was en in welke organisatie deze
toen nog een vooraanstaande functie bekleedde, sympathiseerde.

In dit verband moge ik U als mijn gevoelen doen kennen
de wenschelijkheid, dat de activiteit van de Vereeniging
"Noord-Zuid", onze blijvende aandacht verdient.

No:
l

Tot dat doel heb ik mij, ingevolge Uw schrijven,
'̂̂ ,d.d.20 Maart 1946, op 24 Juli 1946,als*ü

rëreeniging doen inschrijven.

A a n
Den Heer Hoofd van den C/.V.D.
J a v a s t r a a t , 687 ""
's-G E A V E N H A G E.

Blijkens



Blijkens de op blz.4- van d. z. rapport, No;
heim,d.d.l2> Maart 1946, vermelde toelichting, bedraagt het lidi
maatschap dier vereeniging f 7»50«-p©r Jaar» waarvoor het or-
gaan der Vereeniging "Nederlandsche Tijdingen", gratis wordt
toegezonden.

Op 31 Juli 194-6 heb ik bedoeld bedrag per giro over-
gemaakt aan den Secretaris-Penningmeester:Mr.H.J.Goedmakers,
Keizersgracht 179» te Amsterdam, doch tot heden heb ik echter
nimmer een exemplaar van bedoeld orgaan ontvangen. i

Mogelijk vindt ü hierin aanleiding, om te Amsterdam |
eens te doen informeeren, of na Juli j.l.al- dan niet uitgif-
te van het orgaan heeft plaats gehad.

v?



C. V. D.
IS = SS S£3S3Ï Breda, 9 Hovember 1946.

No: 369/-46~Geheim.

Onderwerp; "J.H.BBQEKMAH.
te Amsterdam."

Bij lagen : één dossier.

Hierbij gaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge
te doen toekomen, een mij door een officieele Belgische instan-
tie, gisteren ter handgesteld dossier, bestaande uit een drie-
tal brieven, dateerende uit het jaar 1938, afkomstig van den
Heer J.H.BHOEMM, Stadionkade,Kr:1/III, te Amsterdam,(Zuid),
en gericht aan wijlen Dr.August Borms, oud-leicTer en vooraan^
staand functionaris van het >tVlaamsch-Mationaal-.Verbon.dlf(V.N.V)
te Antwerpen, naar den inhoud waarvan ik kortheidshalve moge
verwijzen.

Uit den inhoud van bijgaande brieven moge U blijken,
dat de Heer Broekman destijds vriendschappelijke- en zakelijke
betrekkingen onderhield met "Volk en Staat", dagblad van het
V.N.V., van welk orgaan kort voor het uitbreken van den oorlog
is komen vast te staan, dat zij financieelen steun ontving van
Duitsche instanties.

Blijkens de op blz.4 van d.z.rapport,No:74/-46-Geheim,
d.d.IJ Maart 1946, vermelde toelichting, bekleedt genoemde Heer
J,H.Broekman thans de functie van "Hedactie-Secretaris" van
het Mededeelingenblad "Nederlandsche Tijdingen", orgaan van
de Nederlandsch-Vlaamsche Vereeniging "Noord-Zuid".

Ofschoon bijgaande correspondentie reeds dateert uit
1938» komt het mij wenschelijk voor - mede met verwijzing naar
den inhoud van het hiernevensgaande rapport,No:368/-*4-6-Gehèim,
d.d.heden - vorenvermelde antecedenten van den Heer J.H.Broek-r
man onder Uwe aandacht te brengen.

•&JL-

A a n
Den Heer Hoofd van den G.V.D.
J a v a s t r a a t , 5 8 .
'a-G E A V E N H A G E.
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J.H.Broekman
Stadionkade l /I II
jans t er d aan- Zul d
JMederland jimsterdam,12 December 1938.

Zeer Geachte Dr.Borms,

Het stiijt me U te moeten mededeelen dat de redactie van
"Volk en Staat" een fout begaan heeft.
Q?> 10 December (Zaterdag) verscheen een hoofdartikel,waarin
geaegd werd dat Jo December Dingaansdag is.Het is l6 Deo.

Volgens belofte zend ik U mijn artikel,dat U zonder naam,alleen
met de letter JN.gelieve te doen Plaatsen,liefst natuurlijk
PJ2J16 December en eventueel als feoofdartikel.De fotos heeft U
reeds.

De boeken van U,die bij den Heer Schuhmacher zijn,heb ik nog steeds
niet van hem ontvangen.Het ontbrak me nog steeds eens naar hem
toe te gaan.Maar deze heer beloofde me "bij mij te komenden heeft
het nog steeds niet gedaan.

Hartelijke groeten,trouwdietsch,



Amsterdam,7 September 1938,

Geachte Dr.Borms,

Over den Grooten Trek zal ik binnenkort iets schrijven (misschien
is het beter nog wat te wachten tot begin December),20odat de fotos
bij dat artikel geplaatst kunnen worden.Behoud U dus de fotos maar.

De Heer Zeegers heeft de boeken aan een ander toevertrouwd (dit
geschiedde reeds op den dag der hulde te Amsterdam).Ik ben daar eerst
sedert enkele dagen mede op de hoogte.mi heb ik dezen heer gevraagd
om aan mi3 het geld te geven voor de verkochte boeken en ook de
nog niet verkochte aan mij te geven.Ik denk dat binnen enkele dagen
ik U nader schrijven kan over deze zaak.Er is iets verkocht,dat hoorde
ik wel.

In ieder geval wilde ik U nu reeds schrijven dat de zaak- mijn
aandacht had en heeft,en hmpenlijk binnen niet al te langen tijd
geregeld wordt.De boeken zal ik dan weldra bij mij thuis hebben en
zien te verkoopen,zoodra zich weer een gelegenheid voordoet.

Met hartelijken Dietschen groet,

J.H.Broekman
Stadionkade l /III
Amsterdaiti-Zui d
Nederland.



Amsterdam,20 Augustus 1938.

Geachte Dr.Borms,

Hierbij zend ik U voor "Volk en Staat" een drietal fotos,die mis-
schien voor publicatie geschikt zijn.He%3 stelt voor:
1) afbeelding van de MHI$HHIE maquette van het door den architect

Moejirdijk ontworpen Voortrekker-monument.Op 16 Dec.a.s.zal
hiervoor nabij Pretoria de eerste steen worden gelegd.

2) afbeelding van het Herdenkingskoevert,dat door de Zuid-Afrikaan-
sche posterijen wordt Altgegeven.De postverzending is op 8
Augustus j.l. te Kaapstad geopend en zal op l6 Deo,a.s.te Pretoria
na afstempeling met een bijzonder stempel in het "Eeufeesposkan-
toor" aan de geadresseerden worden toegezonden.

3) afbeelding van een oorspronkelijke wagen der Voortrekkers,zooals
opgesteld in het Voortrekker-museum te Pietermaritzburg (Natal).

Ik hoop dat "Volk en Staat" ze (wellicht eerst later) kan ge-
bruiken .

Is er al een beslissing genomen over mijn artikel over het
Hhaeto-romaansch?Indien "Volk en Staat" er niet voor voelt om het
op te nemen,dam had ik het gaarne spoedig teruggezonden (met fotos),
opdat ik het elders ter plaatsing kan aanbieden.Wordt het wei opge-
nomen, dan zie ik het wel uit het blad.

Met Dietsche Hoogachting,

J 0H. Br oekman, Stad ionkadeJr-^TlII, Amsterdam-Zuid, Nederland,



. V. D.

Breda, 9 November 1946.
Noi 371/-46--Geheim.

Onderwerp;"Yan wijlen Dr.A.Borms
afkomstige correspondentie."

Bij lagen : zeven.

i r; t,

Hierbij gaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge
te doen toekomen, een bundel brieven, behoorende tot de, na
de bevrijding van België, ten woonhuize van wijlen Dr.August
Borms te Antwerpen inbeslaggenomen correspondentie, afkomstig
van een destijds in Nederland wonend, of verblijvend zevental
personen, die - blijkens den inhoud hiervan - als pro-Duitsch
moeten worden beschouwd.

Deze brieven - naar den inhoud waarvan ik kortheids-
halve moge verwijzen - werden mij gisteren, bij mijn bezoek
aan Antwerpen, door een officieele instantie aldaar ter hand-
gesteld, als zijnde voor België van geen belang meer en ten
einde daarmede naar eigen inzicht te handelen.

Rekening houdende met de mogelijkheid, dat een deel
der afzenders dezer brieven, thans nog in ons land verblijft
en niet gearresteerd is geweest, of misschien reeds weder in
vrijheid is gesteld en derhalve in de gelegenheid is, hun
oorspronkelijk streven in een of andere, thans nog gematigd
optredende organisatie te hernieuwen, meen ik goed te doen,
deze correspondentie te Uwer beschikking te stellen.

Den Heer Hoofd van den C.V.D.
J a v a s t r a a t , 68.



MR. R. PARQUI

ADVOCAAT EN PROCUREUR

TELEFOON HOB34
POSTQIRO 28006

's-QRAVENHAQE, ....2.9-...A.UgUS.tua..
NIEUWE UITLEG 22

Den Heer Dr Aug.Bonus,
p.a den Heer K.Waternaux,
Essenburgstraat 11b,
Rotterdam W.

Zeer geachte Dr.Borms,

Mevrouw Verhulst schryft my,dat Prof.met een trom-
bose in het reehterdybeen in het ziekenhuis ligt

> verzoekt my U te vragen bygesloten kaart aan
'haar zoon te Deurne te laten bezorgen,omdat de
post voor de bezorging veertien dagen noodig
heeft.

In een naschrift schryft Mevrouw V.nog:
,,Het zou Raf buitengewoon veel genoegen doen,
indien Dr.Borms na zyn spreekbeurten naar
hier kwam.'' -

Ik breng U een en ander volgens het verzoek over.
Wel kan ik U schryven,dat Grammens en ik de fam.
Verhulst net over de grens in Duitschland bezochten,
hoewel wy eigenlyk niet over de grens mochten;
de Duitsche beambten zyn daar niet zoo streng.

Tbt myn spyt moet ik U schryven,dat ik 2ie aankomen,
dat ik geen vergunning kryg om nog met de auto te
ryden,zoodat Ik U tot myn spyt niet zal kunnen
f 5brengen.

