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Rotterdam, 4 Oetober 1946.

I.D. 819.
GEHEIM.

laatstelijk

In antwoord op Uw, schrijven Ho. 2659/ XXIc/46 M.H.,
d.d. 23 Augustus 1946, betreffende de stichting Algemeene
Nederlandsche Vredes Actie (A.K.V.A.) kan het volgende worden bericht.
'
Voor zoover bekend, kwam het hi'er ter stede alléén
tot ,de voorloopige oprichting van een
vrede". Deze werkgroep bevatte nagenoeg uitsluitend menschen
van vrijzinnig-hervormde richting, die vroeger vereenigd
waren in "Kerk en vrede". Hun orgaan is "Militia Christi".
Het ledental van "Jeugd wil vrede* is hier ter stede
zeer gering en vrijwel beperkt gebleven tot eenige initiatiefnemers.
De voornaamste initiatiefnemers wier namen hier bekend z i j n , zijn genaamd »
van flhijn, Marius Adrianus, geboren 31-7-1923 te Rotterdam, kantoorbediende scheepswerf, wonende Doezastraat 8b
kte Rotterdam; '
v
DJ
D'órr, ïfari, geboren 23-3-1925 te Rotterdam,/wonende
>t>udedijk 249b te Rotterdam; en ,i
van 1 Sijn, Hermanus, geboren 2-4-1910 te Rotterdam,
boekdrukker, wonende Jul. v. Stolberglaan 46a te RotterdamHillegersberg.
van Rhijn, M.A* werkt te 's-Gravenhage en is dermate
met werk overstelpt, dat hij geen t i j d kan vinden zich met
andere bezigheden op te houden.
D3rr, M., die op 27 April 1946 verhuisd is naar Amsterdam, Marnix&traat 290, is - blijkens een in het dagblad
"Trouw" d.d. 5-9-1946 voorkomend bericht : bestuurslid A.N.V.A.
en president van de Jongerenafdeeling en zou Nederland vertegenwoordigen in daaInternationalen Vredesraad, welke van 1214 November 1946 te Genève zal worden gehouden.
r
'van Sijn, H. g e e f t , geheel op zi-chzelf, advies aan
jongelieden, die zich tot hem wenden in verband met hun eventueele dienstweigering of gewetensbezwaren tegen het vervullen van de dienstplicht.

Verzonden aan t Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te 's-Gravenhage.
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Uaar aanleiding van een schrijven van het Hoofd van
Onderwerp;
het Bureau 3. van het Bureau nationale veiligheid alhier,
Onderzoek naar ÏJo.2639/XXI/C/'46 M.N. Geheim, van 23 A^è'^3"^3 1946, kan
de stichting
dezerzijds worden medegedeeld, dat te »s-Gravenhage nog
"Algemeene Ue- geen afdeeling van de stichting "Algemeene nederlandsohe
derlandsche
yr e d e s Actie" (A «H.V»A.) is opgericht, hoewel men daartoe
Vredes
wel voorbereidingen treft, ook de statuten en reglementen
zijn nog niet definitief vastgesteld, wanneer deze zijn
(A.1T.V.A.)
vastgesteld, zullen ze zoo spoedig mogelijK ter beschikking worden gesteld.
Voor wat betreft de juiste gegevens omtr.erit de te
's-Gravenhage woonachtige bestuursleden Ir.c.C.J.DE
L'ESPIITASSE en Drs.G. J* DE VOOGD w o r d t y_gr w Qze^ n naar dezerzijdsch schrijven Ag.NO.132/46, d.d. 17 Juni 1946.
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Verzonden op 9 October
1946.
,
..
aan:
het Hoofd van den centralen veiligheidS'd/'enst, alhier.

31 December
B»X. $984
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f redes Actie

Volgens een "bericht in "de Vlam* van 7 Xtëoember 194-6 is
op een Conferentie van Jongeren, gehouden op 2 en 3 Hovember in de
omgeving ran awoiïe, op&ericht de Al g» Jongeren Vrerdes Actie» leden
kunnen ssi^n personen tot 30 jaar die de aeening aijn toegedaan dat
de moderne oorlog in strijd ia met de mensqhelijke waardigheid»
Hadere inlicatingea ai j» te verkrijgen lïij foos Koedaa.
Óosteinde 26 Jtoaterdam»
Ik veraoèïc ü jaij-isoo ntogelijjk - eeftiga nadere inliohtingen oatrent bedoelde conferentie te verstreikkèa»
CB»trent Koedam pij* Iftlioh^ingen ver^fe^M a»n de» 1*^0.
let Hoof d ran den
Centralen Veiligheidsdienst
naaens dozen
dé Lui tenant-Kolonel i

1* d*

Aan den Heer J.P» Jansen
lijfc ÏII Sfó 377
to
f r i e Jt e n Y e A ü

Cralabendam

31 December
8984

Volgens een berioht ia. "de Vla»* van 7 December 1 946 i*
op e^n Conferentie Tan Jongeren» geaoudan. op 2 en 3 Hoveaber In de
omgeving wan i^ölle, opgerlolrfc de Al g» Jongeren fareaes Actie, ïödfr
kunnen zijn personen- tot . 30 jetar die de meening gijn toegedaan dat
de moderne oorlog in strijd is met de aenseheïijke
Hadere inliahtingea zijn te yerïcrijgèn bij ütaoe
OosteiBde 26
Ik moge ü versoeken mij omtrent de A.J.V.i* wel
nadere inlichtingen te willen doen Taratrekken en tevens de per*»
sonalia van f. Koedam te willen opgeven»
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST.
Onderwerp;
"Jeugd Wil Vrede»,
"Jqngersn Actie tafen Georganiseerd Geweld,

23 October 1945»

R.A P

Hieronder volman enige

betreffende de Gron.
" Jongaran
Gaorga-

""""""^p"""^" algerasn* vergadering -/ord naar voren ga bracht.
dat ds Gr-oninpe afdaling "Jeugd wil vreds" de grootsta was»
Naaslï; deze rsads bestaande afdsling is thans opserlöht
da "Jongeren Actie te^an Gsorganiseard Gewald"- De actie beschouwt de militaire dianst als voorna/jnsts onderdeal van het
georganiseerd geweld»
Zij wil niet si in een jen^dbewesing, daar hioraan ga «n
behoefte bestaat en hoeft daarom ook gaen bepaalde leeftijdsgrens gesteld,
•
''
Dese groep werd OT>^S richt door de voornaamste l e d e n van "Jeugd wil Vrede". 2i«3 " aijn ar^reasiever en willen" samen- .
werken met: J. G.O.B, , A.N. J. V,, de Vlamgroep,, G.P.Iü»en Vrije
Socialisten»M«t de eerste drie groapen staan zi^j raads in contact.
Het corr. adres ia ; Jan Lange , Oppenas ims traat 2,2a te Groningen.
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Aatie tegea g«$r^aiït8«ert gewold*»
Taai niet nader te «eojutroleereii zijde werd Iserieht ontvangen»
dat te öronimgea,* naast d© afd« a^eugd wil Wede", thjass stro.' 'zijn
opgericht de "Jongeren, A.stid t©g«n georganiseerd geweld** Beae
gerea aotis sou 4® militaire dienst als het Yooraaajist® onderdeel
van hot georganisfteayd geweld besohomw«a»
CrQjiocaade groep aou opgericht ai^ln door «en aantal leden ?an
"Jeugd wil Wede" die agressiever &yn «a willen saisenweï&eB met
aad«a«i organisaties als J*Ö*Q*B^ A.H»J*T»t ¥iaEigroegt 0»£*N» ea
Tri 3 e Socialist «a.. Met de drie eerstgenoemde groepen gouden
reeds in eontact staaa.
Als correspondeiiti e-adres werd wnaeld Jan ï»aaget
straat 12a
Ik moge ïï wrsoelc«a een oadersoek teraakö te willen doen
stellen en mi 5 liet resmltwat te willen lïerialite»,
HBS EOOIB TAH BUÏ
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KORT VERSLAG van de op Donderdag, 9 ari'.^yrT in
Hotel "Pomona" alhier, gehouden, vergadering, "belegd door
hef'Vredes Centrum", Apeldoorn, dat wordt beschouwd als
een onderafdeeling van de Algemeene Hederlandsche VredesActie (A. N. V. A.). Het onderwerp was "Evangelie en Oorlog"
Als spreker trad op Ds.W.HOLWBRDA uit Apeldoorn.
Aanwezig waren + 60 personen.
Omstreeks 20.00""uur werd de vergadering door Ds»W.Holwerda met gebed geopend. Daarna behandelde Ds.Holwerda het
eerste gedeelte van zijn onderwerp "Evangelie" en sprak
als volgt:
De mensch is aangelegè op de Eeuwigheid. Alles in de
Schepping is schoongemaakt. De mensch zoekt naar geluk en
genot, maar onvoldaner wordt de toestand der zulken. Men
voelt, dat er iets anders, iets meer moet zijn. Wij moeten
eerst een diagnose van den mensch vaststellen. De mensoh
is door en door krank. Ik bedoel hiermede: De toestand van
den innerlijken mensoh. Wij spreken er over, dat onze Maatschappij door en door corrupt is. Maar de Apostel Paulus
zegt: "Daar is niemand, die goed (doet, daar ia ook niet
één goed tot nu toe." De keel van den mensch is een geopend
graf ," terwijl zijn voeten snel zijn om bloed te Vergieten."
Tusschen God en mensch is een ontzettende kloof. Kunnen wij uit dezen toestand gered worden? Mijn antwoord is
is Evangelie? Het beteekent: "Het zieke gezond 'maken en daarom een "Blijde Boodschap". Het is de verkondiging van Waarheid en Werkelijkheid.
De Kerst ligt achter ons en ik denk aan den tekst:
"Zie, ik verkondig U groote blijdschap, die al den volke
wezen zal, n. l, dat U heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids."
Zoo is dit verkondigd door alle tijden, ook in de afgeloopen oorlogsjaren en nu in de afgeloopen Kerstdagen.
Er zijn vele kerken, richtingen en stroomingen, maar
er is slechts één Evangelie en dit heeft als kerngedachte:
"God is goed". "Want alzoo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eeniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een
iegelijk, die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."
Waar is deze Evangelieboodschap begonnen? Direct na
den zondeval. Jaren van afbraak liggen achter ons. Na den
z.g.n. Vrede, hebben wij hooren zeggen: "Opbouwend Nederland". Op Postzegels en andere voorwerpen aag men deze
leuze. Men spreekt van wet en zelfs van rechtsherstel, maar
dan wijs ik U op Lucas 10: 25-37. Dat is nu eigenlijk de
inhaud van het Evangelie. Z.ooals wij in B^iesland zouden
zeggen: "Dit ie geen drokge preek."
Spreker wijst in 't bijzonder op het beeld van den
barmhartigen Samaritaan, tevens citeerende het beeld van
Zacheüs.
Het Evangelie stelt enorme eischen, maar het is dit
ten volle waard. Als voorbeeld wil ik hier aanhalen een
artikel uit het Handelsblad van 27 Hovember '46, waarin
te lezen staat: "De honger in de Britsche ZBne van Duitschland houdt de gemoederen in Engeland bezig.'1 In verband
-daarmede-
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daarmede wees spreker er op, dat men in Engeland een Inzameling heeft gehouden, ook door kinderen, om den nood in
Duitschland te lenigen. "Hebt Uw vijanden lief." Dit is
Evangelie. Wij bidden zoo vaak: "Vergeef ons onze schulden, ,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wij noemen ons
200 makkelijk Christenen, maar dan moeten wij ook als Christenen optreden en handelen.
!
Ik moge U het volgende voorval vertellen, dat ik meemaakte met een mijner gemeenteleden, die zich Christen noemde. Deze zeide tot mij: "Alle Duitschers moeten omkomen
vindt U ook niet Dominee?" Ik antwoordde hem aldus: "Ik
vroeg aan God: "Vader als het hier regent, laat U het dan
ook in Duitschland iegenen?" En God zeide tot mij: r'Ja, dan
laafc Ik het ook daar regenen." ïoen vroeg ik: "God, als
hier de zon schijnt, laat U dan ook/in Duitschland schijnen?" En wederom zeide God tot mij: "Ja, dan schijnt zij
ook in Duitschland." Ik bedoel hiermede, dat God andere
maatstaven heeft, dan de mensch. Zoo ziet U de tekortkomingen van den mensch. "Hebt Uw vijanden lief en God boven alles." Dat is het Evangelie.
Vervolgens behandelde Ds.Holwerda het

2de Gedeelte van zijn onderwerp: "Oorlog."
Oorlog, aldus spreker, is een vreeselijk begrip. Oorlog is geweld. "Zoodra het geweld begint, houdt het recht
op."
Het parool van den oorlog is: Haten, haten links en
haten rechts, haten overal; liegen, stelen, rooven en moorden, woordbreuk enz, enz. Dit past iedere Hatie op haar
beurt toe, wanneer zulks noodig wordt geacht. Dit is oorlog. Worden de werkelijke schuldigen gestraft? Wie spreekt
©r ReOfrfc? En welke Staat heeft het recht Reoht te spreken?
Zij werpen zichzelven als Rechters op.
Militairisme beteekent oorlog en ingeschakeld worden
in en tegen een andere Ifatie.
Oorlog en Evangelie, een schrille tegenstelling, Wij
kiezen het Evangelie. Geen dienstweigering, maar het. Evangelie dienen. Want het Evangelie van Jezus Christus verbiedt te dooden. "Hebt Uw vijanden lief."
Het Evangelie kiest positief stelling tegen oorlog en
militairisme. Geen andere redding is er, dan een volkomen
,
•
terugkeer tot de geboden Gods. De mensch staat tusschen
' \s en kanon en moet kiezen (Hier haalt spreker de gelijkenis aan van een huis op zandgrond en een huis op een rots
gebouwd).
Bekeert U allen en draagt deze schoone boodschap uit,
ook in deze groote stad.
Spreker eindigde met een kort gebed, waarna de bijeenkomst te 21.15 uur rustig uiteenging.
Verzonden op 15 Januari 1947.
aan:
het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.
den Heer Procureur-Generaal, alhier.

Vriezenveen, 27 Januari 1947,

C.. V. D.
Br .Kb, ?/-47-Geheim.
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Onderwerp: "Alg. Jongeren Vredes Actie. "
Uw schrijven No. B. i. 8^84. Geheim. l
dato jl DecemberMóV
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Naar aanleiding van het in heffe dezes vermelde schr*,
ven, bevattende het verzoek een onderzoek in te stellen naar e
in de omgeving Zwolle gehouden bijeenkomst van.Jongeren, waart
is opgericht de Alg.Jongeren Vredes Actie, heb ik de eer U Hoo\e belee
Aangezien de I«D. te Zwolle van deze bijeenkomst niej
bekend wals en mijn contacten ter plaatse eveneens onkundig war^
Toet deze gehouden bijeenkomst, heb ik mij gewend tot de I,D. t
Deventer en Meppel, alsmede tot de Rijkspolitie te Ommen, doch
ook dit had geen resultaat.
Uiteindelijk ben er er toe overgegaan om via een con^ tact inlichtingen $ e vragen bij Mej.Toos Koedam, Oosteinde 26
te Amsterdam. Dit heeft een gunstig resultaat gehad, zoodat ik
UaH.E.G. de volgende bescheiden kan toezenden:
— Ie. Persoonlujke schrijven van Jaap Kaal, Insulindelaan 22 te
Wormerveer aan mijn contact, (blauwgemerkt I\io,l)
2e. Een circiiaire voor het werven van leden.(blauwgemerkt l\iO,2.)
3e. Het Algemeen Reglement van de Alg,Jongeren Vredes Actie.
(blauwgemerkt ÜTo._5- )

4e.
5e.
6e.
7e.

Een aanmeldingsformulier voor adsp.leden. (bLiuwgeinerkt I\i0.4
Bewijs van Toegang. Q&löuwgemerkt l\o.5)Een envelop van de A.J.V.A. (blauwgemerkt K o , 6 . )
Afschrift persoonlijk schrijven van Jossie Vogt aan mijn
contact, (blauwgemerkt K o , 7 « )
8e. Circulaire van de A.J.V.A. Afdeeling Zwolle,(Blauwgemerkt l\iq
8.).
'
•
!
Uit het schrijven, bedoeld onder Ie., blijkt, dat de
bijeenkomst gehouden is te Zwollerkerspel. Tevens korat daarbij
vast te staan, dat in Overijssel momenteel alleen te Zwolle een
af de el ing bestaat, waarvan als secretaresse wordt opgegeven ï .;
Jossie Vogt, Wipstrik 7 4 te Zwolle..
In de circulaire, genoemde onder 2e. is vermeld, datiE
de bijeenkomst te Zwolle(rkerspel) de A.J«V,A. is opgericht en
het Algemeen Reglement is vastgesteld. Voorts wordt daarin vermeld de naam van den penningmeester der A.J,V„A*gi namelijk H,
Veldman te Amsterdata. Nadereadres ontbreekt, doch wel wordt het
Gironummer 492296 opgegeten. Tevens blijkt dat alsl/orgaan zal
verschijnen (wellicht is deze reeds verschenen. ) de A1MVA.krant,
genaamd "Vredesactie." Voor de beginselverklaring, zooals die te
Zwolle werd opgesteld, verwijs ik U.H.E.G. naar deze circulaire.
Het Algemeen Reglement, bedoeld onder jje., stelt vast
dat de AJVA deel uitmaakt van de AJWA, De inhoud geeft verder
geen opvallende bepalingen weer, alhoewel ik de aandacht van
U.H.E.G. nog wel zou willen vestigen op het bepaalde onder 10.
Aan
Financiën,lid c_., waarin wordt bepaald, dat de financiën van de
werkgroep worden gevonden met behulp van die middelen, welke het
a Heer Hoofd van den
Q y D
•
- bestuur *s-GRAVEMHAGE.

C..V.D.

bestuur toelaatbaar acht.
Vermoedelijk heeft de reeds eerder genoemde Jaap Kaal
aan Jossie Vogt te Zwolle verzocht om zich verder in verbinding
te stellen met mijn contact. Het- gevolg hiervan was een persoonlijk schrijven van J.Vogt, waaruit blijkt, dat de A.JtV.A.
voortkomt uit de kringen van de A««J«C.., D^^^V. .^G^gV. en de
voormalige ÏÏ.B.A.8. Voorzitter van de af de el ing JüwoTreis Hans
v«d.Wateririg"" ^^rSoedelijk wonende Leliestraat 1^0 te Zwolle,
Voor verdere bijzonderheden moge ik U,H.E.G. verwijzen naar den inhoud van bijgevoegde bescheiden.
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Lerdy Wessels
Ootmarsumsestr.
Almelo
Beste Lerdv

Wormerveer

insuline
Vo!gno.
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Hierbij vindt je wat gegevens over de Ajva en
te Zwollerkerspel. In verschillende plaatsen worden nu afd. opgericht en het lijkt ons dat dit werk nu in de eerste plaats gedaan
moet worden want het is abe nodig om te beschikken over veel contactpunten overal in het land. Zou ook in Overijsel iets in die richting te doen zijn? In Zwolle is een afd.opgericht! Inlichtingen
daarover bij Joésie Vogt, Wipstrik 74 Zwolle,
Mocht ook in jou omgeving een mogelijk bestaan voor het oprichten
van een afd dan kan je event gebruik maken-van de kaarten zoals je
er hier een vindt ingesloten. Je kunt ze bij Toos bestellen!
Hartelijk gegroet, succes met het werX en w.elbgpan^Lt voor je
postzegel, 9
iKOsL

r-

p.s. Gebruik gerust in onze correspondentie de je-vorm hoor!

rl°-1
Algemene Jongeren Vredes-Actie

'

Amsterdam
Oosteinde 26
Beste Vrienden!
.
'
Omstreeks Kerstmis zal de ANVA (Algemene Nederlandse
Vredes-Actie) een begin maken met het uitge*vTn van haar orgaan "Vredesact iji" . In dit blad dat eenaaal per maand zal verschijnen, zullen regelmaTïg mededelingen van de werkgroepen, dus ook van de A-^^^A. worden
opgenomen. In de redactie heeft een van onze leden zitvragvSlechts i*1 enk.
kele gevallen zullen wij in de toekomst nog mededelingen behoeven te doen
per circulaire zoals die thans voor je ligt.
x
Er waren ditmaal verschillende redenen om nog voor het verschijnen van de
krant iets van ons te laten horen.
'
1. We zenden je een vragenlijstje en verzoeken ieder lid dit spoedig ingevuld aan ToosKoedam terug te zenden.'
2. Het algemeen reglement dat je hierbij ontvangt was een resultaat van de
lj^^LS£^4ajg.^P£^g^Zwoll,e. Hier werden ook, de bestuursleden geko"füïïctïes werd en reeds in de vorige circulaire bekendgemaakt.
3. -De beginselverklaring van de AJVA, zoals die te Zwolle werd opgesteld
luidt als volgt:
"De A,J.V.A. is een gemeenschap van jongeren, staande op verschillende
"grondslag, zich verenigd voelen in het besef,
"a) dat de moderne oorlog in strijd is met de menselijke waardigheid, met
"de wil van het overgrote deel en met het werkelijk belang van de gehele .
"mensheid,
"b) dat zij derhalve' tot taak hebben belangstelling te wekken voor de pro"blemen van mens en maatschappij om gezamelijk tot inzicht te komen en zo .
"mogelijk aan anderen inzicht te brengen in de werkelijke oorzaken van de
"oorlog, teneinde
"c) daardoor te komen tot een meer bewuste vorm van leven en tot ctn posi"tief gerichte vredes actie, waarbij het practische met het idealistische
"verbonden zal zijn.
4. Voor leden en belangstellenden werd sen circulaire gedrukt en reeds verzonden. We verzoeken je, ons te helpen aan adressen teneinde deze circulaire *
zo doeltreffend mogelijk te verspreiden.
5. Als eerste uitgave van de ANVA hopen we deze maand de krant te begroeten.
Deze wordt regelmatig aan alle leden toegezonden. De eerste keer ontvangen
we twee exemplaren. Het tweede is bestemd om door te geven. Wij doen een .
beroep op de leden om zoveel mogelijk aan de verspreiding mee te werken.
De krant is ons belangrijkste contactmiddel en een goede -mogelijkheid om
anderen in kennis/ te stellen van onze werkzaamheid.
6. In het programma van de
is een radiopraatje opgenomen tussen Kar s t
Bouman, r JL. ...Mi s e. l l
en enkele VARA, medewerkers, over: het leger
en oe vvrede. Uitzending:....."21. . .De.c . 17 . 3 o, ÉïIveFsunl .
Op de ledenvergadering werd besloten zelf de contributie van de leden te
innen en daarvan een gedeelte af te dragen aan de ANVA. Dit in tegenstelling tot de .oude regeling waarbij het; ANVA -b e s tuur de contributie inde en
wij een afdracht ontvingen. De wijziging geschiedde met goedkeuring van de
ANVA,. We verzoeken nu in do eerste plaats aan de leden die nog niets betaald hebben -en aan a. s. leden f.1.'- over te schrijven op de postrekening
van onzen penningmeester t. n. v. H. Veldman 492S96 te Amsterdam voor hun
lidmaatschap tot Januari 1947 ."^•'•"••««^••«"^«""•"««•^^•^••w» .
Voorts vragen we aanieder die iets kan afstaan ons finantieel te steunen
om de eerste kosten te helpen bestrijden en daarvoor een bedrag ("ook hc-tl
kleine bedragen zijn welkom) over te schrijven op bovengenoemde giro-rek.
In het -begin -van '47 zal de jaarlijkse contributaeregeling definitief bekend zijn en worden er bewijzen van lidmaatschap verstrekt.
.
S Wat je kunt bestellen bij de secretaresse:
1) h^t algemeen reglement. - 2) De t^rptc circulaire, ttr verspreiding on~
der bc langste llend^n (Ook geschikt om J5p.tt- hangen in scholen tn werklaatsenju
krant "Vrcdeg, Actie"
•

Ol : ;~v~vJ D

A3XJ1MEEN EEGLEMEHT VAN BB' AL&EMEHE
. J. V. A. )

1. Haam? de Werkgroep draagt de paam Algemene Jongeren Vredea Actie
(A. J. V. A,); maakt i;volge-ns art. 3 vanmde statuten der A.N.V.A.
deel uit van de stichting; Algemene Nederlandse VredesActie eja wordt in dit Algemene Reglement aangeduid als
"de werkgroep*.
SOL 2„ Ifeaias el e n Do el: de Werkgroep gaat uit van het beginsel, dat
cönWëft geboden, is '-tussen de .jongeren, die instemmen met
art. l van de Statuten der Algemene Nederlandse Vredes-Actie, hetwelk luidt:
,
" De Stichting A. R. V. A. wil allen verenigen, die de oorlog
* voroadelen als een internationale misdaad en die erkennen,
11 dat hieruit de plicht yportvloeit om te sir even naar een
" op gerebhtlght-ld geri,c|ite wereldorde waarin oorlog zal
" zijn uitgesloten "
b)
de Werkgroep stelt zicht ten doel:
het bevorderen van een bewuste levenshouding, welke noodzakelijk is . om de ware oorzaken en de aard van de oorlog te'
'onderkennen en positieve vredesarbeid mogelijk te maken.
Het bevorderen van deze vredesarbeid,
3, Midjdelenr de werkgroep tracht Jïaar doel te bereiken met al die
middelen, welke al j daartoe bevordelijk acht,

4, Leden en Ga3tl:e'denii 'lid kunhen zijn zijy^die de leeftijd van ," T
5© ^aaj- rt^sftfiet^;bér;é:|^i|Le^rb^l|l| |^^w®^kgr«&p k@nt verder
gastleden. R'echtt'ë'n en 'plicht én "yari^ .d;èzê twee groepen worden bij huishoudelijk -reglement bepaald.
5, Afdelingen i waar een, bij huishoudelijk reglement te bepalen, aan~~^
tal d|t wenst, kan, in overleg met het bestuur, een afdeling
-gevormd worden.
;
•
•
6, Gewesten: het land wordt verdeeld in gewesten» Het aantal "eü .-de
begrenzing dezer gewesten, evenals dé Wijze van afvaardiging,
wórdt geregeld bij huishoudelijk reglement. Leden, die geen
lid zijn van een afdaling» ressorteren rechtstreeks onder
- 'het; •gewest, binnen v/e Iks grenzen, zij wonen. ;
7, Algem-ene ygrgad&ring: minateja^ eeamaal per j-aar wardt door het bestuur een algemene vergadering bijeengeroepen, waar alle
leden toegang hebben.- 0^ .een naidër bij huishoudelijk regl?^. -'ip.ent to be-palert wijze ka^n dez.e ; bi|eenroeping ook geschieden
óp 'voorstel van een 'aairrtïal le-den'-ödF afdelingen. - ' . "•
' ;:
Bij deze gelegenheid legt het bestuur verantwoording af ƒ0ver de afgelopen perlödéW. De afgsvaa^Gligden van de^aï'^ató' •
gen en gewesten hebben stemrecht. De waardering der aldiis
uitgebrachte stemmen wordt 'bij huishoudelijk
^
r
'
"'
-.

-

•

• . - -

•

.

8. Bestuur; het bestuur bestaat utj-t tenminsto ,YJtJÜLi£d^*n. He-fc word*
"~
gekozen op de .iJMi^mene vergadering* Be wijze -van verkiezing
w.oBdt^geregeli bij-huishb.udèilijk régleïaent.

,• • f

. 9« Raacl van 'afgevaardigden^ de Tférkgr óep r kent;naast; 'het bestuur; een
1
'^^^Jy^-'^^J^-^S1j--^e^ v£N^'e,w:Q9Pêtt .ó.pj/'oe'ji, bij' h-uisiioutfelïJk-^r eglemën-fT T;o be.palen wd^fee sataenges-feld uit ver•: .-' • ••- ; te.g.QtiwDordigers der- af.deÉingen .-£&d.e£ rechtstreeks oni ,<•'.:/ v -, ^ . ; deï^l^jgewest, afzpn$
•
10. Financiën?1:de flhanci'én der .'weirkgi>p;ep :w,or.deïX''gey6nd.enJ
aÓ ^uit dé cöh^ributlie de;r i'ëdën ^an; _l.e-werkg^ep ten ^ehqe
: -,
. ... vé van de kas'der wêï'kgroep vóig¥ns "een-sGhaal én óp'ie
wx;32i^y Vast te. stellen'M J Huisnoudeliók reglement ,•
"b.V uit afdraclïten van deia P'enning^'ë¥s:te:r'"aer: .A.K.Vé'A..'
é j mét "behulp, vaïi die - . - ; . : 'middelen, welke het "bestuur':'' . " • • ' - :toél|sltlDia!i5';a&ht. ••'-; :•:••:.': "/.•;: ; v-- . v . * .
11. HuishoTadelink r-eglemeni;; in een nuishoudëlijic reglement worden
(
:
. de bepalingen der'statïLteri. naderJuitgewerkt. Geen bepaling van het hui&houdeïijk'regleiaHni?'"kan in strigd zijn
;do
12. Opheffing; .en ontbinding; tot opheffing en ontbinding der werk" ... . . gricf.ep"Tcah", Alleen worden', overgegaan op een algemene ver• . . , - . '.
.. ,' gadering,T,tB-r beraadslaging daarover- «opzettelijk uitge'" ' " ' ' "" ;s,chr.eveh j' en; ten 'minst e;' tw%l3' weken van te' voren aangekor •
digd, indien zich tenm^wste vier vijf^'"van de op die
vergadering uitgebrachte geldige 'stemmen zich daarvoor
uitspreken. '"'"
''-•' ''• :'.: = > :-- ' " . . ' . •
Alle in.; ver-band .,hi9.?me,d-e, te i neme n maatregelen behoeven
op dezelfde .wijste 'de goedkeuring-van Vier vijfde der te vergadering 'a'ariwezigéiléden»; : : - . . ; ....,
'13. Wi.1z.i.g,in'gs ''tot wijziging dezer statuten kan de -algemene vergade ' ' "rlivg -alleen 'met een meerderheid.- voia.,..t'e'nminste vier vijd
de der uitgebrachte geldigenstemmen;-beslui-tenf- op een
• - ; vergadering opzettelijk ter. beraadslaging daarover uit>•"'••"•- •- 'gesehrioven en. tentftihste twee wekan'yan,-.t^ voren aange. ; kundigd.» ; .. - ' • • . . . • •
:''•'..'
;.'"'-' ..,';.
3.4-* Ontbinding van" d'&' 'Stichting- Algemene Nederlandse Vredes-Actie
(A.ÏÏ.V.A.T: bij opheffing en Ontbinding vanv de Algemene- ÏFederla;.• •• se •Vredes-Actie zet de Algemene Jongeren Vredes-Actie
de- \7crkzaamheden voort: . en .wordt tegelijkertijd e-én zei.
: standige stichting met het algemeqh reglement als stat'
• De leden van het bestuur treden in dit. geval op als
stichters -of-;zoeken .daartoe .enke.lè peraonen aan.

