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Verbinding: Io.l2

Doss.Ho.220

Onderwerp: "Vaderlandse Kring"
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Augustus 1950.

Hierbij worden toegezonden afschriften van brieven
en van een circulaire, betrekking hebbende op een in op-
richting zijde vereniging, genaamd "Vaderlandse Kring".
(e,indeL.
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Voorl.Secretariaat: Burg.Knappertlaan 32 Schiedam,
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Het is ons een voldoening U te kunnen "berichten, dat
een aantal goede Vaderlanders, reeds lang in hoge mate ver-
ontrust door het hier te lande gevoerde Eegeringsteleid en
voortkomend uit de diverse niet Socialistische politieke
partijen, A.R., O.H., V.V.D., G-roep Welter, niet georgani-
seerde K*K» c,g., partijloos, er in geslaagd is een concen-
tratie onder de naam Vaderlandse Kring tot stand te bren-
gen, die alle oppositie bedoelt ie bundelen, echter zonder
zelf een nieuwe partij te willen worden.

In bijgaande geschriften vindt U een en ander uitvoe-
rig uiteen-gezet, alsmede wie het; initiatief namen tot deze
concentratie.

Bedoeling is, dat plm. half September de constitueren-
de vergadering wordt gehouden, waar tevens een definitief
Hoofdbestuur zal worden gekozen. Hieromtrent volgt nader
bericht.

ïeneinde geen tijd te verliezen en de zo nodige coör-
dinatie en samenwerking onmiddellijk tot stand te brengen,
dienen reeds thans in de voornaamste gemeenten kernen te
worden gevormd, die een weerspiegeling vormen van het Cen-
trale Comité en die in September onmiddellijk met de propa-
ganda kunnen starten.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer ook U
deel zoudt willen uitmaken van zulk een iern hier ter stede
en verzoeken U aan ondergetekende te willen berichten of
op Uw medewerking in dezen mag worden gerekend.

De nadruk wordt er nog eens op gelegd, dat wij GEEF
33TEÜWE POLITIEKE PARTIJ wensen te vormen, doch ons uitslui-
tend willen bepalen tot het samenbundelen van alle krach~
ten, die de na-oorlogsche regeringspolitiek in strijd ach-
ten met de WARE belangen van het GEHELE FSDEHLANDSCHE VOLK.

Tegen het vormen van een nieuwe politieke partij gel-
den o.i. de volgende argumenten:

1. Daarmee wordt beslist ernstig afbreuk gedaan aan de
bestaande verwante politieke partijen, die velen, die
instemmen met ons streven, trouwens in geen geval wil-
len verlaten. Deze partijen aluiten overigens onge-
twijfeld de mogelijkheid in zich om in de door ons be-
doelde politieke richting werkzaam te zijn.

Bovendien zijn een klein aantal kamerleden, afge-
vaardigd door deze partijen en in de geest van de Va-
derl.Kring werkzaam, van onscnafbaar meer waarde voor
de goede zaak, dan hetzelfde aantal Kamerleden, door
een nieuwe partij, die onze doelstellingen ondere
schrijft, afgevaardigd, zoowel in practische als in
propagandistische zin.

2 i Alsdan kan nimmer een concentratie tot stand komen,
z6è volledig als die, welke wij beogen en nodig ach-
ten. Integendeel: de politieke verdeeldheid zou er
door worden vergroot.
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3, Onze oppositie tegen de na-oorlogsche Regeringspoli-
tiek moet een iLWALITBITS-oppositie zijn, die haar gro-
te waarde en psychologische werking met één slag zou
verliezen op het ogenblik, dat zij zou kunnen worden
uitgedrukt in een altijd gering percentage van het to-
taal aantal uitgebrachte stemmen. Wij vertrouwen niet
tevergeefs een beroep op U te hebben gedaan: Niemand
kan thans worden gemist en U dus in geen geval.

Hoogachtend,

ongetekend.

C
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L.S.
De Vaderlandsehe &ring (V.ji.) heeft op 12 Juli j.l.

te Utrecht een eerste informatorische, voorbereidende ver-
gadering gehouden, waar nagenoeg alle Provinciën en hele
Gemeenten vertegenwoordigd waren. Deze vergadering zal op
een nader te bepalen datum in September gevolgd worden door
een tweede, eveneens te Utrecht te houden, waar de defini-
tieve oprichting zal plaats hebben. Daar zullen behalve de
ondertekenaars der circulaire, ook de gemachtigden uit de
provincies en van een aantal steden tegenwoordig zijn, ter
verkiezing van een voorlopig Hoofdbestuur en ter vaststel-
ling van de statuten, welke in ontwerp gereed zijn en aan
de deelnemers aan de vergadering van 12 Juli worden toege-
zonden.

Wij stellen er prijs op U het bovenstaande ter nadere
toelichting, te doen weten. De definitieve oprichting der
vereniging V.K. heeft dus nog niet plaats gehad. Kr is ook
nog geen centraal secretariaat , dat alle administratie
volledig kan opvangen en verwerken.

Ook de provinciale- en gemeentelijke (locale) Y.K.'n
zullen eerst, na de definitieve oprichting der vereniging,
volledig kunnen worden georganiseerd, b'en perscommuniqué
ia in dit stadium voorbarig; het zal na de oprichtingsver-
gadering in September worden verstrekt.

De voorbereidende maatregelen, die een en ander met
zich brengt, zullen met instemming der op 12 Juli j.l. ge-
houden voorbereidende vergadering, getroffen worden door
de vier aanvankelijke initiatiefnemers, n.l, de heren

gSA.de GKOOT, G.E.L.HELPIICH, Dr Ir J.G.J.C.UIEWBraUIS en
•̂.Mr H.A.M.SÓELAITS (voorl.secretaris) alphabetisch gerang-
schikt) •

De voorl.Secretaris,

w.g.H.A.M.Eoelants.
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De jongste gebeurtenissen op politiek en economische .
gebied, o.a. de devaluatie van de gulden, de ontijdige
overdracht van de souvereiniteit van Nederlands Indië en
de daarop volgende ongunstige berichten uit Indonesië, ter-
wijl onze staaisf inanciën, niettegenstaande schier ondrage-
lijke belastingen, grote zorg baren, hebben ons in toene-
mende mate verontrust en bewijzen thans wel heel duidelijk,
dat de z.g. "progressieve? politiek, welke sedert de be-
vrijding door onae opeenvolgende Kabinetten werd gevoerd,
het Koninkrijk en ons Volk hoe langer hoe meer naar de af-
grond leidt.

In bijgaand afschrift "Aan lager Wal", wordt onder
meer beknopt, doch duidelijk uiteengezet, welke gevaren ons
bedreigen en in welk een benarde toestand ons land en ons
Volk thans verkeren.

Het is dringend noodzakelijk dat daarin zo spoedig
mogelijk verandering komt, een verandering, welke volgens
onze overtuiging slechts tot stand kan worden gebracht,
door samenwerking van allen, die het Landsbelang boven par-
tij- en groepsbelang stellen.

Ons in hoofdzaken verenigen met de inhoud van dit ge-
schrift, menen wij, dat in de daarin aangegeven richting
moet worden gewerkt, willen wij paal en perk gesteld zien
aan de "progressieve" d.w.z. socialistische politiek.

Teneinde het in dat geschrift gestelde doel te berei-
ken, iDsaen wij, dat het nodife is op vele plaatsen in Neder-
land uit de leden van de met. socialistisch© partijen en uit
partijloze lederlanders, plaatselijke kringen te vormen
onder de naam:

"Vaderlandse Kring",
waarin men tenminste eens per maand bijeenkomst om met el-
kaar de middelen te bespreken, welke tot dat doei kunnen
leiden en om elkaar te sterken in de overtuiging, da't er
vooral door de vooraanstaande personen der ïïederlandse sa-
menleving meer gedaan moet word-en aai de bestrijding van
de'euvelen des tijds, dan ±% de lasfete tientallen van ja-
ren en in zonderheid in de tijd na de bevrijding 't geval
is geweest.

Wij hebben hier niet alleen 't oog op de Mcaptains of
industry", maar op allen, die of leiding geven in Staat en
Maatschappij óf zelfstandig een vrij beroep uitoefenen.

Men zal echter slechts lid kunnen worden van een Va-
derlandse Kring, als men daartoe wordt uitgenodigd door de
centrale Vaderlandse Kring, of door de .Vaderlandse Kring
van de plaats zijner inwoning, als men de in bijgaand ge-
schrift vermelde hoofdbeginselen onderschrijft en ais de

-daaruit-
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daaruit afgeleide richtlijnen in hoofdzaken aanvaardt.
Deze grondslagen zijn:

1. het Christelijk karakter van ons volksleven als de
historische grondslag onzer nationale "beschaving.

2. de persoonlijke vrijheid op geestelijk en stoffelijk
gebied, gebonden aan de ethische vormen van Christen-
dom.

5. de persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid ais voor-
waarde van de handhaving der persoonlijke vrijheden.
Het aal in onze democratie met algemeen kiesrecht niet

de (on)macht van ons kleine aantal kunnen zijn, welke ons
uit de moeilijkheden kan helpen, maar wel kunnen onze over-
tuiging, de kracht van onze argumenten, ons goed recht, ge-
paard aan de invloed, die de vooraanstaanden van een Yolk
toch nog steeds kunnen uitoefenen en er toe bijdragen, om
aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden.

De ze Yade rland se mEr ingen. ̂  ai jjô êdâ hĵ l̂ĝ âfege l ze If -
s t and ige-~i3î ¥ëTaKomsTélT,'̂ ^̂  " Centrale Va-
derlandeg^^ring", zetelende te ' s-Gravenhage, 'mef laTITaar in
conta1vr~worden gebracht, omdat 't vanzelfsprekend noodza-
kelijk is dat Alle beschikbare krachten gemeenschappelijk
op 't bovengestelde doel worden gericht. £o zullen in de
eerste de algemene richtlijnen, welke in bijgaand geschrift
werden uiteengezet, na onderling overleg zonodig nog nader
moeten worden gepreciseerd en geformuleerd en vervolgens
moeten worden uitgedragen naar de politieke partijen, die
daarvoor in aanmerking komen.