Ik wensch U verder nog een geslaagde tournee en
verblyf met de meeste hoogachting,

Uw dw. ,



MR. R. PARQUI

ADVOCAAT EN PROCUREUR

TELEFOO^ 7i6792 WASSENAAR, J..T.....G-r.asma..and 1.9.40..
POSTQIRO 2SO05 GROOT HAESEBROEKSCHEWEG 51

Den Heer Dr.Edg.Muylle,
Herentalschebaan 273,
Deurne Zuid.

Zeer geachte Heer Dr.Muylle,

f

Hierby bevestig ik U alsnog schriftelyk,dat ik 10
dezer veertig ingenaaide eksemplaren van Coucke en
ethals van U ontving.
a Vrydag tot gisteravond ben ik uit de stad ge-

weest.; by myn terugkomst vond ik Uw verzoek recen-
sieeksemplaren van Donderkoppen en Coucke en G-oet-
hals naar den Heer Hinderdael te zenden;ik voldeed
bereids aan Uw verzoek.
Recensieeksemplaren van C.en G-.verzond ik aan de
opstelraden van Neerlandia en Dietsche Gedachte,
onderscheidenlyk organen van het Algemeen Nederlandse
Verbond en den Dietschen Bond,benevens aan het te
1s-Gravenhage verschynende dagblad Het Vaderland,
waar een van de redacteurs my toezegde het warm te
zullen aanbevelen ter recensie by zyn mederedacteur
Plcardjdlen U misschien kent.
Van den eigenaar van de Bolwerk boekhandels(van de
N.S.B.)kreeg ik bericht,dat hy het hem toegezonden
recensieeksemplaar met belangstelling,zelfs met ver-
ontwaardig ing, had gelezen,doch het,mede uit tacti-
sche overwegingen,niet geschikt achtte voor verkoop
in zyn winkels
2y is tot op zekere hoogte jammer,want in de krin-
gen der N.S B.zou men dit boek zeer zeker kunnen ver-
koopen;ik zal zien,dat ik nog met enkele kopstuk-
ken uit deze kringen over deze aangelegenheid een
bespreking heb.
Per 1 Mei hoop ik U de eerste afrekening te kunnen
doen.
Inmiddels verblyf ik met de meeste hoogachting,

Uw dw.,
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. W. J. VAN LOOVEREN

ROTTERDAM JO AUg . 1940 .

Aan den Heer Dr.Borms,
Alhier.

HoogVereerde Dr.Bormsl

Ons hart heeft geschreid den tienden
Mei toen wij dadelijk beseften, dat gij
wederom het kruis voor Vlaanderen zoudt
krijgen te dragen; het heeft gejubeld
toen de bladen berichtten, dat gij -
de onverwoestbare - voor Vlaanderen ge-
spaard waart gebleven en in onze goede
Sinjorenstad waart weergekeerd.

Ik had vurig gehoopt U, hand in hand
en oog in oog, te kunnen zeggen hoe groot
onze vreugde is geweest, want slechts hij
die moet missen, weet wat het weerzien
b.eteekenen kan. Het zal echter niet mogen
zijn.

Wij wonen sedert eenigen tijd op een
boerderij en de laatste autobus vertrekt
van hier reeds om half acht. Ik had daar-
om expresselijk en persoonlijk aan dr.
Heyndrickx gevraagd om mij van Uw komst
tijdig in kennis te willen stellen, opdat
ik U had kunnen treffen en in voorkomend
geval voor eenige dagen op de boerderij
kunnen uitnoodigen.... Ik heb mijn adres
nog eens schriftelijk aan dr,Heyndrickx
opgegeven, maar ik heb niets van hem
meer gehoord.

De vriend Everaerts verzocht den hr.
Waternaux telefonisch of dan voor de
vrienden uit 1914-1918 niet een regeling
ware te treffen̂ ewee.st waarbij zij U in
klein gezelschap hadden kunnen ontmoeten.
Het antwoord luidde : gij kunt hem in de
pauze wel de hand drukken....

L..... ,



Ik behoef U nauwelijks te zeggen
.hoe het iemand bij zulke behandeling te
moede kan zijn. Zij slaat.diepe wonden,
en waren het maar Walen of Franskiljons
die ze ons toebrachten!

Doch er schijnt ook onder de acti-
visten geen plaats te zijn voor de "klei-
nen", voor hen die noch naam, noch titel,
noch ellebogen, noch geld hebben* Het is

• . hier 20 jaar lang zoo geweest. Afgezien
van onzen goeden vriend van den Broeck,
heeft men mij nimmer "zien staan". Ik was
zeker voor niets goed en tot niets bruik-
baar l Ik moest mijn vader verliezen,opdat

£ d e Dietsche Bond mijn bestaan gewaar zou
worden. Everaerts moest de heeren van de

&ie G-root-Nederlandsche/op mijn bestaan op-
merkzaam maken,alvorens mij een exemplaar
van het manifest ter onderteekening werd
toegezonden. Het is nu 20 jaar zóó ge-
weest; het is nóg zóó.

En toch blijf ik 'trouw aan onze
Vlaamsche gedachte. Ik heb den hr.Water-
naux bij het verschijnen van het eerste
nummer van zijn Dietsche blaadje erop op-
merkzaam gemaakt, dat hij op den verkeer-
den weg was. Hij schreef mij,dat hij niet
anders kon, omdat de heeren in den Haag
het nu eenmaal zoo wilden. Welnu ik ẑ g
"onverduitscht, onverfranscht, onver-
engelscht, maar ook ONVEKHAAGSCHTl"
Ik zeg met de Ieren : ONSZELF! Drie
eeuwen verdrukking hebben Vlaanderen ge-
louterd; het ken ZICHZELF ZIJN en het
MOET ZICHZELF ZIJN. Niet uit den Haag
komt de victoriel

Mocht ik iets kunnen bijdragen tot
Vlaanderen's heropstanding, dan sta ik
tot Uwer beschikking.

Mocht gij nog niet onmiddellijk naar
ons schoone Antwerpen vertrekken - dat ik
in 22 jaar niet meer mocht terugzien -
dan zij t gij welkom op onze boerderij te
Moordrecht. Ik ben Zaterdagochtend van
9 uur op mijn kantoor (Havenbedrijf der
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Berkouwer,
Middelweg E 31,
Moordrecht bij Gouda.

-*{te fiotterdam: van Tollenhovenstraat
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Rotterdam, 18 April 1944-.
Wm. Buy t e wechs tr, 120a
Tel'. 33081,

Den YfeledelZeergeleerden Heer
Prof.Dr.A.Borms,
Wuijtslei 29
.BERCHEM.

bi'j Antwerpen.

Kameraad,

Ik veroorloof mi;] U bijgaand een afschrift
zenden van mijn schrijven van -heden aan de

i^rstelcommissie alsmede een'exemplaar -van de daarin
genoemde verklaring van den schriftkundige Deen»
* Vader had de bedoeling deze kwestie, die
hij zich zeer heeft aangetrokken, tot opheldering
te brengen, doch zijn overlijden heeft hem dit"
verhinderd.

Ik kan van U niets anders dan gelooven,
dat U al wat in tlw macht is zult doen.om- deze ver-
gissing en onrecht te doen herstellen.*

HOU SEE-.
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Rotteraam, 18 April 1944*
»to.Bttytewechstr»120a
fol. 33001*

Commissie tot Uitvoering van de
Heretelverordening van 1*9**40,
BRÜ33BL.

EïüK* 8

Kaaoraden»

ïerugkomend op adin schrijven van 12,3 • ' 43
doe Ik 0 inliggend «en verklaring toekomen vaa den
Eeor l .Deen, eohriftkundige met Hederlandaeh Sta» t B--
diploma oa ook werkzaam voor de Arrondissementsrecht-
bank t* Rotterdaa, betreffende do handteekening vmn
den Heer C.Coremana*

De in deao verklaring genoemde stukken zijn»
1} het door den Heer c.Coremans voor eensluidend ge t eekend

afschrift van aiijn benoeming C.ïl.III a 6988 van de
Verwaltungaohef fftr Flandera d. d. 7*11.1918 got.Bawn
Aio ia f w be*±t la geweest «a waarvan de aohtheid der
handteekening van den Heer Coremane door U wordt be-
twiat,

2) het echri|ven van het Minlaterie van Wetenacnappen «m
JCunsten, Beheer van Pereoneel» Algeaeene Saken ft Beken-
dienet, Ie aectie, nr. 825 van 8.11.1918 waarmede ad j
het onder 1) genoemde afachrift van mi^n benoe»ing
werd toogeaonden «m eveneene door den Heer Coremana ia
geteekend,

3} het eohrijven van het Ministerie van Wetenschappen «n
Xunaten, Beheer van Personeel, Algemeene Zaken «n Reken-
dienst, Ie Sectie» ar* 154» geteekend door den Heer
Coremana waarmede aan den Heer V.Clarlje ««a uittrekael
wordt gewnden van het Beeluit van 16.12.1916 WttaFblj
hij benoemd wordt tot Bureelhoofd in de Vlaamache af-
deeling van het Ministerie van Wetenschappen en Eunaten.

4) een afaohrift van bovengenoeind beeltiit
(eerste cijfer onleeebaar) III a 4940 eveneena voor
eenaluidend deer den Heer C.Coreiaans geteekend.

Belde laatatgenoeade e tukken 3 en 4 zijn door €
vel erkend voor het heretel TOOT den Meer Clarlja.

Hu, nadat de verklaring van den Heer Halsband,
dat ik niet in dienst van het Ministerie «on geweeat lijn»
door de verklaringen van Prof .Dr. J. de Deoker en do Hoor
H. Ta are», is te niet gedaan» door do verklaring van den
öohriftkundige Deen ook de echtheid van oijn benoeming
onaantautbaar ie gebleken, spreek ik do hoop uit, d«t V
«alt inaien dat dóór ü oom vergis al ng ia begaan om dat W
*i| door s» oom jaar Uw eerete bealuit van 2. 5. '41» waarbij
nif wachtgeld word toegekend, in te trekken, eehade om eerde
liOO hoT&t toegobrae&t in plaai-s van eer en schadelier stele

-2



» 2 » aotterdam, 18 April 1944*

CoaoalBsle tot üitToerlng van d« Heratelverordening van
Jtl«lM f»

U alleen 3oant dit weer go«d maken*
Van de hierin en door den H«»r Deen bedoelde

stukken ben ik bereid ü, indien g*wenscht, «en fotogra»
fieche copio te doen toekomen en ook U na ontvangat
van een oproep voor het yerkrl jgen ren «en pao yoor een
beepreking te b««oeken.