Algemene Jongeren Vredes-Actie.

Zwolle, 13 Januari 1947.
Wipstrik 74.

Beste mensen'.

\'

De A.J.V.A, is haar werk begonnen. Met hernieuwd
enthousiasme hebben zich weer jongeren met allerlei levensbeschouwingen in een vredesbeweging verenigd teneinde, ondanks
de wanhopige situatie in de menselijke geest, verzet te bieden aan de dreiging van het nog steeds hoogtij-vierend mili-•tarisme met al zijn verschrikkelijke gevolgen.
Ook in Zwolle is reeds contact gelegd en een
kleine groep gevormd, die een voorlopige afdeling heeft opgericht. Daar op het secretariaat de adressen nog niet bekend' waren, heeft echter bijna niemand de verschillende
rondschrijvens en het orgaan van de A.N.V.A. "Vredesactie"
ontvange-n. Enige exemplaren zijn thans in ons bezit.
Verder hebben wij nu het Algemeen Reglement,
de Beginselverklaring en een'protestverklaring tegen de gedwongen dienstneming van gewetensbezwaarden, die nog voor
de Commissie van Advies moeten verschijnen.
Dit zijn dus punten voor onze eerste afde lingsvergaderi.ng in 1947, die we dan ook willen houden op Zondag
19 Januari om 3 uur bij Hans, Leliestraat 130.
Verder is het noodzakelijk dat we van gedachten,
wisselen over de actuele vraag hoe wij actief kunnen optreden tegen de karakterloze houding der onverschillige mensheid
t.o.v. de verschrikkingen,die haar steeds weer overrompelen.
We moeten daarbij uitgaan van onze kern, waarin •
wij de fundamenten moeten leggen, die we zullen ontplooien
naar een grote, onstuimige wereldvredesbewegings die alle
politieke en culturele stromingen moet omvatten en waarin
het positieve element de waarborg moet vormen voor een op
gerechtigheid en vrede gerichte wereldorde.
Begrijpt allen goed dat het hier niet om deze
organisatie "gaat, want de vraag rijst natuurlijk: "Alweer
een .vereniging? Alweer contributie en een hoop werk meer?
Dit 'ontaardt toch in verenigingsleven, geisoleerd van de
rest van de mensheid."
Neen, de hoofdzaak is dat we de vredesgedachte uitdragen
In elk persoonlijk gesprek, ih het verenigingsleven waaraan we
deelnemen en in de kringen waarin we verkeren. Daarvoor hebben
we een kern; nodig, waar we onze acties bespreken en waar we
ons kunnen vormen tot mensen met een onverwoestbaar geloof in
ons ideaal, die met grote overredingskracht onze omgeving -kunnen beinvloeden.
Dit is het wat ons doel eist. Daarvoor moeten wij
jonge pacifisten en anti-militaristen vereend werken.
V/ij verwachten jullie dus a,s. Zondag.
Als je geen tijd hebt, stuur dan een adhaesiebetuiging. Aan
geestelijk medeleven nebben we meer dan aan dode lidmaatschappen.
Hans v.d.Watering
Jossie Vogt
b
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Vragen der A.J.V.A. enquête voor de leden:
1. naam en voornamen: •
2. woonplaats, straat en hu i s nu:, mes f -•
_

_____
w

_

^^ww_v_^._w

_

3. Geboortedatum:----S. Datum van

.

»_,*._._„*__.»..____
1

toetreding:-

---..-_-f •-1

_„.„_„.,_,______.._..__.____

•

*

~

ij c: _L

riT

'

•

Geslacht:--

'•-.

,

5. Waarom ben je lid. geworden van de A.J.V.A.

6. Wat is je beroep en/of studie?

•

•

_„_'--_

:

_

7. Op welke wijze denk je actief mee te kunnen werken?

7. Zend mij ....

•

iü 9 ,—•— — — — — — «• «•«

'•

.
.

--

*
ex van "Vredes Actie". Ik hoop ze te verspreiden door:

8. vVat denk je van een jaarlijkse contributie die neerkomt op lo ent
per week?
.

.

9. Ga je naar het werkkamp in Arnhem?

'

-

10. Ik' stort hierbij f.
.
op postrekening 4922S6 ten name van H. Veltman te Amsterdam a) ter voldoening van contributie voor de.AJVA tot
Januari 47; b) als een extra bijdrage -voor de eerste onkosten ")
Handtekening:
11)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

-^ Jto-fflica-a-b.

IT^ Lswolle,- 22 Jan. 1947

Jaap Kaal vroeg me, of ik me t-ens in verbinding
wou stellen met jou voor oprichting van een Algemene Jongeren'
Vredes Actie, afdeling Almelo. Wij zijn in Z\volle al begonnen,
d.w.s. we zijn op 't week-end in Haerët??? gewetst (jij soms ook?)
Daarna hebben we wat bekenden opgetrommeld en zo hebben we een
,
"vergadering" gehad met andere woorden, we hebben die lui verteld wat wij wisten (en dat was niet veel) en gevraagd of zij
nog iets te berde hadden te brengen. Eén vond't niet noodzakelijk dat zoiets door een aparte vereniging moest worden ged&fen,
dat moest van A.J.C., D.S.J.V, V.C.J.C. enz. uitga&n, wat wij wwl •
met hem eens waren (al moesten er veel meer namen bij genoemd
v/orden) maar als die lui het niet doen, komen we er toch niet
door te zeggen: Ze moesten het eigenlijk doen.
Na die "vergadering" hebben we nog een avond gehad
met ongeveer dezelfde mensen (plm. 20). Een oud J.V.A.er (nu Vlamman en lid van de A.N.V.A.) hield een aardige lezing over 't werk
van de J.V.A. Maar 't is jammer als je alleen de lui uit je omgeving er bij kunt hallen, misschien zitten er in een heel andere
hoek nog wel een zeer enthousiast Nedermens. Nu hebben we alleen
D.S.J.V. ers en A.J.C.ers en één V.C.J.C.er. f Is natuurlijk-wel
belangrijk dat je die lui hebt. Als ze tenminste hun gedachten
onder woorden kunnen brengen, of mondeling, of schriftelijk.
Zo heeft Hans v.d. 'ffatering b.v. een stukje in de Nieuwe Zmcrs
van de D.S.J.V. gezet, dat erg goed is. Hij is onze voorlopige
voorzitter. Ook heeft hij hele gesprekken gehad met de Alg. secr. '
van de D.S.J.V., die er nu veel voor voelt iets naar voren te
brengen over vredesactie in de statuten of 't urgentieprogramma
van de D.S.J.V.
Zoiets zie ik als onze voornaamste taak: De jeugdbewegingen zo ver te krijgen dat ze er (wwer) voor uit komen dat
ze tegen de oorlog willen vechten. Daarom hebben we dan ook op
deze laatste vergadering van 19/1-47, besloten ons iri contact te
stellen met de vrijzinnige dorainé s nier. De één is van Kerk en
Vrede en voelt natuurlijk voor ons; de ander is vroeger N basser
geweest en daarom verdenk ik hem ook van sympathie met ons. ' .
(ik ben zelf n.l. ook N basser geweest). Maar wat het voornaamste
is, die laatste ds. is voorzitter van de N.J.G-. hier en de secretaresse is A.J.C.ster, dus hebben we al hele plannen gemaakt. We
willen n.4. de H.J.G. iets laten organiseren, Maar die Ds. een
lezing moet houden, in een zaaltje van toevallig een lid van de
A.N.V.A.. Maar dat alles is nog niet in orde, we moeten die zaalman en die Ds. nog bewerken, maar daarmee willen we wachten tot '
we onze eerste krant hebben, Dat zal al gauw zijn.
Pen eens wat jullie van plan zijn. Ga eens naa±
lffLn->t,(.oRita Weltevrede, Begoniastraat 40./Ik zal Jaap eens vragen wat
(((.,..•
eigenlijk zijn bedoeling was met ons contact. Gezamenlijke avonden kunnen we toch niet houden. Toch vind ik 't prettig eens iets
van anderen te horen .
x
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Tb t schrijfs dus,
Hand van Jossie

j

Afzender van bovenvermeld schrijven:
Jossie Vogt, Wipstrik 74, Zwolle.

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
No.

S-GRAVÉNHAGE, 11 Februari

194

Javastraat 68
T , f l l 1539
TeM 112778

B. 10118*

Bijlagen:
Dict.:

R*

Typ.:

Uw schrijven No,
dd.

Onderwerp:

Volgens vertoeven inlieiitingen smtden EAMS VAK,
'.,'ASÏBRIIG::» &elieö$3Kïat 130 en • ffiüi; j* VQftt.
74t beiden te- l&Nïlis». deel uitra^Këia van de op 3 Ho— '
venber 1946 te Zwolle -öyg.ericit%©'afde^l-lng van do
AlgaaMNaie J«mgea^a tredÖB Aotié ( A.»J»V,A,*), een werkgroep- Tan öe Algemeen® "oderlsiidscht; Vrede a ,\ctie
A*N.¥«A») en daarin een beölaiorafunctia verviAllen»
lic Jjiogö !J v«3?ssoe|Eöti mar de genoesade personen eon
onderzoek te willcöi doen In&tBllen en mij o«a« hun
personalia en politieke oriëntering te willen doen
opgeven, waarbij Ik isoge ojaaerken dat l'arm van de
Watering waarachljnlilk identiölc ie aan dein persoon
van dien ntiam, geo. lö October 1926» §dj* Coroaiea
bij de Direct© belastingen te S^olle, dl« in 1946 een
beroep deed op dé dienewelgoriaigswet 1923*
Met het resultaat van tiet onderzoek moge ik lï versoeken mij in kennis te doen stellen.
HET HOOPi) VM4 DiS GKEÜ'HALKS

Tüiiicrö;iDSDiü'S5
Hanens dezen :

Aan
Ben Beer Coaaaiasariö van Politie
te
J.G. Crabbeïidaia»

r
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
's-GRAVENHAGE,

68

__

_

,

11 Februari

194

l l 1539
112778

8SHEIÏÏ
Bijladen:
Dict.:

n

Typ.:

Uw schrijven No.
dd.

Onderwerp; i

Hiermede moge ik ü verzoeken mij de personalia, de politieke orifnteering. en eenige verdere gegeven» t*
wil Ion doen opgeven van Jaap K&AÏ,* wonende Inamlinaelaan 22
Wormerveer*
KAAL voornoemd sou fcaaig ai jat pogingen aan te wenden
om te konen tot oprichting van plaatselijke afdeelingan van
de Algeaesne Jongeren Yredss Aotie (A*J,Y»A*)* oen werkgroep
van de Algeaïe«a« Hederlandsohö Yredes Aötie (A.H.V.A*)*
Het Hoofd van den
YEILIGHElDSDIBNSf

Aant
Ben Heer Distr*Gdt*v*d.li3ka-politie
te A M 3 l! E H B A M .
43228 - '46

r

3«G.Grabbendam*

39 Januari

7*

B.X, 10.067»/
GEHEIM.

Blijkens een laededeeling In het maandblad "Vredesaetie",
het orgaan van de Algemeene Hederlandsohe Vredesactie. werd op
l Augustus 1946 bet Trede* OentrtBa Apeldoorn opgericht, op initiatief van leden uit de Vredesbeweging Kerk en Vrede, de Algemeene
Hoderlaadsche Vredeaactie en de Vrodestlohtera.
Het voorloopig bestuur werd gevormd door de heeren
w.J.siiaonfl (voorzitter) Loosohewog 58 te Apeldoorn,
Het Vredeaoentrom ApeüLdoora ia geen off ieieele afdeeling
van de AJI.7.A. Haar inricht iiig en werkwijze konten echter grootendeels met de A. H. 7. A. overeen: haar meeste werkgroepen ressorteeren
ook onder de werkgroepen van de A»N.T,A. Zestien werkgroepen werden
op de voorbereidingalijst geplaatst, waarvan er tot nu toe twaalf
officieel zijn geïnstalleerd, te weten de werkgroepen:
rredesticbtere,
Christendom en Oorlog,
A*«T*V*A»A
Onderzoek OorlogBoorzaken,
Pers en Vrede.
Radloaal Pacifisme,
Voorlichtingsbureau voor Gewetensbezwaarden tegen den
Krijgsdienst,
Vrouwen Vredes Aetie,
Opvoeding en Vrede,
Sport en Vrede,
Internationaal Verkeer,
Internationaal Jeugd Verkeer,
Ik verzoek V mij te willen inlichten omtrent de personalia
en politieke orittnteering van bovengenoemde personen,
Tevens verzoek ik ü te willen doen nagaan in hoeverre er
van activiteit der genoeode werkgroepen sprake is en wie er eventueel het beatuur van uitmaken*
Gaarne vernam ik van 0 of het Vredesoentrum Apeldoorn als
een aparte en zelfstandig optredende organisatie stoet worden beschouwd, of dat het als een onderdeel van de A.ÏJ.V.A. moet worden
gezien*
- Haar -

\i

G S H K IM
».

•

. * .2 * . '

al» spreker woap het Yredeaeentmm de bekende
torn Rot sou zijn opgetreden «a daar als een der initiatief
neemster» de Stiobting "de Vr«destichters* wordt genoaaad,
ia het geiwnseht na te gaan, hoe groot é» iarloed ran
link«-extremi«tiaohe peraoaen ia het Vre4e»oentrom Apeldoorn
ie,
/
Bet Hoofd ran den
CSNT2ALKH 7BUJ(2JBIDSDIBN3T
nawens dezen

J.O.OBABBENMM.

AAH; dea Heer OoaaaissariB ran Politie
t*

r

7.

.CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

'S-GRAVENHAGEJ^ pebruari

B, 10118

Javastrmat 68
II1539
II277B

G3H13IM

Tel.

Bijlagen:
Dlct.:

H

Typ.

Uw schrijven No,

dd.
rf^nliCh t Illg831 *

Op 20 December 1946 te 17*30 uur werd voor
Eadio Hilversum I (TAM) door Ds «B. Mispelblom Beyer tezamen
met Karst Boumau een radio-praatje gehouden over bet onder werp *het leger en de ?r0d6w.
Ik moge U verzoeken mi^ te v/illeo doen berichten of
en 200 ja wat er bekend is omtrent Karst Bouman voornoemd»
Het Hoofd van den
VKUiIGEISIDSDIENSÏ
deaenj
Aan i
Den Heer HoofdconiTi.vsn Politie
t e A M S ' g i a B A M , ^<
43228 - '46

,
^r '

J.G.Crabbendam.

POLITJE ZWO
Lombardstraat 4
Tel. K. 5200-4444
(2 lijnen)

AANTIEOMV

Den Heer Hoofd vsn dan Oentralen
Veiligheidadianst
.. Javaai t ra at no . 68
-

'

^

Datum:

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Datu

|No. B. 10118. OEHBIM.
N„. 1299/OBHBIH/ïu.
11 Februari '47.
14 Februari 1947.
Onderwerp :
l'

[inlichtingen ton name van

* .* H.v.d*WATBBIl» en Mej .

m

'Par voldoening aan Uw hierboven aangehaald schrijven, heb ik de eer UHoogEdelOestrenge hiernevens een terzake dienend
rapport te doen toekomen, a»n den inhoud
waarvan ik mij refereer.

De Commissaris van Politie,

(c*. J.Lettinok)
Bijl.: l. K 1157-«1089

GESSEENTEPOLITIE-ZWOLLE
"RECHERCHE
"
" '~"
~'
No. 1299CBEHSIM. R

ö
rl

P

O' R

T

Naar aanleiding van een schrijven van het Hoofd
van den Centralen Veiligheidsdienst te 'S Gravenhage,dd. 11 Februari 1947* No.B.10118 (Geheim ) en een daarin vervat verzoek
aan den Heer Commissaris van Politie te Zwolle om inlichtingen
te doen verstrekken betreffende een tweetal personen,genaamd;
1. Hans van de WATERING, wonende te Zwolle,Leliestraat No.lJO,
2. Me j. 3. VOGT, wonende te Zwolle,Wipstrikkerallee No.74,die
beiden een bestuursfunctie zouden vervullen in de Algemeene Jongeren Vredes Actie ( A.J.V.A.) heb ik, Wilhelmus Hendrikus BIEMANS, adjudant-rechercheur van politie der gemeente Zwolle, tevens onbezoldigd rijksveldwachter,na daartoe bekomen opdracht
een onderzoek ingesteld en in verband daarmede heb ik de eer
het navolgende te rapporteeren:
11 Bij controle aan het Gemeentehuis te Zwolle (Afdeeling
Bevolking ) bleek mij dat aldaar staat ingeschreven;
1.

,
v

A P

,

HANS VAN DB W A T E R I N G ,

geboren te Rotterdam 18 October 1926, zonder beroep, wonende te
Zwolle aan de Leliestraat No.lJO, zoon van Leonardus Petrus Oornelis van de WATERING, geboren te Roosendaal en Nispen 21 April
18971 adjunct commies Rijks Directe Belastingen en Agatha Geertruida HUIJGENS, geboren te Rotterdam 22 October 1899,beiden £og
in leven en wonende te Zwolle Leliestraat No.ljJO. Het gezin is
niet aangesloten bij een kerkgenootschap.
Het gezin van de
Watering vestigde zich op 4 October 1940 te Zwolle komende uit
Rotterdam,Schieweg No.lSlA. Met de politie te Zwolle is Hans van
de Watering nimmer in aanraking geweest voor eenig gepleegd
strafbaar feit. De ouders behoorden voorheen in hun politieke
overtuiging tot de S.D.A.P. Bij de laatstgehouden verkiezingen
hebben zij reclame gemaakt voor de.Partij van den Arbeid. De
vader is e rg links georiënteerd.
Hans van de Watering heeft eerst de Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle bezocht doch bracht het niet verder dan de twee
de klasse,waarover hij drie jaren studeerde en toen niet bevorderd werd naar de derde klasse. Hij heeft toen de R.H.B.S. ver/ en
laten/is leerling geworden van de Openbare Muloschool te Zwolle
g.g.k. alwaar hij in het jaar 1946 het diploma behaalde. Thans bezoekt
hij de Hervormde Kweekschool te Zwolle en studeert voor onderwijzer. Hans van de Watering is eenigszins revolutionnair.
Hij is lezer geweest van het blad de Waarheid en ook heeft hij
gesympathiseerd met de Vlamgroep. Deze Hans van de Watering is
identiek aan den persoon van dien naam die in het jaar 1946 een
beroep heeft gedaan op de Dienstweigeringswet 1923,en waarvan
door mij rapport is opgemaakt,welk rapport door den Heer Commis
saris van Politie te Zwolle bij zijn schrijven van 16 September
1946 onder No.1221 aan het Bureau Nationale Veiligheid is toege^
zonden. " —~—
2.

JOSEPHINE V O G T ,

geboren te Zwolle 4 September 1920,van beroep kantoorbediende, ]
wonende te Zwolle aan de Wipstrikkerallee No.74,dochter van
Josephus Everhardus V O G T ,geboren te Leeuwarden 22 Juni 1882,
en Trijntje K L O K ,geboren te Leeuwarden 15 %cember 1885,beiin leven en wonende te Zwolle,Wipstrikkerallee No.74.
J.VOGT staat bij de politie te Zwolle gunstig bekend. —

Zij komt uit een gezin dat reeds jaren actief aan de politiek
deelnam. D e vader is jaren voorzitter geweest van de S.D.A.P.
Voor deze Partij is hij lid van de gemeenteraad van Zwolle en
later Wethouder geweest en daarna werd hij gekozen als lid van i
de Provinciale Staten van Overijssel,en hij werd toen lid van
Gedeputeerde Staten,welke functie hij in de Oorlogsjaren ook ,
nog eenige jaren heeft vervuld. fhans is hij lid van de Parti,
van den Arbeid,doch hij vervuld daarin thans geen functie.
Mej. J.YOGI was voor den oorlog lid van de A.J.O. en zij trad
in deze jeugdbeweging op den voorgrond.' Ook thans is zij weer
actief werkzaam in de jeugdbeweging van de oude S.D.A.P. Volgens bekomen inlichtingen zou zij de politiek van de Partij van
den Arbeid nastreven,doch of zij lid is,is mij niet bekend.
Het gezin VOGO? is tegen het mili^irisme. Haar broer,genaamd
tF$péjines Everhardus VOGT, ge boren l Mei 1927 te Zwolle heeft ook
één beroep gedaan op de Dienstweigeringswet 1923. Ook deze jongen is een aanhanger van de Vlamgroep. Het gezin VOGÜD is bij
geen kerkgenootschap aangesloten en zij belijden geen Godsdienst
Waarvan door mij op afgelegden ambtseed is opgemaakt en ;
geteekend dit rapport.
—
Z W O L L E . 13 Februari 1947.
De adjudant-rechercheur van politie.
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( W.H. Biemans. )

Correspondentie Janssen No. 11556

Naar aanleiding van aan ingesteld ondarzoak inzake
aan poging tot oprichting van aan Algemeen Jongeran Vredasactie
af d. Almelo door de zusterveraeniging af d, 4vsolle kan worden gerapporteerd:
Door Mej. Rita Wiltevrede, wonende Bagoniastraat
40 te Almelo is varkïsard, at zij niet voornemens is om haar medewerking te varleenen aan de oplichting van een Alg. Jong. Vredasactie afd. Alraalo, vanwege haar drukke werkzaamhoden. In hoeverre
deze pogingen war«n gevorderd vjas haar eveneens ni«t bekand. Door
het opnemen van contact met de afd. Zwolle zullen binnenkort nadare
gegevens volgen.

Angetiila Catharina. WELTEVBEDB

C

C

geboren 8-9-1919 te Almelo, wonende
Begoniastraat 40.

GEMEENT.EVPÖLITIE
VAN

^APELDOORN

L7VL1""JJ1-^—

—A^DOORN,

24 i'ebruari

«47.

[Telefoon K 6760-4041

HO. 68.

Volgno.
Antwoord op schrijven van:

G E H E I M

^if

l ACD//////

Onderwerp {inlichtingen omtrent
W. J, Simons, P. Jaarsma en Me j.
A. 1.1. P. van Dam.
In antwoord op Uw schrijven d. d. 29 Januari 1947, Ho. B.X.
10.067, geheim, bericht ik UEdelG-estrenge het volgende:
De personalia van den daarin genoegden Simons zijnrWillem
--Jacob Simons, geboren 13 Februari 1926 te Apeldoorn, bediende in een
boekhandel, vroeger wonende te Apeldoorn, Looscheweg 58, op 1 5 Januari
1947 afgeschreven naar Amsterdam, Vijzelstraat 38-2. Op hem hebben betrekking mijn brieven d. d. 20 Juni 1946 no . 1667, zeer geheim en d. d.
18 Juli 1946 no. 1667-1, geheim, ter voldoening aan Uw verzoek om inlichtingen, aangezien bedoelde Simons zich had beroepen op de Dienstweigeringswet 1923.
De in Uw schrijven genoemde Me j. A. M. P. van Dam is de verloofde van genoemden Simons. naar personalia luiden: Aletta Maria Petronella..
<~ van DamT geboren 2? Januari 1922 te Kotaradja ÏT.O.I. zonder "beroep,
wonende te Apeldoorn, Boschzichtlaan no . 16. Beide personen zijn belijdend!
lid der Gereformeerde &erk alhier, Simons van huis uit en Van Dam na overgang uit de ïïed. Hervormde Kerk, in welke kringen men positie kiest tegen het anti-militairisme. Na de bevrijding werd alhier opgericht een
organisatie onder den naam Chr. Nationaal Jongeren Reveil, waarin jeugdige personen uit onderscheidene Protestantsche Kerken zich vereenigden,
Simons en Van Dam schaarden zich bij deze vereeniging en trachtten op
de vergaderingen daarvan propaganda te maken voor hun anti-militairistische ideeën. Zij stuitten daarbij echter op een dusdanig verzet dat
zij zich als lid terugtrokken om op andere wijze hun denkbeelden te verbreiden.
\~
De derde in Uw schrijven genoemde persoon is genaamd Piet,
v _ Jaarsma. geboren 12 September 1926 te Staphorst, bediende in een boekhandel, vroeger wonende louisalaan no. 10 alhier. Hij is afkomstig uit
Doopsgezinde kringen. Op 1 1 ¥bvöm.ber1 946 werd hij alhier afgeschreven
wegens "vertrek naar Bussum, Willemslaan no. 25.
Van geen derdrie personen kan worden gezegd dat zij een gevestig
de politieke overtuiging hebben. In den oorlogstijd vertoonden zij het
type van den Nederlander 'die, hoewel niet pro-Duitsch, zich niet schaarde aan de zijue van het actief verzet.
Van activiteit der door U genoemde werkgroepen is bij onderzoek niets gebleken, terwijl aangenomen moet worden dat het Vredescentrum
Apeldoorn moetworden beschouwd als een aparte en zelfstabdig optredende
organisatie ontsproten aan de verwarde ideeën der genoemde drie jeugdige
personen, waarvan, zooals reeds gemeld, twee inmiddels deze gemeente hebAAN DEN HEER
Hoofd van den Oentralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 ,
te
's-GRAVMHAGE.
Mode! G 14
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ben verlaten.
Invloed van links -extremistische personen in het Vredescentrum Apeldoorn is niet gebleken. Meerdere gegevens omtrent deze organisatie zouden door ondervraging van de betrokken personen
verkregen kunnen worden, hetgeen tot dusver niet heeft plaats gevonden,
P.
De commissaris van politie,

(J. S. ae Jong)

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM
No. I.D.

Volgno.

2-20/47.
Amsterda*

Uw brief: B. 10118
Onderwerp: H . Veltman

DUR^AU B

i-Maart 1947.

4 Mier '

BijFagen: l
Geheim.

Ceiurft:

l

In antwoord op Uw b ovenaangehaal d schrijven, d d. 11 februari jl., wordt verwezen naar net niernevens gaande rapport over de "Algemeene Jongeren Vredes Actie" (A.BT.V.A.)»
dd. l Maart 19^7, onder no, 2-20/47 H»., welk rapport U
wordt toegezonden als antwoord op Uw brief BX 8984 dd. 31
December 1946. In dit rapport zijn ook aoo volledig mogelijke gegevens over de bestuursleden van de A.J.V.A. verwerkt .
VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag.

1.2.

INLICHTINGENDIENST
-x
AMSTERDAM
No. LD. 2-1947
Uw brief: B.X. 8984

Amsterdam,

1 Maart

3,947

Onderwerp: Al g» Jongeren ^ re de s Actie,
Bijlagen:
Geheim.

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven, gedateerd 31
1946, kan, na een onderzoek, het volgende worden medegedeeld:
In een circulaire van Becember 194-6 wendde het bestuur van
de Algemeene- Jongeren -Vrede s-Act i e zich tot "allen, waarvan
zij verwachtte, dat zij belang zouden stellen in hun werk".
In deze circulaire wordt dan gezegd, dat er reeds in het begin van 194-6 werd getracht onderling contact te krijgen met
de verschillende groepeeringen "pacifistische, respectievelijk
anti-militairistische jongeren". Het contact zou dan dienen
om door"gemeenschappelijke studie te komen tot inzicht in de
problemen van mensch en maatschappij, teneinde daardoor de
werkelijke oorzaken van den oorlog te leeren onderkennen".
Ook zou het contact gewenscht zijn "om op deze wijze een mogelijkheid te scheppen tot gemeenschappelijk optreden naar
buiten, op welke wijze dan ook, doch waar mogelijk in. positieve^ zin"..
Bij deze contact-besprekingen zijn betrokken geweest de toenmalige werkgroep "Jeugd wil vrede" van de Stichting Algemeene
Nederlandsche Vredes/^de groep van Erik Mi spel blom Bei j er te
Amsterdam en het clubje'KI aas Schwarts te Groningen.
Op 2 en 3 November 194-6 werd te Zwol l erker spel een conferentie gehouden, waar, als overigens geheel onafhankelijke werkgroep van de Al g.--M e d,—Vrede s-Actie, is opgericht de "Al geme ene J om ge ren Vre de s Ac ti e ",
In de meerbedoelde circulaire wordt dan verklaard, dat de
A. «J «• Vr A» reeds bij de oprichting personen van dé meest uiteenloopende overtuiging onder haar leden telde, "aooals &atholieken, Orthodox-Christelijken, Quakers en onkerkelijken".
Het bestuur wil er naar streven, dat de "botsing der meeningen
de waarheid zal voortbrengen".