Het is namelijk de bedoeling, dat er tussen de leden
van de verschillende politieke partijen, welke leden de
hoofdbeginselen onderschrijven en deze algemene richtlijnen
in hoofdzaak aanvaarden, een sfeer van vertrouwen en eens-
gezindheid wordt geschapen, waardoor een samengaan van deze
politieke pjar;ti.j jjL,jyft,,, „een Ka t i onaalTTabTfie t '"mee F'jjrT "Se 9 r
mogeliiOLQXÖ". gemaakt. """ •••-•••-— —- -—

'z'o'n Iationaal_Kabinet - wil 't waarlijk nationaal
zijn - en op lüPKistorische grondslagen van ons Yolk zijn
gebaseerd - kan en mâ ï̂uaaxliĵ
tische politiek..„VQ'èïën"."

'Het is daarom zo dringend nodig, dat de vooraanstaan-
de Nederlanders, die wij op 't oog hebben, goed weten wat
zij willen en niet door onderling verschil van opvatting
over bijzaken tenslotte de grote hoofdzaken, waar 't eigen-
lijk om gaat, aan de "progressieve" partijen over te laten,
die vaak maar al te goed weten op welke wijze zij hun "pro-
gressieve" maatregelen moeten doorvoeren.

Indien er een Nationaal Kabinet zou worden gevormd,
waaraan dus ook de P.v.d.A. zou moeten deelnemen, dan dient
dus van te voren vast te staan, dat zo'n Nationaal Kabinet -
wil het waarlijk nationaal zijn en op de historische grond-
slagen der lederlandse samenleving berusten - geen verkapte
Socialistisch^Cocimunistische politiek kan en mag voeren.

Dit laatste kan - naar 't ons wil voorkomen - slechts
bereikt worden als eerst meer éénstemmigheid is verkregen
over de in de naaste toekomst gemeenschappelijk te volgen
politiek - dan thans 't geval is.

Het is tenslotte de bedoeling, dat van ieder plaatse-
lijke Vaderlandse Kring één persoon wordt afgevaardigd naar
de Centrale Nederlandse Kring, die uit zijn midden een al-
gemeen voorzitter, een secretaris en nog een paar personen
aanwijst als Dagelijks Bestuur, voor de dagelijkse leiding
van het geheel.

-wat-
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Wat de financiën betreft, zal ieder plaatselijke Vaderlandse
Kring éé-a-p«a?6eea voor eigen onkosten moeten zorgen en bo-
vendien een bijdrage dienen te leveren voor de kosten van
centrale secretariaat met inbegrip van de kosten welke ge-
maakt moeten worden voor de uitgave van geschriften van niet
te grote omvang, welke de hier ontwikkelde gedacnten nader
uiteenzetten.

Op deze wijzenaaanwij - zonder ophef - of reclame het
nodige voorbereidende werk te kunnen doen, teneinde te ko-
men tot de bevordering van een krachtige iandspolitiek, be-
rustenda op goede, betrouwbare, niet-socialistische beginse-
len: een politiek, welke ons gehele Volk weer steun zal ge-
ven in zijn eerlijke strijd om een behoorlijk bestaan.

Uamens de Vaderlandse Kring in oprichting de initia-
tiefnemers ^alphabetisch):

Lt.gen.tit. b.d. M.L.P.BAJETTO (Den naag)
Mr Dr L. A. H. BOSCH üIÜDÏÏR VAIT HOSDUTHAL (Ze is t)
Prof.Ir J.COOPS (Amsterdam)
A.DB &EOOÏ (Schiedam)
Lt.Adm. b.d. C. E.L.HELI'SICH (Den Haag)
J.KALï' (Heiloo)

Mr A.J.O.M.iraiISSBIN (Breda)
Dr Is J.G.J.G.ÏÏISUTOTmjIS (Rotterdam)
J.RT3IJEHS (Kamerik)
Mr H«jg.M.HOELANTS (Schiedam - Voorlopig Secretaris)
Jkhr DB SAVOBN1ÏÏ LOHMAN (Den Haag)
Drs H.VOOIS (Rotterdam)
Ifc Dr SETS GE B S (Amsterdam).

Secretariaat Burg. Knappertlaan 32 Scniedam.

P.5. Indien U met het bovenstaande instemt en wilt mede-
werken om het in dit schrijven gestoelde doel te bereiken,
verzoeken wij U daarvan te doen blijken door een schrifte-
lijke adhaesie-betuiging te zenden aan het lid van het

Voorlopig Comité.
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"Vaderlandse Kring"

lierbij heb ik de eer We Excellentie het volgende
te berichten*

, Op 12 Juli j»l* werd te Utrecht oen vergadering ge-
houden van initiatiefnemers tot en Bympathiserenden met
de oprichting van een "Vaderlandse Kring". Deze vergade-
ring droeg een informatief karakter en zal in September
a.s. gevolgd worden door een vergadering ter definitieve
oprichting van de "Vaderlandse Kring".

Be bedoeling der initiatiefnemers is te komen tot
een aamenbundeling van alle krachten» die de na-oorlogse
"progressieve" regerlngspolitiek in strijd achten met de
ware belangen van het gehele lederlandse volk en welke
krachten moeten voortkomen uit de niet-socialistische par*
tijen «n uit kringen van partijloze Nederlanders.

De "Vaderlandse Kring" zal zijn richtlijnen afleiden
uit de navolgende door hem aanvaarde, grondbeginselen j
1 * het Christelijk karakter van ons volksleven als de his-

torische grondslag onzer nationale beschaving»
2, de persoonlijke vrijheid op geestelijk en stoffelijk

gebied, gebonden aan de ethische normen van het Chris-
tendom;

3* de persoonlijke bestaanaverantwoorde11jkheid als voor-
waarde van de handhaving der persoonlijke vrijheden.

Se "Vaderlandse Kring" wil geen niewe politieke
partij vormen» omdat hij meent, dat daardoor de politieke
verdeeldheid groter zou worden, instede van te verminderen*
terwijl daarnaast de te voeren oppositie tegen de na-oor-
logse regeringapolitiek een kwaliteits-oppositle zal moe-
ten al ju» die volgens de "Vaderlandse Kring" kaar psyeho- '
logische werking zou verliezen indien zij In een (gering)
percentage der uitgebrachte stemmen zou kunnen worden uit-
gedrukt.

Het streven van de "Vaderlandse Kring" zal er op ge-
richt zijn tussen de leden van de verschillende politieke
partijen* welke leden zich met zijn doelstellingen en
richtlijnen verenigen, een sfeer van vertrouwen en eens-
gezindheid te scheppen, waardoor een samengaan van deze
politieke partijen in een Nationaal Kabinet, dat geen ver-
kapte socialistische politiek mag voeren, meer en meer mo-
gelijk wordt gemaakt.

* Organisatorisch -

Aan:
Z.E. de Minister van Binnenl.Zaken.
Z.E. de Minister tresident.



Organisatorisch heeft m* «ich de opbow van te
"Vaderlandse Xriag" al» T»lgt gedaehts

ïo. rele plaateen ia Seterlaad «allea plaatselijke
kriagea wortea gevormd, die geh»el «elf staadig asullea »1 Jn,
wolk» e«hter vla te "Oemtrale Vaterlaadse Ertag", setelea-
te te * s f̂traveahage , met eUaaar la ooataot zullen worden
gebraeht*

uit iedere plaatselijke kriag «al één persoon worden
afgevaardigd ijajiy te 0satrj&o Taftarlaa&M Xriag • die ai t
zijn midden een algea*ett voorzitter, een secretaris ea
enige aadere oeraaoea «al aanwijaen als Dagelijks Beatnur.

Wtm «al sle«ht» lid kimnen worden van een Vaderlandse
Kring ml* mm. daartoe wordt uitgenodigd door te Centrale
Vaderlandse Xriag, of door te Vadarlandae 2rlag van de
plaats zijner lawoalag en Indien mem te gestelde groadbe-
ginaelen onderschrijft «a te daaruit afgeleide richtlijnen
in hoofd«akea aaavaardt.

ledere plaataelij ke Taderlaadae Kring «a voor tek-
klag vma eigea oakoatea aoetea zorgen en bovendien een bij*
draöe dleaea te leveren la te koatea vaa het oentrale aeere-
taria-at*

Bet initiatief tot opriehtiag vaa te "Vaderlaadee
JCrlag* is aitgegaaa va» te aavelceate pereai»n£

Mr* Dr I^A*I.B«sofi Bliteaf Tam 8ff»eath«l» weaeate t» Zeist J
$r<Bf * Jr JT*'OMnpe>* wnewjte te

a« b.d. .. . . . wiawite te
J^Xk&fs vajMMHte te- HiJllPOi

Ir fr J*&*J.C«ïiev*enfeais* woaeade te Rotterdami
J.&eijers, wemeate te Suterikf
Mr H*A«M«Roelaatst waaeade t» Schiedamj voorlopig algemeen

seoretaris}
Ar te Savornla Lohmen, woaeade te *8-arttveahagei
Dra H.Vooya, woneade te Sotterdam» ea

ir Seegers, woaende t* Amaterdam.

H2T HOOFD VAN DS

Mr IK • Biathorea *
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De „Vaderlandse
Kring" opgericht

Geen politieke partij
Een aantal Nederlanders, behorend

tot verschillende politieke partijen o
buiten enig partijverbaud staande ei
daartoe gisteren te Utrecht büeengeko-
nien, heeft besloten tot oprichting var
een landelijk verband, genaamd „Vader
landse Kring", gevestigd te 's-Graven
buge. De initiatiefnemers zijn van me
iiing, dat de seofert de bezetting ge
voerde rej iringspoKtiek ons land en
volk voor steeds groter tyntailijkbeden
zal plaatse i, vooral fm jKot let verlie
van het be aligrijkstJ Q#erzees| gebieds
deel ons I oninkrüVj&ereducjerd dreig,
te worden »t een f̂ kleine continentale
mogendhei ,lwelk^ vooral wegens haar
toenemend: Iverrfevolking, /economisch
zeer kwetsf>apr,^>olitiek zqer zwak en

gelegen is.

