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Artsen voor Oorlogsprophylaxe

V e r t g o u w e l ij k

In antwoord op (Jw schrijven no. U 7795 afdeling
Eaöiaet, dd. 28.4.1952» heb ik de eer EJwe Excellentie
het volgende te berichten.
In het voorlopig besttmr van de organisatie van
lederlaadse artsen voor Oorlogsprophylaxe wordt het
links -extreme element vertegenwoordigd door de artsen
MJ3APH ea Van EBSMSï.
jür Heymaaïi HJSAPH, geboren 7- 1*191 5 te Amsterdam, wonende
aldaar, Victoriaplein 27» was ia 1947 leider van het
psychologisch Adviesbureau yan het A.H.J.V.. Hadien
trad hij op ala spreker voor de 'S «V. S. E.» de Werkgroep
voor Radicaal ïaeifisme en de Dageraad.
Dr ïheodoor Everhard van aBgMSïï, geboren 10.10.1908 te
Sleen, wonende te Amsterdam, Overtoom 510, is een overtuigd communist. Bij is oud »3 pan je strijder &n maakte
tijdens de oorlog deel uit van een communistische veraeta
groep ia de omgeving van Rotterdam. Betrokkene is lid
van het hoofdbestuur van de communistische vereniging
"Verenigd Verzet 1940-1945"*
Dr Sppo Stfirno aSüBSÏHGf g«borea 29, 12.1094 te *s-Graven^
hage, wonende te ïïordrecht, Johan. de Wittstraat 59» is een
actief anti -militair is t* Hij staat bekend als een aesr
humaan mens .
Dr Antonius ten HAAF» wonende te Arnhem» statenlaan 1,
ia aanhanger van de fereldfederalisteabeweging.
De politieke antecedentea van J)r ü.O.K. vaa
11ASS-SLT uit awijndrecht «i ja niet bekend.
Het moet niet uitgesloten worden geaoht, dat de
drie laatatgenoemde personea onkundig aijn van de po*
litieke motieven welke aan het international» congres
van medici ten grondslag liggea. Soals reed» werd gemeld is de Saderlaadae Vredesraad er in geslaagd haar
bemoeiingen te dezen geheim te houden.
Aan Zijne Excellentie
de Vice-üiinistêr-Presideat
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Bianealandae 2aken
In afschrift aaai
2ijne Excellentie

d* Minister-president
Plein 1813 ao. 4
te
R

33616 -

Voor iiet overige si j toet mij vergund te verwijzen
naar mijn rapporten no. 127387, 152216 en 132970, reap«
dd. 25.1.1952, 10,3.1952 en 26,3.1952*
liet bij Uw scari^veu, gevoegde Maart 1952-munBier
vaa liet Maandblad voor de aeestelijke Volkageaoudüeid,
sluit ik» onder daakaeggiag voor de inzage, weder hierbij
ia.

.*.' A-il. Maanen