/
v

Ingaande opjde vraag, waaruit de activiteit in feite zal bestaan, wordt dan meegedeeld, dat hieromtrent nog weinig met
zekerheid kan worden gezegd. Onder meer wordt gedacht aan:
"het organiseeren van plaatselijke en landelijke bijeenkomsten^ het uitgeven van geschriften (brochures, pamfletten,)
en niet te verlet era . . . een groot internationaal kamp in
,en zomer van 1947, waarover de besprekingen reeds gaande zijm
ovenidien zal gestreefd worden naar een nauwe samenwerking
met organisaties,, die op hetzelfde terrein werkzaam zijn»

,
>/
^
^
1000-10-46

De circulaire eindigt dan met een invul strook voor leden of
belangstellenden en de vermelding van de namen en woonplaatsen der bestuursleden, t,w.:
Erik Mi spel blom Bei j er, voorzitter, Amsterdam;
Jaap Kaal, secretaris, Wormerveer;
Toos Koedam, secretaresse, Amsterdam;
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x

j£y01of_Veltmari, penningaeester, Amsterdam;
opi^T HartmTan,Den Haag;
Jan Lange, Groningen;
Klaas Schwarts, Groningen*
In het vervolg van dit rapport zal nog een en ander worden
medegedeeld over de personalia en antecedenten van de drie
bestuursleden, die te Amsterdam wooachtig zijn.
Reeds kam -worden gemeld, dat-als algemeen correspondentieadres van de A,J.,V.A» geldt: Oosteinde 26, Amsterdam-Oentr,,
het woonadres van mejuffrouw ^oos Koedam.
In het bestuurscollege is momenteel ^een plaats ingenomen
door een Katholiek persoon, dit ondanks de b o ven aan gehaalde
verklaring van de alzijdige samenstelling der A.J,V,A.
De hier bedoelde organisatie omvat thans ongeveer 200 leden,
verspreid over het geheele land, waarvan de meesten in afdeej
lingen gegroepeerd zijn, o. a. te Amsterdam, Rotterdam, Den i.Cy.
Haag, Groningen en Apeldoorm. De afdeeling Amsterdam telt 30
ledeni; het correspondentieadres voor de Rotterdamsche afdeeling is: Marinus van Rhijn. Doezastraat 8 b, Rotterdam,
Het bestuur stelt zich op het standpunt "Voorloopig nog ^een
massa= actie te organiseeren, omdat de meeste jongelui nog
niet volledig rijp zijn voor de vredes-idee". Zij geeft er
de voorkeur aan "door het geheele land vaste kernen te vormen van menschen, die elkaar goed kennen en op elkaar kunnen
rekenen bij de taak, die ze op zich genomen hebben".
(Passages uit een schrijven van de secretaresse).
De contributie voor de A. <^.V. A. bedraagt vijf gulden per jaar
waarbij is inbegrepen een abonnement op het maandblad "Vredesactie", het orgaan van de Stichting Algemeene Nederlands
sche Vredes Actie» In. dit tijdschrift worden ook de mededeelingen van en voor de werkgroepen geplaatst, dus ook. bijzonderheden over de A.J*V*A, Dezerzijds is niet kunnen blijken, dat het weekblad "De Vlam" berichten opneemt van of
over de A. J. V. A*-, wel verschijnen in laatstgenoemd blad zeer
regelmatig advertenties met opwekking tot abonneering op de
"Vre de sacti e "*
Uit het "Al$gemeen Reglement van de A. J. V.. A," kan het
gende, als min of meer belangrijk .worden weergegeven:

vol-

art* l Naam; de werkgroep draagt de naam Algemene Jongeren
Vredes Actie (A,J,V,A,); maakt volgens art. 3 van de
statuten der A.N. V,A. deel uit van de stichting Algemeene Vredes Actie en wordt in dit algemeen regle.'ïiment aangeduid als "de werkgroep".
art.

2 Beginsel en Doel; de werkgroep gaat uit van het beginsel, dat contact geboden is tusschen de jongeren, die
instemmen met art l van de statuten der Algemeene Ned.
Vredes Actie, hetwelk luidt;
"de stichting A.N.V,A. wil allen vereenigen, die den
oorlog veroordeelem als een internationale misdaad en
die erkennen, dat hieruit de plicht voortvloeit om te
streven naar een op gerechtigheid gerichte wereldorde
waarin oorlog zal zijn uitgesloten"*
de werkgroep stelt zich ten doel: het bevorderen van
'f' <-:?;
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art,

een bewuste levenshouding, welke noodzakelijk is om
de ware oorzaken en den aard van den oorlog te onderkennen en positieve vredesarbeid mogelijk te maken.
Het bevorderen van dezen vredesarbeid.
i
3 üddel_en:_ de werkgroep tracht haar doel te bereiken,
met al die middelen^ welke zij daartoe bevorderlijk
acht,

art,

4 Leden en gastleden: lid kunaem zijn zij, die den leef
tijd van 30 jaar nog niet heboen bereikt. De werkgroep kent verder gastleden. Rechten en plichten van
deze twee groepen woröen bij huishoudelijk reglement
bep aal d,
(Tot de categorie "gastleden" behooren de personen, die als
lid van de A,N,V. A, reeds aangesloten zijn bij een andere
werkgroep, doch die zich ook interesseeren voor een tweede
groep en daaraan zonder financieele verplichtingen deelnemen, - Rapporteur),
art,

10 Hnancien; de financiën der werkgroep worden gevonden:
a, uit de contributie der leden van de werkgroep ten
behoeve van de kas der werkgroep volgens een schaal e
en op de wijze, vast te stellen bij huishoudelijk
reglement,
b, uit afdrachten van den penningmeester der ASVA,
c, met behulp van die middelen, welke het bestuur
toelaatbaar acht,

art,

1ft Ontbinding van de stichtiag A,H. V,A,: bij opheffing
en ontbinding van de Algemeene Nederlandsche ^redes
Actie zet de Algemeene Jongeren Vredes Actie de werkzaamheden voort en wordt tegelijkertijd een zelfstandige stichting met het algemeen reglement als
statuten. De leden van het bestuur treden in dit geval op als stichters of zoeken daartoe enkele personen aan.

Uit de onderteekening vanx een adres in December 1946 gez.ondem aam de Ministers van Oorlog, Marine en Justitie blijkt
wel, dat de A,Jj,V,A» reeds actief samenwerkt met andere vereenigingen op het gebied van pacifisme en anti-mili t airisme.
Immers,, tezamen met de vereen!ging "Kerk en Vrede"; "Het -Nederlandsch Genootschap der Vrienden (Quakers)"; de werkgroep
"Radicaal Pacifisme" der A.N,V.A, ; "Het tfederlandsch Christelijk Jongeren Grilde" en "De Jonge Vrienden der Quakers"
protesteert ook de leiding der Algemeene jongeren Vredes
Actie tegen den maatregel van de?f Regeering, waarbij yo o genaamde gewetensbezwaarde dienstplichtigen, voortaan deson—
danks in itóilitalren dienst moeten treden. De ondert eekenaar s
van het hierbedoelde adres argumenteeren hun protest door
een omschrijving van de totstandkoming der Dien stwei ge ringsw*
en verklarem de voorgenomen behandeling van principieele
dienstweigeraars dan ook onwettig en ongeoorloofd. In het
bedoeld adres wordt aangedrongen op een snellere behandeling
der beroepen en verzoeken en op tijdige en officieele openbaarmaking van genomen besluiten, waaneer deze ingrijpen in <
de levensbelangen en grondwettige rechten van militairen en
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dienstplicht!gen* Met een beroep op de "Vrijheid van geweten'
sluit dit adres.

Van <3Le leidinggevende personen in de A,J,V, A, werden dezerzijds aan een nader omderzoek onderworpen het volgende drietal:
1 )„

grederik Mi spel blom Bei j er
geboren te Dordrecht, 10-12-1925, Nederlander, student,
inwonend bij familie Bonger, Michel Angel o straat 60 I,
Am s t e rdam-Zu i d.
Als antwoord op Uw schrijven 1682/ÏII A - 46, d, d. 23-5-46,
werd, dezerzijds onder nr, 563-46, d,d.. 13-7-1946, een rapport toegezonden» aan Uw dienst, vermeldende bijzonderheden
over den boven genoemden jongeman.
Momenteel valt hieraan niets toe te voegen. Uit het voorafgaande blijict dus, dat Mi spel blom Bei j e r thans optreedt als
algemeen voorzitter van de hier besproken vredes-beweging,
V

C

2),

Gatharina Koedam
geboren te Utrecht, 7-8-1924, Nederlandsche, studente,
inwonend bij de familie SLuyter, Oosteinde 26 boven,
Amsterdam-Centrum,

"Toos" Koedam is de dochter van Ge r rit Adrianus Koedam, geb,
te Culemborg, 19-8-1895 en van Martina van Overeem, geb,. te
Utrecht, 28-7-1896,
Vermoedelijk is haar vader hoofdonderwijzer te Den Bilt,
Toos kwam im September 1946 te Amsterdam, zoodat over haar
gedrag, sympathieën, activiteit, enz., nog niet zoo veel kan
worden medegedeeld.
Zij is leerlinge van het "Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs", G-abriel Metsustraat 16 te Amsterdam,
Over dit instituut werd U als antwoord op Uw schrijven nr,
2090/Ï/46 M.N. onzerzijds een rapport toegezonden onder
nr, 740-46, d.d, 10-1-1947, Uit dat rapport blijkt duidelijk
dat de leiding en leerkrachten van genoemd Instituut voor
een groot .gedeelte bestaan uit actieve communistem. Ook vele
van de leerlingen zijn deze richting toegedaan en loos Koedam mag daa ook minstens gekwalificeerd worden als "sympathiseeremd met de communistische beginselen". Zij heeft eem
zeer vriendschappelijke verhouding met de leerares Jacoba
Maria Werlemam. geb, te Amsterdam, 31-1—1902, Van ÜXiyl van
Serooskerkenweg 85 III, Amsterdam-2/uid, eveneens genoemd in
het boven aangehaalde rapport. Overigens is Koedam een vriendelijk persoon, die waarschijnlijk niet intellectueel genoeg is om gevaarlijk te worden geacht. Zij verkeert graag
in kringen van "vooruitstrevende idealistische jongelui".
Wellicht kunnen in haar vroegere woonplaats meer bijzonderheden worden verkregen. Zooals reeds uit den aanvang van dit
rapport blijkt, fungeert Koedam als correspondente 'van de
A,J,V,A, Het is niet kunnen blijken of zij ook bij andere
jeugdr- of politieke organisaties is aangesloten. Zij staat
niet vermeld in de administratie van het Hoofdbureau van
Politie of karthoteek van de P. R. A, te Amsterdam.
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>*3)»

Glof Veltmanx,
geboren te Broek in Waterland, 30-3-1925, Nederlander,,
fotograaf van. beroep,, wonende Van Wou straat 142 III,
Am sterdam-Zuid,
•
,

Olof is de zoon van Hermamis Benedictus Veltmaa. geb.. te
Amsterdam, 13^-1-1898, en v ain. Johanna WithpucU Vader en zoon
oefenea voor gezamenlijke rekening het beroep vani fotograaf
uit. Het gezin is niet aangesloten bij een kerkelijk gemootschap. Aangenomen mag worden, dat de politieke orienteering links is en daarbij waarschijnlijk overslaat naar het
extremisme. Het weekblad "de Vlam" wordt trouw gelezen. Geen
der gezinsleden was/aangesloten bij een der verzetsorganisaties, Olof werkte in dien tijd gedurende eenige jaren in
particulier verband in Duitschland, In de omgeving van hun
woning konden geen bijzonderheden worden verkregen over het
gedrag van de gezinsleden. Olof heeft vrienden van soortgelijke politieke richting. Hij is ijveraar voor de internationale ontwapenings- en vrede s ge dacht e eni daardoor als
penningmeester opgenomen in het bestuur van de A. J,V,A. In
drukwerk en correspondentie vani deze vereeniging wordt het
gironummer van. zijn vader vermeld, namelijk 492296, Hierdoor
zou verwarring kunneni optreden. De vader is dus geen bestuurslid vani de A, J,V,A., doch kan zeker, gezien zijn antecedenten,
beschouwd worden als sterk sympatiseerend met de idealen van
zijn aoon.
Vader Veltman was destijds bestuurslid van de "Socialistisch
Anarchistische Jeu^d Organisatie" (S,A, J. 0. ), hij is secreta*:
ris geweest van de "Vrije Socialistische Groep Amsterdam" en
was in 1932 lid van het anarchistisch "Verbond van Alarmgroepen",
Uit de administratie van het Hoofdbureau van Politie blijkt,,
dat hij op 30-2-1918 te Sloten in bewaring werd gesteld als
verdacht van diefstal van zoogenaamde tijdschokbuizen en poging tot brandstichting in een kruitmagazijn. Door de Rechtbank, te Amsterdam werd hij deswege veroordeeld tot l jaar gevangenisstraf. Bij besluit van den Minister werd hij op 19
Mei 1919 voorwaardelijk in vrijheid gesteld, - In Februari
1932 werd tegen hem proces-verbaal opgemaakt, terzake verdacht
overtreding art, 113 Wetb, van Strafrecht (beleediging vam
een lid van het Koninklijk Huis), - In Maart 1933 werd tegen
hem procesverbaal opgemaakt terzake verdacht vani opruiïng bij
geschrifte.
Tegen den aooe. Olof is nog nimmer politioneel of justitieel
opgetreden. Noch vader, noch zoon komt voor in de karthoteek
van de P, R. A, te Amsterdam.
De hierboven voorkomende meer uitgebreide gegevens over vader
Veltman zijn,, naast milieu=omschrijving, mede bedoeld als
antwoord op Uw verzoek om inlichtingen bij schrijven van
1V2-194-7 onder nr, B.-10118.

Verz. aan Hfd, C.V.D., »*--Hage.

M.-2,

a April
B.11643.

Sa.

SvB. 2,

G E H E. I M,

Inlichtingen»

.1946
Aan bet slot van een in December verschenen circulaire
van de Algemeene Jpngeren jTredes Jptie wordt o. a» als bestuurslid
vermeld JOPIB B J J B O f te den
Ik aeg« ïï verzoeken mij de personalia «n-zoo mogelijk- de
politieke oriënt e ering van genoemden Jopie Hartman mede te deelen,
AAN»

Den Beer Hoofdcommissaris van
Politie
te
•g-G R A V E K H A G S*
Coll«rt

•-

HET HOOH> VAff DEN CEKTMIfiN
VEILIGHEIDSDIENST,
,1'^ namens dezen»

J *G «Crabbendaa.

GEWEST 1HSTRHDAM OT "RIJKSPOLITIE
DISTRICT AMSTERDAM
ZAANDIJK

2aandij3c, 8 Kaart 1947.
r~^ i t •—

OU

B

j'olgno.

Onderwerp : Inlichtingen J,Kaal.
J/- '*-'

•MET aanleiding van «en schrijven van bat
Hoofd van dan Central en Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage
dato 11 Februari 1947» Ho: B. 10118 an een schrijven van
dan Haar Diatricts Commandant dar Bijkapolifcie te Amsterdam, d&to 19 Februari 1947* 36: 37» «ede in opdracht van
dan Haar Afdeelinga Commandant der Rijkspolitie te Za&n dijk, heb ik : Daniel Ghristiani, Opperwachtmeester der
RilkBpolitie te Saandijk, een onderzoek ingesteld naar den
persoon ran s
j
- " J A C O B - K A A t "
!
Nederlander» geboren te Wormerreer 2 Juli 1921, van be—
roep Hedactour, wonende te Wormerraer, Insulindelaan 22.
Bedoelde peraoon is,roor het laat at, sedert 16 Septeaber
1946, woonachtig ia de gemeente Woraerreer. Voor dien
tijd woonde hij te Woraer.
Ia thans als redacteur ia dienstbetrekking bij de Arbeidspera t* Amsterdam. Ia reraoedelijk redacteur van het —blad "Wording " Heeft aan mijn woning een raaabiljet hangen voor de vereeniging Nederland - Indonèaii* Aan aijn
adrea kan aen eich als lid opgeven.
Ia lid van de Partij van de Arbeid. Ia aangesloten bij de
J.G,O,B. en ia lid van de Yereemiging van R&tutirvrienden.
Stond tijden» de bevatting als politiek gunstig bekent.
Had contact met personen die illegaal werkte, doen deed
zelf ni«te.
Heeft een paspoort aangevraagd en bekomen op 9 Deceawer
1946, geldig voor de vijf werelddeelen. Maakt plannen
oatfte emigreer en naar Zuid Afrika.
Omtrent aijn activiteit tot de A.J.7.A. kan niets worden
gemeld. "
De Opperwaohtaeester
D.Christiani. „

fi

RIJKSPOLITIE
GEWEST
AMSTERDAM
DISTRICT
AMSTERDAM
Ho . 3 1 «KHBIM-EERSONBSLIJK.

Gezien en doorgezonden aan den Heer Hoofd. CVB, te 's-Gravenhage, zulks in antwoord op Uw sclirijven van 11 Februari l§47,No. B.
GEHEIM.
Amsterdam, 11 Maart 1947.
de Majoor,
Di str ie t se oramandant}

INLICHTINGENDIENST
-x
AMSTERDAM
No. LD. 651-47.
Amsterdam,

Uw brief: B 10118.
Onderwerp: Karst 30UMAW.
Bijlagen:

26

Maart 1947.

—
Geheim.

.

,! •

U v.- -i u /~\\J

L)

Nummer :
J/-* -

In antwoord op Uw bovengenoemd schrijven, dd. 11
Februari 1947, wordt bericht, dat omtrent Karst
*-BOTMAN dezerzijds niets bekend is. Hij staat in
het Bevolkingsregister te Amsterdam niet ingeschreven. Bovendien werd van VARA-zijde vernomen,
dat op 20 December 1946 te 17.30 uur door Ds E.
- MISPEL BLOM BEIER tezamen met Karst BOUMAN geen
radiopraatje over het onderwerp "Het Le^er en de
Vrede" is gehouden, voor Radio Hilversum "l (VARA).

Verzonden naar Hfd C. V. D. , ' s-Hage.

1000-10-46

L-2.

m "

14 Maart
.J.. 12055

Sm»

GEHEIM

C.W.

Inlichtingen
In de "Yredesactie" van Maart 1947, orgaan der
"Algemeene Ne de r land s che Yre desactie111 komt een bericht voor, .
dat op 11 Februari 1947 is opgericht de af d. Haarlesr van de
werkgroep van Radicaal Pacifisten»
Bij het Bestuur komt o*ö* voor Mw. J» van HuynssteePilgrim, Paulus Potterlaan 5 te Heeisstede«
Ik rno^e ü veraoeken mij de personaMa van Mw. van
Huynsstee te willen doen toekomen en - 200 mogelijk - nadere
gegevens omtrent haar politieke oriënteering*
Het Hoofd van den
Aan den Heer Korpschef van Politie
CEHTRALEK VEILIGHEIDSDIENST
namens dezenj
te
Heemstede.
.G* Grabbendam

f)

8 April

7.

B.X.13119.
Sm.

MS,2

Qr E H E I M » •

Inlichtingen,
In den kop van het maandblad "Tredesaotie" der
A*N»Y,A, wordt vermeld als adtninistratie-adreai van
Slingelandtatraat 60 te *s-(Jravenïiage. waar vermoedelijk
woonachtig ia de journalist VAH BEn HOüï,
Ik moge ïï verzoeken mijt zoo mogelijk* te willen
doen inlichten» of de administratie van bo/engenoemd
maandblad in handen ia van dezen van der Hout.
Tevens zal ik gaarne inlichtingen ontvangen om trent de personalia en politieke.oriënteering van van
der Hout,
Het Hoofd van den
CENTRAIi&N V&I

,:

Name na dessent

Aan g

Den Heer Hoofdoomm,van Politie
te «a~g R A V K H H A G E.

Colli #fr

J,a*Crabbendam.

9 April

7.

B.X.B. 13047.
fV. 2.

Oi HE BS.

Inlichtingen.
Hiermede moge ik U verzoeken mij de personalia» politieke oriönteering en - zoo mogelijk eenige verdere inlichtingen te willen doen verstrekken omtrent:
L«Fleumer-Reja> te Y/ormerveeri Lid Commissie van aanbeveling «Radi'caal Pacifisme".
Uw antwoord zie ik gaarne tegemoeté
HET HOOFD 7AH DEN CENTRALES
Y VEILIGHEIDSDIENST
t\ll
namens d ezem

Den Hr «Dis tr •Commandant Rijkspolitie |;
te
l
Coll.: *.

3«G.Crabbendam.

X.

8 April
B.X.B.13047.
R.

TT.

2,

GEHEIM.

Inlichtingen*
Hiermede moge ik U verzoeken mij de personalia,
politieke oriSnteering en - aoo mogelijk - eenige verdere inlichtingen te willen doen verstrekken omtrent:
ToMax-lijman, te Amersfoort, Lid Commissie van aanbeveling "Radicaal Pacifisme"
Bep ^ax, te Amersfoort,
idem.
tJw antwoord zie ik gaarne tegemoet.
en Hr.v.comraissaris v.Politie
te

HET HOOPD VAH DEH CENTRALEN
, VEILIGHEIDSDIENST
.>;.
namens dezen:
V ff

AMERSFOORT.
Coll.j

3.G.Craltoendam,

8 April

7.

.B» 13047»

R.

TV* 20

GEHEIM»

Inlichtingeru
Hiermede moge ik U verzoeken ml 3 de personalia,
politieke oriSnteering en - aoo mogelijk - eenige verdere inlichtingen te willen doen verstrekken omtrent t
Da.J.B.Th.Hugenholtg te Amaerstol, "bestuurslid van
de ËLg»JTed.Tredes Actie.
Uw antwoord zie ik gaarne tegemoet»
HEÏ HOOFD VAN DEN OEWERAJEN
. VEILIGHBIDSDIBHST

\f
>en Hr.Distr.Coïaiaandanm

Rijkspolitie te

's- GSIAVBMAGE.
Ooll.j

>>$

namens dessen»

M

J o Gr* OrablDendam.

p-pin

'B

- ue

18 Maart

7.

12666,
een*
Bi sb, 2 >:,
de Alg. lied. Vredeaactie
in Limburg.
Onder verwijzing naar bijgaand wÉ'scïirift van een persbericht in
het orgaan van de Alg. Hederl. Vredesaotie "de Vredesaotie" van
Maart 1947» moge ik U hierbij verzoeken mij zoo uitvoerig mogelijk
te willen doen inlichten omtrent genoemde actie»
HET HOOPD VAN DEK CBMTRALEIÏ
VEILIGHEIDSDIENST

Aan

Namens dezen;

Den Heer Wnd. Korpschef
van Politie
te
BRUNSSÜM.

Coli. y/

J.G. Orabbendara.

POLITIE
V

TE
HEEMSTEDE.

Doss,

HEEMSTEDE,

No.

2 April 1947.

Verzoe/te 6# de beantwoording den datum en het
nummer van dezen brief aan te halen.

ONDER W ER P.'inlichtingen
J.M. van Hui j stee-Pelgrim.

L J.' -J fGETAL BI/LAGEN: .-.

Da-u m :

Naar aanleiding van het schrijven van den Centralen Veiligheidsdienst, No. B.X. 12065 Geheim, d.d. 14 Maart 1947,
houdende een verzoek om inlichtingen over.Mevr. 3". van HuijsteePilgrim, wonende Paulus Potterlaan 5, heb ik de eer U het navolgende te berichten.
^s/' rtrtv) JOHANNA MARIA PELGRIM, geboren te Amsterdam, 18 Pe, bruari 1904, zonder beroep, echtgenoote van Thomas van Huijstee,
wonende te Heemstede, Paulus Potter laan 5 vestigde zich op 22
April 1938 in deze gemeente, komende uit Zandvoort, Wikkelaan 8.
Zij belijdt de Ned. Hervormden godsdienst en heeft
een kind. Momenteel leeft zij gescheiden van haar man en houdt
vermoedelijk pension. Zij heeft een gesloten karakter en verleende in bezettingstijd nog onderdak aan een jood. Omtrent haar politieke orienteering konden geen nadere gegevens worden verkregen.
Zij treedt op politiek gebied niet op den voorgrond.
i// De*,Hoofd-Inspecteur van Politie,
Aan den Heer

f^* ^-—~—'
Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.-

GEMEENTE-POLITIE
V

VAN

APELDOORN,

APELDOORN

,47.

9 April

Telefoon K 6760-4041

Ho. 1118 1 .
Antwoord op schrijven von:

GEHEIM

Bur\r:Au B

AF».

Bijlagen:

Onderwerp: vergadering
Radicaal Pacifisten,

v'olgno.

ff-

Hierbij heb ik de eer UEdelGestrenge
te doen
toekomen een rapport betreffende een congres van den Bond
van Radicaal Pacifisten op 6 April 1947 in café "De Waag"
Arnhemscheweg 12 te Apeldoorn.
F.

De commissaris van politie,

AAN DEN HErR Hoof d van den Centralen
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
te
's-GRAVEÜHAGE.
Model G 14

GEMSENTÏÏ-POLITIK
A P E L D O O R N

Jetreffende het ^aaschcongres van
ien Bond van ^adicaal Pacifisten
gehouden te Apeldoorn»

R A ff P O R T

Ondergeteekende, Gerrit Willem ter-Steege, hoofdagerj
van politie-rechercheur te Apeldoorn, tevens onbezoldigd
r i jks veldwachter heeft de eer ÜEdelG-estrenge het volgende
te rapporteeren.
"Op Zondag 6 April 194-7 bevond rapporteur zich
;
in opdracht voor dienst in de zaal van café "De Waag" aan de Arnhemscheweg no. 12 te Apeldoorn, waar om ongeveer 9-3°
uur een congres van de radicaal Pacifisten zou worden gehouden.
' Toen omstreeks 10.15 uur een der hoofdbestuursledeni
met een presentielijst rondging bleek, na informatie dat
dit congres uitsluitend een besloten karakter droeg in tegen-]
stelling van de vergadering van dienzelfden bond den avond
tevoren. Dit hoofdbestuurslid maakte dan ook bezwaren tegen
aanwezigheid van rapporteur op dit besloten congres en stelde
jkmljtelephonisch in verbinding met 'den commissaris van
politie te Apeldoorn, watfop rapporteur opdracht kreeg van
verder bijwonen van dit congres af te zien. ".
Aldus naar waarheid opgemaakt en geteekend dit
rapport te Apeldoorn, 8 April 194-7»
F»

ce

rapporteur voornoemd,

De commissaris van politie,

(J. S. de<Tong)

&a«r"T„.-*f!ï"r"

;

GEMEENTE-POLITIE
N.
4

VAN

APELDOORN

APELDOORN,

S April

Telefoon K 6760-4041

1947.

Ho.
Antwoord op schrijven van:
Bijlagen:

Ik heb d* eer ÜlïdelGestrenge
hierbij te doen toekonen een rapport betreffende ««a vergadering van Badleale
Paoiflaten, gehouden in eafl nDe Waag**, Arnhönscheweg 12, alhier.
De comnlsaaria van politie

(J,S. de Jong)
AAN DEN HEER Hoofd van den C en tr alen
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
te
's-GRAVEMHAGfi.

Model G 14

4 P B L D Q O RH

Onderwerpt vergadering van
Badlcale Pacifisten.

R A P f QH T

Haar aanleiding van een op ^aterdag 5 April 1947 belegde bijeenkomst van den bond van Radicale Pacifisten in het wafe "De Waag"
Arnhamsche eg 12 te Apeldoorn wordt door mij Martlnus van £elst»
hoofdagent van polltie-reehercheur te Apeldoorn, ÜBdel^estrenge het •
navolgende gerapporteerd)
Hoewel deze bijeenkomst als feesloten congres was aangekondigd, bleek bij nader inzicht, het karakter "besloten" niet geheel
juist te zijn, daar ook niet leden, nl* personen behoorende tot den
bon<? van Prlnelpieele Dienstweigeraars tot de aanwezigen behoorden.
In zijn openingswoord gewaagde dé bondvoorzitter van deze
aanwezigheid en verwachtte van dit nauwere contact een gunstige invloed
tevens een verhoogde animo om als gastlid tot de "adieale Pacifisten
toe te treden.
Vervolgens deelde hij mede dat het eigenlijke congres op
Zondag 6 April, zou worden gehouden en dat het hoofdbestuurslid
Mr. van Wijk ttyans een uiteenzetting zou geven over principieel dienstweigeren*
X
Mr* van Wijk gaf een «eer uitvoerige beschouwing over dit
onderwerp.
,
De hoofdpunten hiervan waren» ^e berechting van dienstweigeraal
üe voorlichting tot d Je nstwelgeren en de middelen om zich aan
dienstplicht te onttrekken*
Wat de berechting betrof makte hij een vergelijk met Engeland
waar deze gevallen niet door ^*l^ft;lffeB:"ffltöar door een Tribunaal werden
behandeld» wat voor den delinquent gunstiger bleek en in het algemeen
het rechtsgevoel mear bevredigde,
Bij de voorlichting moest, aldus spreker, het prlncipieele
steeds op den voorgrond worden gesteld, doch overigens achtte hij het
toelaatbaar dat andere geoorloofde middelen werden aangewend, o.a»
het voorwenden van lichamelijke en geestelijke afwijkingen.
Sohter werd de »ethjoJtft_Yan_.pjc^
Eveneens het~l3ïnemën"vah^poeders enz. waardoor ongeschiktheid kan ontstaan.
Verschillende afgevaardigden stelden vragen of vertelden van
practijk gevallen het dlenstwelgeren betreffende*
De bijeenkomst welke een ordelijk verloop had, duurde van
20 tot 23 uur ©n was door circa 90 personen beaoeht.
rapporteur voornoeaid,
Gfrezieni
j>e commissaris van. politie,
4x^

^

J

Typ. Disb. 2 x.