HOU ZSB.
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VA

Aan Br»
Wuyk

Bt Borms,
(Antweren J „

, .

A a K : e t eek,an_d a

Waarde Dr.Borms.j \ /

^ >Met een gevoel van innige dankbaarheid voor wp; U VOQB Vlaanderen

^%eteekent en in heerlijke herinnering aan o/aen strijd gedurende

dito,vorigen oorlog,' als AJctivisten| tevens als een blijk, dat ons

Vlaanderen onverflautfd ia als in he>^"eerste uur, doch ver-
fi j •

stevigd ia geworden, door het inaiohfc s,d,a|. Vlaanderen mét Duitschland

- -^yz*?**" ^^ .̂ ̂ 1*^fe- ' ' ' • • • • • * • <\y
crwrï exemplaar van mijn "ScHairovrcm o*i=n,_ d^l.r-dr'1**

ir« • • ' ' • ' . ' •->-• " '"< ' - - - - - -

sphta op vijftig exemplaren heb getrokken, "%§éteMd voor mijn jaaaste

bloedverwanten, en enkele groote vrienden, zooals ^in wijn

op den HDödtïEgxacsH atof-omslag gedrukt kunt lezen» "

Ik hoop, dat U het "boekje in goeden staat moogt ontvangen, evenals, de

Puntdichten, welke ik er nog los heb bijgevoegd»

Met natioriaalsocialistischen groet,
Heil HitlerI

• • Heil Vlaanderen!
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Breda, 13 November 194-6.
Ho: 376/-4-6-Geheim.

Onderwerp: "Nederlandsch-Vlaamsche-
Vereeniging "Noord ̂uid» "

; één.

s
3Jn aansluiting aan d.z.schrijven,No;368/~46-Ge-

heim,d.d.9 November 1946, betreffende den tot het Bestuur der
Nederlandsch-Vlaemsche-Vereeniging "Noord-Zuid" behoorende
Prof.M.YALKHOPE te Amsterdam, moge ik U HoogEdelGestrenge hier-
bij gaand doen toekomen, een heden door mij, als lid van ge-
noemde vereeniging, per post ontvangen circulaire.

Uit den inhoud dezer circulaire moge U blijken, dat i
tot heden slechts 3 nummers van het tijdschrift "Nederlandse-
Tijdingen" zijn verschenen en dat het 4e exemplaar in voorbe-
reiding is.

Speciaal moge ik Uwe aandacht vestigen op het uit de
circulaire blijkende feit, dat twee hoofdbestuursleden van ge-
noemde Vereeniging, vertegenwoordigd zijn in de Cultureele
Commissie van het Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse
samenwerking.

Wellicht vindt U hierin aanleiding, nadere inlichtin-
gen te doen inwinnen, welke personen, die twee hoofdbestuurs-
leden zijn en tot welke politieke gezindheid zij geacht worden
te behooren, ten einde aan de hand van het te ontvangen resul-
taat daarvan, te kunnen beoordeelen, of het al-dan niet wensche
lijk is, verdere door U te treffen maatregelen te nemen.

W.

A a n

Den Heer Hoofd van den CJ

J a v a s t r a a t , 68.
's-G R A V E N H A GE.
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16 December 6.

.5277
jeen

E. BD.

Kederl. -Vlaamsohe Vereeniging "Moord en Suld*.

G S H £ I M.

Hierbij heb ik de eer ü afschrift aan te bieden

van ©es oirculaire, door liet Hoofdbestuur van de Ned.-viaamaehe

Vereerd ging "Noord en JSuid* gezonden aan de leden, naar den

inhoud waarvan ik U moge verwijzen»

Ik moge U verzoeken ad j omtrent de daarin genoemde

personen en de bestuuraleden van de bedoelde Tereeniging, ala*

mede omtrent de hoofdbestuureleden, vertegenwoordigers in de

Culttireele Commissie van het Comité voor Red.-Belg.-Liccemburgaohe
4

Samenwerkinĝ  wel zoo volledig mogelijk te willen doen inlichten,

waarbij ik tevens gaarne de politieke richting van de bedoelde

personen zal vernemen.

Het Hoofd van den
CENTRALKN VEILIGHEIDSDIENST
namens dezen
de Luitenant-Kolonel

J.Q.Crabbendam.

AAM: den Heer Hoofdoosmiasaris van Politie
te



NEDEfiLANDS-VL&AMSE VEfiENIGING "NOORD EN ZUID".

Algemeen Secretariaat: Amsterdams Secretariaat:
Mr.H.J,Goedmakers Dr.J.Spoelatra
Keizersgracht 179 Tuyll v«Serooskerkenplein 50
Amsterdam-C. /jmsterdam»Z.

Amsterdam, begin November 1946»

L.S.

Onze Nederlands-Vlaamse vereniging "Noord en Zuid", die In 1943 als
een illegale Groot-Nederlandse beweging ontstaan is, heeft haar eerste
legale verenigingsjaar bijna achter de rug.

Ons doel om in brede kringen veler begrip voor het Nederlandse deel
van België te wekken en de handen tussen Noord- en Zuid Nederlanders hechter
te maken, hebben wij slechts gedeeltelijk bereikt.

Toch zijn wij niet ontevreden met het resultaat eji zullen voortgaan
op de weg, die leidt naar de geestelijke eenwording der Bederlanden. wij
hebben daarbij een open oog voor de lotsverbondenheid met Wallonië en
Luxemburg in het geheel der lage landen.

Het doet ons dan ook genoegen. U mede te delen, dat wij door twee onzer
hoofdbestuurders vertegenwoordigd zijn in de culturele oommissie van het
Comité voor Belgjsoh-Nederlands-Luzemburgae samenwerking. Wij vatten onze
taak echter op tegelijk als een specialisatie en een uitbreiding van het
werk van dit Comité, namelijk een zich beperken tot en een zich verdiepen
.n de Groot-Nederlandse taal- 02 oultureelgemeenschap, waarvan wij het
bewustzijn bij Hollanders en Vlamlngers willen verlevendigen.

In het afgelopen seizoen hebben wij daartoe een drietal nummers van
"Nederlandse Tijdingen" uitgegeven en lezingen georganiseerd van Raymond
Herreman, Albert Westerlinclc en Prof .Frans de Baoker. Verder hadden wij
een aantal namiddagbijeenkomsten, waar in intieme kring leden en belang-
stellenden het woord voerden en van gedachten wisselden over Belgische
en Vlaamse vraagstukken.

Wij hopen met uw steun en medewerking dit seizoen een dergelijk pro-
gramma te kunnen bieden. Een 4e nummer van "Nederlandse Tijdingen" met
o.a, een verslag van onze Ie Jaarvergadering te Eindhoven is in voorbe-
reiding. Wij zijn doende om een film over de Vlaamse steden tot onze be-
schikking te krijgen en wij gaan door met onze maandelijkse namiddagbij-
eenkomsten en onze lezingen, waaraan Prof.H.Draye reeds de eerste gehouden
heeft.

De excursie naar Deurle heeft door technische moeilijkheden niet kunnen
plaats vinden, maar wij hebben een plan voor een andere excursie naar
Vlaanderen in de Paasvaoantle. Over het een en ander zullen wij U nog nader

i Berichten.
v Een voornaam ding hierbij is Uw morele en financiële medewerking. ?/ij
zullen zoo gauw mogelijk overgaan tot inning der contributies, die f.10,-
bedragen voor 1945 en 1946; f.7,50 voor degenen, die na l Januari 1946 lid
werden, terwijl een leerlingen- en studentenlidmaatschap f.3,75 bedraagt.
Vrijwillige bijdragen zullen bijzonder worden gewaardeerd, daar zij ons in
staat stollen ons werk uit te breiden en te versterken. Zij kunnen gesjtort
worden op gironummer 960.47 van Mr.H.J.Goedmakers, Keizersgracht 179, A'dam.

Morele steun kunt U ons geven, door het doen van suggesties, het
leveren van korte bijdragen (niet meer dan 350 woorden) voor de "Nederlandse
Tijdingen", het winnen van nieuwe leden en het aanwezig zijn op onze maande-
lijkse bijeenkomsten, waarvoor TI geconvoceerd zult worden. Wij hopen, dat
allen die met onze doelstelling kunnen Instemmen en actief hun medewerking
willen geven om de vriendschapsbanden tussen Nederland en Vlaanderen te

/ bevorderen, toetreden tot onze vereniging.
- Wij rekenen op Uw Idealisme en Uw practisohe hulpj

Met vriendelijke groeten,

Namens de Besturen;
Mr,H.J.Goedmakers,
Dr. J". Spoelstra.
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Hierbij heb ik de eer U afschrift aan te bieden

van een circulaire, door het Hoofdbestuur van de Ned.-Ylaaissche

Vereeniging "Noord en Zuid*1 gezonden aan de leden» naar den

Inhoud waarvan ik ü moge verwijzen,

Ik aoge tï verzoeken mij omtrent de daarin genoemde

personen en de bestuursleden van de bedoelde Vereeniging, als-

mede omtrent de hoofdbestuursleden, vertegenwoordigers in de

Gultureele Commissie van het Comité voor Ited.-Belg.-Luxeiaburgsehe

Samenwerking, wel zoo volledig mogelijk te willen doen inlichten,

waarbij ik tevens gaarne de politieke richting van de bedoelde

personen zal vernemen.

Het Hoofd van den
GENÏHAUiH VEILIGHEIDSDIENST
namens dezen
de Luitenant-Kolonel

J*G.Crabbendam.

AAK: den Heer Hoofdooraaissaris van Politie
te
AUSTEHDAM.
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.>iLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. E707 a, '46

Uw brief: B. 5877 , van 16-12-* 46.
Onderwerp: Nederl.-Vlaamsche Ver- !

eeniging "Noord en Zuid":
Bijlagen:

Geheim.