De „Vaderlandse Krin|", die zelf
geen politielelpartij wil ayn noch wor-
den, stelt. zi4h|ten doel 'Uprsterking van

volkskracht in de meest
;nis var* het woord ter
alle idapën en stromin-
iuk doen aan de men-
id. Spe „Vaderlandse

[derhfid aan de rege-
i jaren een einde
de plaats stellen

nationale poli-
is de belangen van
s gehele volk stelt
an bepaalde poli-

de Nederlands'
; algemene be
bestrijding v;
gen, welke
selijfce waari
Kring" wil
ringspolitiek d'
maken e'n daai
een omhoog stri
tiek, welke voor
ons land en van
boven het belang
tieke partijen.

Ĥet voorlopig jfoofdbestuur van de
„Vaderlandse KrAg" is samengesteld uit
leden van de/ Anti-Revolutionnaire
Partij, de Chrirfelijk Historische Unie,
de V.V.D., de 4.V.P., de K.N.P. en uit
enkele partijloïen, te weten: luitenant-
generaal tituUnr buiten dienst M. L. F.
Bajetto te s-Gravenhage, mr. dr. L.
H. N. Bosch Ridder van Rosenthal te
Zeist, prof. dr. ir. J. Copps te Amster-
dam, A. de Groot (penningmeester) te
Schiedam, luitenant-admiraal buiten
dienst C. E. L. Helfrich te 's-Graven-
hage, J. Kalff te Heilpo, dr. ir. J. G. J.
C. Nieuwenhuis te Rotterdam, J. Reijers
te Kamerik, mr. H. A. M. Roelants (al-
gemeen secretaris) te Schiedam, jhr. W.
de Savornin Lohman te 's-Gravenhage,
ir. F. J. M. Schilte te s-Hertogenbosch,
drs. H. Vooys te Rotterdam en mr. dr.
A. Seegers te Amsterdam.
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Vaderlandse„

Qnder de
Kring" is gis;
ganisatié öpf
stelt: Verstei
volkskracht
tekenis van te^CprdlterlMfeStrijding
van allé ideetnrSn StTKamgen, welke
afbreuk doen teafi de rienselijke waar-
digheid". De Wfder/hdse kring wil
inzonderheid aW djT regeringspolitiek
der laatste jaréwaen einde maken en
daarvoor in de jBaats stellen een om-
hoog strevende nationale politiek
welke voor alles de belanden van ons
land en van ons gehele volk stelt
boven het belang van bepaalde poli-
tieke partijen.

De gJrjKg plaatst zich tap! déze drie
grondslagen, welke hij tevens als grond
slagen van de Nederlandse samenlevini
beschouw^: a- .hgt ^Christelijk »-karakter

.syaf' ons .:vk>Jki5levfn ligt, yêrankéKd ih Idc
grondslagen onzer nationale beschaving
,b. de persoonlijke vrijheid op geestelijl
en.^sto^felijk 'gebied is gebonden aan de
fünd^inentele normen van het Christen
dom; c. d« persoonlijke bestaansverant
woordelijkheid is voorwaarde voor d
handhaving; vaa de peiisqpntölsè vrijheid

Reeds zijn in een aantal gemeenten
plaatsel^fce kringen gesticht, die met de
landelijke kring in organisatorisch ver-
band staan. Met bestaande organisaties
met beperktere, zij het verwante, doel-
stelling bestaat reeds nauw contact, ter-
wijl naar' bundeling; gestreefd wordt.

" ïïet voorlopig hoofdbestuui- is samen-
gesteld uit leden van de A.R. partij, de
C.ÏÏ.U., de V.V.D., de K.V.P., de K.N.P.
e|ï uit enkele partijlozen, te weterj: gep.
tait.-genferaal M: L.' F. Bajéttd, mr. 'dr.
L. H. N. Bosch • ridder van Rosenthal,
prof. dr. ir. J..,Coops, A. de Groot (pen-
ningmeester), gep. luit-admiraal C, E. L.
Helfrich, J.'Kalff; dr. ir. J. G. J. C- Nieu-
wenhuis, J. Reijers, mr. H, A. M. Eoé-
lanl? (algemene secretaris) te Schiedam,.
jhr. W. de .Savornin tohman, ir. F. J. M.
Schiite, drs, H. VOoys en mr. dr. A.
Seégers.



UITTREKSEL

Uit Nationaal Weekblad Naam: BURGERRECHT/C

Voor :OD 1?28 Naam: VADERLANDSE KRING

Ag. nr: Afz. : /"Datum: 31 Maart 1951

Aard van het stuk: critiek in het C.H.weekblad Koningin en Vaderland op een publicfbie van de
Vaderlandse Kring
In het C.H.weekblad Koningin en V/aderland wordt ernstige critiek uit-

geoefend op een publicatie van de Vaderlandse Kring. Hst gaat hier om een bro-
chure,waarin betoogd wordt dat twee christelijke bladen,nl. "Open Deur" en "De
BJervormde Kerk" een voorportaal vormen voor het socialisme en communisme. De
V.K.komt o.a. tot dit oordeel, omdat bv. mannen als ds Buskes aan deze bladen
hun medewerking verlenen. De redactie van Koningin en Vaderland wenst de broe-
derhand te reiken aan geloofsgenoten en dat is haar goed recht. Wij vinden ech-
ter, dat men dit ongestoord kan doen en dan toch ernstige critiek uitoefenen
op de politieke gestes van die geloofsgenoten, indien zulks nodig blijkt. En
dit is nodig, zodra men te maken heeft met mannen van het slag van ds. Buskes,
gelijk wij al vele malen hebben betoogd. Of de V. K. in §ijn publicatie de kwes-
tie bijzonder helder en tactvol heeft gesteld, dat is iets waarover men van me-
ning kan verschillen. De critiek van Koningin en Vaderland is een aspect van
het verschijnsel dat men alom constateren kan: het ziende blind zijn voor de ge-
volgen, die een bepaald politiek gebruik van de sociale deernis hebben kan»

Uitgetr. door: P.v.B. Op aanwijzing van: B IV

Datum: 10 Mei 1951
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Onderwerp: verslag van een openbare vergadering van de ŷ 4.é̂ .aMae_.EPij
gehouden op Vrijdag, 27 April 1951? in café de Hertenkamp te
Assen, Aantal bezoekers geschat op 70 personen. 2aalcapaci~
teit plm. 100 personen.

J± A P P O E ï

/

In verband met een openbare vergadering, gehouden in es
fé* de Hertenkamp te Assen, op Vrijdag, 27 April 1951 > uit-
gaande van de Vaderlandse Kring, afdeling Assen, kan het vol
gende worden gerapporteerd:

De vergadering werd na een kort inleidend woord geopend
door de voorzitter L. W. E. M. Lasonder, wonende te Assen,
Beiierstraat 24.

Als spreker trad vervolgens op: Admiraal Helfrich.
In het kort schetste spreker hetgeen hij van de strijd

in Indie had meegemaakt, de bevrijding daarvan en de invloed
van de Engelsen, kort na de Japanse capitulatie, welke in-
vloed voor ïïederland aeer ongunstig was geweest.

Hij gaf daarna aan hoe het beleid van Nederland ten op-
zichte van Indonesië was geweest en schetste de algemene
toestand in Nederland, naar zijn inzichten. In dat beleid
was volgens spreker een symptoom van de algemene verwording.
Als men maar merkt hoe slecht het is, dan zal de gedachte
aan de Efationale concentratie moeten groeien en zal er meer
begrip en besef komen om het roer om te wenden, aldus spre-
ker en hij vervolgde:

"Het hoofddoel van de vaderlandse kring is mede de or-
ganisatie van de invloeden om andere politieke partijen een
andere geestesgesteldheid te geven.

In ons land is het zo, dat bij een stemming van b.v.
10 leden van de WD hoogstens l de vergaderingen heeft be-
zècht. Daarom moet het gemakkelijk zijn om invloed te krij-
gen, leden van de vaderlandse kring zouden dus tot politieke
partijen kunnen toetreden en trachten hun invloed uit te
oefenen.

De leden van de vaderlandse kring kunnen stemmen fep de
partij, die zij wensen, lij van de vaderlandse kring achten
ons niet uitverkoren om ons land te moeten redden. Wij wil-
len voor onze mening uitkomen, onze diensten stellen voor
het vaderland. Wij wensen niets voor onszelf, doch willen
land en volk dienen.

WIJ.
Aan de heer
COMMISSARIS VAN POLITIE

te
A S S E U.



Bladzijde 2
Hap por t no.

Wij staan graag de plaats af aan "beteren en jongeren.
Men heeft mij gevraagd voorzitter fie worden van de Vaderlands
Kring, maar ik heb geweigerd, wel ben ik bereid waarnemend
voorzitter te zijn. Elke gedachte aan een fascistische of il-
legale beweging is mij vreemd en ik wil niet, dat anderen
zeggen: "Aan het hoofd staat een militair". Bovendien heb ik
onvoldoende inzicht in de maatschappelijke instellingen. Mijn
carrière ligt en lag op zee. Dat neemt niet weg, mijn beste
krachten te willen stellen in dienst van ons land, dat voor
de oorlog goed werd bestuurd. Wij waren een welvarend volk,
ook in Indonesië. Wij willen ook komen in een federatief Eu-
ropa, maar met nationale fierheid en nationale waardigheid."

Spreker gaf daarna gelegenheid tot het stellen van vrage
waarvan alleĵ reerst gebruik gemaakt werd door P. H. OUDT,
lui tenant-kolonel infanterie b, d., wonende Assen, Meidoorn-
laan 2, die aanvoerde, dat hij één schakel in de theorie van
Admiraal Helfrich miste en wel over de candidaatstelling tfoor
de verkiezingen door het hoofdbestuur, namelijk hoe te trach-
ten door te dringen in het hoofdbestuur van kleine partijen.

Spreker antwoordde daarop: "Als het hoofdbestuur dicta-
toriaal de candidaten vaststelt, is dat dan democratie/^ of
dictatuur?

Oudt: Bij de VYD is het zo, dat de candidaten afdelings-
gewijs aangewezen worden, daarna districtsgewijs , waarna het
hoofdbestuur een keuze doet.