DE A.N.7.A. IK LIMBURG.

Op Woensdag § Mrt. en Donderdag 6 Mrt.
is 2?om Hot voor de A.N,V.A. in »t zuiden.
Daartoe organiseerde me ,j. C. Molenaar, Kerkstraat 53 te Brunssum vergaderingen, resp. te
Heerlen en t© Brunssum.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot
haar.

Coll.

Ministerie van Oorlog.
CHEF VAN DEN GEN ERALEN STAF
—AU

msasxjï Sectie G-III
NO.:

U

's-GRA\«NHAGE,

33 April

1947,

1286 - Geheim,

Bijlagen:

l

env.

..,-

Vo!-:o.

ONDERWERP : Algem. Yredes Aetie.

T? Af,v

JTGÉBÖ

I"

Hierbij moge ik TJ doen toekomen een enveloppe met een
sympathiebetuiging verzonden door Eratt F. en 3> r. Gunnar,
Dr. Phil. aan een Gymnasium te G&vle (Zweden), aan^n het B-«poten Letentiekarap verblijvende principieele dienstweigeraar.
Van deze brieven werden er meerdere tegelijk (geadresseerd
aan diverse dienstweigeraars) toegezonden in een grootere enveloppe»
rechtstreeks' vanuit Zweden.
Bc vermoed dat de adressen van deze dienstweigeraars verkregen zullen zijn uit het nummer van de "Tredeaactie" van Maart 194?
(blz.6).

-^
Dezerzijds wordt onderzocht op welke wijze de redactie

dit tijdschrift in het bezit dezer gegevens kan aijn gekornen.
Het Hoofd van de Sectie G- III
de Kolonel van den Gen, Staf,

J.*. £

Tie-lons.

typ: MB
coll: 6

Aan Hoofd Gentralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
* s-Gxavenhage.

)
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GEMEENTE - POLITIE
x

BURüA'J D

BRTJNSSTJM

No. Ï)OSS.

*

BRTT

«ÏSSUM, DEN ' 10 April 1947 <

P.

ONDERWERP Vergadering A,W.V.A.
AM: Den Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te ' s - G r a v e n h a g e .

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 18-3-47* n o« 12666.Geh.eaa
moge ik U berichten, dat in de eerste dagen van Maart 1947 ten huize j
'van Cobina Wilhelmina MOLENAAR, geboren 16-4-06 te Amsterdam, onderwij
zeres, wonende te Brunssum Kerkstraat 113* ongeveer een week lang vertoefde een manspersoon. Het signalement dat mij werd opgegeven luidt:
Flink persoon, _+ 1.80 m. lang, dragende een ijsmuts. Gedurehde die dagen bezochten diverse personen de woning van C. Molenaar. De vergade- !
ringen zullen dan ook wel ten hare huize hebben plaats gehad.
Bedoelde C. Molenaar was, blijkens de administratie van mijn
Korps, voor 1940 communiste. Hoewel zij hier te Brunssum meest omgang
heeft met personen die lid zijn van de Partij van den Arbeid, staat
het voor mij vast, dat zij zeer links is georiënteerd. Een bezoek aan
haar woning tijdens haar afwezigheid, leverde enkel als resultaat op
dat zij veel boeken heeft van links georiënteerde schrijvers. Bij haar
kunnen inlichtingen worden verkregen over"de Vredesactie " en personen
die in Militairen dienst moeten kunnen bij haar komen praten.
Ik zal de noodige aandacht aan haar bestaden en U op de hoogte houden. Ik heb de vaste overtuiging, dat zij nog wel eens betrokken
zal worden en één of andere actie tot dienstweigering.
Typ: C.:
A

De wrnd. Korpschef v

29 April
14336.
GEHEIM.

-X

personalia.
Onder verwijzing naar bijgaand afschrift van
een persbericht uit het weekblad "De Vlam*1 van
22-3—1947, móge ik U verzoeken mij zo uitvoerig
mogelijk omtrent de daarin genoemde Sisco Wensveen
te willen doen inlichten.
HKf HOOFD VAÏÏ DB CEHTRAÏtë
milI&HBIDSDIÏÏÏÏOT
namens deze:

De Heer Connaissaris van Politie

te
'

,

APElflQQRHo

J . G-. C rabbendam.

X

A F S C H R I F T .

WERKGROEP VOOR RADICAAL PACIFISME.»

Genoemde Werkgroep hoopt op de Eerste Paasdag te Apeldoorn
haar congres te houden* Een belangrijke agenda zal worden
afgewerkt,
De vóér-avond staat in het teken van de dienste aig eraars l
Mr»J«H,v,Wljk zal refereren over de stand van zaken nu»
Inlichtingen over het congres bij S «Kaper, Tr o els tralaan 156,
Zaandam»
Opgaven voor logies M3 öisco Wensveen, Hogekampweg 57 te
Apeldoorn*
Coll.l &•
typ. i 8vD,2,

\.

GEHEIHU
een.

BB

MN.2

Personalia.
Onder verwijzing naar bijgaand afschrift van een
persbericht uit het maandblad "Vredesactie", van April 1947
uitgegeven door de Alg.Ned.Vredesactiet moge ik U verzoeken
mij zo uitvoerig mogelijk te willen doen inlichten omtrent
ïfevr.A.E.van Aken.-v.Steedent wonende J«Schoonderbeeklaan 12
te Naarden.
Het Hoofd van de

CEWÜHALE VEILIGilEIDSDIEWST
Namens deae:

Aan»
Den Heer Korpschef van Politie
te H A A H 33 EN.

Colli

v mm DOÖÜ
Adreswijzigingi Het se er. is au. gevestigdi
MeJ.W.P.Boer» Oor de l we g 86b, Rotterriam-N.
Sprekerslijst i De volgende personen zijn bereid te spreken voor de werkgroep» op ouderavonden e. d,
laan 12» Kaarden.
B»v#Bentveld»Schepenstraat
P.A.v.d.Velde, D 167a> Slochteren.

Colli

L^l r -- , YÓ2 (P

l Mei
BX.14327.

7.

GEHEIM.

een.

W.2

Perseaalia.

Onder verwijzing naar "bijgaand afschrift vaa een
persbericht uit het maandblad '•Yredeaactie* van April 1947»
uitgegeven door de Algemeen Nederlandse Tredesactie9 oog* ik
U verzoeken aij ao uitvoerig mogelijk te willen doen inlichten
omtrent P.».A«Y»a»?£Iffl» wonende te Sloohteren, B»167a«>
Het Hoofd van de

GBNÏfiALE VEILIGHEIDSUIfiNSÏ

Hamens de se t

Aans
Se Heer Districtscommandant der

lijkspolitie te G R O H I H ft B »_,
Coll» il-h

J.G.Crabbendaa.

/

April 1911-7.

I.D. AMERSFOORT,

Onderwerp» Antwoord op schrijven d.d. g April 19^7, No» B X B 130^7,
om inlichtingen betreffende !•* Max-Nijman en Bep Max te '
Amersfoort.
/ MAX, Berüardus Johannes, geboren lé Maart 190$ te Amsterdam,
technisch adviseur, leefde vroeger samen met HIEROP, Elisabeth van,
(geb. 15 Juli 1909 te Soest) thans gehuwd met NIJMAN, Trijntje, geb.
12 Juli 1907 te Nijmegen, beiden wonende te Soesterberg, Amersfoortschestraat éo« Zij vestigden zich op 25 October 19^5 te Amersfoort,
Van Blankenheimstraat 20, komende van Rotterdam, Stadhouderskade
No. 1^6 D en zijn op l Juli 19^6 vertrokken naar genoemd adres te
Soesterberg*
Hij la werkzaam als compagnon in de fa. J.A. Verhoeven, QntwerpAdviesbureau voor Wartmte techniek, Dr» A.Kuyperlaan 25 te Amersfoort.
Voor 19^0 zoy hij zeer links georiënteerd zijn geweest (anarchist)
Hij leefde toen in een vrij huwelijk, doch is naderhand gehuwd*
In verband met zijn goede zaken begint hij zich thans meer Hheer"
te gevoelen en begeeft zich thans op het terrein van de Partij van
den Arbeidj voor welke partij hij actief is. Hij heeft het Congres van
deze partij te Utrecht drie dagen bijgewoond* In hoeverre hij een en
ander "voor de vorm" doet, is niet vast te stellen.
Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat hl-j zich met zijn overstelpend drukke werkzaamheden nergens meer mee bemoeiiU
De politieke richting van hem en zijn vrouw is niet bekend kunnen
worden.
Voor een eventueel nader in te stellen onderzoek naar het lidmaatschap van "De Commissie van aanbeveling Radicaal Pacifisme",
zou rapporteur gaarne enkele nadere gegevens omtrent de bron van herkomeb ontvangen, aangezien in die richting geen bijzonderheden bekend
zijn geworden.
„_
,
BUREAU D
!:
Volgno.

: 1 ME! 1947

GEWEST

District
sAfdeeling Zaandijk»

/£\. 32 2eer Geheim.

1ËÏ7

OnderwerpsInlichtingen en personalia
A.Rem en W»Fleumer.

1

t

Ter voldoening aan Uw opdracht,vervat in uw onderschrift dd*li
April 1947 No.79 Geheim,en naar aanleiding van het schrijven dd.9
April 1947 NO.B.X.B. 13O47 van het Hoofd van den C.V.D.te den Haag,
inzake bovenstaand onderwerp,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hieromtrent het navolgende te berichten.
le.Aletta Rem,geboren te Wormer 31 Juli 1903,van beroep winkelbediende (manufacturenzaak)wonende te Wormerveer,Voltastraat Nb.7,leesft
in concubinaat mett
Se.Willem Fleuraer,geboren te K^ommenie 37 Februari 1901, van beroep
manufacturier,doch thans werkzaam als meubelmaker op de meubelfabriek "De Hfiehöek" te Wormerveer^Wandelweg 25,w$nende te Wormerveer,Volta.straat Mb.7.
Beide personen bezitten den staat van Nederlander.Zij zijn vegetamfe*
r-itr* en geheelonthouders (lid van den A.G.O. B.)
Het is hier niet bekend of deze personen aangesloten zijn bij de C.
P.M.,doch wel is bekend»dat zij met de C.P.N.sympathiseeren
Aletta Rem,reist ieder dag per trein naar Veleentwaar zij haar beroep uitoefent bij den manufacturier Rem(Velsen Noord,Wijkerstraa-tweg)wiens familie bekend staat als Communist.
Zij staan te Wormerveer bekend als rustige raensehen en van eenige
activiteit op politiek gebied,bleek tot nu toe niet veel.
Het zijn meer idealisten,die overigens onschadelijk zijn»
Omtrent opleiding,politieke ftoctie enz.enz.is hier niets bekend»
Het is hier wel bekendrdat zij z,ich bewegen ©p het terrein van de
Wereld vredes actie.
Be Adjudant;
wnd.Afdeelingscommandant.
R.Ci

BIJKSPOLITIS.
G E W E S T - A'DAM.
DlSmci AMSIEHPAM.
C 'o"~ö m a n d a n t ,
Ho.79.
GEHEIM.PSBSOOHLIJK.

Geaicn en doorgezonden aan het Hoofö
van den Centralen Veiligheidsdienst te
*s-GraTenhage, zulks in antwoord op diens
schrijven van 9 April 1947, ïïo.B.l.B.
13047.
Amsterdam, l Mei 1947,
De Majoor,
Districts-Gommandant,

an Steonis.

POLITIEPHE6IDENS.
TE HAARLEM
o. I.D.4/1947
Bericht op brief

NO. BX. 12066

HAARLE
Volgno.

2 MQ 1947

Naar aanleiding
Qndor-

g-bdagaJul
"~S^T~ VaD Uw terzl'd
vermelden brief, heb ik de eer U hierbij te doeijj&ogkomen het
tWBoawwbaal.
No. ID
•ane,
rapport

Typ: RW
Oolli

C
Centrala"

«« t.

BUR^A' J B
POLITIE HAARLEM

Afd.Inlichtingendienst
Ho. I.D. 4/1947

Nummer :

R A

•

,Pf)ïh,$; R i j

L^

3 MR! iQtf

In verband met den brief van liet Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, dd. ±9 Blaart 1947, Ito. B.X, 12066, houdende veraoek om inlichtingen betreffende de in bedoeld schrijven vermelde
personen, hun politieke oriënteering en de actie van de werkgroep
van de "Radicaal Papifisten", rapporteert de ondergeteekende,CORMLIS
PIERRE LQDEWIKÜS. WEUTEBOOI, agent van gemeentepolitie t e' Haarlem, tevens
onbezoldigd Rijksveldwachter, het volgende»
l* -*-—"

\Afci AffgEE RIflZES'BE JQIfr.

•

- • ..

;

geboren te Zutphen 7 Maart Ib83, van Nederlandsohè nationaliteit, predikant, woont te Haarlem, Wêaterhoutpark la. Op 2 November 1910 huwde hij
te Brussel met KATO IBELTJÊ EBKMM, welk huwelijk.-op .7 Januari 1934
door scheiding werd ontbonden. Thans is hij-sedert 26 Mei 1942 gehuwd
met ELIZE MARMEIJEE,geboren té Utrecht 7 Januari Ib84» Hoewel predikant,
staat hij buiten kerkelijk verband. Hij staat aan het Hoofd van het door
hem gestichte "Open Êeligieuze Genootschap"-, gevestigd op voprnoemd
adres» Dit genootschap telt + 200 leden. Blijkens bekomen inlichtingen i
was Ds. de Jong ongeveer 35 .jaar geleden een volgeling. van.is.Bart de
Ligt» Deze man zou anarchist zijn geweest en thans in het buitenland
vertoeven*. Hoewel geen lid van de G.P.Ju. is hij toch sterk, links georiën
teerd, aldus de verklaring van Ds.Burger te Heemstede. Zijn naam komt
niet voor in de administratie van- de Politie of. P.H.A., alhier*
2. J****

LftA JURJËir HOÓGEVEEffl.

geboren te Ooststellingwerf Cïr.79 Juli 1902, vap. Nederlandsche
nationaliteit, kantoorbediende, woont sedert 11 December'l935 te Haarlem, Middeulaari 117, komende uit de'gemeente v'elsen, Hijoi8 Blijkens
de registers vaa het bureau van Bevolking alhier op 21 Octobér 1936
gescheiden van ROÉKJE VEENSTEA, 43 jaar- oud. Thans is hij sedert 25
November 1943 gehuwd met HEHDRIKA JÜHAUflA IS DEN BERKEN, geboren te
Amsterdam 14 Mei 1099* Hij is penningmeester, van de"werkgroep."De
Radicaal Pacifisten"; Zijn politieke gezindheid is niét. vastgesteld
kunnen worden. Het echtpaar staat als zeer "gesloten" bekend en bemoeit
zich met niemand in de buurt, waar het woont. De man belijdt geen godsdienst. Zijn naam komt niet voor in de administratie van de Politie óf
P.R.A. alhier. ;
• L
3. ^*—«*

ffiKILLEM

VISSER.

geboren te Zwolle 30 September 1920, van JJederlandsche nationaliteit,
studeert te Delft. Hij werd blijkens de registers van het bureau van
bevolking te Haarlem op 25 November 1946 uit deaem gemeente afgevoerd
naar Delft, Lipkenstraat 30. Hij is de zoon van WILLSM CORl^ELlS VISSER,
geboren te Utrecht 20 December 1083 en IBÏTIKJEN. KM EP S TRA, geboren te
Leeuwarden 20 Mei 1890. Dezenwóneh té Haarlem, Planétenpleiii'33» W.
VISSER eerstgenoemd is Ie secretaris van."De*Radioaal Pacifisten". Hij,
-zoowel als zijn ouders, zijn leden van de.secte,;het "Open Religieuae
Genootschap". Hij sympathiseert met de beginselen van de Partij van den
Arbeid. Zijn haam komt alhier niet voor in de administratie van de
Politie of P.R.A. «ife*«r. ,
:
4» T-'

*

uX%ATHARMIJS PAULUS HOEIQSMA.. ,

geboren te Idaarderadeei (Fr.) 9 Mei 1909, vah Wèderiandsphe nationaliteit, predikant, woont *te Heemstede, iTrans Schubêrtlaaji 57» Hij is te
Heerenveen gehuwd op 23 September 1936 met AJTNJl VAN DER ZWAAG-, geboren
te üpsterlahd 17 Augustus 1909» Ds.Hoekema is blijkens bekomen inlichtingen uit den aard van zijn geloof anti-militairist. Hij'wordt
geschetst als een nobel persoon, die geen revolutionnaire gedachten
naar voren zal brengen. Hij is lid van de Partij van den Arbeid. Zijn
naam komt alhier niet voorwin de administratie van de Politie of
P.R.A. Voorts aij nog vermeld, dat het algemeen secretariaat van de
Algemeene Nederlandsche Vredesactie Actie wordt waargenomen door:

MARIA PELGRIM, geboren te Amsterdam lö Februari 1904,
van Nederlandsche nationaliteit, wonende te Heemstede Paulus
Potteréfcraa-t 5* Zi3 is gehuwd met ÏHOMAS VAN HUYSTEE, geboren
te Amsterdam 10 December 1905» 2ij stelt zich uit humanistisch
,
oogpunt bezien, tegen het militairisme» Zij is, voorzoover uit het
onderzoek is kunnen blieken, geen lid van eenige politieke partij
of beweging. 2ij komt niet voor in'de administratie van de Politie
of Politieke Recherche Afdeeling Haarlem. Momenteel wordt door het
bestuur van de "Radicaal Pacifisten" afd. Haarlem geen actie gevoerd. Senmaal is door het bestuur van vorengenoemde afdeeling een
lesing georganiseerd, waarbij het woord zou worden gevoerd door
Dr.J.B.Th. HUGlSKHuLTZ. Daar deze leaing slechts door een tiental
pjersonen bezocht werd is sindsdien geen verdere actie gevoerd.
Wellicht ten overvloede volgt hier het voorloopig bestuur van de
Algemeene Kederlandsche Vredesactie.
Beginselverklaring en Boelstelling der Stichting "Algemeene üederlandsohe Vredésactia" (A.N.V.A.).Beginsel en doel zijn in artikel I
als volgt omschreven.
De Stichting A.N.V.A. wil allen vereenigen, die den oorlog veroordeelen als internationale misdaad en die erkennen, dat hieruit de
plicht voortvloeit om te streven naar een op gerechtigheid gerj ^te
wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten. De acties van do
A*N.V.A. zullen o.a. gevoerd worden door werkgroepen. Het"orgaan van
dé A.N.V.A. is het maandblad "Vredesactie**,
Redactie-en administratie van Slingelandstraat 60 te 's-öravenhage.
/ Ie Redacteur Torn Rot, vermoedelijk wonende te Amsterdam. Deze zou
anarchist zijn. Voorloopig bestuur A.N.V.A.;
X 1. Ir. C,C.J. de l'Espinasse, Leuvenschestraat 41, Scheveningen.
2. Mevr. J. van Wijk-Eriks, Bijweglaan ;51, Bennebroek.
Dr. Willem Johaunes Jong, geboren te 'Leiden 5 Augustus 1905, Ned.
Geoloog, gehuwd met Suaanna Maria Huisman, geboren te Leiderdorp
8 April 1905, wonende te Heemstede ürchideeënlaan 2%
/ 4. Drs;G.J. de Voogd, Bentinckstraat 146, Den Haag.
5. Ds. J.B.Th. Hugenholtz, Ammerstol,'Z.H* Dege is secretaris* penni
meester en een der belangrijkste figuren van de A.N.v.A.
Werkgroep:
•
, Algemeene Jongeren Vredesactie:
/ 6. Secretaresse: Mej. Toos (Gatharina) Koedam, wonende Oosteinde 26
Amsterdam.
Onderzoek oorlogszakens
/ Secretaris Ir. l'Espinasse; vorengenoemd*
Opvoeding en Vrede:
\\ 7. D.van Beneveld, SchepeJ'straat 74, Rotterd
Jers en Vrede:
/'&• DS. dph.P.van Mullem, te Bde.
' Radicaal-Pacifisme:
, "
/ 9. Siëm Kaper, ïroelstrakade 156 Zaandam.(Zou ariarchist aijn).
Voorlichtingsdienst voor gewetensbezwaren militairen krijgsdienst:
Jannetje Wièurtjé Eriks, geboren te Hoorn 6 September 1908, gehuwd
met Jan Hendrik van Wijk, geboren te Amsterdam 2 Juni 1907, wonende
te Bennebroek, Bijweglaan 31» vorengenoemd.
Wereld Feder-atae Beweging»
Secretaris Ds. Hügenholta, vorengenoemd.
Voorts is mij nog gebleken, dat het A.N.V.A. door verkoop van zg»
steunbonnen gelden inzamelt, welke gelden worden gebruikt voor hulpverleening, *eve»f a|ua gezinnen "van dienstweigeraars, ïevens is nog
gebleken, "dat geneeiade organisatie aan dienstweigeraars, die in
Nieuwealuig verblijveïx, versnaperingen doet toekomen, in den vorm
tabak, chocolade enz. Kort» geleden, de;l juiste;;, datum is niet beken
geworden, is door ciezë organisatie ook een aantal burgerpantalons
aan genoemde dienstweigeraars toegezonden*

Typ: RW
Go 11 j
Haarlem, 23 April 1947
Dé rapporteur,
01 .
C.Heuteboom.
Gezien:
Haarlei, 3 O APR. 1947
De Commissaris van Politie,
wnd.K.orpgchef,
J. Fontijne.

POLITIE
TE

HEEMSTEDE,

HEEMSTEDE.

oss.

No.

26 April X94^

Verzoeke bij de beantwoording den datum en het
nummer van dezen brief aan te halen.

ONDERWERP: inllcllting<,n
Dr.1.J.Jong te Heemstede

GETAL

BIJLAGEN:

Haar aanleiding van Uw Genei® schrijven No* B.X.B.
13047* d. d. 8 April 194f* houdende een verzoek OÏH inlichtingen
o"t&ï;I2^ J7»J,J0a£» wQnen<|e te Heemstede, öreliideeenlaan 13* hel) ik
de eer.. U het $at%ljgezïiH3.e rtö
loog leeraar aardrijfcskun^iè, wonende te Heemstede, Qre&ideeenlaan
13 vestigde zich op 16 .&ugiastti3 1935 $•& deze gemeente, komende
van Zuilen. Hij is gehuwd jen heeft 3 kinderen. Godsdienst - geen.
Hij was lid van den vooraiaJLigen B$ad van Illegaliteit en heeft
zieh in bezettingstijd als] goed Nederlander gedragen* In kringen,
waarin hij verkeert wordt &|=j beschreven als zeer geleerd. Hij
is een vooruitstrevend pacifist. Hij is verbosdlp aan het KenneiHet Ljceum te Haarlem. Zijk naam koat in de poliiie-administratiej
alhier niet voor wegens eejaig atrafbaar feit.
De Inspeoteur van Politie,

Aan den Heer

Hoofd vaa den

(jentralen Veiligheidsdienst te 's-6ravenhage.-

POLITIE
TE

HEEMSTEDE,

HEEMSTEDE.

GEHEIM.
Doss.
No.

26 April 1947.

Verzoeke bij de beantwoording den datum en het
nummer van dezen brief aan te halen.

ONDERWERP: Inlichtingen
V Dr,W.J.Jong te Heemstede

BUREAU B
^ i w n 1Q47
GETAL BIJLAGEN:

.- .

Naar aanleiding van'Uw Geheim schrijven No. B.Z.B.
13047, d.d. 8 April 1947, houdende een verzoek om inlichtingen
over Dr .W, J. Jong, wonende te Heemstede, Orchideeënlaan 1,3, heb ik
de eer U het navolgende te berichten.
Dr.Willem Johannes Jong, geboren 5 Augustus 1905 te Leiden, geoloog leeraar aardrijkskunde, wonende te Heemstede, Orchideeënlaan
13 vestigde zich op 16 Augustus 1935 in deze gemeente, komende
van Zuilen. Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Godsdienst - geen.
Hij was lid van den voormaligen Raad van Illegaliteit en heeft
zich in bezettingstijd als goed Nederlander gedragen. In kringen,
waarin hij verkeert wordt hij beschreven als zeer geleerd. Hij
is een vooruitstrevend pacifist. Hij is verbonden aan het Kenneme$ Lyceum te Haarlem. Zijn naam komt in de politie-administratie,
alhier niet voor wegens eenig strafbaar feit.
De Inspecteur van Politie,
De Hoofd-Inspecteur van Politie

der Gemeente Hee

'

Aan den Heer Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.-

i

•DEN

I.D.
H A A G.

Doss. 62/5.

"r n iiiin iiin

mu,^

JL^__^_

UITGEBOEKf
GEHEIM.
Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale
Veiligheidsdienst, B.X.13119 Geheim van 8 April 1947, kan
worden vermeld, dat de administratie van het Maandblad
"Vredesactie" der A.W.J,A. in handen is van:
„
Willen VAN JSR HOUT, geboren te Schiedam, 10 Mei 1883,
van beroep redacteur, wonende Van Slingelandtstraat 60 te
's-Gravenhage,
Voorzover is kunnen blijken, is Van der Hout voornoemd bij geen enkele politieke partij aangesloten.

Verzonden op 6 Mei 1947*
aan:
het Hoofd van de C.V.D., alhier.

1

's GRAVBHHAGE
BEH KIJKS POLITIE,

's GBAVEHHAGE,

»•<
Volgno.

GOMMAMSAIH?,

6

Ho» 38 Geheim Pers.
Onderwerp; Inlichtingen.

'C?'

Ter voldoening aan het gestelde
in trw schrijven dd, 8 April 1947
no. B.X.B. 13047, heb ik de eer U
hierbij de gevraagde inlichtingen
aan te bieden.

c;j~:
t., ftifn» i

r:

i

D. ,,.-r •

Aan
de Heer J . C . ORABBEMDAM
te ^s G R A V E

e wnd, Districtscommandant,
namens dezen,
Be Opperwachtmeester,
J*2oer.

. H A. G B.

Javastraat no. 68.

R I J K S P O L I T I E .

BERGAMBACHT,21 April 1947.

- GOUDA.
GROEP - LüKKiilïÜffiRK. iitt. M.G3EHIM.
PQST - .BERGAMBACHT.
OlTDÏÏRtfSRP» Ds.HDGENHOLTZ .
Bijlagen : Geene .
•

GJthcim.PerB.
Ter voldoening aan het gestald»
in uw schrijven van 14 April 1947.GEHEJIM.alsmede het daarbij gevoegd* schrijven namens
den H®er JBistrictB-Coramaridant d«r Rijkspoliti« te Js-GRAVSNHA.GÏÏ,d.d.lO April 1947,Ho,38
Gsheim Pers.,betreffende opgemeld onderwerp,
heb ik de eer U het volgende te berichtenï
Johannes Bernardus Theodorus HUGjjJÏÏH'OLTZ,geboren te KATTENDIJKB(Z)14 Mei 1888,predikant,
wonende te Alï'lMBHöTOL,lekdijk 65,is lid van de
ïartij van den Arbeid.
Hij is op 2.4 Juni 1924 ingeschreven in de
gemeente AMMülKSTOL,komende uit de gemeente
,8-GRAVEN'HAQï!.
Hij belijdt den Nederland e oh. Hervormden
Godsdienst en is vrijzinnig georiënteerd.
Over het algemeen staat Ds.HUGENHOLTZ be kend om zijn humanistisch streven.

(

De Opp^rjachtmeester-Postcommandt,;
(

AAN:

d«n Heer Groepscommandant/
der Rijkspolitie

te

Gezien en doorgezonden.
De Opperwachtmeester
Gro eps command ^nt,
A. Tielemane

RIJKSPOLITIE,
DISTRICT GRONINGEN.
' -COMMANDANT/
C.I. No: 70

l

,13 Mei 1947

GEHEIM.

AAN: het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68, te *s-G R A V E . N H A G E .
ONDERWERP : PERSONALIA P .A. v. d.VELDE.

Ter voldoening aan het gestelde in het schrijven
d.d.l Mei 1947,No: BZ. 14327,GEHEIM,heb ik de eer U Hoog Edel
Gestrenge beleefd het navolgende te berichten:
HPIET REIN van der VELDE,geboren te Oosterbeek,9 September 1915,
gehuwd met Wilhelmia Tesink,van beroep leeraar aan de U.L.O.School
wonende te Slochteren,D 167a,is een zeer zonderling persoon,die
gaarne overal in vertegenwoordigd is en zich veel op de voorgrond
plaatst.
Hij tracht zich overal in te dringen,is o.a.leider van een padvindersgroep te Slechter©n,terwijl zijn echtgenote leidster is van
die groep,voor de Afdeling meisjes.
Hij is Directeur van de stichting van Vrienden van de ^ederlandsc Tramwegmaatschappij,terwijl hij zelf de directie vertegenwoordigt.Voor deze stichting spreekt hij ook voor de Radio.Regionale
Omroep Noord.(R.O.N.)
Op z^jn gedrag en levenswandel valt nists aan te merken.
v.d.Veld© en zijn vrouw zijn beide de Remonstrantse godsdienst
toegedaan en op politiek terrein waren zij tijdens de bezetting
goed«Vóór de oorlog was hij bij de S,D.A.P«,maar het behoeft geen
verwondering te wekken als hij plotseling Communist wordt,of indien er weer een nieuwe partij komt met andere leuzen dat hij
daar lid van wordt en zich opgeeft als propagandist.
Zijn financiële omstandigheden zijn goed.Zijn gezinsleven is
goed,doch heeft geen kinderen.
Zijn vader wonende te Velp was indertijd ook lid van de S.D.A.P.
en voor zover mij bekend onderwijzer ter plaatse.Ook deze doet
j
in omgang zeer zondepling aan.
.
'
Zijn schoonouders "wonende te Oosterbeek,zijn zeer goede eenvoudige mensehen,terwijl zijn schoonvader het loodgietersbedrijf uit-j
oefent*
j
Het is geen net gezin,zijn echtgenote heeft een slordig beheer
over haar huishouding.
Hij is zeer goed ontwikkeld en heeft verschillende akten op
onderwijs gebied,is een begaafd spreker en weet zijn hoorders wel
te trekken.
Hij is bij zijn collega's niet gezien,vanwege zijn zonderlinge
houding.
Met ingang van l Augustus 1947 is hij benoemd als leeraar aan
de U.L.O. School ta °ldenzaal,zodat hij dan de gemeente Slochteren gaat verlaten.
De gemeenten waaruit hij is afgeschreven zijn Renkum,Zierikzee,
Sliedracht en Groningen.
De Majoor,
Distrjlqt scommandant:
J «Bj»4l?HJttiöl ingh.,.