Amsterdam, 16 Januari 1947

BUREAU B"

Dfc;um: J f-/- W
Ter voldoening aan het verzoek, gesteld in bovenvermeld
schrijven, kan thans het volgende worden medegedeeld.,,,
y\^ai«iaoMilÉitt«^A^jMa^r«d^ ""

iet Hoofdbestuur van de Nederl.- Vlaams ene Vereeniging
"Koord en Zuid", fees^a-a^tó^^e-'-ro^

•**• •*^*s<

Voorzitters Prof. Marius VALKHOffE1 , geboren 7-1-1905 te
Zwolle, hoogleeraar in de ietteren en Wijsbegeerte, aon de
Gem. Universiteit te Amsterdam, wonende Courbetstraat No»
38-11, te Amsterdam, -öoésdiaarsft -geen.

naar hot aokr.ijvon van B»N»V* -K&, 10Q/
D, M.N. ad. f>16-T45 en het

6l/*45 T
nt rd

\vordon
,
(pij onderzo ek^in politiek

opzicht niets nadeeligs omtrent genoemdera professor bekend
SES geworden, ̂ Jn goedingelichte kringen wordt bev/eerd, dat
hij vernKy§g[ëlijK.zich/ in het geheel niet op politiek ter^_
rein' beweegt, dg^Brifoh uitsluitend de behartiging van oül-

""troreele— bBlaügen ten doel stelt. Hij wordt gekenschetst als
iemand van zeer hoogstaande opvattingen, die, zonder naderen
uitleg, als "politiek goed11 wordt beschouwd» Of hij een be-
paalde politieke richting aanhangt -en-aee— -je-r--welk'«-» is niet

ge ore tgr is en penningme est er . Mr» Henrious Johannes Petrus
Josephus GOEDMAK3BRS. geboren 14-3-1916 te f s Hertogenbosch,
advocaat en procureur, wonende Keizersgracht Nr. 179 te
Amsterdam. Godsdienst Roomsch-Katholiek.

-bwoord A

naar he%
37 11 He-

te Aust No.fl707 I* D
-bet

^TT-IJL ^fj^ V C-IAA ^AWJJ, .!,« ±*« V/\ «UJ.V-» UWX "U.CJJJJ. | .L^J W « £j f \S f 3.fJLf+ ^EU,4

oa kan wordon opgomorkt, dot'jbenaanzien van zijn
t politieke opvatting,, /dezelfde zienswiJzer5eld-aT als ten op-
i: zichte van professor VAI&HOFF, voornoemd,

Z»l Ml» Dr» Wilhelmus Johannea Maria Antonius ASSELBERGS. ge-
/ hoogleeraal? boren 2-1-1903 te~Bergen op Zooïn,/wonen de Loman s tra a t No„

l 73, te Amsterdam. Godsdienst Roomsch-Katholiek. Hij is dicfe-
I ter en schrijver, onder het pseudoniem: Anton van Duinker-
i ken. Betrokkene is medewerker aan het dagblad " De Tijd ".
i Hij is geen politieke richting toegedaan*

M J.H, Broekmans, wonende te Bergen N.H., sa-t--

wonende Vinkenlaan No. l te Santpoort,
iu»ï*Wiïi:'i.L™-,a»-**Bii,-. —1_ _. — _, "* *

Het bestuur van de Afdeeling Amsterdam, van de Nederl.-
Vlaamsohe

1000-10-46
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Vlaamsche vereeniging "NOORD en ZUID", is samengesteld uit de
volgende personen:

Dr. W.£.M.A, A3SELBERG3. eerder genoemd, Voorzitter.

Dr. Jan SPQiïLSTRAt geboren 22-1-1906 te TJIMAHI, N.I., leeraar
in de M'ederlandsohe.Jbsial, aan tiet Hervormd Lyceum,gevestigd
Brahmsfcraat Ho 7,^tuSïor-,, wonende Tuyll van Serooskerkenplein Ho.
50 III, te Amsterdam. Godsdienst Ned. Hervormd. .Seoretaris»
üok omtrent hem werd medegedeeld, dat hij zich vermoedelijk niet
op politiek terrein beweegt, dooh er naar streeft zuiver cultu-
reële belangen te dienen.

Mr. H.J.P.J. GOEDMAKERSt eerder genoemd, Penningm_eerster.

den van het Hoofdbes
niet te Amsterdam woon
konden worden
bureau vajo-PöIïtie en in

voor te komen»

jcenoemde personen Ltzondering van de le-
3ns en Jacoba Eggink, die

verband daarmede niet
blijken in de A3ïa±a^siratie van het Hoofd-
de Cartotheek van

Prof. VALESOffj' en Dr. ASagLBERGS. zijn vertegenwoordigd in de Gul- |
tureeïë '"cbraafssie vi^Tïèï^Comitë voor Nederl.-Belg,- Luxernburg-
sohe Samenwerking"»

De circulaire " Nöderl.-Vlaamsohe vereeniging " NOORD en 2UID",
dateerende -begin November 1946-, is samengesteld en verzonden
door den secretaris en den penningmeester van deze Vereeniging,
de heeren 3PQELSTRA en GOEDMAKBR3t zonder dat de voorzitter, Dr.
ASSELHERG-3 , dfl a r in gekend is geworden.
Voor het opnieuw doen verschijnen van het orgaan van de Vereeni-
ging "NEDERLAND3CHE TIJDINGEN", worden de ^asmiddelen niet toe-
reikend geacht. Bovendien worflt bedoeld orgaan, door den voorzit-
ter, als overbodig beschouwd, omdat "Elseviers Weekblad" en het :
weekblad "De Linie", elkMeen hoekje"hebben ingeruimd, bestemd om
eventueel artikelan e. d. van genoemde Vereeniging, op te nemen»

De uitdrukking "Groot Kederlandsohe beweging", in bedoelde circu-
laire voorkomende, zou minder juist gekozen zijn» De "Nederl.-
Vlaamsche vereeniging "NOORD en ZUID", beoogt n.l. niets anders
dan op legale wijze, tot nauwere cultureele samenwerking te gera-
ken, tusschen Nederland en België. Elk politiek streven zou haar
vreemd zijn.

T«ï!.,_jQDmp"a±i.eering 4<:an .nog- wor&eiï ̂̂ ffledeg©deeli3.y'™d8;t"iSe -personalia
van de vier sprekers, met naine genoemd in bedoelde circulaire, -

- zijn

.
•i'T**̂ -

Raymond HERREMAN, vermoedelijk socialist, wonende in België.

Albert ̂ 311ERL3I'JCK. gekozen pseudoniem door José AERTS, oud on-
geveer #Cf ""Ja a r "$ lïTK . priester in het Bisdom Mechelen, dichter en
schrijver, docent aan de Universiteit te Leuven, wonende Tiensche-
straat te Meehelen.

Franz de BAGKER. oud ongeveer 30 jaar, wonende te Antwerpen.
Godsdienst Rooms ch-K!a t hol iek.

Prof.
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Prof» H. JDRAYE^ oud ongeveer 40 jaar, hoogleeraar in de Philo-
sophie^'en'Tëtteren, aan de Universiteit te Leuven^ wonende Fon-
taine plaats, te Leuven. Godsdienst Roomsen-Katholiek.

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat laatstgenoemde personen
als politiek betrouwbaar bekend sta^n*

Verzonden aan, Hfd. C.V.D. te 's H-g.
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13 1Sovc;n;<er 1946.
Ne d o -VI r / -aolie Yere-niging
"Noord en Zuid".

Haar aanleiding van Uw terallcïe vermeld schrijven deel
Ik U mode» dat het Hoofdbestuur v. o. n ;ïe ^ederl.-Vlar.asche ver -
eeniging "Noord en Zuid" door de hierna volgende personen
wordt gevormdt

yo--raitteri Prof. jmrius Y^LKHOFg, geboren 7-1-1905 te Zwolle,
hoogleraar in de Ie 'i tere n ""e n™TTJr- ' . e r. e e r te , aan cl G :>e 01. Univer-
siteit te Amsterdam, v;onende Courbetstraat no«33— II te Amster-
dam, Zonder godsdienst»

Bi;j onderzoek is in politie*. oi-aicht niets aade -liga
omtrent geno ;/idcn professor bskead geworden. In ^oedingellchte
>;rir.:g.en wordt beweerd, dat hij aich vermoedelijk in het geheel
al o t o,]/ politiek terrein beweegt» üooh aich uitsluitend de ue»
hartiging van cultureele belangen ten doel atelt» Hij vjordt
gekenschetst als ieoand van Jeèr hoogstaande orvattingenf die»
aondör naderren uitleg» als "politiek goedw wordt besohöuvïd»
Of hij een bepaalde politieke richting arnhangt» is niet geble-
ken»

Secretaris en penjain^aees tert Mr« He nr i c us ..J oha nnes^ Pe t r us tTo—
' 1 ^ geljoren 14-3-1^3.6 ^ f s -&e rt ogen"5ös ch »

vocaat en" procureur» wonende Keizersgracht no«179 te A:asterdasit
Oodsfii nst Hoorasch— Ketholiek»

ïen a=\naien van ai j a polJ,t;iek.e opvatting^ "'^eldt deaelf—
de üiens\rij:3e» als ten opaichte van professor V^L&HOPF, vo')r-
noemd,

Lid» Dr • Wllhelms Johannes ,;laria Aatonius ASJ^Ll^tïGSj^ ,:^e i1 • o r e n
d -1-1903 te^^ers2.ri öT'^oom» hoö^Ie Jra£r, \vonende ""tolöans trant
no.73 ^e Aajeterdam» GodEdi-anst Roomsen-Katholiek. Hi.1 is dich
ter en. schrijven, onteer het pseudoniem» Anton van Duinkerken»
Betro';".-,;ne is iiedexerfcr aan het dagblad "De Ïijdw0
Hij is geen politieke richting toegedaan*

fclaHS wortenoe te Borgen N, H»

i^K: v/onende VinkeifflBBaano.l.te Santpoort,

Het bestuur van do Afde^-ling AJpstsrdam, van de Ied.:rl.-Vlaan>r-
sche Vereeni-ing MKoord en ZuidM , is sarüen.^estSla ifiè* ö-e vol-
gende i,-ersoaent

eerddr .-jenoo-ud, Yooraittejr»

j - .boran 22-1*1906 te Ï4.i"iahit H.I.leera/r- in
de l^ederlanclsehe taal, a^n '.e/t ïlervormd Lyceusi, gevestigd
Brahiass truat no.7,Araetsrdaa, ZGodsaionst Ne d . He rv orrad» g_e c re tarfe.
wonende Tuyl van Serooskerkenplein No.50 III» te
Amsterdanu
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Ook omtrent hem werd -.eüeredeeld, dat hij aich vermoedelijk
niet oï politiek terrein beweegt, doch er .-••„'j.r.r streeft zui-
ver cultureel^ belangen te dienen,