Helfrich: Wij worden geregeerd door partij-vertegenwoor-
digers, inplaats van door volksvertegenwoordigers. Over de
V7D wil ik U dit zeggen, dat die partij eerst de kiezers paai
de met de leus: "Het roer moet om" en daarna meehielp om die
man in Indonesië te helpen in het paleis van de hoge vertegen
woordiger . "

Tenslotte beantwoordde de spreker enkele vragenstellers
over de doelstellingen van de Vaderlandse Kring.

De voorzitter sloot om ruim 23 uur de vergadering, die
rustig uiteen ging.

Hiervan opgemaakt, getekend en gesloten, dit rapport -
te Assen, 11 Mei 1951.

De hoo£dagent-rechercheur,
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Onderwerp •• verslag van een openbare vergadering va;i de ïj^ticnaie P ar t.i;
gehouden op Vrijdag, 27 April 1951, in café" de Her-ben*' ;ap t?
Assen. Aantal bezoekers geschat op 70 personen. Zau.jcapo-Gilj6
plm. 100 personen.

A P P O

In verband met een openbare vergadering, gehouden in ca
de Hertenkamp te_Aasj&n̂ , op Vrijdag, 27 April 1951. uitgaande
van de "Natioriale Partij" kan h"5~t volgende worden gerappor^
teerd: ' ' ' ~

Nadat de vergadering geopend was door de voorzitter
L. TT. E. M. Lasonder, wonende te Assen, Beilerstraat 24.
het woord gevoerd door:
Dr. W. H. K. 'Pe'trï.lle'tfSffl flg fimlln. Deze spreker zette het

Mr
v/-ei-

str
v:-r
s v

•Aan

de heer Counissaris

ven van de onlangs opgerichte nationale Partij uiteen e
klaarde onder meer, dat de Nationale Partij vocrstsjridsr
het houden van referendums en geen willekeur duldt va:, p-irti
"besturen, zoals het partij-bestuur van de V. 7. D. deed t. o. v.
de Indonesische kwestie. Voortgaande op de Indonesische kwes-
tie, waarbij spreker het regeringsbeleid dienaangaande af keu:
de, zei hij: *Minis ter Lieftinck heeft fceze.7d, dat het een '.'•
laging van de levensstandaard betekende, indien v«i;; Indone:;.M
kwijt zouden sijn, tocli blijft' hij ±n de r:j-~erinp nu het ;;c "
is.-

Wij weten, aldus spreker, dat Comnmni.crr.e revoJtH.ie :v '
kent e;i aocialisne evolutie, althans dat beweren ze.

In het veri'e oosten bestaat op het o/jenblik een koua.,:
log, die in een echte oorlog dreigt te veranderen. Kan An-ci
dan dulden, dat in haar rug een gebied is wa«r chaos is?

Indien wij Indonesië hadden kunnen cehotiden, zouden.-.vo
geen J 'ar s ha 1 1 -hul p nodig cenad hebben, nu.sijn we arae ..;ok;>ci
Dit is een gevolg van de politieke onwaarachtigheid, een poli
tiek van de P. V. D. A. "en de K. V. P.

Wij leven van onze nationale productie, daarvan is 64̂
voor de consumptie, 14# voor de ataat en'-24j5 voor investering
85/w van de invoer bestaat uit voedsel en grondstoffen. Wij ai
sterk afhankelijk van de invoer en kunnen dat niet dekken doo
ezport,

Ik heb de kwartaalverslagen van het Centraal Bureau vq̂ r
de Statistiek gevraagd en kreeg toen een kldin "boekje in han-
den, waar da cijfers van de ondeï-aOffciJigèia van de economische
cocmisaie in vermeld zijn. Dit boekj* Is'de "economen" niet
bekend. • ..: •

van Politie

te
ASSIA.



Er is veel onverkoopbaar -,03(1 in ons l:-:nd. ondat Let
goed te duur is. Dan ciaar verkopen be.'.ieds:-, de kostprijs ce^t
de regering. Dat is de verkeerde ko^rc, dis ons rrewrccht i t
door de socialisten.

Op het ogenblik is het van G e en belr.u^ of uien "vakarbei-
der" is. De kinderen van liet je2ir. bepalen het loon. Per 7/eek
7/ordt per kind f.5,— "betaald. Opvoering van de arbeidsoroduc
tie "brengt botsing met de socialisten.

- Op het ogenblik zijn grote veranderingen gaande onder de
arbeiders. Ook de Nationale Partij zal geen been aan de ,-,rcrj:l
krijgen, als ze de arbeiders niets te bied-an heeft. In de va'-:
beweging is felle haat tegen het IT.V.Y. Het l!.V.V. heeft een-
ter de'vakvereniging vermoord. Onder de seaii-dictattiur' leeft
U en flat ie de reden van de politieke apathie van ons volk.

De oplossing is: invoering van het tantieme- en deelge--
rechtigheidsstelsel.

Wijzende op het socialisme zei spreker nog: De Engelse
minister Bevan (Iiabour) aei vorig jaar: 'Mis wij de verkier;in
gen verliesen, zullen we met gewapende macht komen."

De hoofdrichtlijnen van de Nationale Partij gaf spreker
als volgt aan:

Wij zijn voor Schuman en voor de Atlantische verdediging
Wij voelen er niets voor om door het federalisme van de PvdA
onze soevereiniteit prijs te geven. Wij geloven ai e t in klas-
sestrijd, want dat is anti-democratisch.

Allen van één natie zijnde, dienen we geschillen door
samenwerking en overleg uit de weg te ruimen.

Door het algemeen kiesrecht ligt het zwaartepunt bij de
massa. Wij moeten de massa duidelijk maken, dat we Indi'é ver-
loren hebben. Hu worden de arbeiders verstandiger. Er is een
weg terug. We zij» enen kleine groep en wensen onae i/dee'ën
krachtig te propageren.* |

• Tervolgens sprak.j?ABIU8L journalist te 's-Gravemia^e,
M .die aanhaalde, dat*lEr̂ S5*"Tg'F9 °o3i in Ac a er: gesproken had en

jtoen krasae dingen had gezegd, naar aanleiding waarvan de or-
Iganisatoren van die vergadering door de politie per jeep v/e,-
fren bezocht, maar d-at ze hem niets hadden gedaan.

De Uieuv/e Drentsche Courant beweerde toen niet te weten
of het juist was, wat ik beweerd had. Het was juist, anders
hadden ze mij wel wat gedaan. Ik heb in Assen verteld, dat
Drees, toen hij Sassen wou wegwerken, hem door procuratie-
houder Beel heeft laten afluisteren. Dr. Gerritsen heeft ver-
teld waarom. Dat wasdom een breuk in de K.T.P. te helen.

' De protocollen van het afluisteren-zijn vervalst. Dat is
nu de onkreukbare Dr. Drees.

0 Roosevelt heeft op het State;Department het communisme
gebracht. Sassen had daarvoor bewijzen eri zei tegen de rege-
ring, dat wij die bewijzen moesten leveren. Maar d'at wilde de
regering niet.

Ik heb in Assen ook gezegd en herhaal het: "Een socialis
is een karakterloze, lafhartige communist, waar nog bijkomt,
dat je weet, wat je aan een communist hebt, aan een socialist
niet. •

IH.



In Amerika wordt aan het 31 •>,"„•.•• J-r:;- :/..:>•'„:,:.: :"L L te: • " • o - - - .•.•.re
door iatimore bekleed Hij is ee 1 eor;:^.ni:"t. "jaar ha... ^f,;.-,.:-:«>
de bewijzen van. Kolonel Marshall -lo^l vrc.ver G-s ; vv jr••••; . r
den. Hij kreeg toen het beste regim^at in Ai.̂ '-'l-C'i o::...-.: r 2, l .JA
3e chef--staf.. Mac Arthur, bracht verslas; uit over. !;:._• .•:.'} L • e
zei 5 dat door Marshall het beste regiment ;;] >-:oht V;ev<ord-.• \:
Door politieke intrige's is Marshall toch .;?:ieraal ;c-.v(\ -: •

Marshall ging als bemiddelaar haar China. Latit.iorc; \io\\r het communisme hebben en het gebeurde. Mac /ir'th'.rr ̂ noe.r'

terugkomen van Korea. Dat zou niet gebeurd :r,ijn, al'.; l'; jaa_r
geleden Stassen gelijk gekregen had.

Maaraeveen of Marshaal, dat is precies gelijk. Kaai1 c e ve
heeft al eens gezegd: "Gelukkig, dat we geen referendum in
Hederland hebben, want dan K oude n we er. aan ;;;aan."

De burgemeester var, Arasterdam is collaborateur geweekt.
Hij v/as privl-banlcier van Seys-Inqiiart en heeft daaraan
f.23000,— verdiend. Als ik dat zeg, maakt men mij daar niet
voor.

De regering is van mening dat het Nederlandse kapitaal.
vermoord moet worden. De Amsterdamse beurs wordt vermoord do
Liéftinck. De regering doet vreemde dingen. De dollar-koers
is f.J,30, De zwarte handels-afdeling van de Nederlandse ban
noteert f.7,00 per dollar.

In de Hieuwe Courant publiceerde de regering, dat de ui
voer opgelopen is: 300 millioen gulden in Januari, 500 m±3c±i
XXK millioen in Februari. Dat is niet waar, het was beide
maanden 500 millioen gulden.

Br is maar l wapen tegen het communisme. Waarom een ij-
zeren gordijn? Wij willen de waarheid, d'e werkelijke feiten.
Ik noem de zaak Schallenberg, de Boer en de Velaer-affaire e
zeg tegen de regering: "open ja kaarten, de feiten, de waar-
heid willen we horen". Br is l partij, die dat wil. de
Nationale Partij."

Te omstreeks 21.30 uur werd de vergadering geuLoten doe
Mr. Lasonder- die de sprekers er voor danklp, <|at zij de vei
gadering duidelijk had gemaakt door wat voor mensen we gere-
geerd worden. De enige weg om tdLt het moeras te komen, aldus
de voorzitter is "actief medewerken•aan de Rationele Partij.

De aanwezigen bleven bijeen om een vergadering van de
"bij te wonen..

