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Ik heb de eer Ower Excellentie liet volgend»
mede te delen.
Door de ïf,E*8.B* werd op Dinsdag 15 September
4*1. in het gebouw "Het liraaï.ennest1' te AmBterdam
een beslot «ft vergadering gehouden, waar aes personen aanwezig waren. Herkend werden A.M» Krult»
M». Bredero en A. J* Soft.
Krult deelde mede dat de Algemeen Leider Van
üfienèü opdracht had gegeven tot het Instellen van
een Baad van Beheer, dié zou moeten functionneren
tijdens de afwezigheid van hem en Mr Wolthuis* Deze
Haad aou bestaan uit een voorzitter» een secretaria,
een penningmeester en enkele leden. Voorlopig is
slechts bekend dat A.M. Kruit als lid zal optreden.
Laat a t genoemde deelde voorts mede, dat de Beweging
ernstige handicap ondervindt door de omstandigheid
dat de administratie in beslag is genomen. In verband hiermede verzocht hij de aanwezigen te willen
meewerken aan een reorganisatie» Kruit klaagde erover dat, sedert de arrestatie van de leiding, verschillende voorheen trouwe bezoekers van de vergaderingen wegbleven. Deze mensen dienden bezocht te worden*
Hij noemde in dit verband de volgende namen:
Jaeob Peddema, geboren te kroningen, 25-2-1915,
bankemployé, wonende Valeriusstraat 177-hs te Am•

Eijrik Jelle fheunisz» geboren te saeek, 28-6^1928,
uitgever, wonende Amstel T7-hs te Aausterdaaj
Jacob Johannes Soto, geboren te gwolle* 3*2- t 923,
vertegenwoordiger, wonende 0-raaf yiorisstraat 16-1
te Amsterdam;
Eva srijjeeela, geboren te yiisaii»ge»> 10^7-1924, en
Adriaan Joseph Bouwman, wonende Jo hannes Vermeerstraat 75-bv te Amsterdam.
De financiële toestand der Beweging noemde Kruit
verre van rooskleurig* Wel was hem door de Deutsche
"v Boziale Bewegung en van Vlaamse zijde steun toegezegd,
maar daarvan wilde hi;J voorlopig geen gebruik maken*
stelde voor een Noodfonds te stichten.
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In öctober 1953 zou volgens Eruit,vermoedelijk
te Madrid, een bijeenkomst der Europese Sociale
Beweging plaats vinden.
Hij kondigde aan dat op 20 September 1953 te
Antwerpen een Nationale landdag der Vlaamse sociale
Beweging aal worden gehouden* Voor het bijwonen
hiervan gaven zich twee onbekend gebleven jongeren
op. Zij zouden trachten zich daartoe per fiets naar
Antwerpen te begeven.
$en behoeve van de Minister-president en Uw
Ambtgenoot van Justitie is een tweetal doordrukken
van dit schrijven ingesloten.
HEÏ HOOFD VAN BE DIENSÏ,

Mr H.W. Felderhof.

r

Over deze inmiddels gehouden Nationale Landdag zal U nog nader bericht worden.