"VÏT. H. J >P> J ,a'Q̂ i> -̂ ĴLH3,;, eeraer ^enoo-a, reaal P

Irof,Y^i»KHOg|'. en l3r.A3^i>L^,-KG3, a i jn vertegenwoordigers in
de GultureVïe l3o;riïÏ8"'ie^van~1'ie t "Goaité voor Kedsrl.-Belg.-
Lüxemburgsvelqüe Samenwerking",

I3e / c irculaire wNe d?r l ,-Vla?.- ̂ sche Vere-.5 niging
"Noord en Zuid", dateerde - Legirj November 1946 -» is saaien-
gesteld en verbonden door den secretaris en den penningmees-
ter van de.ie Vereniging» de beeren «-JOi~L3J.hA. en

• zonder dat üe voorzitter, Dr •^•^-^^•^y a^rin be"ken s
geworden» ;

f O' 'r het Oj nieuw t ipüö verschi jnen van het .or^a^n
v.-.vn de verec niging «»XhJJJtHi^.^iX3CliE 1'IJjllVai.lN", voorden üe kas-
middelen. 'niet " toors ike- jd gea ht. Bovendien -vordt bedoeld or-

'gr..: n, d::,or den voo rz i t t e r al overbodig beschouwd, p-adat l
"Elseviers Weekblad" en het weekblad "De Linie", elk een
hoekje /•hè;,, en ingeruiaad, bestemd o sa eventue-el artikelen e. d.
van ge-iioenKle Vere-: niging, op te ne:nen»

De u i tdrukking "Gro-^te Hederlandsche Beweging*1, In
bedoelde circulaire v c. rko^enae,- aou einder Q:;-ist gekoaen
>jijri«., De Kederl.-Vl&a-iasche Verefcnir,Ing " N o ' - r d - e n Zuid% beoogt
n. l* . , 'niets anders dan pp legale wijae, tot n&u.-vere cultureele
aaraefiwerkine te geraken, tarschen Nederland en Belgiëo Bik
politiek streven aou haar vrec-nd aijn»

De personalia van de vier sirekere, met na.^e genoemd
In bedoelde circulaire, aijn»

iü'.;ü>>M f t ver -aoedel i jk socialist, wonende in

Al bg r t V/E3 'xJüHLIM GK. gekoaen pseudoniem door Josë.AEBÏS, oud
'önr'^veer 3d jaar, H. K. priester in het Bicaom Mechelen» dichter
en schrijver, docent aan de Universiteit te Leuven, wonende
Tienscheetraat te Giechelen» .
I"r of, Franz de ^^fiff * owd ongeveer 30 jaar, wonende te Ant—
we r i' e n » öodsdl'ëh'et Éoomsch— Ka t hol ie k»

oud on veer 40 jaar, boogie e raar in de Phili
eophie en Letteren, aan de Universiteit te Leuven, wonende
pontairie plaats te Leuven» Godsdienst Rooasch-Katholiek,

Uit betroüv,1- are bron werd vernomen, dat laa'tstge —
noe.nde personen als politiek betrouwbaar b e k e n d staan*

Het Hoofd van den

|an: Namens deaen>
en Heer BoWijlhuizen -
arathonstraat 24
; H E D A

1 ' J,G,Crai...o6ndttm.
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£ j 180/-47-Geheim.

Onderwerp;"Pater CALLEWAE&T en
Pater STRACKE."

Maar aanleiding van Uw schrijven,Nr: B.-4902̂ 6-
heim,d.d.6 November 1946, betreffende bovenvermeld osd"érwerp,
moge ik U HoogEdelGestrenge thans berichten, dat ik met betrek-
king tot de inhoud van die brief, gisteren, 1$ dezer, te Brus-
sel, de volgende inlichtingen bekwam:

"Br blijken te Gent inderdaad groeperingen bestaan te
he-bben welke zich bezig hielden met >>an t i - c o mmuni s t i s cheT aĉ b i e.
De orgahisatie "Alles voor God" trad evenwel nïeï"TïyzoTndvër™*op
de voorgrond en is weinig bekend.Het waren andere Katholieke
groeperingen, zoals b.v.de K.S.A. (Katholieke Studenten Actie)
die vooral in deze een grote activiteit aan de dag legden. j
Aldus werden metings en tentoonstellingen gehouden in parochie-j
kringen uit het Gentse. Deze werking situeert zich vóór den oor
log. Over een dergelijke activiteit tijdens de bezetting is
niets bekend.

De bezieler van deze actie was inderdaad Pater JANS-
SENS, Frans, Dominikaan, geboren te Buggenhout, den 25.3.1908.
gewoond hebbende te Gent, Hoogstraat,Nr:39 (kïfes ter der Domini-1
kanen) maar thans woonachtig te Antwerpen, Linker Oever, Water-i
hoenlaan 10, waar hij als pastoor een parochie zou bedienen.

Tijdens de bezetting verzorgde Pater JANSSENS het ver-
schijnen van allerhande Katholieke brochuurtjes, o.a.tijdschrifj
ten voor arbeiders in Duitschland.

Na de bevrijding liet hij meerdere brochuren verschij-j
nen, waaronder "OF-FI"; "Gij Gedetineerden" ; "Zuivering en
Weerstand".

De boekjes handelen inzonderheid over na-oorlogse
sociale en politieke vraagstukken; strijd tegen het communisme
treedt in de werkjes vaak op de voorgrond.

Pater JANSSENS staat weliswaar aangeschreven als een
Vlaams-gezind persoon, die relaties had met extremistische
elementen, maâ r het is niet bekend, dat hij zou hebben gecol-
laboreerd .

De inlichting, dat het merendeel zijner collega's -
dus de Dominikanen - personen zouden zijn die een anti-Belgi-
sche en pro-Buitse propaganda voerden, wordt als te zeer ver-
algemeend beschouwd. Indien, bij sommige paters, de geest van
Pater CALLEWAEfiT min of meer terug te vinden is, dan hadden
anderen tijdens^de bezetting een onbesproken houding.Pater
GALLEWAERO? zelf werd veroordeeld tot 12 jaar hechtenis. Enkele
Paters werd en, na de bevrijding, verontrust wegens bijstand
aan incivieken.

\ n Pater
Heer Hoofd van de C.V.D.
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Pater STSACKE, Désiré Adolf, geboren op 12.12.1875,
te Antwerpen, wonende te Alken,(Limburg) is een Jezuiet en
speelde, voor zover ons bekend, geen rol in de actie door Pa-
ter JAHSSENS gevoerd.

• De eerste, oud-activist, staat genoegzaam bekend we-
gens zijn extremistische ideeën. Hij werd daarom door zijn
geestelijke oversten eerst verplaatst naar Oostakker en ver-
blijft thans te Alken. Hij heeft in "Zedenadel", waarvan spra-
ke hieronder, geen rol gespeeld.

"Zedenadel" blijkt als animator te hebben in Oost-
Vlaand eren, de genaamde: VAM ÜTTFAHCK, Marcellus, geboren te
St-Niklaas, den 12.8,1906, bankbediende, wonende te Gent,
TÏÏere s ianens tra at Br:50.

Sinds jaren en ook tijdens de oorlog was hij er pro-
vinciaal secretaris van.Hij houdt zich ook bezig met de Katho-
lieke Filmliga. VAH UYTFAHCK is bepaald als een Duitsgezinde
te beschouwen. Hij was lid van het V.U.V.

Als geestelijke leider van "Zedenadel", fungeert
sinds jaren: A R T S, Guillaume, geboren te Antwerpen, den
27.5.1899, Jazuiët, wonende te Gent, Posteernestraat 58 (het
kloster der Paters Jezuiëten) waar het gouw-secretariaat van
"Zedenadel" gevestigd is.

Ten aanzien van Pater AHTS zijn tot heden echter nim-
mer ongunstige inlichtingen ontvangen, met betrekking tot zijn
patriotische trouw.

i i",' De schoonbroeder van VAJN UYTFAMGK., de genaamde:
X* /-W K O P P, Gustaaf, geboren te Gent, 5.8.1910, bedrijfsleider, ,

wonende te Gent, Theresianenstraat Wr:50, was een medewerker
van Pater

/<W.

KOPP Gustaaf, was lid van het V.N.V. en maakte hier-
voor propaganda; hij werd ook verdacht van verstandhouding met
een Pater Dominikaan, die hulp verleende aan incivieken.

Na de bevrijding bleef hij de medewerker van Pater
JANSSENS; hij hielp hem o.a.bij het versturen van de brochures
en zou in de anti-communistische actie geïnteresseerd geweest
zijn.",

In verband met vorengenoemde Pater JANSSENS moge ik
er Uwe aandacht op vestigen, dat deze door mij werd vermeld in
d.z.rapport No:57/-4-6-Geheim,d .d.28 Februari 1946, in antwoord
op Uw schrijven,Noï476/Xf46-Geheim,d.d.20 Februari 1946, als
de achter de coulisse werkende hoofd-opsteller van het blad
"De Guillotine".

Te Antwerpen vernam ik bij informatie, dat omtrent
de verschijning van dat blad, sedert het voorjaar van 19^-6,
niets meer is geconstateerd."

W.
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Noi 33/-47-Geheim,

B
Januari 1947

Onderwerp;"Prof.Dr.M.VALKHOFF
te Amsterdam."