Hiervan is door ondergetekende opgemaakt, getekend en
gesloten, dit rapport,- te Assen,*,!! Mei 1951.

De hoofdagent-rechercheur,

te±-^~0t>



a
No. 3266 A - '50,

.bijlagen: elf-(ll)

Onderwerp: VADERLANDSE KRING,

5 November 1951.
£,

V e r t r o u w e i ij

rrTï'ï^ , #._

7 NOV

ACD/xw fa

i,. 1 3

X
X'x;x'

Zoals bekend mag worden verondersteld en uit de hierbij gevoegde j
toijlagen kan blijken, werd in September 1950 te Utrecht,op initiatief |
van een groep prominente extreem rechts georiënteerde personen beslo-j
ten, om de opposanten uit de niet socialistische partijen, tegen het
beleid van de huidige regering,samen te brengen - concentreren *• en
te verenigen in een zg. Vaderlandse Kring, (Verder aan te duiden met
de4 initialen V,K.<-0~) "
Deze hierbedoelde groep van prominente extreem rechts georiënteerde

personen, bestond uit de na te noemen personen:
X f l, Lt.Gen, tit.b.d.M.L.g. Bajetto. den Haag,
X L ^ 2* Mr. Dr. L.H.N.BOSCH RIDDER van ROSENTHAL, Zeist,
Xi 3, Prof, Dr, J.COOPS, Amsterdam,
X t 4» A, de GROOT, Schiedam

5f Lt.Adm. b.d.C.Jl.L. HELFRICH,den Haag,
6, J. KALK?, Heiloo,
7, Ir,J,G.J.C.NIEÜVONHÜIS, Rotterdam,
8f J.REUERS, Kamerik,
9, Mr.H.A.M.ROELANTS, Schiedam, (voorl,Secretaris)
10, «Tbr, W." d e SAVOHïON LOHMAN, den Haag, '
ll»Ir,E'»J.M.SCHILTE, den Bosch,

X» 12,Drs,H.VOOYS,'Rotterdam.
yf 13,Mr.Dr, A» ZEEGERS, Amsterdam,

Het secretariaat van de V.K. werd en is ook thans nog gevestigd
te Schiedato, Burgemeester Knappertlaan 3i,y

, Als voorlopig secretaris/ van de V.K, werd aangewezen of gekozen de
onder sub. 9 genoemde Mr,H/A.M. ROELANTS,/terwijl als penningmeester

s opgetreden.A_,_JjBj2RüO_IJt-beiden wonende te Schiedam, die ook thans
eze functies nog vervullen, ""--—_

Bij het oprichten van de V.K. f werd door het evengenoemde voorlo-
pig bestuur besloten, dat de V.K. geen politieke partij zou zijn,doch
een concentratie voor het bestrijden van de na de bevrijding ^voeide
gevoerde Regerings-pólitiek en de zg, " progressiviteit%

Vrijwel onmiddellijk na de oprichting van de V.K. werden door het
voorlopig bestuurd ir oula ir e verspreid, terwijl tegen betaling, typo-
grafisch zeer goed verzorgde brochures beschikbaar werden gestold,
waarin het e,e,a. werd gezegd over het doel en streven,alsmede de
werkwijze van de V.K.

Tot dusver werden op deze wijze 9 brochures beschikbaargesteld - uit
gegeven - nl, t. w.:

1, Aan lager Wal f. O 50.
2, Doel,Grondslagen en Richtlijnen van de Vaderlandse Kring, f, 0*10.
3, Een "Open Deur" naar het Socialisme en het Communisme... f, O 50.

Nederlands Nieuw-Guinea op de Tweesprong . -r 0*7*;
door Prof, Dr. H.J. LAM,/ ' '

Siige opmerkingen over het Eigendomsrecht en de daarmee ver*-
band houdende doelstellingen van het Socialisme,... 'f:f o 7s
door Dr,Ir«J.Q.J.G. Hieuwenhuia "*" * *

Het financieel Overheidsbeleid/. -p n RA
door Prof. Mr. ff. J. Heil erna. V ' u*ou'-

7, Koninkrijk en Zeemacht........ ^ n
' ' * f* 0,75»

de8 D v «8. De Verkiezingen
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Van deze brochures worden hierbij gevoegd de onder 1,2,8 en 9 ge*

n°Sde brochure Ho, 1. » Aan lager Wal ". wordt een vrijheftige
aanval gedaan op het Regeringsbeleid in het algemeen en het beleid
zoals dit gevoerd werd en wordt t.o.v. N-ed*-3ndie in het bijzonder»

Aan het slot van deze brochure wordt bijwij ze van resumé in 20
punten, de politieke* richtlijnen aangegeven, op welke wijze verbe-
tering kan worden gebracht in het huidige Regerings-beleid.

ui punt 11 van deze richtlijnen, wordt t.a.v. de banden tussen
alle gebiedsdelen van het Koninkrijk het volgende gezegd:
" Handhaving «n versterking van de band tussen ^lle gebiedsdelen van
" Bet Koninkrijk, met inbegrip van Nieuw-Guineaj ontwikkeling van de
" I3hie~gedachten in onze verhouding tot Indonesië', inzonderheid door
" loyale uitvoering van de getroffen overeenkomsten, mits deze niet
ft in strijd komt met onze opvattingen over goede trouw, nationale
" eer en de veiligheid van Nederlanders",

3h de brochure No.-2 " Doel, Grondslagen en Richtlijnen van de V.K. ";
zoals dezeÉn conöepj werden vastgesteld door het voorlopig hoofdbe-

stuur op IS^ovember 1950, wordt omtrent het "doel en grondslagen "
het volgende gezegd:
" De vereniging de Vaderlandse Kring (de WK.) heeft ten doel:
" versterking van de Nederlandse Volkskracht, in de meest uitgebrei-
" de betekenis van het woord, en bestrijding van alle ideeën eh
" stromingen .welke afbreuk doen aan de menselijke waardigheid. De
" V.K. plaatat zich bij zijn streven om zijn doel te bereiken, op de
" volgende drie grondslagen, welke de V.K. tevens als grondslagen
" der Nederlandse samenleving beschouwt:
Ie " het Christelijke karakter van ons Volksleven , dat fundamenteel

" onze nationale beschaving bepaalt;

2e " de persoonlijke vrijheid op geestelijk en stoffelijk gebied.
" welke gebonden is aan de fundamentele nonmen van het Christen-
" dom,"1

3e. " de persoonlijke bestaan sverantwoordel i jkheid. welke voorwaarde is
" voor de handhaving der persoonlijke vrijheid. "

Na een toelichting op deze grondslagen, worden de in 20 punten
vervatte politieke richtlijnen van de V.K, weer opgenomen.

ui ecu z. g«y "voetnoot" op deze richtlijnen wordt opgemerkt:
" Omdat de V.K geen politieke partij is, of wenst te zijn, kunnen
" deze richtlijnen niet beschouwd worden als em min of meer complete
"• politieke beginselverklaring of volledig program van een politieke
" partij. Zij beogenisleohts het doel en de grondslagen van de V.K.
" nader uit te werkenten te omsöhrijven. uit deze richtlijnen moge
" echter o»m. blijken?, dat zij kunnen worden onderschreven door alle
" Nederlanders, die de doelstellingen en praktijken van het oonMunis-
" me en de daarmede overeenkomende gedeelten van de doelstellingen
" wn praktijken van het socialisme. in strijd achten met de ware. duu*
" zame belangen van het gehele Nederlandse Volk ï "

In Brdchure No. 8, " De Verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1952".
wordt een beschouwing gegeven, op welke wijze men in de bestaande po-
litieke partijen invloed kan uitoefenen op het aanwijzen van de oandt

df verïïe^gL^Jsten1!"1118611 * *** ̂ ^^ ™ *™ oandidaten °P
Hoewel in deze «n de hieraan voorafgaande door de V.K. uitgegeven

.*•* o ^
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brochures en andere geschriften>bij herhaal ing werd medegedeeld, da t
de V.K. geen politieke vereniging of partij is, wordt aan het slot
van deze brochure, het volgende medegedeeld:
» Mocht op l Januari 195S onverhoopt blijken, dat de in deze broohu-
" re bedoelde actie onvoldoende resultanten heeft opgeleverd, dan
" zal het Hoofdbestuur van de V.K. ' zioh nader beraden over het als-
" dan uit te brengen verkiezingsadvies"*

Naast de reeds genoemde circulaires «i brochures, wordt op onregel-
matige tijden een bied genaamd:" Bulletin van de Vaderlandse Kring"
uitgegeven. Dit buil e t in, waarvan deNo.s 8, 10 en 11 respect ivel ijk
van April 1952, Juli 1951 en October 1951 hierbij zijn gevoegd, bevat
mededelingen en commentaren van het V.K. bestuur,
Uit het laatste bulletin blijkt, dat thans in het bestuur zitting

. hebben : J
Lt.Gen.tit.b.d. M.L.J. BAJETTO/ te den Haag,
Mr.Dr.L,H.N. BOSCH BIDDER van SOSMOHALj/te Zeist,
A, de GHOOT, penningmeester „giro 381365 t,n.v, de penningmeester

van' de Vgd#Kidjig/te Sohledamtv
Lt. Adnub.d, C.E.L. HELFRICJH,v%e den Haag,
J. KALFF, te Heiloo. v ,
Mr, LèW«E,M. LASONDER,te Groenlo,Y
Dr, lp. J. G. J. C. NIEUWMHUIS,V te Rotterdam,

, Mr, A,D,PEIFTER,VT;e den Haag,
» J,REUERS,Vte Kamer ik/

lO.Mr. H.A.M* ROELANTS, /secretaris Burgemeester Knappertlaan 36,
te Schiedam,

11, JhrfW, de SAVOHÏ3N LOHMANg&/te den Haag, ^
;12, Ir, F,J.M.SCHILTE,vte 's Her tegen bos oh, -^
13, Prof. Dr, J. .GOOPSnie Amsterdam, en
" Rotterdam,

Omtrent het aantal personen, dat als lid tot de V.K. is toegetreden
konden geen inlichtingen worden verkregen,

i kei is gebleken, dat door enige te Ams/terdam wonende personen, onder
4/ leiding van to.JrILAbraham^^^^GJga,v ge boren te Amsterdam, 21 Septem

ber,1911, wonende "teAnis^r^ïam,Nïc, Maesstraat 36, een bepaalde
activiteit aan de dag wordt gelegdj om de V.K. gedachten' ingang te
doen vinden en te Amsterdam een groep of afdeling van de V.K, te
vormen,

Kennelijk voor dit doel,werd wederom op initiatief «n ojfoderlei-»
ding van de ovengenoemde Mr. Dr, A. ZEEGÏÏRS , op 31 October 1951
in de A-zaal van Hotel Polen, Rokin 14 te Amsterdam een bijeenkomst-
gehouden,

Door de algemeen secretaris van de V.K. Mr. H, A.M. ROELAM TS te
Schiedam, werden aan daarvoor in aanmerking komende personen per--
post speciale kennisgevingen gezonden, waarin werd medegedeeld, dat
voor deze bijeenkomst gratis toegangs- bewijzen verkrijgbaar waren bfi
Mr.Dr. A.ZEEGERS vd, ( een kennisgeving «n toegangsbewijs zijn hier-
bij gevoegd. O, )

Bij de aanvang der bijeenkomst te circa 20 uur 30, was de zaal ge-
heel bezet en waren ongeveer 110 personen, w, o. 20 dames, aanwezig.