}

GEMEENTE-POLITIE
VAN

APELDOORN
No. 106

APELDOORN,
21
Me:
Telefoon K 6760-4041

GEHEIM.

Antwoord op schrijven van:

N;N:.
i---.;;m:

Bijlagen:

..-
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Onderwerp: Werkgroep Radicaal Pacifisten
inlichtingen Ds. W.Holwerda.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 16
Mei 1947, no. BX.15255, Geheim, betreffende personalia
Ds. Holwerda, heb ik de eer U te berichten dat
Holwerda voornoemd is genaamd;
Wieger Holwerda, geboren te Oostdongeradeel (Fr.)
2 Augustus 1903, wonende te Apeldoorn, Huygenslaan 3*
Holwerda, die op 21 Juni 1940 in deze gemeente werd inge schreven.,komende van Leeuwarderadeel
is hier voorganger van de Zevende Dagadventisten.
Tot dusver is niet kunnen blijken dat hij
in het openbaar, in politiek opzicht op de voorgrond
treedt.
Hij is gehuwd en heeft 3 minderjarige kinderen.
PEB.

De commissaris van politie,

,'J.S. de Jong.)

AAN DEN HEER Hoof d van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 s-G

R A V B N H A G E.
Model G 14

16 Uffi

HB.

f-.

' TV. 3

personalia
Ik moge U verzoeken mij zo uitvoerig mogelijk te
willen doen inlichten omtrent de personalia van Ds.Holwerda, wonende te Apeldoorn, die op het Paescongres van
de Werkgroep van Padlcaal Pacifisten, gehouden in Uwe
gemeente op 6 «$•#. April 1947, gekozen werd tot -hoofdbestuurslid dezer Werkgroep.
HIT HOOFD VAN DE CENTRALE
,
vTCILIGHEIDSDlHfST
,dh
namens deze:

De Heer Commissaris v.?olitie
te
APELDOORN.
Coll.: *•# .

Volgno.

GEMEENT.E-POLITIE
VAN

APELDOORN

°- 98 -*

APELDOORN,

21

Telefoon K 6760-4041

Me

l 3 MEI 19.V •
«47

GEHEIM.

Antwoord op schrijven van:

Bijlagen:

Onderwerp: inlichtingen omtrent
F. Wensveen te Apeldoorn.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 29
April 1947, no. 14336, Geheim, betreffende Sisco
Wensveen en het daarbij gevoegde afschrift van een
persbericht uit het weekblad "De Vlam" heb ik de eer
UEdelGestrenge te berichten dat Fransiscus (niet Sisco)
Wensveen, geboren te Utrecht 26 Juli 1912, in deze gemeente werd ingeschreven op 26 April 1939 komende van
Epe, thans wonende Hogekampweg no.57 te Apeldoorn.
Wensveen voornoemd die te Apeldoorn zelfstandig het beroep van kleermaker uitoefent, is volgens
bekomen inlichtingen op politiek gebied communistisch
georiënteerd, hoewel niet is kunnen blijken dat hij
lid is van de C.P.N.
Tevens staat hij sympathiserend tegenover
elke actie die strijd voert tegen de oorlog.
Vari enige daadwerkelijke communistische activiteit is
dezerzijds echter niets gebleken.
PEB.

De commissaris van politie,

(J. S. de Jong.)

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E .
Model G 14

2 April

7o

MC. 130?7.":iiii=i"
E.P.

i

Pisb.2.

personalia G, Pothuis-Snit»
I;: ro;-;o U verdoekenf :-Ij, naar aanleiding van een bericht in "de
Yl^n" van 2 2-3-1D 47» betreffende Medewerkers aan iiwt liaan ublad
der A.H.y.A.n Vredesactie", zoo uitvoarifï nugelijl te -./iller
doen inlichten omtrent Mevr. 0. Potirais-oiiit, -wonoudG te juas
^É

_.

...

JffiT HOOPÏ) VAJÏ DJil-i CSKT'RAIKK

Aan
.
Den Heer Hoofdcommissaris van Politie»

Haraens de a en t

te
AMSTERDAM*
Ooll. dE.

J.G.

DflSS. N«.:
CRT.:

D ATVM:.
***.:

LEEST EN VERSPREIDT

VR^DESACTIE
, V>%v* '

Maandblad van de ANVA
'£\
en werkgroepen (o.a. werk\'"~"~"---~^
groepen Rad. Pac., AJVA)
In Wt MaartnïïfïrmetJ)ij dragen van
KaB^^HBIraEiBeyer, E. Meursing

Per nummer 12 ets, abóttnement ƒ 2,— p. jaar.
Leden ANVA gratis.
Administratie': v. Slingelandtstr. 60, Den Haag.

21 Met

$.X, 153144

«en.

"Opvoeding en Trede*1.
0ndfr verwijzing naar bijgaand afschrift van eea
peratysrieht alt l*yredesa«1bif1'» orgaaa vsa de Alg»!fed.Tredesaclif van Apri| 1947» ®o^ ik ü verdoeken mi^ ao aitvoerig
ao|»ii^k oaireöt *öpvoedj|iig ea Trede" te willen doen inlich ten» alemede dé peraonalia ,-l» doen verschaffen van W.P.Boer t
wonende te Rotterdaia-H»Gord«lweg 36»
»
l
(i

Het Hoofd van de
CSKÏfiALE
Namens deae
J.G.Crabbendaa.

Aan*

De Heer Hoofdcommlssaria van Politi«
t. H O ï I E fi D A M .

\ ^f

<:\t schroom, waag ik mij aan een onderwerp,

tijd als een "Onderwijsnode" beschouwd kan worden, ïooh is
vernieuwing nodig en de evolutie toont ons aan, dat ver nieuwingen op alle gebied steeds eeuwen door hebben plaats
gehad.
Ziet maar naar onze moderne wereld, vergeleken bij de Batavieren zijn wij toch langzaam aan vooruit gegaan in techniek
en beschaving. De beschaving heeft zich dienstbaar gemaakt
aan de mena» maar heeft de mens zich ook dienstbaar gemaakt
aan de beschaving? Neen» want met alle uitvindingen, die de
mens tot *n hoger levenspeil moesten brengen, heeft de mens
zich verlaagd o,n een willoos werktuig te zijn van de uitvindingen zelf, waar eens de mens als heerser over gesteld was.
Dikwijls werd hij een demon, osdat de uitvindingen hem be heersten. Dat heeft de oorlog ons in die jaren wel geleerd.
Is de mens eenmaal op het hellend vlak van het onvers chili!-»
ge egoisme» dan gaat het snel omlaag en wordt hij van een
liefdeloos egoïstisch mens spoedig een sadist.
En dit moeten wij verhoedenl Willen wij opbouwers zijn van e*
nieuwe wereld, waar oorlogen, tot het verleden behoren en
de volkeren eendrachtig en ia vrede samen leven, dan moeten
wij beginnen ons zelf in handen te nemen en in dienende liefde, vrij van egoïsme, tegenover het kind en de gemeenschap
te staan» En nu koraen wij aan de vernieuwing. Vernieawing
moeten wij van onder af aan, te beginnen, bij het heel Jonge
kind, vernieuwing brengen in de geeato Want wil de wereld
hervormd worden, ao aal de geest des mensen hervormd moeten
worden. Men zegt niet voor niets* "Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst". Dus beginnen wij het kind op te voeden in de
geest van onderlinge hulpvaardigheid, vriendelijkheid ea eerbied voor al wat leeft. Leer een kind niet te doden, maar
liefde hebben voor plant, dier en mens. Laten wij voor al
het geschapene» liefde» eerbied en bewondering opwekken en
het leven als een koatbaar bezit beschouwen,^ dat niet straffeloos om wat voor reden ook vernietigd mag worden, Geef een
kind nooit oorlogsspeelgoed, soldaatjes, kanonnen, pistool -•
tjes of iets dergelijks.
Zeg niet, wat geeft dat na» het is toch maar van #ser of hout
hij kan er geen kwaad mee doen. Dat toch is een fceel verkeerde mening, want wanneer een kind het geweer of pistooitje
aanlegt op het tinnen soldantje, of aich verdekt achter een
aandhoop ojstelt, om zijn vriendjes met wie hij soldaatje
speelt z.g.n,dood te schieten, dan doodt het kind in de geest
en wordt de kiem gelegd toWe daadwerkelijke oorlog, want
spel en fantasie is voor het kind belevenis.
Zó niemand meer oorlogsspeelgoed kocht» dan aouden spoedig
de fabrikanten» dit materiaal voor betere doeleinden moeten
gebruiken.
Blind staren wij ons op onderwijsvernieuwing, wat de methode
betreft; de ziel van het kind die in de oorlogsjaren vergiftigd is geworden, door roof, moord en grof egoïsme, wordt
over het ho fd geaien. Op de vernieuwing van de geest, moeten wij ons het eerst toeleggen, wil de wereld een ander
aspect krijgen.
Leren luisteren naar eigen innerlijke stem, wat goed en
kwaad is en dan moeten wij o voeden en het kind leren aan
het goede, dat in hem is» te gehoorzamen en leren leven inaastenliefde en vrede met elkaaro
Moge de jeugd van heden» met onze hulp, het volk worden '" •
de toekomst» waar vrede en liefde overheersen*
W.P.Boer,secretarespe Opv.
Vrede, Gordelweg r
''te>

dat de laatste

•

'^
*
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'-'<t tiC^-*-"

<<--\»vv

>Vi_-LJU-v.

V"V A'

^Lt^t) u-» «
ft^

V/. P. Boer, secretaresse Opv. en
/Vrede, Gordelweg 86, Rotterd.-N,

Leren luisteren naar eigen innerlijke stem,
goed en kwaad is en dan moeten wij opvoeden en het kind leren aan het goede, dat in
hem is, te gehoorzamen en Ier-en leven in naastenliefde en vrede met elkaar.
Moge de jeugd van heden, met onze hulp, het
volk worden van de toekomst, waar vrede en
liefde overheersen.
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Badleaal Pacifisme.
een "bericht in het maandblad "Vrede s actie*»
orgaan der "Algemene Nederlandse Yre ds s act ie "j zou in de g^ Böente Aalsmeer een plaatselijke afdeling ai j n opgericht der
werkgroep "Radicaal Pacifisme*.
Ik moge U verzoeke-a naar de werkzaaaiheden dezer af de ling een onderzoek te willen doen instellen.
De resultaten van het onderzoek aal ik gaarne van ü ver
neiaen» zo tnogelijk ,uet de personalia der "bestuursleden der plaatse
lijke afdeling.
\n i

Het Hoofd van de

CEKTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Namens deze t
,De Heer Districtaconimandant der
Bijkepolitie te ±^±±^±±±
Coll*

J«G.Crabbendani«

22 Mei
B.X.15447*.

3m.

GEHglM,
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Badicaal Pacifisme.
Blij ens een "bericht in het maandblad HVredesactie1*,
orgaan der "Algemtae Nederlandse Vredesaetiewt aoa ia de ge ffleeiite *s-Gravenhage een pla: tgelijke afdeling zijn opgericht
de^ werkgroep "Radicaal Pacifisme*.
Ik moge Ü verzoeken naar de werkzaamheden dezer af deling een ooderaoek te willen doen instellen.
Be resultaten van het onderzoek aal ik gaarne van U
Yetnemeöj *o mogelijk oaet de personalia der 'bestuursleden der
plaatselijke afdeling.
Het Hoofd van dB
CESÏRALE VMLIGKKIDSDIEBSI
K amen s deze:
lans
Be Heer Hoofdcommissaris van
Politie te »BColli

J * G.Crabbendam.

7.

21 Mei
B.X.15447.

3 m.

m. 3

IL/

Radicaal Pacifisme.
Blijkens een bericht in het maandblad "Vredeaaetie*,
orgaan der *Algeme#ne Hederlandse Vredesactie% zoa in de gemeente
Amaterdau een plaatselijke afdeling aijn opgericht der werkgroep
«Hadicaal Pacifisme".
/
Ik moge ü veraoekea naar de werkzaaEBheden dezer afdeling eea
onderzoek t* willen doen instellen,
Be resultaten van tiet onderzoek aal ik gaarne van ïï vernemen,
20 mogelijk met de personalia derbestuarsleden der plaatselijke
afdeling.
Het Hoofd van de
Namens deae:
33e Heer Hoofdoommiss aria van
Politie te A M sTï E H 33 A M.
Coll:

J.S.Crabbendam.

22 Mei
1.115447.
Sa.

MN.3
*

Radcaal Pacifisme,
een beric&t in het maandblad rtVredesactie"
orgaan der "Algemene Nederlandse Vredesactie", aoa in de ge -i
meente Apeldoora een plaatselijke afdeling aijn^opgericht der
werkgroep "Radicaal Pacifisme1*.
Ifc BOige U verzoeken naar de werkaaaaheden deaer af «•
deling een onderaoeit te willen doen instellen.
Be resultaten van het 'onderaoelc .aal Üc gaarne van U
Yernemea» zo taogelijk met de personalia der bestuursleden der
plaatselijke afdeling.
Het Hoofd van de
CEFffiALS

Namens
commissaris van Politie
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AAN Ds J. B. Th. Hugenholtz,
W.n. Secr.-Panningmaester ANVA

AMMERSTOL (Z.H.)
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Ondergetekende wenst toe te treden tot de Algemene Nederlandse
Vredes Actie met g r a t i s toezending van het maandblad
„Vredesactie".
Naam

;

-

Voornamen
Beroep

.,

".

Woonplaats
Nader adres

,.

-

wenst mede te werken In de Werkgroep

(Hier vuile men de naam van een bestaande Werkgroep In)

wenst een jaarabonnement op „Vredesactie" orgaan van de ANVA,
tegen betaling van f 2,~~
zal een bedrag van f
als jaarl. contributie overmaken
(per postwissel, per giro No. 123046 Ds. J. B. Tk. Hugenholtz,
Ammerstol).
Datum:

Handtekening

Tl
Stichting „Algemene Nederlandse Vredes
Actie", de A.N.V.A., wil allen verenigen,
die de 'oorlog veroordelen als een internationale misdaad en dié erkennen, dat hieruit
de plicht voortvloeit om te streven naar een
op gerechtigheid gerichte wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten,

(Art. l der Statuten)

Lidmaatschap.
Men geeft zich op als lid bij het Secretariaat te Ammerstol,
De minimum-contributie bedraagt ƒ 2.50
per jaar (l Jan.-31 Dec.). Men betale naar
draagkracht.
Leden ontvangen het
„Vredesactie" gratis.

verenigingsorgaan

Gezinsleden (welke geen orgaan ontvangen)
betalen halve contributie.
Abonnement.
Het abonnement op „Vredesactie", het orgaan der vereniging, bedraagt voor nietleden ƒ 2,— bij vooruitbetaling.
Betalingen storte mèh op girorek. 4451",
Penningmeester Stichting „Algemene Nederlandse Vredesactie" A.N.V.A., Ammerstol.

BESTELKAART

Ds J. B. Th. Hugenholtz
Administratie „VREDESACTIE'

Ammerstol (Z.H.)

Stichting „Algemene Nederlandse Vredes
Actie", de A.N.V.A., wil allen verenigen,
die de oorlog veroordelen als een internationale misdaad en die erkennen, dat hieruit
de plicht voortvloeit om te streven naar een
op gerechtigheid gerichte wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten.
(Art. l der Statuten)
Lidmaatschap.

Men geeft zich op als lid bjj het Secretariaat te Ammerstol.
De minimum-contributie bedraagt ƒ 2.50
per jaar (l Jan.-31 Deo.). Men betale naar
draagkracht.
Leden ontvangen het verenigingsorgaan
„Vredesactie" gratis.
Gezinsleden (welke geen orgaan ontvangen)
betalen halve contributie.
Abonnement.

Het abonnement op „Vredesactie", het orgaan der vereniging, bedraagt voor nietleden ƒ 2,— bfl vooruitbetaling.
Betalingen storte men op girorek. 44512',
Penningmeester Stichting „Algemene Nederlandse Vredesactie" A.N.V.A,, Ammerstol.

Ondergetekende geeft zich hierbij op als abonné van „Vredesactie"
tegen de prjjs van ƒ 2.— per jaar.

NAAM;
/

ADRES:
WOONPLAATS:

Opgave is ook mogelijk door vooruitbetaling op girorekening 445129
Penningmeester Stichting „Algemene Nederlandse Vredesactie"
A.N.V.A., Ammerstol.

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM
No. LD. 1473-20-47
Uw brief: B.X. 13057.
Onderwerp:

.Amsterdam, 23 Mei 1947.

Personalia C.Pothuis-Smit.
/ N"i

Bijlagen:
GEHEIM.
In antwoord op bovenbedoeld schrijven d.d.2 April 1947
kan het volgende worden medegedeeld;
In het Bevolkingsregister te Amsterdam is ingeschreven:
Wllhelmina Garplina Benjamina SMIT,
geboren te Amsterdam, 1^-ïVbruari ~1872, zond er beroep,wonende ;Amsteldijk 13/1 te Amsterdam.Zij was echtgenote
van Samuel Pothuis,overleden in 1937*
Blijkens de Politieadministratie te Amsterdam zijn door
haar in 1935 vragen gesteld aan de desbetreffende Minister betreffende wapenvervoer naar Abessynie met Nederlandse schepen^naar aanleiding waarvan te Amsterdam een
onderzoek is ingesteld bij diverse in aanmerking komende
scheepvaartmaatschappijen.

7

Zij woonde voor de oorlog in Amsterdam,is later vertrokken
en heeft zich op 5 Juni 1945 weder te Amsterdam gevestigd,
komende van Gouda,Haar man was tijdens zijn leven vele
jaren bestuurslid van de Amsterdamse Bestuurdersbond en
maakte deel uit van het partijbestuur van de voormalige
S.D.A.P.Zij is een van de piojaniersters van de Bond van
Sociaal Democratische Vrouwenbewegingen en als aoöanig
hiervan vertegenwoordigster in het partijbestuur van de
S.D.A.P.Zij maakte deel uit van diverse commissies o.a.
de Ontwapeningscommissie yan de S«D.A*l'.,was derhalve
voorstander van de eenzijdige ontwapening en de instelling j
van een politieleger.Gedurende eaaige tijd is zij lid gev •:.j
geweest van een der Kamers van de Staten Generaal.
'

Verzonden aan; Hfd.C.V.D. 's Gravenhage

Aan

G-2.

BX. 16818.
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Waar Be sisters International»
Hierbij moge ik U verzoeken mij wel te willen doefa inlichten omtrent J .SMIT sn' T .SMIT-DIJKSTRA, belden wonende te Leeuwarden, die
lid zijn van het bestuur der Afdeling Nederland van de "War Heslsters
zijn belden lid der Werkgroep "Radicaal Pacifisme**
van de Algemene Nederlandse Vredesactie*
BIT HOOFD TM m CEItKAK

namezu deze*

. urt
*

leer Couauissarls van Politie

1*1 l U WA S D E H.

J «G .Crabbendam*

3 Juni
l/'1"

B2.16819
Sa.

7.

STD.S.

G E H E I M.»

War Résisters International.
Hierbij Boge ifc U verzoeken mij wel te willen doen inlichten
omtrent BEP KtSBSLBLOM BEIJER - YAN im BEHGH VAM KYSIl^&A. wonende
te Rotterdam, die bestuurslid J.s der Afdeling Nederland van de wWar
Résisters International"»
,

HET HOOFD TAH EE

naiaens deze;
AAK:
de Beer Hoofdcommissaris van
Politie
xt O T T E R D
üoll.ï ^

J«ö»Grabbendam.

POLITIE LEEUWARDEN.
No. 126

Litt.Kab.Typ. A.

LEEUWARDEN

Veilig
Javastraat
te
is G R A V E N H

Aan den: Heer Hoofd V.d,
War Résisters
Onderwerp; Int ernat i onal
Antwoord op Uw schrijven van
Bijlagen:

f

3.6.1947. Ho. BX-168

gene.

In antwoord op Uw boven aang'
ven, heb ik de eer U het volgende te berichten:
Johannes Smit, geboren te Terschelling, 24 Kaart
1916, van beroep onderwijzer, wonende Leeuwrikstr.,
176 alhier, is voorzitter i?an de Internationale
Socialistische Beweging, afd. Leeuwarden*
Hij sprak in de openbare vergadering voor jongeren
in "Zalen Schaaf" op 8 December 1945. Deze beweging treedt hier niet op de voorgrond, doch is
meer een losse groep van lezers van "De Vlam".
Smit was voor de oorlog onderwijzer. Daarna was
hij werkzaam bij de Algmene Friesche Levensverse- j
kering, waar hij om zijn werk wel werd gewaardeerd
doch hij kon zich niet niet het daar geldende ka- !
pitalistische loonstelsel verenigen. Na de oorlog
kreeg hij een betrekking bij het dagblad "Het
j
Vrije Volk", waarvan hij thans redacteur is.
Zijn echtgenote Trijntje Dijkstra, geboren te
arden, 14 October 1915, is lid van het partijbestuur van de P.v.d.A. Zij draagt nog steeds het
gebroken geweertje.
Beiden staan bekend als uiterst links terwijl zij
radicaal-anti-militairistisch zijn.
Overigens staan zij gunstig bekend en zijn zij
bij hun partijgenoten zeer populair.
De Commissaris van Politie,
U C-

\d schrij-

Voïgno.

IÏÏLI GHTlllGSm) IÏÏUST

1 7 JUM W

R O T T S H D A M
I .D. Mb.

ACD////.

606.

Rotterdam, 10 Jam i 1947.

G 2 HS IM

7

In antwoord op l»r s c h r i j v e n Uo. B.X. 16819,
d.d. 3 Juni 1947 wordt be.richt, dat de personalia van
de daarin genoemde vrouw luiden»

van den Bergh van Bysinga, Lamberta Martina,
geboren 14-7-1907 te Oss, echtgenote van? Mispelblom Bei j er
Hendrik Jan, geboren 27-4-1896 te Arnhem, Rem. Predikant,
beiden wonende van 31 ingelandtlaan 27 te Rofcterdam-Hillegersberg.
Beiden bewegen zich op anti-militairiatisch
terrein.
,
Van hem is hier/het volgende bekend»
September 1945 Lid v-an de redactie van "De Vlam"»
Spreker in vergddering van "De Vlam" te
25-10-1945
Leiden.
Januari 1946
Vroeg in verschillende dagbladen per advert e n t i e adhaesie-betuigingen met z i j n protest tegen uitzending van de lichting 1945
naar Indi'ê. Hieruit vloeide v o o r t het "Comité tot voorlichting van gewetensbezwaarden inzake de krijgsdienst ( V . G . K . ) .
30-7-1946
Spr. in protestmeting van de Efed. Bond van
Militairen te Rotterdam tegen uitzending
van dienstplichtigen naar Indonesië.
Januari 1947
Voorzitter van het " I n s t i t u u t v o o r Volksontwikkeling" te Rotterdam. Zou vermoedelijk
eerstdaags toetreden tot de Partij van de
Arbeid,
Haar naam komt v o o r in de aankondiging van het
"Vlamkamp 1947" als medewerkster aan het
"Pamiliekamp". Zie b l z . 11 van "De Vlam"
van 6-6-1947.
Tenslotte zij vermeld, dat de zoon Brik, wonende te Amsterdam, p/a M. Angelostraat 60^, verdere personalia onbekend, op 28-5-1947 door de Krijgsraad te Rotterdam t . z . v . dienstweigering werd veroordeeld tot een jaar
voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 3
jaar en met de bepaling, dat hij zich gedurende die periode
zal gedragen volgens aanwijzingen van de Auditeur Militair.
VBRZONEBIT
HOOFD dTWTRALS VBILICrHÏÏIDSDISNST

Javastraat 68 te « s -

POLITIE NAARDEN
Verzoeke bij beantwoording dat
en nummer te vermelden
'

TELEFOON 5.5.5.5

Kab. NO. 1739.W7
Onderwerp: Inlichtingen.
Bijlage:

gene

Uw.schr. dd«
Ho.BX 14328
(

Ojer voldoening aan Uw verzoek, vervat in Uw jbovenaangehaald schrijven, heb ik
de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten.
De in Uw schrijven genoemde persoon
is genaamd:
ADRIANA EBIZA van SI2BEDBH, geboren te AmsterSfovembe r 1897.
3ij was gehuwd met Anthonius Philippus van Aken.(overleden). Thans is zij gehuwd
met Frits van der Heulen.
Zij vestigde zich op 16 Mei 1936 te
's Gravenhage, komende van Batavia H.I. Op
16 October 1943 vestigde zij ssich in deze gemeente op het adres Joh.Schoonderbeeklaan Ho.
12f komende van is Gravenhage.
Strafrechtelijk komt zij in mijne
politie-administratie niet voor. Evenmin komt
zij voor in de Karthotheek van de P,R.A. te
Hilversum afd.Naarden.
Blijkens bekomen inlichtingen gaan
haar ideeën uit naar de Bellamy vereniging.
Zij doet ook veel aan vredeswerk.
De Inspecteur van Politie,

Aug.Jacobs
Aan

d« Centrale Veiligheidsdienst
Jaya.st.raat ^o.68
«a...G..a...A...y.E..N..H A G E

f UITGEBOEK1
Aard v. h. stuk

Soort correspondentie

/

(V/O/T)

Lp/Exp
Agt-nr.

tQ«g«lftt«n post

ERTROUWELIJK

CENSUURR A P P O R T

22

Aatl»

Dd.

Datum (Cp,datum v.poststempel)

GEADRESSEERDE:

AFZENDER:

N r.

Kaeaiggtr.il
Taal

Vo7gno.

-.5 JUNM9J?

ADRES:
(Gq. plaats v. terpostbezorging)

Vorige

Nadere behandeling van .het stuk: .

Insgmtles, aa» welke dit rapport wordt gezonden:

,

Aangehouden / Voorl. aangehouden / Vrijgegeven
Terug afzender / Bijgevoegd / Gefotografeerd
't rf»jgji.i

' Kantoor/Groep

-Afd./Tafcl

"Controle

Censor- — -

Datum, waarop gecensureerd:

Medewerking aan:

ir
ONDERWERP

'BDP-TAU C

ACTIE fEN

YAK

t m &**

«*«r«*arl0 i»

' ' «wi

OTITSLAJIB.

aörte l*!

' "
«»
k* f?

««r fcceker » «ft

N. B. Bovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aard daarvan dient steeds in acht
te worden genomen.
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officieele instanties, voor welke zij van
belang kan worden geacht.

v

ü

11 Juni

'/
l

B.17047.
Sm.

T£»3.

GEHEIM*

Algemene Jongeren Vredesactie.
Hierbij moge ik tJ verzoeken mij wel te willen doen inlichten
omtrent de personalia en politieke oriëntering van Laurens BRIKKM.AH,
wonende ïugelalaan 5S te Amsterdam.
'
Brinkman zou thans algemeen secretaris zijn oer Algemene Jongeren Vredesactie,
HET EOQJD YAB DE CEKTRAIE
VKIUGHHPSDIENST
Nameca deze:

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
t*

J.G»Crabbendam«

Volgno.

GEMEENT.E-POLITIE
^

VAN

-APELDOORN
Ho. 114.

APELDOORN,
12 JtUli
Telefoon K 6760-4041

1 3 JUW19&47.

GEHEIM

Antwoord op schrijven van: 22

Mei

t.

1

Ho. B.X. 15447.

K C'frï r;-:*' ' :

Bijlagen:

Onderwerp: Radicaal Pacifisme.

V.

Naar aanleiding van Uw schrijven, terzijde vermeld
betreffende oprichting van een plaatselijke afdeling der
werkgroep "Radicaal Pacifisme" te Apeldoorn, heb ik de eer
UEdelGestrenge te berichten, dat dezerzijds na onderzoek is
gebleken, dat in deze gemeente Inderdaad ean zodanige "Groep"
is opgericht*
De werkzaamheden van bedoelde groep bestaan tot op
heden nog alleen in het op zeer bescheiden schaal colporteren met het maandblad "Vredesactie" van de A. N. V. A.
Een bestuur is hier ter plaatse nog niet gevormd.
De belangen van de plaatselijke afdeling worden behartigd
Frans is cus Wehsveen die optreedt als secretaris.
Omtrent de volledige personalia van Wens veen
voornoemd, moge ik verwijzen naar mijn brief, houdaüe
de beantwoording van Uw schrijven d. d. 29 April 194?.
De commissaris van politie,

F.