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge berichten,
dat ik gisteren, 30 dezer, van officieele Belgische zijde,
het volgende vernam;

"Volgens in België loopende geruchten, zou Prof.Dr.M.
Valkhof f, te Amsterdam - Vice-voorzitter van de Afd.AmstercTam
van de Nederlandsch-Vlaamscae-Vereeniging "Noord-Zuid", om-
trent wien ik U laatstelijk rapporteerde bij d,z.schrijven
No:368/-46-Geheim,d.d.9 November 1946, en No:376/-46~Geheim,
d.d.13 November 1946 - den laatsten tijd betrekkingen onder-
houden met personen uit de Zuid-Afrikaansche Unie.

Ten aanzien van deze betrekkingen tusschen Prof.Valk-
hof f en bedoelde personen uit Zuid-Afrika, heeft men in inge-̂
wijde kringen in België, een gegrond vermoeden, dat deze het
voorspel zijn van een "Groot-Nederlandsche Actie", die in de
toekomst een grooter cultureel en economisch karakter zal aan-
nemen.

Waar men bij de betrokken officieele Belgische instan-
tie niet weet met welke personen, noch op welke wijze Prof»
Valkhoff bedoelde betrekkingen onderhoudt, zou men daaromtrent
gaarne nader worden ingelicht.

In verband hiermede, moge ik ü beleefd verzoeken, via
den I,D.te Amsterdam, te trachten aldaar nadere inlichtingen
te doen inwinnen met betrekking tot de huidige activiteiten
van Prof.Valkhoff, speciaal voorwat betreft diens relaties
met personen in— of afkomstig uit Zuid-Afrika."

A a n
Den Heer Hoofd van den £.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
's-G R A V E N H A G E .



209*- l April 1951.-

Onderwerp t"Vereniging MOORD en ZÏÏID".-

Bij lagen : één.-

A A H : B.II.-

V A U ï W.-

Hierbij gaand he"b ik de eer U te doen toekomen,
een opgeplakt bericht uit het te Antwerpen verschijnende -
uiterst rechts-georienteerde - en als pro-inciviek beschouwd
wordende dagblad "DE STANDAARD", van Donderdag, 5 April 1951,
betreffende een op 7 April 1951 (dus heden) te Amsterdam te
houden algemene vergadering van de vereniging "Hoord en Zuid",
naar de inhoud waarvan ik U overigens moge verwijzen.

Op deze vereniging - waaromtrent ik U in 1945
en 1946 enige malen rapporteerde, doch waarvan ik sedert het
voorjaar van 194? niets meer vernam - had laatstelijk betrek-
king Uw aan mij gericht schrijven,Noi B.9825, d.d.51 Januari
1947, onderwerpi"Ned.-Vlaamsche Vereeniging "Hoord en Zuid".-



STAM3AAHD"
Antwerpse editie

van Donderdag, 5 April 1951 ••
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. 12 Q. Juni 1951.

; • Hierbij worat toegezonden een rondschrijven ^
aan d« ledan van Nationaal itfiVeil, naar de inhoud waarvan
kortheidshalva vicrdii ver-Kezen, (einde)

Uit: OD 320
Voor: OD 686

O.O.V.:



ATI0MA/U B E V i l L
Secretariaat: Daguerrestraat 31 Giro No. 2 2 4 9 8 6
D E N H A A G ' Penningmeesteresse
Telefoon 39.93.71 van Nationaal Reveil

Aan de leden van Nationaal Réveil !

De overdracht van de souvereiniteit over de Indische archipel
aan de R.I,S, heeft het bestuur van Nationaal.Réveil voor ernstige
problemen gesteld. Immers, waar de activiteit onzer vereniging in de
Eerste jaren van haar bestaan in hoofdzaak was gericht op de hand-
having van de eenheid van het Rijk, was deze souvereiniteitsover-
cl "acht voor Nationaal Réveil .een__rgjden tot heroriëntatie» Weliswaar
jaf de strijd voor het behoud van 'Njëuw-Guinea én het opKomen voor
u2 rechten der Amboïinezen onze vereniging voldoende gelegenheid tot
actie. Desondanks ïs~~h~3t bestuur van oordeel, dat Nationaal Réveil
£13ei1 zou zijn dan d-j combinatie van een Nieuw-Guineavereniging en
e.vri Ambo n-comité*. Nationaal Réveil heeft steeds een aanmerkelijk bre-
der terrein villen bestrijken, dan b.v, het comité "Handhaving Rijks-
eenhaid." of da ''Groter Nederland Actie".

Het doel van Nationaal Réveil was en is: de herleving van het
J nationaal besef, een nationaal ontwaken! De tijdsomstandigheden heb-
'ben er toe geleids dat dit doel nimmer in een program nader werd
uitgewerkt, ̂ et streven van het bestuur was or op gericht, de kracht
van Nationaal Réveil te vergroten door ..fusie met gelijkgerichte or-
ganisaties en met name jongs mensen aarPönza vereniging te binden^
Dergelijke fusies zoudon echter het grondkarakter van Nationaal Re-
veil (dat nimmer een politieke partij heeft willen zijn) niet mogen
aantasten, Zo kwam b.v. do Nationale Partij niet als fusie-partner
in aanmerking.

In Februari 1950 gewerd het bestuur van de zijde van de ̂ /erk-
gemeenschap de Lage'Landen" hot voorstel om tot nauwe samenworkïng,
eV, tot fusie te geraken. Na ampele overweging besloot het bestuur
van Nationaal Réveil met algemene stemmen voorlopige bospreking'en
mat genoemde ''crkgemaenschap te houden, en werden de heren, L,Koster,
Mr.Dr.B.J.F.Stoinmetz en dj voorzitter daartoe gemachtigd.

De --.rkögameonschip de Lage Landen streeft, (evenals Nat.Rev.)
-naar een herleving van het nationaal besef,
Jnaar behoud van Nieuw-Gulnoa voor het Koninkrijk,
'jnaar erkenning van de rechten der Republiek Zuid-Molukken,

Daarnaast (zoals de naam der werkgemeenschap reeds aanduidt)
beoogt zij nauwe betrekkingen met de Vlamingen, tevens met Zuid-Afri-
*ka. Zij betrekt derhalve ook diu delen v^n de"Nederlandse stam, w'èTEc.
'Tuiten het Koninkrijk woonachtig zijn, binnen de kring harer bolang-
étellin;.

De vertegenwoordigers van de beide organisaties zijn er in ge-
3l~.-gd tot een synthese tt, konen. Het eindresultaat der besprekingen
en do s-tatutv-n worden U hierbij toegezonden.

Het bestuur stelt voor, de naam "Nationaal Réveil" te doen ver-
vallen en de nieuwe organisatie te noemen "Hst Verbond der Lage Lan-
den"» . * " "

/ -S
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De statuten zijn nagenoeg gelijk aan die van NP. t ion-'1.'', l RÓveil,
Er is een voorlopig bestuur gevormd, waarvan Dr,1/, A «Veenhoven

i?P l "ls voorzitter fungeert, en dat voorts. drie representanten telt van
Nat ion0.", l Re VG i l en dr i a van de werkgemeenschap.

In verband 'met het bovenstaande roept het bestuur de leden vr.n
Nationaal Réveil op tot oen

alftcmene

\
ty°

op Zaterdag 9 Juni a, s» in de kleine zaal van de Diarentuinj aanvang
precies 2 uur,

Op deze vergadering zullen de fusie zelf, het beginselprogram m
on de statuten worden besproken, waarna het bestuur zal vtibr stellen™
Nationaal Réveil te ontbinden,

Het ligt in de 'bedoeling dezelfde middag om fLuur, dus. na de
ontbinding van Nationaal Reveil, "tot oprichting van 1! Hot Verbond der
L-.gs Landen»' over ta gaan, wnartoo ook een aantal laden vr.n de :/erk-
gomconschap naar den Haag zal komen»

jJe 9do Juni belooft derhalve voor de nationale herleving' een
zeer belangrijke dag te worden. Hot behoeft geen betoog, dat het
toevloyiün van ho:nderden jonge mensen - allen actieve werkers! -
onze kracht en invloed zeer zullen doen toenoemen,

Laat de v er 3 ader ing va.n 9 Juni, de oprichting van "Het Verbond
dor Lagu Landen", hot begin zijn van de overwinning' der nationale
hor letting I „

Npjnons nat Bestuur van Nationaal Réveil

Dr,V/.A.Veonhovenj voorzitter,
W»P,G,Vorthors, secretaris,



SPEaALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieye-opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect.: ft ///

Interne aanwijzingen ACD.

Par.:

antekeningen (Nummeren s.v.p.!):

.m..

10192 - SI



Ho: DIMSTGEHEIM.- 4 Januari 1952.

////

Onderwerpt "Algemeen Hederlands Verbond"
in België".-

Bijlagen : één.-

OP KAART

- 8 J/Ü 1952

ACD|

A A H : K.A./R.A.- en H.B.-
V A 5 : W.-

In aansluiting aan d.z.z.schrijven,No:562,d.d.
$0 Hovember 1951 - met als bijlagen een tweetal artikels uit
Antwerpse dagbladen - betreffende bovenvermeld onderwerp,
waarvan de inhoud betrekking heeft op het vervullen van een
sPreekbeurt; <3oor de ̂ k®1*36 Hederlandse R?ofessor̂ GERHETSOH,
voor de afdeling Antwerpen van het "Algemeen Hederiancfs ver-
bond", gelieve U hierbij gaand aan te treffen, een opgeplakt
artikel uit het "Vlaams-Hationaal-Weekblad"- "OPSTAÏÏDIHG" -
van Zaterdag, 22 December 1951» op dezelfde aangelegenheid
betrekking hebbende, naar de inhoud waarvan ik U moge ver-
wij zen.

Haar U daaruit moge blijken, is het centraal be-
stuur van het "Algemeen Hederlands Verbond" te 's-Grayenhage
gevestigd en wordt door hetzelve een maandblad "Heerlandia"
uitgegeven.

Tevens moge ik de aandacht vestigen op de in bij-
gaand artikel vermelde doelstelling van het A.H.7. en op de
namen van de personen, die het voorlopig bestuur vormen van
de afdeling Antwerpen.

Volgens de vermelding in bijgaand artikel, staat
het A.N.V.volledig onafhankelijk ten opzichte van iedere
louter godsdienstige of politieke richting.

Hierdoor zal het wellicht overbodig kunnen worden
geacht, aan "SPIL" nadere inlichtingen te vragen, of het
A.N.V.in België, naast culturele, al-dan niet politieke as-
piraties heeft, zoals bij vorenaangehaald schrijven, d.z.z.
werd geadviseerd.-



HET ALGEMEEN NEDERLANDS
VERBOND.