T. a, v. de Aanwezigen zlj opgemerkt, dat het aantal personen boven
de middelbare leeftijd, dat der jongeren,.
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/) O een vrouwelijk raadslid van de " Partij van de Vrijheid" e«i jour-
xP /\- nalist van het dagblad " ïrouw" «n de heren SPANJAARD en Van PUTTM.
' " Het merendeel der aanwezige jongeren, was kennelijk gereoruteerd

uit de studenten kringen van de Vrije tfaiversiteit.
Nadat de spreker van de avond, Prof, Da?, F, C. GERRETSON te 20 uur

30 was gearriveerd, opende Mr, A. ZEEGERS als leider deze bijeenkomst
In zijn openings-woord s*elde Mr, ZEEHEKS uitdrukkelijk vast, dat

deze bijeenkomst niet was belegd door e«sn org£,nisatie, maar dat het
organiseren van de bijeenkomst zijn eigen idee was geweest en dit
gesteund werd door de V,K. te Amsterdam,

Na medegedeeld te hebben, da t na de lezing van Prof. GERRETSON ook
Prof, GERBRMDY nog het woord zou voeren, werd door hem het woord
verleend aan Prof. GERRET3CN voor het houden van zijn betoog:
" De betekenis van de nederlaag van Labou»*1.

Prof, GERRETSON ving daarop zijn betoog aan, met erop te wijzen, da t
hij niet opgewekt wilde spreken n, a. v. de conservatieve overwinning
in Engeland,

De overwinning der conservatieve is e«n zeer zwakke •* Pyrrhus -
( overwinning. Spreker is van mening, dat Nederland voor het behoud van

Nieuw Guinea thans niet op de steun van Engeland zou kunnen rekenen»
Engeland heeft zijn empire ten Oosten van de lijn Aden - Kaapstad
definitief verloren,
T»a,v, Indonesië" zijn wij een crediteur, zodat hierdoor onze positie
zeer zwak is» Engeland heeft tegenover Eidia een andere politiek ge-

volgd, dan Nederland in Indonesië» De grote Engelse ondernemingen in
India, werden reeds na de Ie wereldoorlog langzaam aan geliquideerd.
Bij narigheden van de zijde van India kon Eageland eenvoudig zeggen
" wij betalen niet meer",
Hoewel Engeland^e territoriale heersehappy ten Oosten van Aden-Kaap-
stad heeft opgegeven, is dit echter niet het geval t. a. v. de handel,
de handelshavens en steunpunten. Ter bescherming van deze belangen
heeft Engeland daar ook een oorlogsvloot,
Singapore, dat een heel duur paardje op stal is, kan alleen bestaan

als stapel plaats van de hele Maleise archipel. Dit verklaart dan ook
het verraad van het Britse Empire jegens Nederland in de Indonesische
kwestie»
Het is altijd gewoon geweest, dat de zg. van kolonialisme vrijge-

c maaktf landen in invloedssferen verdeeld werden» Hoewel thans geen
verdelingsverdragen gemaakt worden of zijn, is deze gang van zaken
In de praotijk nog steeds dezelfde gebleven. Zo is Indonesië thans !
verdeeld als volgt:
Sumatra en West-Bomeo aan Singapore, Java aan de U.S.A. , terwijl
het Oosten van Indonesië aan Australië is toegewezen.
T,a,v, Nieuw Guinea moeten wij onw zelf dus helpen en daarvoor is de
huidige Regering te lamlendig.SGïïERMERHOHtf heeft op eigen houtje
de de facto souvereintteit van de Republiek voor de Ver en igfle Naties l
erkend, De schuld van de gang van zaken t.o.v. Indonesië ligt niet
in de aller eerste plaats bij de Veiligheidsraad, doch bij de Neder-
landse regering en bij een deel der leden van de Staten-Generaal,

Engeland is nog ia sterkere mate afhankelijk geworden van de U. S. A.
dan Nederland.

De grote gangmaker van de politiek der Sowjet-Unie is Amerika o. a,

T8n ?8! ta!"rlallsme vrijgemaakte landen vallen tenslott

•* 5 <•
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Wil ^Nederland - moeten de Engelse politiek in zover volgen, dat
wij de * handels * steunpunten, welke wij nog hebben vasthouden.

Belangrijker i's Labours val voor de ïhgelse binnenlandse politiek.
Nu zal een halt worden toegeroepen aan de verdere nationalisatie.
Mogelijk, dat de gang van zaken in Engeland ook Invloed zal hebben
op de a, s, verkiezingen in Nederland,
Eindelijk is nu weer gevonden een Europese antithese,De parlemen-

taire democratie behoeft oppositie,doch deze moet haar oorsprong
vinden en/of berusten op een werkelijke ideSele tegenstelling.
Zelfs in de jongste Troonrede ging het maar steeds over: samengaan

en eenheid.
Zoiets gaat oor bij e<en half^zaoht volk als het Nederlandse, gemak-

kelijk in.Maar dat alles is onzin, daar dan politieke partijen «n
groeperingen nietv meer nodig zijn€

Door te ver doorgevoerde samenwerking is alles verloren, zelfs
de eer van de partij,Het is ook hierom, dat een groot gedeelte van
de kiezers geen politieke belangstelling meer heeft,

De gedaohte of stelling, dat een oppositie slechts destructieve
politiek kan voeren, is als geheel volkomen fout,

< De rechtse partijen verliezen het volk - de kiezers -, omdat zij
niet meer gedragen worden door eigen, constructieve politieke be-
ginselen.
Als er nofe een toekomst voor het Nederlandse volk is, dan is dat

slechts mogelijk door stelselmatige principieële oppositie.
De politieke antithese moet eenvoudig zijn.Moe t voor iedereen be**
ferijpelijk en bevattelijk zijn,Dat is nu gevonden in de leuzes
vetoi- uf legeu lieb abdalujooeialitme, voor of tegen het staatsabso-
lutismetvoor of tegen onze vrijheid»

Ook de P,v.d.A, wortel* in het Communistisoh-Manifest,De P.v. d,A,
is verwaterd communisme-in het prinoipi&ele beleid.Bij samengaan,
tracht men een compromis te vinden tussen beginselen, doch daarvoor
is geen compromis mogelijk.

Politiek kan spreker niet samenwerken met zijn brave socialistische
vrienden.
Als richtlijn voor het beleid bij de komende verkiezingen 8dvi«

seerde spreker, geen nieuwe partij op te richten, daar bewezen is,
dat deze geen levensvatbaarheid hebben. Ieder blijve dms in eigen
partij,Gij moet echter wel leiding geven aan de individueele kie*

<\*
De bestaande antithese moet in het volk tot een levend besef

worden gemaakt.Hierbij moet gij de meest slmpeje propaganda bezigen.
De d*erde-m#cht-gedachten Van OUD -aldus spreker •* was zeer ge*

zond,doch er moet een sterke antithese zijn.
Spreker is tegen vermoording van de "vrijheid" en van "vrije on-

derneming".
Hij drong aan alleen te stemmen op die candidaten uit de drie

rechtse partijen, die de antithese voelen en beseffen,
Hoe gering - aldus besloot spreker zijn betoog - ook de kansen

zijn om het roer om te gooien, wij moeten onze beste krachten daar<-
aan gegen, om dat hier de kans ligt het "staatssocialisme" een halb
toe te roepen,
(een langdurig en krachtig applaus volgde op deze lezing.)

Na een pauze van ongeveer 20 minuten, werd te circa 22 uur het
woord verleend aan Prog, GERBRANDY.Deze sprak met ve«l lof over het»^^^ ars^-: *
«raag enige kanttekeningen maken. lj

- 6 -
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Spreker is nl. van mening, dat Churchill ons wel zou steunen bij
onze koloniale politiek.
Veel Engelsen stemden niet op Churchill omdat zij de staat op een
bepaalde wijze zien.
Spreker schetste In het kort het e,e.a. over de activiteit van i
zijn vader een friese boer en de wijze waarop de mensen als zijn
vader op sobere - eenvoudige - wijze zorgden voor het bestuur
op beperkt gebied.
Nu echter is de "welzijnsstaat" uitgevonden .Men moet nu wat aan de
staat ver dien en. Thans kiezen de mensen niet meer de beste bestuur-
ders, maar hen, die het meeste willen geven.
De kiezers vragen thans van wie zij het meeste hebben te verwachten
of kunnen halen.Zij moeten echter gaan begrijpen, dat deze wijze
van staatsopvatting, dezelfde is als die van de socialisten eb com-
munisten.

De staat moet weer het schild worden boven een vrije maatschappy
en teruggedrongen worden tot de rol van beschermer van ons particu-
lier leven.
Veel Engelsen die op Laboue stemmen, zijn het oneens met Labours

( , koloniale politiek, voortspruitende uit de diep ingewortelde
British Empire gedachte.