(J.8. de Jong)
t
1

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
te
«s-GR&VENHAGB.

Model & 14

Volgno.

LD".
DVE 'N H A A G>.

19
G

Doss.62/8.

H E I M.

Uaar aanleiding van een schrijven van d
'/^ ligheidsdienst Ho.B.X. 15447 Geheim van 22 ï.le . 1947, werd
dezerzijds eeh onderzoek ingesteld en kan het volgende worden medegedeeld:
De Stichting "Algemene ITederlandse Yredes-Actie"
(A.H.V.A.) bestaat uit verschillende werkgroepen, o.a. de
werkgroep "Radiaal Pacifisme", waarvan het secretariaat gevestigd is Oranjestraat 70 te Zaandam ten huize van S.KAPER.
Dat te 's-Gravenhage een plaatselijke afdeling van genoemde
werkgroep zou zijn opgericht, is vooralsnog niet kunnen
blijken. Dezerzijds wordt betwijfeld, dat daaromtrent een
bericht zou.hebben gestaan in het maandblad "Vredesactie".

BUREAU C
Verzonden op 17 Juni 1947.
aan:

het Hoofd van de C.V.D., alhier.

l D

VoJgno.

•->

I.D.
E N H A A G .
.t fl l.. . - :

TJOSS-. 62/9.

G ji

Vj'. T

l'

JUNI W

L.

TefT^aanzien van de "Algemene Nederlandse Vredesactie".
.A..), kan het volgende worden vermeld:
De Y.'erkgroep "ïers en. Vrede" heeft de uitgave vsn de
-Vredespersdienst voorlopig moeten staken.
Op 17 eri 18 Hei 1947 is op initiatief van de werkgroep voor "Radicaal Pac.ifitfme" te Amersfoort een veekënd
georganiseerd, waar + 50 personen aanwezig zouden zijn geweest.
.
~
' •
Als inleiders hebben daar h ;t '.voord gevoerd de heren
BOLT, en NA BRUTE.
De heer Solt sprak ove-r "Opvoeding tot V r e d e " , ter'-'
h e e r ^atóiftte-' s a l c ©vsr "Sexusliteit e n O o r l o s dee --heer
.,*"*-*

f

aan:
£ rb s r e nT t e 's-Gravenhage, l ."To'vember
h ö a d e-la &&
h a t e l i j k tonende Bpte Lochem,
*th«a^
rentsz^tra^t ,"1*3"
• »!„ ^
T
van d e ' A . I T . V- A.. . welke op 13 en 20 A^rll"'!^? te'^woKLe^lQrs oei wëï"d ..gehouden,
werd een voorletfig bestuur* ssmengest&ld, bestaande uit de
navolgende person'en:
* **•
sjpap .CAAL» '*'Qa@H.d@ f® 'lermer^eer ( v o o r z i t t e r ) ;
lig- ar e ns~BRlI7 D lAiT^ onende V u ^ e l a r e g 53hs. te Amster(secretaris);
. '01 of VBLTIIAN, vonende Van V/ouv.'straat 142 III te Amsterdam ( 0 . ) (penningmeester);
Jopie
verdere personalia onbekend, ",'onende
te 's -G'ravenhage;""

HA BJtlf

Jan IiAITGB, -.^onende te Groningen;

G o e r t L QDE¥I JK3, wonende te Amr-terdam en
Vlaas SGE'ji'AIiTS, ":onende te Groningen.
-iet congres van ce A , II. V. A. zal op 13 en 14 Septeraber a, s. '.v orde n gehouden. De plaats van samenkomst zal nog
nader worden bekend gemaakt.
ïe Putten zal van 10 tot 19 Augustus a.s. het zomerkamp zijn. 3e prijs tot deelname bedraagt f.25,— per persoon. Inlichtingen zijn te bekomen bij Ixlaas Schwarts, Cortinglaan 3 te Groningen,
De werkgroep "Radicaal Pacifisme", afdeling Aalsmeer,
houdt begin Juli a s. een watersport v/eejc-end op de "esteinder plassen. De secretaris, Jjan^ O«V3LDERS , ::"onende Seringenstraat 17 te Aalsmeer, verstrekt "hieromtrent nadere
inlichtingen.'
Bij de heer J.Ii.gRAITCOlS (personalia bekend), "/onende
Prinsevinkenparic 12 te 's-Gravenhage, is te bekomen een
jaarverslag van de Commissie van Voorlicht ing aan gewetens
bezwaarden tegen de militaire dienst over 1946.
In het orgaan "Vredeactie" van Juni 1947, geeft
Torn EOT, wonende Kassautade 363 te Amsterdam, zijn blijdschap te kennen over de verrassende uitspraak van de krijgs
raad te Velde te Rotterdam, voor v; e Ik e -rijgsraad op 28 L'ei
947 te recht stonden, de re-dacteur van de "Fredesactie"
Erik IIISPEL5LOM B5Y5R en zekere VAIT DER WAAES. verdere persönalia onbekend, wonende te 's-Gravenhage en zekere 'VAF
VLIET uit Utrecht, alsmede DE J (MG uit Rotterdam, lïa een
a n F.e v r
krachtig pleidooi
pleidooi vvan/~^evroug.7.II.VAIT
WIJK werden De Jong
en Hispelblom Beyer ver^ora^ffcTTDt1. één jaar gevangenisstraf v o o r w a a r d e l i j k met drie jaar onder toeziohtstelling,
-terwijl-

terwijl Yan Vliet en Yan der Waals werden veroordeeld tot
drie jaar gevangenisstraf, .onder aftrek van voorarrest,
respectievelijk de tijd doorgebracht in militairendiffnst.
Het vonnis van 28 Mei j.l., meer speciaal ten aanzien van
beide eerstgenoemde personen, biedt, aldus Torn Rot, perspectieven voor de toekomst.
Verbonden op 24 Juni 1947.
aan:
het Hoofd van de G.V.D., alhier.

INLICHTINGENDIENST
— , AMSTERDAM

c. :

3 JUU.190

No. I.D. 47 51. -«47
Uw brief:

Onderwerp;

Bijlagen:
GEHEIM.

Aijhsterdam,
j

B. 17047.

30 Jun

L.

Ter beantwoording van het verdoek, vervat in het hierboven aangehaalde schrijven, d. d. 11 Juni 1947, wordt U het
volgende medegedeeld;
In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:
Laurens BHENKMAN, geboren te Amsterdam^ 14 Maart 1921,
bureel ambtenaar P. T. T, ongehuwd, geen Godsdienst, wonende
Tugelaweg 55 huis, te Amsterdam.

O

O

In. de Politie-administratie en de cartotheek van de P. R. A..
te Amsterdam, is niets ten nadele van hem bekend.
Brinkman is inwonend bij zijn ouders. Het gezin Brinkman
is een eenvoudig, enigszins slordig, werkmansgezin. De
vader is havenarbeider en lid van de E. V, G. Voor zover
bekend is zijn de gezinsleden niet aangesloten bij een
politieke partij, doch aangenomen wordt dat 2ij communistisch georiënteerd zijn. Zij bezoeken o. a communistische bijeenkomsten. In dit gezin wordt het dagblad
"De Waarheid", gelezen.
Betrokkene is in de bezettingstijd in de Arbeidsdienst
geweest. Daarna is hij, als telegrambesteller, in dienst
gekomen bij de P. T. T. , te Amsterdam. Vervolgens is hij
voor de Arbeidsinzet, tewerk gesteld in Duitsland. Thans
is hij bureel ambtenaar 5e klas bij de P. T. T. Bij zijn
werkgever staat hij bekend als een middelmatige werker,
die niet het volle v-ertrouwen geniet. Dit laatste inverband met het zoek geraken van enige poststukken. De verdenking viel op hem, doch wegens gebrek aan bewijs is
hier geen werk van gemaakt.
Brinkman is een stil persoon, die een slome indruk maakt
en weinig blijk geeft van enige energie. In zijn werkkring
spreekt hij nimmer over de politiek. In de maand-Mei 1947
l i s hij se_cre.t.ari_s geworden van de Al gemene J on ge ren
i Vre_de aagltie"/
*"
Verzonden aan:

Aan

1000-4-47

Hfd. C. V. D. Haag

B. 2.

O?'

+ AU.
.„.«je***9"
£'

BX.17908.
HB

7.

. 3,

S1HE2SÏ,

personalia

moge ïï verzoeken mij te willen doen inlichten
omtrent de personalia van Ko SAHDl^!Ef won» te Jöisterfiam. Volgens een piiblicatie in het Jtmi-nugaaer 1947
van nTredesa<?tie" C Orgaan van de Alg.W@d»Yredesactie),
heeft Sandefse als vertegenwoordiger van de Al g« Jongeren Tredes Actie, aitting in de redactie van srenoead orHET HOOFD TAÏÏ DE G1FTRAÏE
V

namens deaet

De He«r Hoofdcommissaris v.lolitie
te
J.Ö.Crabbendam»
AMSTERDAM.

BOES. Ne.:

REDACTIE VREDESACTIE.
In de plaats van Erik Mispelblom Beyer, die
lijn werk nog niet hervatten kan (zie elders in
dit no,), is als vertegenwoordiger van de AJ
V.A. in de redactie van Vredesactie aangewezen Ko Sandcrse te Amsterdam.

24
VI,

o

TZ.3.

Gf

8*

xxxx

G E Hl I

Rappel,
Hiermede moge Ik U mijn schrijven van 4 0uli 1947 No*17908 en f
mijn rappel van 16 October 1947 onder het aelfd© niomaer in herinne- l
ring brengen» waarin ik U verzocht laij de personalia te willen dosn j
mededelen van Ko Sanderse, wonende te Amsterdam*
l
Een spoedige afdoening zal zeer op prijs worden gesteld.
HET HOOFD VAN Dl

*

Aan de Heer Hoof dcommissaris
van Politie,

Ö T JE R D A M.

VEILIGEBIDSDIEMST
Namens deze;

J.G.Crabbendam.

CEMTRAffi

.JELEGD
'

\v !~~~~"—
\1

J^-

16 Oetober
•

7.

«HW».

B.X.17908
"VI.

BD.3
Q E H g I M

.

-

|/

fiappel.
Hiermede moge ik U mijn schrijven no. BX. 17908 d.d. 4 Juli
1947 in herinnering brengen, waarbij ik U verzocht mij te willen
doen inlichten omtrent de personalia van Ko aAUDSRSE, wonende te
Amsterdam*
Met spoedige beantwoording zult ü mij zeer verplichten.
HET HOOFD VAN BB CENTRALE
,
TOUIGSSIBSDIENSIT,
«j namens deze:

De Heer Hoofdcommissaris
Ten politie
te AMSTERDAM.

J.G.Crabbendam.

jRijkspolitie
GEWEST AMSTERDAM

..AaLst.er.dasu
Afdeeling .. .aJlöffien* . ...

rropn

Aalsmeer.

.Aalsmeer.

Bijlagen : 1 •
Onderwerp :

194...?.

un™

,. ~%

£.0
V'

9 Volgno,

COMMANDANT

NO. 29 (geheim)

5. Juli

4

Inlichtingen» "Radicaal Pacifisme'*'

tl

* t

•^•a^'

J T A H f! tlrf£4
|
' " JULriw

f AC0//#:<f ,2 ff
4. i.

Ter voldoening aan het gestelde in Het
dersehrift van de Heer Majoor Distrietscomder Ri;jkspoMti«:,te Amsterdam,d.d,24
L9%9]i,»iii>-^i*rsö®Blijk) gericht op
v«tü èf^ Haër 'l@®fd van de Centre
M*i 1947,no. B. X.
i%v- welk schrij- i
gaat"- heb ik de eer TJEDB-j
navolgende te berichten:
Mirj ingestelde onderzoek is
mij op geen enkele wijze kunnen blijken,dat
te Aalsmeer een plaatselijke Afdeling van de
Werkgroep"Radicaal Pacifisme"is opgericht*
Haar mij van betrouwbare zijde is medegedeeld zou een zekere JAN GHRISTIAAN VBLTJllS»
-geböi'en te Haarlemmermeer 5 Juni 1914,van 1>e«roep kantoorbediende,wonende te Aaiiteaeer Seringenstraat 17 wel iets voor het"Radicaal
Pacifisme"voelen,
Yelders echter staat te Aalsmeer zeer gunstig beltend en zijn naam komt in de Politieadministratie niet voor.
Het is een bezadigd persoon,op wie niets
valt aan te merken»Mijns inziens is van hem
geen actie te verwachten»
achtmeester,
andant,
AAN
•Tang.
HEBH ADJ.wnd.AgB.COMDT der RI
A

W
PATRIA-AMERSFOORT

ESP.

BIJKSPOIIÏIEé
GEWEST AMSTERDAM.
DISTBIC.% AMSTERDAM.'
C ornvfnJa n d a n t.
Ho. 119.

Gehein.Persoonlijk.

jen in tweevp;ud doorgezonden aan
liet;;ÏÏ.QQ;f-d;jva» de C.iVJ> : te. ' sfGraveniiage ,
lij; antwogr.d ppr-dièiis seh-rijven van
tóe.1.. 19^7,, Mq,B.3i,l'5447;tr Be." aandacht
.©-p. .dez.ei .aangeiegeÈïieid gevestigd.
Juli
' 1947,

-b o .:.cvfT'":T"T T-.~':

:i-"

"H ,X. v an Steenis,

DÖNIMISSARIAAT VAN POLITIE
l
LEEUWARDEN

No. 177

LitüIab.Typ.

A.

Heer Hoofd v. d» Ce&trale Veilighsidsdi 'ri
o
Javastraj.t 68
Ts O R A V E H H A G - E
Onderwerp: Aanplak b i

Aan

Antwoord op Uw schrijven van
Biggen:

\.

l

2'

Ik heb de eer U heft volgende te ber'; chten.
In de avond van Dinsdag, 22 Juli 1947 werden in deze gemeente "bekeurd wegens overtreding van de Al geinene PoiiV.everordening:
Garnen Vellinga, geboren te Leeuwarden, 9 Mei
1927, onderwijzer, wonende Achlumerstraat 15
te Leeuwarden en
IQ aas de Jong, geboren te Leeuwarden, 15 April
1926, etaleur-winkelbediende, wonende Azaleastraat 64 te Leeuwarden.
Beiden hadden zich schuldig remaa'it at.ii het
aanplakken van biljetten iet liet opschrift:
"bent U tegen de oorlog? dan raoet U het laten
er aan mee te werken denkt U daar eens over na 2"
verklaarde s£ore.t.ar.i :.:• te zijn van de
af d. Leeuwarden, van de Algej/igne Jp.nger.an
Vredesacjtie gevestigd te Amsterdam, tervr'.jl
^2~i2£;S verklaarde lid te zijn van deze organisatie .
Twee van de betreffende biljetjes /vaa.n Ir erbij.
De C o" r- i s sar i s van Politie,

UffGE8(Hr

Volgno.

«''23JUUJ947

R O T T E R D A M .
*"I.D. No.561.

Rotterdam, 21 Juli

G J! H E I M .

y._ J
In antwoord op Uw schrijven üTo «BX 15304 .d. d. 21
Mei 1947, betreffende w Opvoeding en Vrede ", wordt het volgende bericht*

In October 1946 werd door van Bentveld, Dirk, geboren 15-7-1891 te Rotterdam, hoofdonderwijzer a»n een U.L.O.school, wonende te Rotterdam, Schepenstraat ïïo«74b, lid van
de Algemene Nederlandse Vrede», Attie(A.38W«A») het initiatief
genomen om vanuit de A»F.V«A. een werkgroep te vormen, die
zich speciaal ten doel stelt in de kringen, waar men werkzaam
is - dus b.v. school, jeugfdorganisatie, kantoor, etc. - voorlichting te geven op het gebied van waarheid, gerechtigheid
en liefde voor de evenmens. De werkgroep die de naam "Opvoeding en Vrede" werd gegeven treedt als zodanig niet naar buitem:fop als een organisatie, doch haar leden werken allen individueel.
Als voorzitter treedt op van B'entveld, D., voornoemd, terwijl de functie van secretaresse wordt waargenomen
doon B oer, Wijnanda Petronella, geboren 18-3-1901 te Rotterdam, hoofd van een gemeentelijke bewaarschool, wonende te
Rotterdam, Sordelweg Bo.86b. Zij is praetiserend lid van de
Rooms-Katholieke kerk.
Ben stencil omtrent doel en werkwijze van "Opvoeding en Vrede1* wordt hierbij toegezonden.

c.
Verzonden aan» Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te 's-Gravenhage,

/

A

OPVOEDING EN VREDE.

i
Op 21 Octobjsi' 1.1 * werd te Rotterdam na een inleidend
woord van den Heör D.van Bentveld * hoofd ener U;L.Oi8chool
opgericht de werkgroep» "OPVOEDING M VREDE"»
Met algemeen goedvinden werd de volgende beginselverklaring vastgesteld:
"De werkgroep OPVOEDING EN VREDE, aangesloten bij de
Algemene Nederlaiidse Vredes Actie (A.Nt'Sr.A,) wil alle
opvoeders vereenigen, die de oorlog veroordelen als een
internationale misdaad en die erkennen, dat hieruit de
plióht voortvloeit om te streven naar een op gerechtigheid
gerichte wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten.
Dit behoort te 2iijn.de leidende gedachte bij alle
opvoeding en onderwijs, zowel in het gezin als op de school,
In deze kleine gemeenschappen worde de kiem gelegd van
waarheid,gerechtigheid en liefde en zoveel mogelijk bestreden de leugen en de gevoelens van haat,wraak en
vergelding.
Bij de hiervoor in aanmerking komende onderwijsvakken
stelle men als ideaal: "EERBIED VOOR HET LEVEN EN
VERBROEDERING DER VOLKEREN."

Werkwijze.
De werkgroep wil trachten haar doel te bereiken:
a. Door voorlichting in woord en geschrift, b.v. getuigen
op ouderavonden en congressen,het plaatsen van
artikelen in diverse bladen.
b. Door in gezin en^school te trachten naar deze hoge
idealen te leven.
c. Door onderwijs in pacifistische geest.
Lezen,taal,geschiedenis in al haar vormen,aardrijkskunde,
natuurlijke historie en zingen zijn vakken, die zich
bij uitstek daartoe lenen.
d. Door het bevorderen van internationaal jeugdverkeer
op allerlei wijzen.
e. Door alle overige wettige middelen.
Zo willen wij, ouders en leerkrachten, kortom allen,
die betrokken zijn bij de opvoeding, bouwers zijn aan een
betere samenleving. Wij willen beginnen dicht bij huis.
Zi j ,die zich bij deze werkgroep willen voegen,
stellen zich in verbinding met den Heer D.VAN BENTVELD,
SCHBPENSTRAAT ?4b te ROTTERDAM (G.),TELEFOON 45072.
Deze ste.lt zich gaarne beschikbaar om op ouderavonden
enz. te spreken overj
HET GEZIN,DB SCHOOL EN DE VREDE.

Namens de werkgroep:
D. van Bentveld,

' >IS TE R l E VAN

B I N N E N L A N DSKJME Z A K E N

NR. 2603

BERICHT QP SCHRIJVEN VAN

AFD. Kabinet

f

'S-GRAVENHAGE, 14

BETREFFENDE

JJugUStUS

1947.

politieke actie.
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEUR
HET ONDERWERP. DE DAGTEEKENING EN H ,
NUMMER. VAN DIT SCHRIJVEN - TE VERMËLDI Ö f\

c

De Commissaris der Koningin in de provincie Friesland stelde mij in kennis met
door de Algemene Jongeren Vredeöactie te
Leeuwarden ontwikkelde activiteit.
Ik meen goed te. doen U van het desbetreffend schrijven dd. 9 Augustus 194-7»
no. 930, afd. Kabinet, met bijlagen, afschrift
te doen toekomen.
/•' •
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister,
DE SECRETARIS-GENERAAL,
pi
i p F A l Li J R
L- -J t \_ r-\
h:.-:

D*-.,
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Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst.

9405 - '47

'

^

Afschrift
KABINET
COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE PROVINCIE
FRIESLAND

Leeuwarden, 9 Augustus 1947
i

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken
te' 's-Gravenhage.
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

No. 930.

Onderwerp:
Aanplakbilj etten.

Ik moge U te Uwer informatie doen toekomen een aan mij gericht schrijven van de Commissaris *an Politie te Leeuwarden,
met een in dit schrijven bedoeld aanplakbiUgetje.
De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland,
(get.) H.P. Linthorst Homan.
O-0-0-O-O-0-0-O-O-O-0-O-O-O-0-O-O-O--O-0-O-O-0-O-O-O-O-0-O-O-O-O-O-O-O-O-O

COMMISSARIAAT VAN POLITIE
LEEUWARDEN.

No. 178. Litt.Kab.
Onderwerp: iAanplakbiljetten.

Leeuwarden, 25 Juli 1947.
Aan de heer Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland
te Leeuwarden.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge het volgende te berichten.
In de avond van Dinsdag, 22 Juli 1947, werden in deze gemeente bekeurd wegens overtreding van de Algemene Politieverordening: Germen Vellinga, geb. te Leeuwarden, 9 Mei 1927, onderwijzer, wonende Achlumerstraat 13 te Leeuwarden en
Klaas de Jong, geb. te Leeuwarden, 15 April 1926, etaleur-winkelbediende, wonende Azaleastraat 64 te Leeuwarden.
Beiden hadden zich schuldig gemaakt aan het aanplakken van
biljetten met het opschrift: Bent U tegen oorlog? Dan moet U het
laten er aan mee te werken. Denkt U daar eens over na 2."
Vellinga verklaarde secretaris te zijn van de afd. Leeuwarden van de Algemene Jongeren Vredesactie gevestigd te Amsterdam,
>-terwijl de Jong verklaarde lid te zijn van deze organisatie.
Eén van de betreffende biljetjes gaat te Uwer oriëntatie
hierbij.
De Commissaris van Politie,
w.g. A. Houwink.
Voor eensluidend afschrift
De Chef van het Kabinet van de Commissafcis
der Koningin in de provincie Friesland,
(get.) Hartung.
Bent U tegen de oorlog?
dan moet U het laten er aan
mee te werken
denkt U daar eens over na

Overeenkomstig het oorspronkelijke,!
DJU-ÖSeRETftRSMENERAAL W HET MI1OSTERIE VAN BMÏENL&NDSE ZAKEN,

S6 Augustus

7*

182730.

VI.

TZ.3.

G E H K I K.

Algemene Jongeren Vredesactie»
Hierbij moge ik tr verzoeken mij wel te willen doen
omtrent de personalia en politieke oriëntering van het bestuur der
Afdeling Leeuwarden der Algemene Jongeren Tred©s Actie.
HET HOOFD TAK Dl CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST

Namens

Aan de Heer Coimisseris van Politie,
'•»
fc

g E P W A . R .P 35 H.

Coll.ï *A .

J «G «Crabbendsm*

INLICHTINGENDIENST

Volgno.

BUREAU B

28AU6194;

AMSTERDAM
No. I.D. 3724-2 O-'47
Uw brief:

m,

B, X. l

25 Augus

Onderwerp: Plaatselijke afdeling
Radicaal Pacifisme.
Bijlagen:
GEHEIM.

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven aangehaalde schrijven, d. d. 21 Mei-194-7, wordt U
het volgende medegedeeld;
In de maand September 1946, is te Amsterdam een vergadering gehouden, om te komen tot het oprichten van een
plaatselijke afdeling van de werkgroep " Radicaal Pacifisme". Deze vergadering stond onder auspiciën van de
voorzitter der werkgroep, de reeds meerdere malen genoemde: Thomas Si j b rand ROT, geboren te Amsterdam 25 December 19091 journalist, woont Marnixstraat 198, te Amsterdam. Aanwezig waren 10 personen. Er werd besloten tot
het oprichten van een plaatselijke afdeling, te Amsterdam. Een voorlopig bestuur werd aangewezen en men zou te
zijner tijd weer in vergadering bij elkander komen, om
de 'werkzaamheden te regelen. Het is echter bij de oprichtingsvergadering gebleven. Er is niet weer vergaderd en
er zijn door deze afdeling geen werkzaamheden verricht.
Hoewel officieel niet ontbonden, wordt deze afdeling,
door de werkgroep, als opgeheven beschouwd. De namen
van de personen, die het voorlopig bestuur vertegenwoordigden, zijn niet bekend geworden.
Verzonden aan: Hfd. C. V. D. Haag
V 4!

Aan

-8.2

COMMISSARIAAT VAN POLITIE
LEEUWARDEN

Volgno.

• 0 SEP
No.

Litt.

Typ.

LEEUWARDEN, 6

September! 947

Aan den: ne^ Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te 's-GRAVBNHAGE.
Onderwerp: Aigeme Jogeren Vredesactie.
Antwoord op Uw schrijven van
Bijlagen:

'

,'--

26

AUgUStUS

1947.

gene.

In antwoord op Uw schrijven,dd,26
Augustus 1947,betreffende boven aangehaald onderwerp,heb ik de eer U-het volgende te berichten:
11 Het bestuur van de Algeme Jongeren Vredesactie.afdeling Leeuwarden,bestaat uit de volgende personen:
1e. BERBIPVAH DEI? VEEN,geboren 8 October 1924
,. , te Leeuwarden,van beroep kantoorbediende,
^fiV wonende te Leeuwarden,Achter de Hoven .
NO.140,voorzitter,
2e. GERMEN VELLINGA.geboren te Leeuwarden,9
• Mei 1927,studerend,wonende te Leeuvi/arden,
Achlumerstraat 110.13,secretaris en
3e. KLAAS DE JONG,geboren te Leeuwarden,15
April 1926,van beroep etaleur,wonende
J Azaleastraat NO.64,penningmeester.
Bedoelde personen,die alhier guns tig bekend staan, zijn bij geen enkele
politieke partij aangesloten.
De Commissaris van Politie,

BUREAl>^^^t

Plaatselijke Inlichtingendienst
A L fc TB L O.

Almelo, de 8 3ep
tl ULSÊP1947
i

GEHEIM E. 11 Ho» 128 :

'

%
Aan het Hoofd van de Oentrale Veiligheidsdienst

jTavastr'aat nr. 68,
"U B

l is.s R A V Ï Ï N H A G E .

L-.win:

\

/

-

.

Hierbij heb ik de eer het volgende te
Uwer kennis te brengen»
Door het A.J.V.A* ( Algemene Jongeren Vrede s Actie) zal op Zaterdag en Zondag respectievelijk 13 en
14 september 1947 een congres gehouden worden'op een nog
nader aan te duiden plaats.. Deze beweging staat op anti
militairistische basis en haar leden zijn vaak afkomstig
uit ultra-Paoifietisohe bewegingen .(voormalige Hudolf Rocker
Stichting) en de socialistische Vlamgroep.
Het hoofdbestuur der A.J.V.A. bestaat uit
de hier volgende personen*
~'
^Jaap Kaal, wonende te Wormerveer•
-Laurens Brinkman, wonende Tugelaweg 53 hs* Amsterdam (O).
c/Clof Veltman, wonende van Voustraat 142 III, Amsterdam (C).
i/Jopie Hartman, wonende te Den Haag*
^Jan/4fange, wonende te Groningen.
• Coert Lodewijks, wonende te .Amsterdam,
Klaas £ohwarts, wonende te Groningen*
• Voor haar diverse werkgroepen treden als secretarissen opi
• Onderzoek Oorlogsoor zaken s Ir.C.C.J. de L'Bspinasse, wonen" de Leuvensestraat 41a te Soheveningen*
Opvoeding en Vrede t D.v. Bentveld, wonende .Schep en straat 74b,
Rotterdam*
Pers en Vredei Ds» Joh.P.van Muilem, wonende te ïïdam»
Radioaal'Pacifisme i Siem Kaper, wonende Troelstrakade 156,
te Zaandam*
Voorlichtingsbureau voor Gewetens- Mevr.J.v.tijk-ÏÏriks,
i
bezwaren inzake de Krijgsdienst t
Bijweglaan 31» Bennebroeï
Wereld federalisme t Ds.J.B„Th*Hugenholtz, Ammerstol (Z.H.)
Als sprekers voor het A.J.V.A» treden op t
Mevr.A.S.van Aken-van Steeden, wonende Jan Sohoonderbeeklaan 12 te Naarden.
D. van Bentveld, wonende Sohepenstraat 74b, Rotterdam (C).
P.R.v.d. Velde, wonende D.l67a te Sloohteren*
C. Verhage, wonende Gap el l en la ah 20» te zutphen*
Secretaris der Werkgroep "Radicaal Pacifisme* afd. Aalsmeer
('iat Jan C. Velders, ^eringenstraat 17, te Aalsmeer*
Anti-Oorlogsplaquettes ten bate van het Dienstweigeringsonds worden verstrekt door t A. van Leen, 's-Gravend.dijk ,
4-5 te Dordrecht.
Redactielid Vredesactie» Kb Sanders e,wonende
straat 21 III,. Amsterdam.
.
Het Hoofd van de Plaatselijke Inlichtingendienst

16 September
B. 210 02
GEHEIM

TI.