;Het ALGEMEEN NEDERLANDS
VERBOlNiJ, waarvan het i^entraaf Be-

eyestigd is te,'s Gravenhage be-
oogt «versterking van de volkskracht
bij de groepen die tot de Nederlandse of
Dietse stam behoren en versterking vai..
het béyustzijn ^yan^hun onderlinge ver-
wantschap». Het tracht zijn doel te be-
reiken, ó,m, door bet uitgeven van een
degelijk maandblad ^Neerlandia » en het
inrichten' van voordrachten, kulturele
manifestaties;.,, overal -waar het afdelin-
gen of vertegenwoordigers heeft (Vlaan-
deren, Nederland, Zuid-Afrika, Neder-
landse Antillen, enz.). Het A.N.V. staat
volledig onafhankelijk t.o,v. iedere lou-
tei' godsdienstige of politieke richting.

De'VLAAMSE AFDELINGEN had-
den o.m. een belangrijk aandeel in de
strijd om de 'vernederlandsing van de
Gentse Hogeschool. Gevoelig verzwakt
na 4e eerste en vooral na de tweede
wereldoorlog, werd telkens opnieuw van
wal gestoken. 'Óp het ogenblik werken
zeer bedrijvige afdelingen te Brussel,
Leuven, Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen, Het is evenwel onze be-
doeling vooral de aandacht te vestigen
op , "!:; .

• AFDELING ANTWERPEN, die na
een lange periode van' inaktiviteït on-
langs herleefde. Het voorlopig bestuur
is samengesteld uit volgende personen :
Prof. Dr, Vital Celen (Voorzitter), Vik-
tor Resseler ^ondervoorzitter), Paul Du-
pont (sekretaris-penningmeestw) ! Prof.
Dr Walter Couvreur ; Éugeen De Boek,
direkteur van de uitgeverij «De Sik-
kel », Maurits De Meyer, directeur van
de « Standaardboekhandel » ; de letter-
kundige Willem Elsschot ; Prof. Modest

, Lauwerijs ; Prof. Dr Jozef Muis (leden).

Onze afdeling omvat de ganse pro-
vincie, zodat, benevens te Antwerpen,
ook te Lier, Mechelen, Turnhout.... voor-
drachten e.d. zullen plaats hebben. Wij
geven hieronder het1 Winterprorgairnia
1951-195?. ' • -

Op 26 November sprak Pi-of. Dr F.G.
GERRETSÖN, de bekende Noordneder-
landse historicus en dichter over «De
Lage Landen in het Europa -van Mor-
gen », Deze voordracht werd eveneens
ingericht te Aalst, Brugge, Brussel, Gent
ea Leuven door onze Zusterafdelingen.
Vele dag- en weekbladen wijdden er be-
langrijke artikels aan.

Op 3 Januari 1952 te 20ü,30 handelt
Dr STRACKE, S.J. over «NEDER-
LANDSE KULTUURPROBLEMEN
UIT DE VROEGE MIDDELEEU-
WEN •}> te Antwerpen in de zaal van
de Vlaamse Toeristenbond, 45, St. Ja-
kobsmarkt. Plaatsen worden voorbehou-,
den mits betaling''Van een geringe bij-
drage tot de onkosten, vastgesteld als
volgt : vefbondsléden, vijf frank ; leden
van V.T.B.-V.A.B., tien frank ; andere
belangstellenden, vijftien frank. Het is
raadzaam onmiddellijk te storten op post-
rekening 4891.21 van Paul Dupont, Post-
bus 125', Aritwerpen l, daar slechts hon-
derd plaatsen beschikbaar zijn.

Tijdens .de maand Februari houdt
Prof. Dr Vltal CELEN een 'spreekbeurt

i te Mechelen over Frans-Vlaanderen. In
April 1952 hopen wij een grootse Van
Riebeeckherdenking in te richten met
een vooraanstaand Zuid-Afrikaner als
spreker.

Om lid te worden van het Verbond
volstaat het vijftig frank, minimum, te
storten op de postrekening van de sekre-
taris-penningmeester. Bij ,hem zijn te-
vens alle nadere inlichtingen, propagan-
dabröchures en proefnummers van
« Neerlandia » te bekomen.

Het "Vlaams-Nationaal-Weekblaa"
"OPSTANDING"

van Zaterdag, 22 December 1951.-



No: 562,- DIENSTGEHEIM.-

NiET O.K.

Onderwerp: "Algemeen Nederlands Yerbo_nd"
in België".-

Bij lagen : twee.-

A A N : K.A./R.A.- en H.B.-

V A N : W.-

30 November 1951.-
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Hierbij gaand gelieve U aan te treffen,
een tweetal opgeplakte artikels, n.l.uit de "GAZET VAN
ANTWBBPEH", van 28 - en uit "DE STAHDAARD" van Donderdag,
29 November 1951, volgens welke de bekende Nederlandse Pro-
fessor GERRETSON - op Maandag 26 November j.l. - op uitno-
diging van het "Algemeen Nederlands Verbond" - afdeling
Antwerpen - een voordracht heeft gehouden over het "Nieuw-
Bourgondië" - naar de inhoud van beide artikels ik mij ver-
wijzing moge veroorloven.

Het is mij niet bekend, of dit "Algemeen Nederlands
Verbond" in België - naast culturele doeleinden - al- dan
niet politieke aspiraties heeft, terwijl "Labile" mij daar-
omtrent ook niet kon inlichten.

Ter bekoming van enige zekerheid op dit punt, vindt
U wellicht hierin aanleiding, om aan "SPIL" het verstrekken
van enige nadere inlichtingen te verzoeken.-

Ht-l /H( /t/W,



NIEUW BOERGONDIE
Op uitnodiging van het Alge-

meen Nederlands Verbond Sprak
•de Utrechtse Prof. Geri^tson
Maandagavond- in de VOüMïfacht-

|zaal van de,Vlaamse ToerJifiten-
, bond 'over «Nieuw BoergiQiidië*.
: De :gekende Nederlandsf ,;.den-
•ker eèi: historicus werd* iijjEjöleid'

jr \r Prof. Celens, voorz|tt;fer. van
^ itak Antwerpen, wel|ce tekens het

doel van het Algemeen* Neder-
lands Verbond nader toelichtte!.

... • Prof. Gerretson . vatte zijn
f spreekbeurt aam met te wijzen op
i.de idee van samenwerking tussen
('Nederland en België.

• Sedert ettelijke tientallen ja-
j-ren bestaat er een drang tot na-
l'd«r samengaan van Jsoora eri
;. Zuid. In Be periode tussen de opr-
! RSg&i lag deze vooral op het ter-
Itein van de taal en cultuur. Dit
had het voordeel dat langs de

t;erie zijde het Vlaams bewus'tzijn
|-aangewakkerd werd en dat langs
•de andere zijde geijverd werd om
•dé banden tussen België en Ne-

j derland te verstevigen. Het na"
deel lag echter bij.een niet te

: onderschatten tegenstelling tus-
sen Vlaanderen en Wallonië. '

Na de oorlog is men zich op
het economisch plan gaan bewe-
gen. In dit verband treedt de fi-
guur van Willem I op de voor-
grond, welke een poging deed tot
economische hereniging van de

1 Nederlanden. Ook de idee van
één verenigd Koninkrijk weej in

,deze richting.. .' *
> ' Onder de huidige problemen
neemt dit der waterwegen een
uiterst belangrijke plaats in, om-

'dat het in zekere zin een toets-
steen vormt. De waterwegen moe-

/ ten inderdaad uitwezen o£' de
drang naar een" vereniging; tot
een ;geiijKwaa.rdi£e-.staat naast
frankrijk en Duitsland de bovén-

harid. zal haten op de separa'tis-
trscne_boudiag. ""̂

Het probleem d«-r waterwegen
'dient óp, een. .breder plan ;be-
schouwd te worden 'dan het tot
nog toe het geval geweest is. In
deze zlrt ;oppërdé <Jhr Gerrêtsbn
de gedachte van een eenheid van
leiding over Het gehele net-van
Nederlands-Belgische waterwe-
gen. Hèt.zoii iStoveRdien'een toe- *
langrijke stap betekenen naar de
vrij^j'iijg. der belangen 'van. het
gemeénsïhappelrjk' .delta-g-ebied
naar buiten uit. , ' ;

Spreker dtukte vervolgens' op
de historische grondslag van de
.kwestie: de scneiding van 1830 en *
de vraag van België tot verkrij- ;
g'ing van. zekere economische
waarborgen, nl. de vrije vaart op
de ScheMe en de vrije doortocht
op de Nederlandse, waterwegen.
Dit k-wam' tot uiting in een zeke-
re dienstbaarheid. Wil dit zeggen
dat de huidige vaart op de wa-
terwegen moet getoetst worden
aan de toestanden van 1839.?.-In ;
andere woorden,; is.:de thans,'be- '
staande waterweg tussen Neder- -
land en België evengóed of toeter
dan Vroeger,? Gezien..van', uit ;het
standpunt der verdediging kan
deze vraag natuurlijk-één strui-
kelsteen , worden, maar ^jj. >h>ëëft
geen belang meer -van af Ket -'
oge'ntoli-k dat men aan/ppftouwlbd
werk wenst te doen. ' ' '."

In de' thans heersende ömstin-
dighed«n kan 'men eëri' •paraïiel
trekken -tussen de pogingen''van
Will-em I voor een econohïisch
Verenigd Koninkrijk 'en de 'na-
oorlogse Benelux-inspanningeri.

Het is n-oodzakeJijk dat 'bflde
landen economisch nauwer bifel-
kaar.aansluiten,en in deze:.rich-
ting moeten, de, inspanningen
méér dan oojt gericht worden;

De "GAZET VAN ARTWEfiPEF'

van V/oensdag, 28 November 1951 •-



: GERRETSON
iü het herlevende Alg, Ned Verbond

\e ConstantijnHuygensprijs toegekend

aan WILLEM ELSSCHOT
, OOR de eerste weïeldoor-

neê'H üeli

T vervuld. Tussen de Bei-
de oorlogen heeft het

oog alleszins belangrijk werk vei>
:Jcht, Na 1945 scheen het dood. Het
Is gelukkig slechts een schijndood
ï»weest. De afdeling is alweer se-
iert enige maanden aan het werk.
fe Antwerpen, te Gent, te Leuven,
Se Brugge is dezer dagen het werk
hervat. En wel met een lezing van
prof. Gerretson. die het karakter
lad van een program.

