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.: Algemene ledenvergadering
der H.E.S.B. op 14 October
1953 te Amsterdam.

Ik heb de eer Uwer Excellentie het volgende mede
te delen.

Op Woensdag 14 October j.l.».de dag van de uit-
spraak in de zaak tegen Mr J.A. Wolthuis en F* van
Tienen, is in het Stationskoffiehuis aan de prins Hen-
drikkade te Amsterdam de aangekondigde algemene leden-
vergadering der N.E.S.B. gehouden*

Na verschillende mislukte pogingen elders is men
er tenslotte in geslaagd aldaar een zaal te huren, na
aan de beheerder te hebben medegedeeld, dat N.E.S.B. be-
tekende "Nederlandse Eerste Schaak Bond"» Be vergadering
werd bijgewoond door elf personen. Onder hen bevonden
zichs A.M. Kruit, die de vergadering leidde» M.W. Brede-
po.t O.L. Puister, A.J. Rost, U* Sroenier, J» Kruis,
G. Wippo en A. Verhoog*

Kruit gaf een verslag van de op 30 September ge-
houden terechtzitting en over de stappen die waren
ondernomen na de arrestatie van de beide N.E.S»B.-lei-
ders. O.m. deelde hij mede dat door bevriende buiten-
landse organisaties protesttelegrammen aan H.M* de
Koningin waren gezonden» Hij maakte voorts gewag van
het feit dat na de arrestatie vele schriftelijke sym-
pathiebetuigingen uit binnen- en buitenland waren ont-
vangen en gaf daarna nog een overzicht van het instel-
len van de Raad van Beheer (waarin Kruit en Groen!er
zitting hebben)* Hierbij bleek dat deze in het leven
was geroepen door hemzelf, Bredero en Puister»

Officieel werd besloten dat de N.E.S.B, in Neder-
land voorlopig haar activiteit zal staken; voorlopig,
in verband mét het door beide veroordeelden aan t*
tekenen hoger beroep en omdat over het al dan niet
ontbinden der N.E.S.B. pas zal worden beslist als het
vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan» Aan
alle leden zal per aangetekend schrijven worden mede-
gedeeld dat hun lidmaatschap tijdelijk wordt opgeheven.

U. Sroenier bracht een kort verslag uit over de
financiële toestand. Hij verklaarde niet volledig te
kunnen zijn tengevolge van de inbeslagneming van de
bescheiden en het blokkeren van de op de giro gestor-
te gelden. De kosten van het proces en die der in ver-
band daarmede gevoerde oorrespondeatie begrootte ffroe-
nier op f. 1500.- a f. 2000*-* Volgens hem was de be-

- weging -

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
's - & H A V B H H A S B.

/ft 10S52~'52-115 ;



GEHEIM * 2 "

2 5 OKT. 2001
Deze rubricering l*
aefttndlodna > ? jr.

weging thans niet in staat zelfs maar 10$ hiervan te
betalen* Daarom deed hij het verzoek het Noodfonds niet
te vergeten en eventuele bijdragen aan hem in privé
over te maken, op de vraag hoe de Raad van Beheer zich
voorstelde in dit stadium de band tussen de leden te
handhaven» werd niet geantwoord*

Op de vraa,<5 of nu werkelijk alle activiteit vol-
komen moest worden gestaakt» werd gezegd dat zulks
"naar buiten" inderdaad het geval was» Toen hierop na-
der werd ingegaan, werd nog Verklaard dat een goed ver-
staander maar een half woord nodig had.

Ha d© officiële sluiting werd nog een onderlinge
bespreking gehouden over de houding der N,E*S.B» in de
naaste toekomst* Hierbij werd overeengekomen dat de
leden der H«E,S*B, voorlopig zullen terugkeren in de
gelederen van de lerkgemeensehap Europa, zodat» ondanks
het opheffen van het M,B,S»B,-lidmaatschap, onder de dek-
mantel van genoemde werkgemeenschap alles feitelijk bij
het oude blijft* De plaatselijke functionarissen van de
Sê-Ê.S.B. werd opgedragen op deze wijae de leden bijeen
te houden en daartoe tweemaal per maand samen te komen
ale Werkgemeehachap Europa» Brieven aullen als particu-
liere correspondentie moeten worden verzonden naar het
privé adres van Kruit. In ieder geval zal moeten worden
vermeden dat naar buiten nog van enige 8,E,3*B.-activi-
teit blijkt*

Voorts werd onder het oog gezien de mogelijkheid
om de H.E.S.B. onder een andere naam en in een andere
organisatievorm voort te zetten» Men was het er over
eens dat Wolthuis, Van Tienen, Kruit en Bredero niet
als bestuursleden van een eventuele nieuwe organisatie
zouden kunnen optreden*

Ter vergadering bleek nog dat d* N»É.S*B.-leiding
enkele dagen tevoren bezoek had gehad van Guidp lauwers,
een der leidende figuren van d» Vlaaase sociale Bewe-
ging* Deze had daarbij verzocht enkele personen af te
vaardigen naar de inmiddels op 25Octöber j»l. te Dix-
muiden gehouden IJzerbedevaart. Hiervoor werden o.m.
Puister en Bost aangewezen.

De Minister-President en 0w Ambtgenoot van Justi-
tie werden rechtstreeks door mij ingelicht*
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Mr B*W* Pelderhof.