BD.3

C.Vernage,

Volgens verkragen inlichtingen zou C.Verhage, wonende
Capellealaan 20 te üwent, op esn congres van de A.J"*V.A.(Algemene
Jongeren Vrede s Actie) als spreker zijn opgetreden.
Ik Jöoge U rsrzoeken mij zo uitvoerig mogelijk te willes
inlichten omtrent de politieke oriëntering enz. ven G.Verliage.
Het Hoofd Tan de

VBILIGHSIB3ÖIEN3Ï,
namens deze:

De Heer Commissaris
man Politie
te ZÜ!EPHEN,

L.L.ran Laere*

B.21C02
71*

SD.3

A*van Leen»
Volgaas verkregen inlichtingen zou/door A.van Leen,
wonende «s-örmvend.dijk 145 te ïïwent, anti-oorlogsplacpiettes
ten fcate van een Dienstweigerlngsfonds worden verstrekt,
Ik moge II verzoeken mi j 20 uitvoerig mogelijk te
willen doen inlichten omtrent de politieke oriëntering enz,
razi A.van Leen,
Het Hoofd van de
namens deze:
De Heer Coisffiis garis
van Politie
te DOHPHECHT»

r ' '
L.L.van Laere.

I.D. DEIT HAA&.
Doss. 62/10.

V 7 SEP, 1947
l f '
i %. I-'--J
C !L*l<~<

„E.i M.—

Betreft:
I,» Hartman.

ITaar aanleiding van het schrijven van het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst no. B
11643, d. d. 2 April 1947, kan dezerzijds worden
inedegedeeld, dat eerst thans is gebleken, dat met
tfopie Hartman wordt bedoeld:
Johanna H a r. t m a n,
geboren te Ble uwenhoorn, 2 Februari 1922, ongehuwd,
studerend aan de tekenacademie aan de Prinsessegracht alhier, wonende Kornoeljestraat 72 alhier.
J. Hartman behoort tot het Remonstrants
Kerkgenootschap. Haar politieke oriëntering
is vooralsnog niet bekend, doch zij zzou zete»r
niet uiterst IJLnJcs zijn georiënteerd.
Zij wordt als een idealiste beschouwd en zou
uit morele overwegingen tegen het gebruik van
geweld zijn.
In de administratie van de Politie en. in die
van de P.E,A. alhier, is niets te haren nadele
bekend.

Verzonden op 13 Spptember 1947
C.7.D.'

aan:

Mod«l Pol. 5*- 777. A4

no.

COMMISSARIAAT
VAN

DORDRECHT, den

POLITIE
DORDRECHT.

30 Sep- ;emPeP_1947.

POSTBUS 35.

BUREAU B

\g

Verzoeke bij beantwoording datum, letter
en nummer van dit schrijven aan te halen,
alsmede in het adres mijn postbusnummer
te vermelden.

46/'47
BIJLAGEN:

t E H E I M.

—

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
'sGRAVENHAGE.

V

In antwoord op Uw schrijven d.d.16 dezer,No.B.
21002,heb ik de eer U het navolgende te berichten:
Adrianus van LEEN,geboren te Dordrecht,18.5.1892,
van beroep schilder,wonende alhier 's Gravendeelsedijk
145.; staat in zijn omgeving bekend als een «enigszins
zonderling persoon,van wie men de indruk heeft,dat hij
communistische sympathieën heeft.
Het is niet kunnen blijken,dat door hem antioorlogsplaquettes worden vervaardigd of verstrekt,noch
of hij lid is der C.P.N.Tot heden trad hij op politiek
terrein niet op de voorgrond.
Ter Griffie der Arr.Rechtbank alhier is gebleken,
dat hij door de Politierechter te Dordrecht d.d.8.4.1927,
terzake verduistering is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf met 3 jaar proeftijd.
Overigens is bij mijn administratie niets te
zijnen nadele bekend.
v/y? CgmmissariEfvan Politie,

A.A.van Damme.

GEMEENTE-POLITIE
v

lo.

TE ZUTPHEN

5V9/T23. BUREAU G

ZÜTFHBN,

3 October

INDERWERf

/

L J..j(o
ULAGEN:

Typ. R.

de Heer Hoofd van de Centrale
dienst
te
Naar aanleiding van Uw schrijven No.
September 19^7? betreffende C. Verhage, heb ik déeer
strenge het volgende te berichten.
YERHAGE. geboren 30 Juni 1919 te Zuidzande, onderwijzer,
wonende te Zutphen, van der Capellenlaan 20, vestigde zich op
21 Augustus 19^ in deze gemeente, komende van Schoondijke. Hij
belijdt de Nederlands-Hervormde Godsdienst. Als onderwijzer is
hij alhier verbonden aan de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs.
Voor zover uit het ingestelde onderzoek is gebleken, doet
hij niet aan politiek en heeft hij nog nimmer een lezing gehouden. In zijn omgeving wordt hij niet in staat geacht om een politieke lezing te 'houden.
De Commissaris van Politie,

/*>&
H.O. N E T H E R L A N D S S E C U R I T Y S E R V I C E

Volgno.

n,
OPGELCG?
jgEi 13 Novembe4

«*bt*>400 HQ CCG (BE), BAOR.
N°

4154 B.

on^e^

Dr. T. MICHALISCHEFP.

Bijlagen
c" i
Enclosurfts~

C
J •

Typ

•Kabinet Minister President
Javastraat 68 , 'fe(jR£AÜ
' B-GrRATENHAGrE.

Referte Uw schrijven* No. KA 20362 d.d. 11 September 1947.
Bijgaand moge ik ü doen toekomen het verhoórrapport in duplo
van bovengenoemde persoon, alsmede 2 exemplaren van een censorship-intercept, dat mogelijk voor U van belang kan zijn.
fevens gelieve U te Uwer informatie eaa tijdschrift betreffende
de in het rapport genoemde organisatie aa!n te treffen.

Bad'Salzuflen,
fel. s 2032.

C.B. 91 5 - 50.000 - 1 2 - '45

H.W. 'BEHEER.
Kapt.
A. D.

BNV 51

.u i» • o • w » ja « T

Neuer Jungfernstieg 17 a Hamburg
Datum

Date
N r,
Onderwerp
Subject

YERHOOR-RAPPORT,

Bijlagen
Enclosures
Typ.

Dict.

• A* v1

+b'^

Op Zaterdag I.Nov. 1947 bezocht onderteekende,
Dr.Tli.MICHAJDBCHEi<F>won.Bornstr. 6 te Hamburg 13-, voorgevende een vriend van de door U verdachte Dick de VRIES
te zijn.
In de loop van het hierop volgende gesprek, deelde MICHALfflSCHBPP mij het volgende mede*
MICHALTSCHEPP is Bulgaar maar vertoeft bereide sinds
17 jaar in Duitsland. In dezetijd heeft hij bijna alle
landen van Europa bezocht, o. a» was hij ook drie keer in
Uederland.
Op het ogenblik is hij hoogleraar aan de universiteit in
Hamburg en voorzitter van de "Internationale Radikal-passifistische Organisation". Hij verklaarde o. a., dat deze
v
orgaaisatie^ln^ 1921 in "Rilthoven (f o^

Deze organisatie onderhoud in Nederland nauwe conecties
met de leider van een christelijk links-radikale partij,
l pelix OORT.De leider van de organisatie zelf is
Hein van WIJE uit Amsterdam.
Dick de VRIES is hem persoonlijk niet beken<tf,maar hij
correspondeerde vroeger regelmatig met hem.In de laatste
heeft MICHAITSCHEPF niets meer van hem gehoord.
*^ \ M/* -V*-*'^^ deelde verder mede, dat in de volgende zomer in de
(
v **-••*•*•* v^*^ r
omgeving van AACHEF een "&r enz tref f en" georganiseerd zal
.„.V**
^rJ^
l tfffA
worden. Hier zullen Franse, Belgische, Hollamdsche en Duitsche «Preunde11 bij elkaar komen.
'
Ha MICHALTSOHEPF beloof *i^te hebben weer eens van mij te
laten horen, was dit onderhoud beëindigt
v

M

V *• ^^ '

igt.A.W.S

C.B. 2393 - 50.000 (A) 30543 - ' 4 6

! IAL-

OXEEL
Data of coamua.

Late of poatmark*

14.Qct.1947

glad of oommuia.

15.0et.1947

Sta.&Kecord No.

PSXO

Fromt

ïoi •

Dr. Jh.MXOHALÏ3CHE*ï
Hamburg
Bornatr»6
ïele. 44 76 25

v.

-

«

Fr au Johanna Maria FSLDSXS
i Hèflaam 5
Bilthoven
ïïiederlande

prev» 0©n:a. byt
derman
of orlg*
Communlcatioii:
Heleaead
ïa,blei
üaiti
2 £.8.3* 7d

Rone
^xaminer :
1525

D.A^C.,1

JD

Varloua
Ezam.Datei
22 Oot,47

Typ. Bate t
28,0ct.47. (..

_COi
1!H3S

16 Hamb. RIO
POL

of
Submiasioa
36 -B

(sahv)
V-/3

V

n

Writer raplias to two queries regarding a
llfritda SÏHÜAB and p^au Maria OOPPIüau
Information wae requirad whether these two had
members of the NSDAP.
Writar states that hia mo vemen t haa no organiaatioa
to deal with 0uoh qa«8tio&8.How«T«rfif these two
females had played a prominent part in the HSDAP»*he;
csrtainly would hare beea intemed,
?urther to the enquiry whether writer had ever been
a member of the party-his reply is no, otherwlee hè
would now not be the chairiaan of the Interna tienal
-Howeverjexperienoe had taught writer
members of ideali8t8»witho*t Jfully
realiaiag that they were eerying a bad oause»If all
people were to be damned on account of their philosophy of lifefthen we should be following in Hitler*e
footstepa.There were approximataly 3*9 million in
the JTSPAPftogether with th^«ir
familie8»it would me ai
\e quarter of the German lètion»Are we going te rept
dia t e the 8e p e op Ie, if eo,when are we /?oing t o ge t
peaoe?
:riter olaima it is about time we f ergo t talking war
and dedioate oor idea to peaoe and reconciliation.

2 December

7.

X3CQC

BZ. 254 70.

VI.

O

'

TÜ*Ï.

2D03C

G E H 'E I M*

Mevr .5" .M. S .Meyer-Bulise.
Hiermede moge ik U verzoeken mij wel in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke oriëntering en eventuele verdere
gegevens betreffende Mevr.3".M.J.MEYKR-BÜIfëEt wonende Tnomsonlaan 87 te
Haarlem.
'
Genoemde persoon treedt op als secretaresse der afdeling Haarlem
van de werkgroep van Badicaal Pacifisten der Algemene Nederlandse Vredes Actie.
HET HOOFD ?AH DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST

.;
Aan öe Heer Hoofdcommissaris
van Politie,

A R L E M.

Haiaens deze;
J.G.Crabbendam.

;
|
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GEHEIM
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iAARLEM

Afd.inlichtingendienst i
•Volg««.
No. I . D . 14 9/ * 47 HAAPr.RM.I^ .T^-q ,_]_

Bijlage[n]: l e Bericht op brief
van: 2.12.1947
No. 25470

/ M
l #&
/?. >iS

.
) |0 J A/V 1948

Naar aanleiding

Uwterzijde

vermelden brief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen
het

-rapport

-

No. I . D .
mijner administratie.
IA Q/ « A7

Typ: W Coll:

'

BUREAU B

De Hoofdcomihissaris van Politie

J.
Aan déK Weer

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
«Javastraat 68

POLITIE HAARLEM
W
Afd.Inlichtingendienst
No. I.D.149/1947

td- l

O

R A P P O R T

JOHANNA MARIE JULIA BUHSE, geboren te Amsterdam, 27 Mei 1903,
van Nederlandse nationaliteit, is op <L4 Januari 1932 te Haarlem in hèhuwelijk getreden met HARM HAIJO BJEÏJSR, geboren te Groningen, 22
Januari 1901 en woont te Haarlem, Thorasonlaan 8?.
Sedert October 1947 is zij secretaresse van de Werkgroep
van^Radioaal Pacifisten der Algemene Nederlandse Vredesactie, afdeling~TTaarTem erf üms t re ken, welke groep ongeveer 40 leden telt.
küij vertegenwoordigt d«ee werkgroep bij de "Broederschap,__
Federatief, waarbij verenigingen zoals de Theosofische, Vegetariërs,
AnO^v'iv is e c t i e, Natuurgeneeswijze, Orde der Goede Tempelieren en de
Soefi-Beweging zijn aangesloten.
Wegene financiële moeilijkheden heeft zij kort geleden bedankt voor het lidmaatschap van het "Open Religieuze Genootschap"
i
van Ds.A.R.de Jong, wonende te Haarlem, V/es t er hou t par k l alhier.
J.M.J.Buhse en haar echtgenoot, vorengenoemd, zijn lid van
de "^fiHam-ereni^ing". Beiden zijn geen lid van enige politieke
.partij, maar zijn de beginselen van de Partij van de Arbeid toegedaan
Haar echtgenoot is reeds gedurende tenminste 15 jaar werkzaam
bij P. de Jong, exporteur van granen, zaden en peulvruchten, wonende
te Bloemendaal, Heuvellaan No. 1.
Voorts zij vermeld, dat het bestuur der Werkgroep met
uitzondering van J. Hoogeveen, is afgetreden. De afgetreden^ bestuursleden zijn thans gewoon lid van de Werkgroep, van Rad ie aal-Pao ifi sten
Het hegtuur, bestaat nu uit 3 leden en is samengesteld als "
volgt:
1. Voorzitter:
DIRK A.LINK.
geboren te Sloten, 7 September 1915, van Nederlandse nationaliteit,
schoenmaker, gehuwd met 1OELTJE 2JV/ART, geboren te Egmond aan Zee, 30
December 1922, wonende te Haarlem, Hogerwoerdstraat No. 1. Hij is
lid van. de "Vlamgroeg" en lid van het "Open Religieuze Genootschap
van Ds.A.R.de Jong". Hij is lezer van het dagblad "De Waarheid".
2. Secretaresse.
JOH ANK A MARIE JULIA BUKSË."
"""
genoemd in de aanhef van dit rapport.
Penningmeester.
JURJEN HOOGIJVKEN.
feboren te Ooststellingwerf, 9 Juli 1902, van Nederlandse nationali[teit, gehuwd met HENDRIK A JOKA.NNA IN DEN BERKEN, geboren te Amsterdam
14 Mei 1899, wonende te Haarlem, Middenlaan 117.
Op dit adres is ook het administratie-adres gevestigd van de Uitgeverij "Plutarchus". Hij is lid van de Vrijdenkersvereniging "De Dageraadj' en van de Vereniging van ttYxiie_^io_cialisJ;en'1, voor welfèö~~ —•—vereniging hij tevens de landelijke administratie* voert.
Haarlem, 6 Januari 1948.
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Onderwerp: Personalia
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Bijlagen:
GEHEIM.

In antwoord op het bovenvermelde schrijven, d.d. 4 Juli 1947
en de hierop betrekking hebbende rappels d, d. 16 October 1947
en 24 .Februari 1948, kan worden medegedeeld, dat de daarin bedoelde persoon is genaamd:
Jacobus (Eheodprus SAHDBBSE
Nederl ander,
ongehuwd,
wonende GHoriant straat 21 III, Am ster dam-West.
Noch bij de plaatselijke politie, noch in de administratie van
de politieke recherche is iets nadeligs bekend over meergenoemde.
Het gezin Sanderse staat niet bekend als link s-extremistisch.
Door het ontbreken van nadere gegevens in de opgave was het aan—
vataikelijk niet mogelijk in het hoofdstedelijk bevolkingsregister
de juiste personalia vast te stellem en kon pas na vele indirecte
informaties het bovenstaande als definitief worden bericht. Het
onderzoek heeft daardoor meer tijd inb e slaggen omen dan wemselijk
is.
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G van c e "Gand'ii- Verdenking* ., ö,p.
mr in het gebouw De ïfcuy ter straat 6? al.hi.er.
134.-! te 20.00 uu
was uitgeschreven,door ^ A "•'''• i _ - j • ^-^ • "
Bedoelde hter
e r ddenking
en
(Algemene Deder•lancse Vredes A c t i e ) , '^g o op.' J Je ^ Ja ng " y» " l ie
• Cieuwe ;:oers",i,^^amanistisch Yerbpnd'V^n'terriationale v e r eTnTTgThJf'Zeliamy'' ^^FTerlc" efr"Vrede i r ,x<f l 4i'*^erlanci-ïnc;onesJ.ë" ,
^TrëTrêfïahdse' Vrouwenbeweging" ," "Dgoef^i Dëweging",
en het ij^Vormingscentrum
'v"ri
yu
—r

O

O
/predikant

-~~
Aanwezig + 400 personen, zodat het zaaltje, dat circa
300 zitplaatsen telt, overvol was,
,i
'je 20.00 uur opende . ,evr ouv; J. U.ISDDJ^^H^j.ESDi;' (per^ * sorialia bekend), vice-presTdente ven öe irJnive"rsala Ligo",
bij wie de leiding berustte, de bijeenkomst. Zij sprak dsarbij haar genoegen uit, dat zovele groepen de behoefte hadden
gevoeld om gezamenlijk GADDHI te herdenken.
Allereerst werden enige Dindoese dansen uitgevoerd door
XjiDDT'A DJJY PDASAD, begeleid door een klein Vindoe-orkestr
7ëi-volge~ns~"\verd het woord, gevoerd door J.DOOG^ADD (Intern
• Ver.Eellany) (personalia bekend), die in het kort verband,
•jr a entte te brengen, tussen het streven vsn G-andhi en de Dellaiay gedachte. Dit lokte een interruptie uit van één der
toehoorders, c; e het schande noemde, dat spreker de G-rote
G-and h i gebruikte als reclame -midde-1 voor zijn "Dellauy-gede.cht e n.
Dogaard verliet daarna het spreekgestoelte zoncer vnn
repliek te hebben gediend. De stemming der vergadering was
inmiddels beslist slecht te noanen.
/l
u o k de volgende spreker, de heer D«jiAl,iLAjj, ( oer s ons l ia
'onbekend), een Indiër, was niet in staat een TTetere sfeer
aan bedoelde "Gsndni-;ierdenking" te geven.
De29 spreker trachtte iets van het leven van frandhi weer
te geven, waarbij ai.j o.m. mededeelde, dat G-jndhi, als jong
advocaat, i-n ;juid Afrika, tot zijn vri jheidsgedachten was ge,-comen. samlal v/as, als Indiër, niet in staat, zich behoorlijk in het „Nederlands uit te drukken, hetgeen zijn uitleg
niet duidelijker maakte.
Vervolgens werd enige lindoe-muziek ten gebote gebracht,
waarna werd. gepauseerd. Vele bezoekers msakten van deze gelegenheid gebruik om de saai te verlaten.
-/| ^
Da de pauze sprak namens de "VlRmgroep", de heer Je_f
(personalia bekend), die in hoofdzaak tfe strijdwijze vr?n
G-andhi belichtte.
Volgens s .reker waren de revolvers en gummiknuppels niet
in staat geweest, de gedachten van de weerloze ü-andni te breken.
i
.laar het applaus te oordelen, viel het betoog ven deze
\r in goede aarde.
. yi
Daarna werd het woord nog gevoerd door mevrouw A.1IOLLJD3f ' KDuPD (personalia bekend) namens "irederland.se J,"r o uw~e nb 'ew e 'r in-0'
^j en coor de .Demonstr?nts_/; Dr. D j .H';.:i:}iIDG (personalia bekend),'
^\s "Derk en Vreae".
jDeiden spraken over de ontembare vri jheidsgedachten van
Gandhi, ei oen wegens het ontbreken van een geluidsinstallatie,
v/aren zij nauwelijks te verstaan.
','e omstreeks 22.30 uur werd bedoelde herdenking geëindigd raetjiet zingen v*u ast Dindoesvolkslied.
De toegang tot de zaal was vrij. In de pauze werd een
collecte gehouden ter dekking v?n de onkosten, net podium was
-getooid-

-2getooid met een 2.g. "Gandhi-Meditatie", waaronder een
bouquet bloemen was opgesteld.
Door eerderbedoelde verenigingen was tot het houden van
deze (jand h i-He r denk ing" een organisatie-comitê ingesteld, bestaande uit:
l 1. Xlr.C.C.J.DE L'ESPINASSE (personalia bekend);
l 2. /gevgouw A.THEURITIEI-WIERSMA (personalia bekend);
l 3. ylr.H.E.X.VQITÜS YAJT ^iAMag~Tpersonalia bekend).

Verzonden op 6 Maart 1948
aan:
G.V.D.
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Onderwerp:

/ JZ»3/

Hierbij doe ik U toekomen het
verslag met bijbehorende bijlagen van een
op 5 Maart 1948 gehouden openbare vergadering van de Algemene Nederlandse Vredesactie, naar de inhoud waarvan ik U moge
verwijzen.
De Hoofdcommissaris van Pq>0-itie,

Aan

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68
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Verslag van een openbare vergadering van de
Algemene Nederlandse Vredes Actie,afdeling werkgroep voor Badikaal
Pacifisme,op Vrijdag 5 Maart 1948',des avonds te 20 uur in de
nieuwe zaal van het K.V.Huis aan de Oude Gracht no.245 te Utrecht.
Als spreker was aangekondigd (JERARD NABRINK,geboren te Den Haag
1-11-1903,wonende te Den Haag,over het onderwerp "Oorlog of Vrede"
Er was door middel van de pers geen ruchtbaarheid aan deze
vergadering gegeven.In bepaalde gedeelten van de stad waren pamfletten verspreid. *
Aanwezig waren in totael 43 personen,waaronder 14 vrouwen.
Zaalruimte 300 personen.2 manspersonen droegen het "gebroken geweertje" insigne.In de aaal waren geen versieringen of spandoeken
aangebracht.Achter de bestuurstafel hadden een drietal personen
plaatsgenomen,waaronder de heer Nabrink.
Te 20.10 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter,
>*/Jde heer ABRAHAM STORM,geboren te Utrecht 19-7-1889,gehuwd met
^4c.M»van Soest,geboren te Utrecht 5—2-1893»firmant van de Utrechtse
Typografen Associatie,wonende !|^"k® Maartens—
^^-'^^^^^'''''^aóa^^L&^a^^^^^^^'afdeling Utrecht.
Hij opent de vergadering met een woord van welkom en verleent
het woord aan Nabrink,die ongeveer als volgt spreekt:
"We zijn hier bijeen onder de invloed van de laatste oorlog en
zoeken elkaar op in kleine groepjes.Het is een uiterst moeilijke
tijd.V/e hadden gedacht dat de laatste oorlog meer indruk zou maken.Er moet plaats gekozen worden tegen alleg wat met oorlog te
maken heeft.Er is geen sprake van dat de oorlog voor ons werelddeel de laatste zal zijn.Eet komt alleen maar in een andere phaze.
Velen hebben dat wel ingezien,het essentieele is versterkt.Maar
men is getrokken in fatalistische stellingen.Deze werkgroep zou al
heel slecht starten als ze dit niet wist.Altijd is er een matheid
wanneer U met anderen spreekt.Men zegt,dat de ootlog onmenselijk
ie en dat de zwakke krachten toch niets uit kunnen richten tegen
de overmacht.We aullen ons moeten realiseren,dat we met dit materiaal te maken hebben.Aan alle kanten leeft het gevoel:de oorlog
is in de gegeven omstandigheden weer noodzakelijk,Of de oorlog
een feit is van 1950 of van 1960 doet aan de instelling weinig af.
De discussie is niet dat men de tijd benut om een oorlog onmogelijk te maken.Het gevoel van onmacht moet worden doorbroken,De
angst vooral brengt de mensen er toe er niet bij stil te staan.
Men is alleen maar in staat het zonder meer te ondergaan.Er ia
geen twijfel voor de vraag of men brutaler,agressiever is dan
voor de oorlog.De indruk is ook gevestigd dat door de oorlog veel
ook ten goede ligt.In steeds meer organisaties is daar de nadruk
op gelegd.Het is buitengewoon moeilijk het vertrouwen te winnen»
Dat is er radicaal uit.Ook in Nederland zijn er nog grote groepen
diejiitkienen^aan welk front ze moeten staan in de oorlog, die ze
«««« ^„„.p~~~.3T
houden.Men spreekt over een aanstaande oorlog
,

.

.

..

.

?n de Sov«3e"5 Unie en zegt:daar heb ik me al m<ee
is geen verdediging voor mogelijk.Het sohrlkb eeld
van

van de atoomoorlog doemt op.We hebben erytwee grote voorbeelden vanrHirosjima en Bikini,maar verder weten wesjer nog niet
20 heel veel van.Alleen werd verzet aangetekend en dat is van
de grootste waarde ..Niet de arbeiders, protesteerden,maar de
geleerden kwamen in het verzet.De geleerden zeiden:we doen
er niet verder aan mee^Wat dieggeleerden deden was hetzelfde
wat van alle mensen verwacht werd.
De bespreking moet gaan om de weg te zoeken,om de in£apaeling en het gevoel van machteloosheid te doorbreken,
ü kunt dan alleen belang hebben in Uw actieve werk.Het gaat
in hoogste instantie om ona alleen persoonlijk.We kunnen een
bijdrage tot de vrede leveren.We hebben te maken met alle
personen.Allerlei groeperingen houden rekening met een nieuwe
oorlog»ffe kunt niet zeggen dat we ona maar tot één klasse
moeten wenden,ook niet tot één leeftijd.Het gaat in deze tijd
om het zijn of niet zijn van mens en wereld.
Aan de en© kant is er de dreiging van een oorlog tussen
Amerika en de Sovjet.Aan de andere kant zijn er conflicten
in alle delen van de wereld.De internationale toestand is
gevaarlijk.Denk aan ïsjecho SIovakij e,Finland,het oude nabije
Oosten,Palestina,de hachelijke situatie in Centraal Azië en
Indonesia.
De zaak van Uw afdeling Anva ia zaer moeilijk.
Het gaat niet om de vraag of oorlog kan worden voorkomen,
maar om een appel van krachten van mensen,die samen een gemeenschap kunnen bouwen,waar oorlog een vreemd begrip wordt.
We zouden even vredelievend zijn,wanneer er niet een directe
dreiging van de oorlog was.Het systeem van het militairisme
ontmenselijkt ons,het verstikt ons en we worden een automaat*
De perspectieven aijn somber zonder enige twijfel.We moeten
voor de geest houden dat er tegenkrachten aan het werk zijn.
Ze aijn klein,maar ze groeien in het verborgene.Het gaat om
zoveel innerlijke vastheid,dat steeds grotere groepen vertrouwen gaan steil en.We zien allerlei elementen, die het gevoel wakker doen blijven.Toen de doodstraf werd ingevoerd,
werd er overal over gesproken en tegen geageerd.In alle kringen waa discussie en verontrusting.Ook werd er veel over
Gandhi gesproken.Dit is allemaal iets positiefs.
Mijn gedachten gaan naar een groep mensen,die geen propaganda maken,maar gewoon doorgaan en zeggenivoor mij is oorlog iets onredelijks.Ik bedoel de principieele dienstweigeraars. Hun houding dwingt grote bewondering af.In hun maatschappelijke carrière wordt hun dit als een plus niet aangerekend maar als een min.
Er bestaat de mogelijkheid om constructief werk te doen.
De AHVA afdeling moet in Uw leven iets bet eken en. In Hieuwe
kringen moet ge bij nieuwe mensen iets van Uw ideaal brengen.
Nee vwor de oorlog en ja voor de vrede,als diepste zin uitgroeien naar een nieuwe gemeenschap11. "~ovt
Van de gelegenheid om vragen te stellen werd door niemand
gebruik gemaakt.
_e voorzitter spreekt Hierna over het principieele dienstweigeringsprobleetoi.In 1939 waren er ongeveer 25 jongens die
dienst weigerden.Ze werden in Veenhuizen opgesloten en kregen
één of anderhalf jaar gevangenisstraf.Thana zijn het geen
tientallen meer,maar honderdtallen,die voelen dat zij onmogelijk oorlog kuxinen voeren.Er zijn ongeveer 200 jongens veroordeeld tot 3 jaar burgerdienst.Eerst hebben ze in Usquert

gewerkt

gewerkt bij de boeren,later aijn ze naar Drenthe overgeplaatst.
De vraag is^hoe ontkomt men aan de dienst.Eén van de eerste tata
ken ^an de ANVA is de Dienstweigqingswet voor te lichten.Ik
heb tientallen jongens bij mij^gehad,die mij vroefcen of er
geen andere weg waa dan puin>jEr zijn duigenden onderduikera.
Hebben wij de jongens die nieT naar Indië willen ieis te zeg- '
gen?Het antwoord moet zijn:een beroep op de Dienstweigeringswet.En dan staat de persoonlijke houding nog open voor andere
dingen.De mogelijkneid is er voor het onderwijspersoneel om
speciaal hun aandacht daar op te vestigen.De journalistiek
kan gevormd worden tot een persgroep,waardoor personen bewerkt worden met alle mogelijke artikelen.Wanneer er is het
jubileum van de Koningin ea een legertentoonstelling,dan maken
wij daar geen propaganda.Tegenover een legertentoonstelling
vorganiseren wij een vredestentoonstelling.
Ni
Ik nodig tl uit lid te worden van de ANVA groep.
Na de pauze gaan wij over in een huishoudelijke vergadering»
21,07 uur pauze.