Verleden Maandag hebben wij
lie lezing te Antwerpen bijge-,
voond. Wij willen hier slechts even'
v!' 1 op de algemene strekking
«s . in verband met onze Vlaam-
le Beweging.

De Utrechtse hoogleraar is een
jude vriend van de Vlamingen.
Rond 1910 heeft hij trouwens een
tijdlang in Brussel gewoond. Enke-
l« van zijn mooiste verseït-^Géer-
ten Gossaert is zijn «nom de",.-i

-] ren. Hij toonde aan hoe Jtftst d«
soüvereiniteit der, beide landen de
oplossifïg ervan vrijwel .onmogelijk :
gemaakt had zonder dat * (je ene j
partij zich bena,deeld voetdë tegen-
over de andere. Erkent men echter
eenmaal het bestaan Vari een soort
van Dietse. .waterwegengemeensF.hap
met eigen constitutioneel karakter, ;
dan wordt alles veel eenvoudiger, j
Dan is er geen probleem meer.van ;
overeenkomst tussen twee. maar
nog slechts een vraè,g naar de,:
meest doelmatige organisatie van
een geheel.

Prof. Gerretson sprak uitvoerig l

.. . .. niet opi
poète» zijn hier geschreven. Hij. lost, maar hebbén"wij töëfFde es-

Met grofis hartstocht Heeft Prof.
Gerretson deel genomen aan dit al-
les. Als politiek strijder werkte hij
wel eens in dé stijl van de dich-
ter Geerten GoSsaertt in wiens
werk gevoel en Intellect zo prachtig
verbonden zijn. Was er in de poli-
tieke constructies wel eens wat te-
veel aan gevoel ? Ten slotte triorriv
feerde toch steeds het scherpe, hel-
dere intellect en .kreeg men dat-
gene wat des intellects is, nl. het
zoeken haar evenwicht, naar het
stabiliserende compromis.

* * *
Aan dit alles moesten wij terug-

denken toen wij Prof. Gerretson
Maandagavond, niet zonder dat hij
allerlei herinneringen ter sprake
Bracht, zijn tegenwoordige opvat-
tingen omtrent de verhouding Ne-
derland-België-Vlaanderen hoorden
uiteenzetten. Het uitgansgpunt is
hetzelfde gebleven; de omstandig-
heden zijn wel sterk gewijzigd.

Volgens Prof. Gerretson is de 'aatste tientallen van jaren zich
taalquaestie weliswaar

over het verleden. Iets al te uitvoe-
rig naar sommiger mening. Men j
hoorde daarin als het ware de oude j
strijd tegen het Belgische arinexio-j
nisme van Paul Hijmans en óók de j
wel eens wat Byzantijnse discussies
over het Nederlands-Belgisch ver-j
drag nog na rommelen. Maar toen i
kwam het geruststellende einde : '•
dat alles is nu « histoire anclenne ». '
Als wij hét gezicht naar de toe-
komst, richten zullen wij de dingen
in een heel ander licht zien en op.
zeer eenvoudige wijze kunnen op-
lossen.
..Deze politieke en technische kant
va« de «aak willen wij hier nu la-
ten rusten. In het Aig Nederlands
Verbond__gaat Tïëï fiT

om de organisatie van

ep
eenheid tussjjn_viaande-

"deel

alleen • aan
(wij
een

tussen
denken

een
hier

territoriaal deel,
maar- aan de Vlaamse zienswijze
van het hele land) en net, in Af

de Woestijne, men zag hem bij
tal, van Vlaamse demonstraties; hij
Woonde de zittingen bjj van het
Vlaamse studentengenootschap. Hij
Is een van de eerste Nederlanders
geweest, die belangstelling toonde
voor het Vlaamse activisme, maar
toen reeds waarschuwde hij tegen
gevaarlijke ondernemingen. In Juli
1915 verscheen er een brief van
hem in De Vlaamse Post, waarin
het heette
onder alle
'verlies nooit uit het oog dat de

komt op voor uw recht
omstandigheden, maar

ogk sterk veranderende Nederland
. . . . . De samenwerking tussen de bei-

voerde lange gesprekken met Van sentTële positie veroverd, welke ons A» staten zal ip ieder geval geen
' "' ' • ' • • • '-'•'•———*-> f— verzwakking betekenen van het Ne-

derlandse cultuurelement in Noord
België, zeide Prof Gerretson, inte-
gendeel ! Noordelijke invloeden zul-
len zich vrijer kunnen laten
den.

Da tis ongetwijfeld .juist. Toch
t&l er een speciale taak blijven be-
staan ter behartiging en versterking
van de Nederlands-Vlaamse cul-
tuurgemeenschap, Is dit niet juist
de akker waarop het Alg. Neder-
lands Verbond zaj moeten werken.?
Gerretson sprak over een plan
Schuman in zake de gemgenschap-
Pflijke Waterwegen. Mag mjn ook
i»iet epreten van aen nieuwe hoge
autoriteit ia zake de algemene Ne.
derlands* cultuur. Samenwerking
tugsen de beide staten is daartoe
gëbpëien, 21] is trouwens niet nieuw
W beggn $\l spoedig na de re-
volutie van 1830 met <Jg gemeen-
schappelijke regeling vap de spe.U
lingskwsstie en — in de jaren zes.
tig bv. — met overleg in zake de
uitgave van het Groot Nederlands

Woordenboek. Naast die officiële sa-
menwerking moet er ogk een or-
gaan zijn voor d<?
vrije krachten uit

combinatl* der
de maatschap'

toelaat de verdere ontwikkeling
zonder .zorg tegemoet te zien. Als
Zuid-Nederlanders moeten wij nu
echter onze positie veroveren in het
wordende Europa. Dit kan niet zon-
der een' nauwe samenwerking tus-
sen Nederland en België. Benelux
dus ! Het is geen mooi woord —
meer passend voor een moderne
^ampenwinkel dan voor een politiek
Ideaal — en de spreker had het dan
ook liever over het nieuwe Bpur-
gondië. Het woord"Ts"hier indertijd
duur van Severen gebruikt, maar

staat zeer grote betekenis heeft [«r zijn ook flaminganten, die zich
yoo het volksleven en dat Neder-

lechts mee kan voelen met de
herinneren
reeds voor

hoe de verfransing
j , „„ de revolutionaire tijd
flammganten in zover dit zijn i ,joor de Bourgondiërs is voorbe-

" " ' reid. Wij willen ons aan de con-
crete werkelijkheid houden, welke

gevaar brengt. Het is mede ten de- door het woord 'gedekt wordt : een
Ie onder zijn invloed, dat er zich geleidelijke integratie vanBelgië~êh

eigen zelfstandigheid en
staande politieke grenzen

de be-
niet in

toen al direct een aantal activisten
van het extreme nationalisme heb-
ben afgekeerd en naar een «Euro-
pese» oplossing hebben gestreefd.
In de kring van de Vlaamse Post
kwam het tot een scherp _c.Qjif4ict
en tot een scheiding; later zouden j vaar bestand,
de meer gematigden in de Raad
vin Vlaanderen onder leiding van

Nederland (met Luxemburg erbij)
binnen ëën wordende Europese fe-
deratie, in oeze laatste zouden Bel-
gleden" Nederland kunnen geabsor-
beerd worden door een der grotere
staten; samen zijn ze tegen dit ge-

Prof. Claus en van Herman Vos
een aparte groep vormen.

Er is sedertdien zeer veel ge-
beurd. In de Vlaamse Beweging
zelf kwam net tot een wat verwar-
de strijd over leerstellingen en over
tactiek (wat zijn er vurige banblik-
sems onder elkaar uitgewisseld !)
en tussen Nederland en België
kwam het tot een scherp belangen-
conflict, waarin de Vlaamse Bewe-
ging betrokken werd en waarin zij
als een factor van' internationale
betekenis kon gelden.

En er is nog ;ets anders, iets be-
langrijkers allicht. De problemen,
welke het naast elkaar bestaan van
d« twee souvereine staten der Lage
Landen bij de zee, stelt zullen heel
wat gemakkelijker opgelost worden,
wanneer er eenmaal een nieuw ge-
heel onstaat met een eigen super-
souvereiniteit. In dit verband sprak
de Utrechtse hoogleraar uitvoerig
ovw de kwestie van de tusseriwate-

pij. Dit kan hst Alg, Nederlands
Verbond worden, wanneer het zijn
ware taak wil vervullen.

Het zal zich dan al direct tegen-
over een dubbele preliminair? maar
uiterst vruchtbare taak gesteld
zien. Aan de ene kant als nog een
centrum van samenweridng te wor-
den tusaen alle Vlamingen van goe-
de wil (men denke aan de mooie
woorden, dl* J. Olottena daarover
verleden Zondag gezegd heeft) en
aan de andere bant dé na de twee-i
de wereldoorlog wol wat erg los ge-
worden banden tussen Noord en
Zuid weer nadeer aan te nalen.

* * * !
Het is alvast een Boed te.Sen dat'

de litteraire Constanten Huygens-
prijs te 'g Gravenhage ditmaal —
voor de eerste maal — aan een
Vlaamse schrijver, nl. aan Willem
Elsschot is toegekend. Daar is een
erkenning van de culturele een-
heid. Zoals wij die trouwens solt
beleven mochten Op de Stija ëtïcu-
velshulde tin paar weken geleden, [

Een zwaluw maakt nog geen ie»
te: Maar wij hebben gr nu. alvast'
drie : Streuvels door het hele fje-
derlanel ge.vierd: Elaschqt iij h*t
Noorden be.ki-gontj' Gerretgon, ö!?
n het auiden. het Alg. Nederlands

Verbond Uit zijn oorlogsschuiiplaatü
:omt bevrijden.

Het A.N.V. hervat haar werk op
en goedgekozen moment.

"DE STANDAARD"

Antwerpse editie
van Donderdag, 29 ïïovember 1951.-