Spreker heeft eni&e hoop, da t Churohill ook in de imperiale poli-
tiek wel iets zal kunnen bereiken,nu het Engelse volk wee t, dat er
weer iemand zit die iets om het imperium geeft.

In 1945 heeft Churchill aan spreker en Jhr. Michiels van Verduy*
/ de nen persoonlijk gezegd, dat hij/Nederlandse sou ver e in i te i t In de

overzeese gebieden zou steunen*Daarom vertrouwt spreker ook thans
weer op Churohill's grote loya«liteit,
Hij is van mening, dat de door Labour gevoerde politiek nog slech-

ter is, dan door Prof. GERRETSCN werd voorgesteld.
Deze spreker besloot zijn betoog met een opwekking bij de a.s,

verkiezingen te stemmen op de wijze en de oandidaten welke door
Prof, GERRETSON werd aangegeven en genoemd.

Met een kort woord, waarin dank werd gebracht aan de beide spre-
kers, werd deze bijeenkomst welke een rustig verloop had, te om -
streeks 22 uur 30 door Mr.Dr. .A. ZEEGERS besloten.

c- , Zowel in het betoog van de heer GERRETSCN als tfan de heer GER^
v BRJJDï, werd de verwachting geuit,dat de candidaten opposanten uit

de niet-socialistische partijen na te zijn verkozen, zich onderling
zouden verstaan en samenwerken, om een einde te maken aan de poli*
tiek zoals deze door de huidige regering wordt gevoerd, derhalve de
politiek van de zg. progressiviteit.

Gezien de samenstelling van de aanwezigen behoeft het nauwelijks
vermelding, dat de vergadering zeer enthousiast instemde m«t het*t*
geen door beide sprekers werd betoogd en geadviseerd. Einde, ^^

k»9/1i 0. 4,



VADERLANDSE KRING

Foor/. Secretariaat: Burg. Knappertlaan 36, Schiedam
Telefoon tijdens kantooruren 69300 — 's avonds 68921

SCHIEDAM, October 1951.

Zeer belangrijk

L. S. [

Dezer dagen is U toegezonden een exemplaar van de 8ste brochure, uit-
gegeven onder auspiciën van de Vaderlandse Kring, getiteld ,,DE VERKIEZINGEN
VOOR DE TWEEDE KAMER IN 1952". :

Wij behoeven U wel niet te zeggen, hoe belangrijk het is, dat deze
brochure — die de krachtige actie, welke de V. K. bij de a. s. verkiezingen
beoogt te ondernemen, inluidt en die dus1 gevolgd zal worden door een aantal
korte waarschuwende en instruerende geschriften van allerlei aard, gericht
tot diverse groepen der bevolking — zo uitgebreid en doeltreffend mogelijk
wordt verspreid. '

Het Algemeen Secretariaat is hiermee reeds doende, doch het is duide-
lijk, dat het effect groter wordt naarmate meerderen zich hierachter zetten:
de sneeuwbal moet thans aan het rollen om zich te ontwikkelen tot een lawine;
en dit wel zo spoedig mogelijk!

Alle leden van de V. K. dienen er daarom voor te zorgen, dat er een zo
groot mogelijk aantal brieven, als bedoeld op bladzijden 29 en 30 van brochure
No. 8 by de betrokken Secretariaten van de politieke partijen binnenkomen.

Zij kunnen dit in sterke mate bevorderen door HUISBEZOEK en door het
VERZAMELEN VAN HANDTEKENINGEN op bovenbedoelde brieven aan de partijbesturen.

Er moet een regen van deze brieven vooral op de Secretariaten van de
Hoofdbesturen onzer niet-Socialistische politieke partyen nederdalen! Daar-
voor moeten vooral de leden van de V. K, zorgen!

Op deze wijze kan dan nog worden bereikt, dat de kiezers — en vooral die
kiezers, die het met het huidige beleid oneens zijn — invloed ten goede uit-
oefenen op de samenstelling der candidatenlijsten, — welke taak geleidelyk de
partijbesturen die daarvan een PARTIJZAAK hebben gemaakt, welke onvoldoende
rekening houdt met het ALGEMENE LANDSBELANG - geheel tot zich hebben getrokken!

Helpt dus bereiken, dat deze brochure in handen komt van allen, die in
de niet-Socialistische partijen invloed ten goede willen uitoefenen, waarbjj
vooral ook de middenstand en andere kleine zelfstandigen, die reeds zoveel
klappen hebben moeten incasseren, moeten worden ingeschakeld.

Zorgt er voor dat deze personen van hun mening doen blijken, niet alleen
door daarin schriftelijk kennis te geven aan hun partijbesturen, doch ook door
op de vergaderingen van hun partij te komen en daar hun stem te laten horen!

Voor de verspreiding van deze brodhure in Uw omgeving zenden wij U
gaarne elk gewenst aantal gratis — maar 'tracht U dan tevens figuren te vinden
die bereid zyn deze uitgebreiden kostbare &<$?£$) te helpen financieren — en
wilt U ons adreslijsten doen toekomen, dan zóï̂ iï wij voor de verzending.

Wy vertrouwen niet tevergeefs een beroep op Uw medewerking te hebben
gedaan en tekenen,

Hoogachtend,

(Alg. Secretaris)
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Het is ons een voldoening u te kunnen berichten, dat het
initiatief, enige maanden terug door een aantal goede Vaderlanders 1)
genomen, om de oppositie tegen het huidige regeringsbeleid, dat zich in alle
niet-Socialistische Partijen steeds sterker naar voren dringt, in een z.g.
Vaderlandse Kring te verenigen, als volledig geslaagd kan worden beschouwd.

Er wordt overal in den lande een groote bereidheid waargenomen om
deze zaak krachtig te steunen; plaatselijke verbanden zijn in tal van plaatsen
reeds gevormd of in oprichting; vele bladen en organisaties hebben zich pro,
doch ook fel contra uitgesproken, ook per radio, waaruit vooral dit is te
concluderen, dat men unaniem van oordeel is, dat het tot stand komen van
deze concentratie, vooral omdat zij in geen geval een party wil zijn, een
belangrijke gebeurtenis is op politiek gebied. Enerzijds ziet men hierin grote
mogelijkheden voor de bestrijding van de na de bevrijding gevoerde Regerings-
politiek, doch anderzijds ziet men daarin - vanzelfsprekend - grote gevaren
voor de zogenaamde ,.progressiviteit''.

Het welslagen van de activiteit, welke de Vaderlandse Kring
voornemens is te ontwikkelen, hangt in sterke mate af van de beantwoording
der vraag, of een ieder die in onze richting denkt, zonder uitzondering
zijn steentje daartoe bijdraagt, want het zal allereerst nodig zyn, dat zich
een uitgebreide propaganda over Nederland uitstort, waarvoor veler mede-
werking nodig is en waarmede uiteraard grote bedragen gemoeid zullen zijn.

ïïy stellen ons n.l. voor om telkens wanneer dit nodig is, actief
op te treden en overal waar dit kan en succes belooft onze invloed uit te
oefenen, teneinde onze doelstellingen te bereiken. Die doelstellingen vindt
u vermeld in onze reeds uitgegeven brochures, waarvan er achtereenvolgens nog
meer zullen verschijnen en in de Bulletins, welke door ons worden verspreid
en die - zo spoedig mogelijk - door'een regelmatig verschonend tijdschrift
zullen worden vervangen.

Wij zoeken voorts samenwerking met alle organisaties, welke in
dezelfde richting werkzaam zijn als de Vaderlandse Kring, opdat verspilling
van krachten en geld voorkomen wordt. Wij streven naar een zoveel mogeiyk
eensgezind optreden van alle goede vaderlanders.

Indien u bereid is op een of andere wijze aan de actie, welke de
Vaderlandse Kring in het leven heeft geroepen, mede te werken of daaraan
uw steun te verlenen, geeft u dan daarvoor op aan het voorl. Secretariaat,
dat gevestigd is te Schiedam, Burgemeester Knappertlaan 32. Zo spoedig



mogelijk ontvangt u dan bericht tot wie u zich verder kunt wenden in de plaats
uwer inwoning of in de nabijheid daarvan, teneinde in een reeds gevormde
gemeentelijke Vaderlandse Kring te worden opgenomen.

Neemt daarom, na kennisname van de bijgaande stukken, uw beslissing
snel, bericht ons dit omgaand en neemt u voor ons naar vermogen te steunen
op het terrein, dat u het best ligt: de mogelijkheden

Hoogac

(voorl. Alg. Secretaris)

1) Lt. Gen. tit. b. d. M. L. P. Bajetto, Den Haag
Mr. Dr. L. H, N, Bosch Ridder van Rosenthal, Zeist
Prof. Dr. J.,Coops, Amsterdam
A. de Groot, Schiedam
Lt. Adm. b. d. C. E. L. Helfrich, Den Haag
J. Kalff, Heiloo
Dr. Ir. J. G. J. C. Nieuwenhuis, Rotterdam
J. Rerjers, Kamerik
Mr. H. A. M. Roelants, Schiedam (voorl. Secretaris)
Jhr. W. de Savornin Lohman, Den Haag
Ir. P. J. M. Schilte, Den Bosch
Drs. H. Vooys, Rotterdam
Mr. Dr. A. Zeegers, Amsterdam
deel uitmakend van de A.R., C.H., V.V.D.,
K.V.P., Groep Welter, dan wel partijloos.



VADERLANDSE KRING
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Schiedam, 29 October 1951

L. S.

Voor onze leden in en rond Amsterdam bestaat gelegenheid op Woens-

dag a. s., 31 dezer te 8 uur, de spreekbeurt bjj te wonen, welke ver-

vuld wordt door

die zal spreken over:

Prof. Dr. |. C. GERRETSON
(uit Utrecht)

r.?

,,DE NEDERLAAG- VAN LABOUR"
• • „ _̂ -., i ' ï f- • - '

in de zaal van Hotel ,, Polen", Rokin 14, Ie etage.
. .• •-, "̂  • '

De toegang is gratis. In verband met het beperkte aantal beschikbare

plaatsen, dient men vooraf een kaart aan te vragen bjj

/ Mr. Dr. A. Zeegers, Nic. Maesstraat 36, Tel. 94288 te Amsterdam.

Wij behoeven U wel niet te zeggen, dat U er een zeer interessante

avond wacht. : r

De Algemeen Secretaris,
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Verkiezingsadvies
ten behoeve van hen, die met de Stichting Rijksbehoud
en de Vaderla,nd8eJKr.ing van mening zijnt dat het
samengaan'van de Katholieke Volkspartij met de Partij
van de Arbeid, welke samenwerking sedert de bevrijding
bestaat, dient te worden beëindigd in het belang van ons
Land en ons Volk.

A* Wat U beslist niet moet doen!

Ie. Stemt niet blanco; ^
van het blanco-stemmen profiteren immers doorgaans de grootste partijen, in dit geval de
P.v.d.A. en 4e K.V.P.; dat-zija dus de partijen, welke in de eerste plaats aansprakelijk zijn voor
de afbraak van het Koninkrijk sedert de bevrijding!

2e. Stemt niet op partijtjes, waarvan het twijfelachtig is, dat zij de
kiesdeler zullen halen;
uw stem gaat in dat geval verloren en helpt eventueel de grootste partijen (K.V.P. en P.v.d.A.)

| aan rest-zetels.

3e. Stemt in géén geval op een der candidaten van de Katholieke Volks-
partij of van de Partij van de Arbeid,
welke partijen ons land aan de rand des afgronds hebben gebracht en als wegbereidsters voor
het communisme moeten worden beschouwd!

4e. Stemt — vanzelfsprekend —- óók in géén geval op de communisten!

5e. Brengt niet zonder meer Uw stem uit op no. l van een lijst,
doch kiest een figuur, die uw volle vertrouwen heeft (eventueel no. 1),

z. o. z.



B* Wat U bij voorkeur niet moet doen!

Brengt NIET Uw stem mt op' candidaten van de Volkspartij voor Vryheïd
en Democratie (V.VJ>.) «a de Christelijk Historische Unie (C. RU.) die
meegewerkt hebben aan de ondergang van het Koninkrijk.

Als U zich dus aan één dezer partijen gebonden voelt, brengt dan een voorkeursstem uit.

C* Wat wij U daarentegen adviseren WEL
te doen!

Ie, Voojr Rooms-Katholieke kiezers
/

is de keuze niet moeilijk. De heer Welter heeft in de thans bijna afgelopen zittingsperiode de
landsbelangen — in grote lijnen gezien — voortreffelijk gediend en daarbij de traditionele
voetsporen van een Schaepman en een Nolens op zéér verdienstelijke wijze gevolgd.
Alle Rooms-Katholieke kiezers wordt daarom aanbevolen

zonder uitzondering %e stemmen &p;ffi0~ l wt&m stik de keer Ct, J» Lid. Weitor I

2e. Voor de Protestantse kiezers
h die keuze ,o©k .«iet moeilijk. "Zonder enige twijfel Jiebbea ide Anti-Revobitiünnaire en Staat-
kundig Gereformeerde Kamerleden vooral bij monde wan de heren Schottiea» .Gerbrandy en
Ds. Zandt, "op principiële wijze .vQstttéuseiïd iqp <de fases ?ge$taas JEH «einde Jast JKaaninkrijk
tegen afbraak te behoeden, en hebben zij zich dapper geweerd tegen het steeds driester optre-
dende socialisme.

Wij menen daarom alle Protestantse kiezers te rmetw mambeMéen jwn stem

H& te %rmgen èf &p €ƒ§£ Wö. ̂  mïw 4& &r&ir-%£^^mwmpv Farl '̂ 4/ -op /z;'5f
No. 7 van de Staatkundig Gereformeerde Partij!

3e. De Yiezers, die zich noch onder de Üooms-Katliolïe"ken, noch onder
de Protestanten wensen te rangschikken
raden wij dringend aan om — gezien de grote belangen, welke bij deze verkiezing op het spel
staan — te stemmen óf op de lijst No. 8 van de "heer Welter, óf op de Tijst No. 3 van de
Anti-Revolutionnaire Partij, óf op de lijst No. 7 van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

HET HOOFDBESTUUR VAN DE VADERLANDSE KRING
Secretariaat:: Bucg. Kaap-peinlaaia 3e, Stcfaiedaai

SXiCHONG
Koningin Emmakade 1 87 a, 's-Gravenhage

PLAATSELIJKE AFDELING VADERLANDSE KRING 's-GRAVENHAGE
- Secretariaat: Groot Hertoginnelaan 205, 's-Gravenhage

Zendt deze circulaire met spoed aan uw bekenden in het land.



Uit :

Voor :

Ag. nr:

OD 320

OU 1728

126Q2?

UITTREKSEL

Naam: VERBOND DER LAGE LANDEN

Naam: VADERLANDSE KRING

Afz. : I.D. Amsterdam

Aard van het stuk: Betreft Verbond der Lage Landen

Datum: 18 Deo. 1951

Wel ligt het in de beüpling om te trachten een fusie aan te
gaan met De Vaderlandse Kring van admiraal HELFRICH.
Admiraal HELFRICH zou hier sympathiek tegenover staan en zou "beloofd
hebben zijn b*est te zullen doen om de fusie te doen slagen

Uitgetr. door: T.G.

Datum: 12.3.52

O 38-10.000 flfc l 0204 - 5 l

Op aanwijzing ,vatl: B VTI



SPECIALE ïïjBtRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bii^miitieve opberging in te vullen).

N A F G E D A A N

Afd./Sect.: /T/ll Dat.: P'lj ' /7x Par,

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: Par.

tekeningen (Nummeren s.v.p,!):

//. //.

..„/U^M^U^ .!;^uU.....l^.^L,.A

10192 - 5 1



C

van toegang

tot de lezing welke

Prof. Dr F. C. GERRETSON,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

D.V. op Woensdag 31 October 1951
in Hotel Polen (1e etage), Rokin 14,
's avonds te 8 uur hoopt te houden

over het onderwerp:

„De betekenis van de nederlaag van Labour"

AM:

VAN: B -IX

Betreft: Vaderlandse Kring

Hierbij doe ik U toekomen een dezerzijds

ontvangen pamflet van de Vaderlandse Kring.

52. ƒ . ' s-G-ravenhage, 28 Januari 1952.



MANIFEST
aan het Nederlandse Volk

Het Algemeen Hoofdbestuur van' de Vaderlands^ Kring, ernstig ongerust over
het uiteindelijke resultaat der aanstaande besprekingen omtrent de status van het
huidige Nederlands Nieuw- Guinea, richt zich tot het Nederlandse volk met een
ernstig en dringend beroep, al het mogelijke te doen om f de regering te bewegen
het Zelfbeschikkingsrecht der Volken te handhaven en de Rechten van de Mens,
ook die van de bewoners van Nederlands Nieuw-Guinea, te respecteren.!

Overdracht van onze söuvereiniteit over dit gebied aan de Republiek Indonesia
Zou getuigen van een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef tegenover
de Inheemse bevolking, waarvan onomstotelijk vaststaat, dat zij niet wenst te leven
onder het gezag dezer Republiek.

Overdracht der söuvereiniteit zou een nieuwe schending betekenen van
hogerbedoelde rechten, welke de fundamenten zijn van de Organisatie der Ver-
enigde Natiën, en eerste voorwaarden voor de Wereldvrede.

Het is reeds ernstig genoeg, dat wij de volkeren van Indonesië hebben over-
geleverd aan de Republiek Indonesia Serikat, zonder de handhaving van hun vrij-
heden en rechten op effectieve wijze te waarborgen.

De regering bleef werkeloos toezien, toen de republiek Djokja de andere
deelstaten, met wie wij zo juist accoord gemaakt hadden, onder de voet liep.

i De regering liet het bevriende volk van de Zuid-Molukken, dat zich uit-
*• gesproken had voor aansluiting bij Nederland, volkomen in de steek toen het

' overrompeld werd door D jok j ase benden, uitgerust met Nederlandse wapenen en
getransporteerd ,in Nederlandse schepen.

Onze regering weigerde de Republiek der Zuid-Molukken te erkennen, on-
danks de rechterlijke uitspraak en het gedegen oordeel van leden van de Neder-
landse Vereniging voor Internationaal Recht, die beiden het goed recht van de Zuid-
Molukkers tot het proclameren van hun onafhankelijkheid erkennen.

Het Nederlandse volk heeft de plicht, zich tegen iedere nieuwe rechtsschending
te verzetten. Financiële overwegingen van welke aard ook mogen tegenover deze
morele plicht geen enkel gewicht in de schaal werpen.

Overlevering van de ons goedgezinde bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea,
diq ten volle op ons vertrouwt, zou een weergaloze rechtsschending zijn, waarvoor
het Nederlandse volk de verantwoordelijkheid niet kan en niet mag dragen.

Wij, volk van Nederland, zouden hiermee zelf het recht verbeuren, ons, indien
wij in soortgelijke omstandigheden zouden komen te verkeren, op het zelfbeschik-
kingsrecht en op het Volkenrecht te beroepen.

Wie het Recht schendt, zal straks aan Onrecht ten prooi vallen.
Wie met ons van oordeel is, dat deze nieuwe schending onder geen beding

mag worden gepleegd, geve daarvan blijk door toezending van naam en adres
aan: Vaderlandse Kring, Postbus 42, Schiedam.

Namens het Hoofdbestuur V.K.:
C. E. L. HELFRICH, Lt.-Adm. b.d.,

wnd. Voorzitter.
H. A. M. ROELANTS,

Alg. Secretaris.



Gelieve dit Manifest voor één van Uw ramen op te hangen, dan wel
aan één van Uw vrienden of kennissen buiten den Haag op te zenden.
. Meerdere exemplaren zijn gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat van
de Vaderl. Kring, Burgem. Knappertlaan 36, Schiedam.

Steunt de VaderL Kring, vooral finantieel, teneinde het deze organi-
satie mogelijk te maken acties als deze zo breed mogelijk op te zetten.

Laat Uw bijdrage nog heden overschrijven op Postrekening No. 381365
ten name van de Penningmeester van de VaderL Kring te Schiedam.