J

Na de pauze werden de invulformulieren opgehaald.
Op elke stoel had men enige exemplaren,alsmede het blad
"Vredesactie" gelegd.
Men kon zich opgeven voor het bestuur en vragen steilen.Een
drietal mensen gaven aioh op.
_____
jöijsbertus Fredericus Coenradus Johannes SOHHEÜDSRS»geboren
ƒ » t e Brielle 2-1—1886,gehuwd met J.M»C.Voorham,geboren te Den
^f Haag 11-3-1890,van beroep tabaksorteerder,wonende Spinozaweg
no_71 te Utrecht,wilde ook personen van de Nederlandse Vrouwenbeweging, Bellamy en Vrije Socialisten in het bestuur hebben»
De voorzitter antwöort,dat hij wel rekening wil houden met
levensovertuiging,maar dat hij toch niet zover kan gaan,want
dan is het hek van de dam.
Ook werd gevraagd of het niet mogejfcijk was dames in het bestuur op te nemen,waarop de voorzitter antwoor* dat dit aan
de dames gevraagd is,doch dat slechts één halve toezegging
ha d gedaan.
Besloten werd de personen die aich voor het bestuur opgegeven
hadden,uit te nodigen tot een bespreking,om dan later op een
ledenvergadering het definitieve bestuur te kiezen.
ÏEot slot deelt de voorzitter mede,dat de Doopsgezinde predikant
Brüsewitz (Oarl Friedrioh BRUséwits,geboren te Den Haag 6-31919«ongehuwd,wonende Maliestraat no.4 te Utrecht) uitgenodigd
was op deae avond te spreken.Hij had deze uitnodiging aanvaard
maar in verband met een veranderde datum en zaal was hij verhinderd.Hij had echter medegedeeld dat hij zich volledig achter
/deze avond plaatste.Bestuurslid wilde hij echter niet zijn.
! Kerk en Vrede en de Vöuwenbeweging waren ook op deze avond
v uitgenodigd,doeh niet verschenen.
Met de mededeling dat men zich alsnog als lid kon opgeven,
werd de vergadering besloten.

I

Einde 22 uur.
Utrecht,8 Maart 1940.
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Kaar v aanleiding van een schrijven van de C»?-. 2,, N«#.
Dis. 1974 en in aansluiting o.p dezerzijds schrijven, Bosa.
62/3 van 20 november 1947, itan het volgende woraen mede^*
deeld;
Aangezien DB , J, B.T?.ri . rflJQSNHQ^g in deze gemeente-niet
woonachtig iö, kan naaat hetgeen ü dezerzijds onder
ven Doss.62/2 van 9 Oe t ober 1946, Pos s. 62/3 van 10 Januari"'
1947, DOK s, 102/24 Van 18 iïoveciber 1947 #erö toegeaonéenf
alleen nog worden medegedeeld, dat hij vrij B innig predikaat
is te Afömeretol. Hij is tevens secretaris van de
derlandee Wedesactle.
".Oï'.llugerihols 'is gehuwd en heeft twee aoone. Een
zoons is ingenieur bij Philips te Eindhoven. De andere
studeerde Indisch Kecht, doch heeft tijdena de oorlog zijn
fitudle mooten onderbreken.
..Ongeveer 20 jaar geleden heeft Da»Hugenhola als vsraeIceringB-inspecteur gewerkt bij de Ver Beteer ings Ifeat8chap,pi|
"Zilver aaad, gouden vrucht", welke maatschappij deictijd»
was gevestigd aan öe Anna van Saxenetraat alhier.

Verzonden op 28 Mei 1948
Li
C.V.D.

Volgno.
KABINET VAN DEN
MINISTER-PRESIDENT

Antwoord ta richten aan cïcn
Regceringscommisaaris in AJgemeenen Dienst.
Plein 1813 nr. 4, Den Haag
U 1 030k - C % - KA 1 .

's-Gravenhage, 2 C
Pldn 1813, No. 4
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Ik moge U verzoeken mij mede te delen
wat U bekend is omtrent de Algemene Nederlandse
Vredes Actie (A. N. V. A.).
Deze instelling wenst lid te worden van
de Coördinatiecommissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland. (C. C. C. D. ) en staat in
Nederland in contact met:
~~~de "Vlamgroep"
^
de Heer Torn Rot van de Vlamgroep
Me j. Cobi Molenaar, onderwijzeres uit Brunssum
Z -Limburg.
Als buitenlandse contacten worden opgegeven:
1 . War resistance
2. Quackers
3. Deutsche Priedens Geselschaft
\. Pax Christi.
De Regeringscommissaris
in Algemene dienst,
voor deze:

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
t.a.v. de WelEdelGestrenge Heer P.R.Gerbrands
Javastraat 68
's-Gravenhage
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Uw brief Ü 10304 -C 56 - KA l, dd. 28-4-'48

Naar aanleiding van Uw bovengenoemd schrijven, waarin U inlichtingen vraagt omtrent de Algemene Nederlandse Vredes Actie (A.N,V.A.),
kan ik ü het volgende mededelen!
In Maart 1946 werd besloten tot liquidatie van de Internationale
Anti-Militaristieche Vereniging (I.A.M.V.)» want Mme vereniging
Èiftd Hin doel en streven gefaald". levens werd besloten tot oprichting van een nieuwe organisatie op bredere basis, onder de naam*
Algemene Nederlandse VredeB Actie (A.N,V,A,)» D« beginselverklaring
van deze organisatie luidtt
"De Stichting A*ET*V.A, wil allen verenigen» die de oorlog
ala een internationale misdaad veroordelen en die erkennen, dst hieruit de plicht voortvloeit om te streven naar een op gerechtigheid
gerichte wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten".
Waarnemend secretaris-penningmeester is Ds» HÜÖËNHOI/D2 uit Aramerstol.
De A.N.V.A. vóoert actie door de vorming van diverse werkgroepen
in verschillende plaatsen ("Radicaal Pacifisme", "Pers en Vr«de%
"Vrouwen Vredes Aci&e" enz, terwijl ook de HAlg.Jongeren Vredes
Actie" deel uitmaakt van de A.N,V,A*)
Be leden behoren tot verschillende godsdienstige richtingen, het
merendeel kan gerekend worden tot de Vrije Socialisten,
Mej. Cobi MOLENAAR uit Brunssum KOU voor 1940 communiste zijn geweest en thans in elk geval moeten worden beschouwd als zeer links
georiënteerd» 2ij was vroeger secretaresse van "Jeugd Grensontmoetingen van Jong-Pacifisten" voor Duitsland, België en Nederland
en heeft thans het verzoek gekregen van A,F,V,A,- aijde om de verbindingen met Duitsland weer aan te knopen. Xn een brief aan een
Duitse relatie liet zij zich als volgt uiti
"Ik voel mij tegenover mijn regering, vanwege Indonesië,
zoals jij je gevoeld moet hebben in 1940, toen de Duitse soldaten
Denemarken, Noorwegen en Nederland binnenmarcheerden"•

P.Réflerbrands.

Aan de Heer Regeringscommissaris
in Algemene Dienst,
Plein 1813, no 4
»s-G R A V E N H A G E

Stichting Algemene
Nederlandse
Vredasactia

AÏTVA.

Y*«rl« üacretariaat! Ds. J.B. Th. Hugenholtz, Anraerstolj

Giroj 123046; Tal» üargarabacht 405»

Beinselverklaring en
Baginsal en Doel sijn in Artikel l der Statuten als volgt omschreven:
*De Stichting AMVA wil allen Verenigen die de oorlog veroordelen als a en internationale misdaad en die erkennen, dat hieruit de plicht voortvloeit om te streven naar aan
op gerechtigheid gei'ichte wereldorde, v/aarin oorlog zal zijti uitgesloten".
W'arjteijze, en Bestuur:
Daar «r voor iedereen die wil medewerken aan het gestelda doel plaats moet
zijn in da AWA en bovendien verwacht jaag v/orden, dot ai j die hiertoe in staat zijn
hun krachten willen inzetten, aal de ANVA o. a. actie voeren door middel van "warkgroepen".
Ied«r lid kan aich aansluiten bij de werkgroep zijner keuze, rfil hij ook in andera
groepen madawerlcan, dan kan hij daar gastlid zijn, aènder enigs financiala verplichting.
Hat voorlopig Bestuur is samengesteld uit d@ volgende ledens
Ir, C, G. J. da L'üspinasse, Leuvenschastraat 41A, ücheveningen.
Mavr. J. van ffijk-ïïrika, Bijweglaan 31, Bennabroek.
Dr. W» Jong, Orchidè'enlaan 23, Haamstede.
Drs. G. J. da Voogd, Üentinoks traa t 14b, Dan Haag.
Ds. J.B.Tj. Hogenholta, Awtnerstol, (ü.H) vmd. öecretaris-Banningiasestero
Barkgroepen,
a _"AlE9iaaïie Jongeren Vredes Actia" (AJVA)
f S«cr. Me jVï. Koedam, Oostainde 2.61 Amstardam.
"pndjerzoeki Oorlogs oprga ken " ,
f Secr.: Ir.ü.G.J. de L'Espinasse, Lsuvensches-faraat 41a, gchevaningen.
• * >>QE'VoadjLng en Vrade",
l Secr. D»V. Bentveld, üchapenstraat 74b, Rotterdam.
"Para en Vrede".
(Uitgave "Vredes Pers Sureau" abonn. f.5— per jaar) .
) Secr» Ds. Joh.P« van Mullem, Edam (na l Pebr»)
"Kadicaal
l Sacr. Si«m Kaper, 'iro els tra kade 156, Zaandam,
„"Voorlichtingsdienst y.por ü^v/a tensbegwaarden ingakg de mili^taire krj j|gjsdiianait''n(y'GK<)_«
1 Sacr. *9vr. J.1 van Wijk-Eriks, ïïijweglaan' 31, Snnabro® k', '
"
" "'
'gifere ld Federa tja _,Bgwag ing " .
| Secr«: Ds. J.B.ïK. Hugenholtz, Anmerstol (Z.H,)
Het lidtnaatschap der ANVA staat voor iedereen open dis accoord gaat met de
hierboven gestelde Beginselverklaringc
- Contributie -
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Gontributia»
Art, 9 van het ïïuih. Kegl, luidt als volgt; Ds ladan bepalen zalf hun
jaarlijkse bijdrage ast een minimum van f. 2,50 par jaar, -waarbij als grondslag d«
Volgende schaal kan wordan aangenomen: '
i
Bij «sn jaarinkomen tot

f.
f.
f.
f.
f.
fo
f.
f.
f.

lOQOo—
f. 2c50.f. 4o—
2000.—
f. 6.—
2500.—
f. 8.—
3000,—
400Q«—
f.10.—
f,12.—
5000.—
6000.—
f.15.—
7500.—
f.20.—
7500.— en hoger, f„ 30.—.

Da l«d«n ontvangen het verenigingsorgaan gratis.
Gczinal«d«n batalsn halve oontributio «n ontvangen geen orgaan.

Volgno.

C/5 no. 742'48 ANVA
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K i e r b i j doe ik U een verslag toekomen ven een
G a n d h i - h e r d e n k i n g s b i j e e n k o m s t , gehouden op 1110-48 door de Algemene Nederlandse Vredes A c t i e
in het gebouw van K. en W. te U t r e c h t .
U t r e c h t , H October 1948,

C/5 no. 742*48 ANVA

R A P P O E T

Verslag ven een vergadering van de afd.
'Utrecht van de Algemene Nederlandse Vredes Actie (A.N.V.A)
op Maandag 11 October 1948 in een zaal van het gebouw voor
Kunsten en Wetenschapppen, Mariaplaats te Utrecht.
Aanvang ten 20 uur, minimum toegangsprijs / 0,25.
De bijeenkomst was belegd ter herdenking van G-andhi.
Ala sprekers traden op Ds. KARL FBIEDBIGH BRHSEWITZ. geb.
te Den Haag 6-3-19, predikant Doopsgezinde Gemeente Utrecht,
wonende Maliestraat 4 te Utrecht, en -J.B. MEYER uit Amaterdam (gegevens onbekend).
~~
Het onderwerp was: G-andhi en zijn betekenis voor de wereldvrede .
De vergadering was uitsluitend aangekondigd in het "Utrechts
Nieuwsblad" van Vrijdag, 8 October 1948.
Aanwezig waren ong. 60 personen (zaalruimte plm. 100 pers.)
Hieronder bevonden zich een 15-tal manspersonen, waarvan
een vijftal in de leeftijd van 25-50 jaar en ongeveer 45
vrouwen, van wie de meeste reeds van gevordr)ede leeftijfl.
Het was ongeveer hetzelfde groepje personen dat meestal
op een A.N.V,A.bijeenkomst wordt gesignaleerd.
In de zaal was geen enkele versiering of doek aangebracht.
De opening geschiedde door ABRAHAM .STOBM». geb. te Utrecht
19-7-39, firmant van de Utrechtse Typografen Associatie,
wonende Dr. 's Jacoblaan 62 te Maartensdijk. Hij is tevens
lid van het Comité tot voorlichting van gewetensbezwaren
inzake de krijgsdienst en het Humanistisch Verbond. Na een
kort woord van welkom ^eeft hij het woord aan Meyer voornoemd.
MEYSE geeft eerst een overzicht van de ontwikkeling van
India en spreekt over de toestanden van vroeger en nu.
Daarna over het leven van G-andhi, zijn studie in Engeland,
zijn leven in Zuid-Afrika en zijn terugkeer naar zijn geboorteland, waar hij dan afstand doet van al zijn bezittingen en onder het volk leeft. Hij is één met hen en
staat hen met goede raad bij in alle uithoeken van het
land. G-andhi heeft niet simplistisch tegenover de mensen
gestaan. Zijn land werd door de Engelsen onderdrukt en door
zijn actie voor gewelftloosheid steeg hij zeer in aanzien.
Ook de Japanners werden jaren lang geëxploiteerd. Hij heeft
eerst nog gedacht dat Japan ook India zou bevrijden. Hierin
heeft men hem vaak niet begrepen. Maar G-andhi heeft alle
schakeringen gezien. Eén van de oorzaken van de te weinige
aanhang bij de Vredesactie is ook, dat men de dingen te
simplistisch stelt. Gandhi neemt later meer stelling tegenover de Japanners, hij heeft dit in een brief bevestigd.
Als wij nu de toestand in India vergelijkem met die in
Indonesië, dan valt het op dat zeer veel dingen parallel
lopen. Let maar eens op de houding van de democraten en
de houding van de Nederlanders in het algemeen.
-2-
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In "Vrij Nederland" staat een srtikel van Ds. Buskes
over een soldaat die weigerde een dorp in brand te steken.
(Spreker leest dit bekende artikel voor). Het Nederlandse'
leger doet dezelfde dingen in Indonesië als het Duitse
leger in Nederland in 1940. We hebben nu een Putten in
Indonesië. Wij zijn volkomen op de verkeerde weg. Wij
moeten ons bewust worden dat v/ij verantwoordelijk zijn
voor wat in Indonesië gebeurt. Wij moeten ons meer verzetten tegen wat daar gebeurt. De Nederlandse houding
komt voort uit een verkeerde voorstelling van zaken.
Door slechts een persoon werd hierna e'en vraag gesteld.
Hij had graag wat gehoord over de betekenis van het vasten
van Gendhm. Meyer zette een en ander nog uiteen en vertrok
hierna omdat hij de trein moest halen.
Er is dan een pauze, waarin een onbekend manspersoon van
de Eadicaal Pascifistische Werkgroep aankondigt, dat hij
zal colporteren met oude nummers van "Vredesactie", hem
ter beschikking gesteld door Ds. Brüsewitz. Na afloop vsn
de bijeenkomst zal een collecte worden gehouden voor de
dienstweigeraars, die wel voldoende te eten hebben, doch
wie het nog aan veel ontbreekt. De Engelse en Amerikaanse
regering zorgt beter voor deze mensen dan wij in Holland.
Enige exemplaren van "Vredesactie" werden gekocht.
De religieuse kant vsn G-andhi, belicht door Ds.Brüsewitz.
"Gandhi heeft reeds in zijn jeugd moeite met allerlei
"kleine dingen. Hij was een streng vegetariër. In Engeland
"had hij hiermede veel moeite, maar hij vond bevrediging
"in kleine overwinningen. Zijn aandacht werd getrokken
"naar de problemen van alle volkeren. In Afrika begint
"zijn levensweg zich reeds af te bakenen. Hij ondergaat de
"invloed van Tolstoi en gelooft in de mens en zijn rnoge"lijkheden. Er volgt een briefwisseling met Tolstoi. Hij
"leest ook de Bergrede van Jezus. Voor hem gaat het om de
"vrijheid en het zelfbestemmingsrecht van India. Het gees"telijk principe wordt door hem in politieke betrekkingen
"gebracht: niet doden, niet haten, niet beledigen. Hij
"gelooft in de kracht der waarheid en in de kracht van het
"offer. Te Benares wenst hijin 1912 niet meer samen te
"werken met de onderdrukkers. Van 1914-18 trekt hij door
"het land voor recrutering van Hindoes ten gunste van En"geland. Dit is door vele pascifisten niet begrepen. Hij
"heeft voor een groot gedeelte bereikt wat hij bedoelde
"en koos de langste weg om zijn doel te bereiken. Hij is
•"een fanaticus en weet dat godsdienst een persoonlijke
"zaak is. Hij riep op om te leven voor wat men als het
"hoogste erkend heeft. Het vasten begon in 1932. Göweld"loosheid was voor hem hét middel om zijn doel te bereiken.
"Hij streefde naar geestelijke verdieping als grondslag
"voor het bepalen van een levenshouding".
Beide sprekers hielden een rustig betoog. 2fr werd over
het algemeen aandachtig geluisterd. Ten 21.50 uur ging de
bijeenkomst rustig uiteen.
14 October 1948.

,

*s-QraVemhage, 28 ©etober 1946,

Üo»

Onderwerpt J.B
VI.
Q E HE I M

Op een d, d. 11 Oktober 1948 te utrecht
gehouden vergadering van de Algemene Kederlandae Trede s Actie (A*K.V.A.) werd o. a. het
«oord gevoerd door J»B.ilEIJS^. wonende te
Ar. sterdam, die sprak over Gandhi en zijn b«tekanis voor de wereldvrede*
Ik heb de eer 17 te verzoeken
indien mogelijk - te willen doen inlichten
orctrent zijn volledige personalia, zijn poll
tleke antoeedenten en de eventuele functie,
«elke hij In de A,N.V«A. vervult.
•
. HET HOOÏD VAK m D IE NOT,
j voor deze i •

* G.CrabbendaBu
Aan de Heer
Hoofdcommlss«rls van Politie

te
A a a t e r d a m»

L
VAK AMBT.IERB ZAKBH

Onderwerpt Rap pel.
VI.

HD.3

'srGravenhage, 13 April
•
GEHEIM •
'

Hieriaede moge ik U mijn schrijven d»d. 28
October 194-8 no.47667 in herinnering brengen,
waarin ik U verzocht wij te willen doen inlichten ontrent J.B«Keiler»
Met spoedige beantwoording ault U «ij aeer
verplichten.

HET HOOH3 VAÏ^ DE DIËTIST,
l namens deze*

3.G.Crabbendam,
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te

O

.

.

.£>.. ' \
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17 November 1948.
Volgno.
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Verslag van de op 16 November 1948 te
.20.00 uur gehouden openbare vergadering
in gebouw "De Valk", in de Valkenburgerstraat, alhier, uitgaande van de Algemene
Nederlandse Vredeêactie.

In het Novembernummer van het maandblad "Vredesactie" uitgaande van de in margine genoemde beweging stond een openbare vergadering aangekondigd, die op 16 November 1948
te 20.00 uur gehouden zou worden in "Huize Westeinde"i
i Westeinde 5 't© Amsterdamf alwaar Mr. Johan Hendrik van
/ iWIJZ, geboren te Amsterdam, 2 Juni 19O7, een inleiding
zou' houden over een door hem ontworpen dienstweigeringswet ter vervanging van de wet van 1923»
Ter elfder ure bleek, dat deze vergadering niet in voornoemd - gebouw gehouden werd, maar in het gebouw "De Valk"
in de Valkenburgerstraat, alhier. Bij aankomst in "De
Valk" was de vergadering reeds geruime tijd aan de gang,
zodat een groot gedeelte werd gemist.
Aanwezig waren ongeveer 50 personen, variërend in leeftijd
van ..18 tot 60 jaar, waarvan de helft vrouwen. Het was een
gemêleerd gezelschap wat politieke kleur betreft, o.a.
bevonden zich onder hen communisten, VIara-aanhangers,
anarchisten enz., allen uit $& schijnbaar goede arbeiders
milieux.
De vergadering waö voor iedereen vrij toegankelijk.
De zdLötl was niet versierd. De capaciteit bedrdeg ongeveer
200 plaatsen.

(

De vergadering was te ongeveer 20.00 uur geopend. Het
woord werd toen terstond aan Mr, van WIJK verleend.
Ben tiental bezoekers arriveerden echter pas te 20.JO uur
i.v.m, eerder genoemde verandering.

/ ,.
.

Mr. van WIJK was toen juist bezig de deserteurs en dienst.weigeraars ^fce onderscheiden in twee groepen. Groep A was
de zeer kleine groep, voor wie de norm geldt van goed en
kwaad ( >de echte principiële dienstweigeraars dus)..
Groep B.was die, die handelde uit b.v. angst, zuiver persoonlijke belangen enz. Voor deze groep had hij niet veel
interesse. Mensen, die zich zelf nooit eens kunnen uitschakelen en nooit eens 1$$ kunnen êenken aan een ander,
waren over hét algemeen niet het voorwerp van zijn zorg.
Hij keurde de huidige samenstelling van de commissies, die.
door de Generale Staf waren benoemd, stefck af. De dominé's

Jo. 6409-20-'48.
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en veldpred ikers moeten eruit, d/e psycMaters en-paedagogen erin. •
'
'
Nu was -het nog mogelijk, dat de commissieleden de. idiootste vragen konden stellen.
Voorts deelde van WIJK mede, dat voordat een betrokken
ersoon voor bedoelde commissie moet verschijnen, de portie (recherche) eerst- een rapport betreffende die peiv
soon moet samenstellen, wat tot de belachelijkste conclusies kon leiden. Onlangs kreeg hij (van WIJK ) inzage
van een dossier van een zijner cliënten, die teiieht stond
voor de Krijgsraad te Rotterdam (of Den Haag), Men had
-toen per ongeluk het betreffende politie-aiapport er in
gelaten, waar(hij nainiurlijk prompt een afschrift van had '
gemaakt. Dit rapport raakte kant noch wal.
.
Vervolgens kwam van WI3K op het door /hem opgestelde nieuwe
ontwerp van een d ïenstweigeringswet •

f

Voor de inhoud van dit verdere betoog' kan worden verwezen
naar het hoofdartikel van zijn hand in~ bovengenoemd maandblad "Vredesactie", welk artikel vrijwel gelijkluidend was
aan het d'oor van WIJIC gesprokene?!.
Zo nu en dan haalde Ei j voorbeelden aan van een of andere
Krijgsraad-zaak, liefi; zo humoristisch mogelijk voorgesteld, waardoor zowel de Krijgsraad als de commissie in
een belachelijk daglicht werden geplaatst,
Te ongeveer 21-15 uur' had hij zijn betoog beëindigd en gaf
hij gelegenheid t o t h e t stellen v a n vragen.
,..*,'
>
De eerste vragensteller was een jeugdig communist en
A.N.J.V.-er, wie de woord en „terreur' en „moprdparti j en in
Indonesie"in de mond bestorven lagen. Voorts haalde hij
de zaak Ratio. KOSTER aan, schetste nogrzijn ervaringen ,
opgedaan^tijdehs dé oorlog en eindigde zonder één positieve
vraag te hebben gesteld . Uit de zaal werd opgemerkt , dat
er hier geen huiskamerpraatjes konden worden gehouden.
Van WIJK was ;dan ook gauw met deze jonge man klaar en verw'ees het geval Hatio KOSffEB naar een ander terrein, dat
met deze materie niets te "maken had.
'
De tweede vragensteller informeerde naar het praktische
nut van een nieuwe diens tweigeringswet. Werd daardoor
aan het milifefeirfcsme een gevoelige klap toegebracht? En
waarom kon er niet in verschillende dagbladen propaganda
worden geaaakt voor het werk van de A. N.V. A. en voor het
nieuwe ontwerp?
,
Van WIJK antwoordde hierop, dat hij zich geenszins verbeel<3d© het militairisme een. gevoelige klap te kunnen toebrengen. Tijdens de oorlog had zijn vrouw dikwijls gezegd:
"Men .moet doen, wat^f& hand vindt te' doen." En zo was ook nu met hem» Wat betreft de propaganda zei hij, d at "H et
Vrije Volk"en"Hét Parool" .wel eens artikelen van hem:. hadden opgenomen. Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is
dit nu weer gestagneerd. Hij zou hiernaar nog eens infprmeren, "De Vredêsaotie" en '*De Vlam" werden .door te weinig
mensen gelezen, zodat hiervan geen effectieve propaganda
kan uitgaan.
""
•
Ha nog enig heen en weer .gepraat over niet terzake dienen^
de onderwerpen besloot een onbekend gebleven persoon_de bijeenkomst mét een woord van dank aan Mr. van WIJK en een,

HO '6*09-20-'48.
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verzoek bij uitgaan iets achter te willen laten ter be- '
strijding Van-de onkosten.
Ha afloop werd gecolporteerd met steunbonnen ten bate
.van <3e dienstweigeraars.'»
De bijeenkomst was te 2o.tX> uur beëindigd, Br werden geen
wanklanken vernomen. Allen^aanwezigen gingen rustig naar
huis.

N»

Volgno.

ïïo. 432/118 - 1948 - Geheim Persoonlijk.
B e t r e f t : Verslag vergadering.
Bijlagen: 2.

6 DEC. I948<

ACD|
,
on tl
t
Hierbij Wordt ingezonden een verslas van
de op £9 November 1948 gehouden openbare vergadering van
alsmede een

V9rbana hiermeae te
Amsterdam, £ December 1948.
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r;€fEWEST 'AMSTERDAM PER RI JKSPPUTIE
V
DiSTRlcl'— AMSTERDAM.
GROEP
AALSMEER.

* 61)
"

Geheim» Persoonlt jk.
Bijlagen? Geen,
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE WERKGROEP "RADICA^AL

PACIFISME" IN DE ALGEMENE) NEDERLANDSE VREDEJS ACTIE ( Afdeling
Aalsmeer) OP^MAANDAG 09 NOVEMBER 1948 TE 20.00 UUR,
Zaal: Grote bovenzaal van Gebouw "ï)e Oude Veiling", eigenaar
een Naamloze Vennootschap van gelijke naam„ gevestigd Marktstraat 19 te Aalsmeer.
Zaalveraiering: In de zaal was geen versiering of propaganda
anderszins aangebracht.

Zaalcapaciteit; Ongeveer 120 personen.
Aanwezig;

y j Sprekers;

l

Ongeveer 45 mannen, merendeels personen benedeM
de leeftijd van 25 jaar en ongeveer 10 vrouwen
van verschillende leeftijden. Militairen en
Rljks- of Gemeenteambtenaren werden niet waargenomen.
l.ALBERT JONGKIND, geboren te Aalsmeer op 7 Juni
1906, van beroep bloemenhandelaar; belijdt gee»
godsdienst en woont te. Aalsmeer, Spoorlaan 5» j
2«JAN HENDRIK VAN WIJK, geboren te Amsterdam op '
2 Juni 19,07, advocaat, belijdt de EvangelicWi*
Lutersé godsdienst en woont te Bennebroek, Bljweglaan 31.
i

De voorzitter van genoemde werkgroep, A. Jongkind, voornoemd, dankte in zijn openingswoord de aanwezigen voor hun komst
en gaf onmiddellijk het woord aan J,H. van Wijk, hierboven onder
No. 2 genoemd*
' ,'
i

Deze spreker begon met verschillende brieven voor te lezem
die hem waren toegezonden door priciplftle dienstweigeraars en
stond geruime tijd stil bij de behandeling van de zaak van de
principiële dienstweigeraar BOÜKE PLANTING uit IJLST (Fr.) In
het bijzonder hekelde hij daarbij de handelingen en houding van
Prof, JOSEPHUS JITTA» Voorts wees spreker op de z,1. abnormale
tijdsduur van behandeling van verschillende zaken in verband
met de principiële dienstweigering, ten bewijze waarvan hij we*»,
derom verschillende brieven voorlas.
Ten slotte deelde spreker mede dat, mede door zijn toedoen
thans een wetvoorstel was ingediend tot wijziging van de Dienatwljgeringswet, wftlk voorstel o.m. zou brengen: Kortere procedure
nauwkeuriger onderzoek en volwaardig* productieve arbeid voor
dienstweigeraars.
,."
_ v
"
••>,'•
Hierna werd een pauze gehouden van ongeveer 20 minuten»Vervolgens werd gelegenheid gegeven tot het stellen vanvragen, waaraan door vijf personen gevolg werd gegeven.
Hierbij liep spreker kortelijk langs de gehele procedure
in een geval van principiële dienstweigering en besprak daarbij
de rechtsplegingen en rechtsmiddelen. Hij noemde vrijwillige^
krijgsdienst volwaardig, gedwongen krijgsdienst waardeloos en
krijgsdienst tegen het geweten in onwaardig.
/

•2Opmerkelijk was dat spreker zich min of meer smal end-uitlk?
liet over Prof* Pootjes, wiens aanhangers hij "pootjesklanten11
noemde,
Mensen ean wie bekend is dat zij communistisch georiënteerd zijn, waren bij deze vergadering niet aaiwezig.
poor het publiek werd niet geaplaudlseerd.
Te omstreeks 23.15 uur ging de vergadering rustig uiteen.
Onregelmatigheden deden zich hiet voor.
Aarlsméer, 29 November 1948.
~

Dé Opperwachtmeester,
Groepscommandant,

G, van\aerjP»ng

j

Werkgroep voor '"Radica al Pacifisme" iro-de A. V. V* A* afd*AaiLsMseer
Belangrijke openbare bijeenkomst l I I
HET RECHT OF MIKETAIRE DIENS Wil GERING I I !
Op Maand e g- 29 Noieemb&r des avonds 8 -uur in de grote bovenzaal
van het gebouWDE OUTDB VEILING-" spreekt over dit onderwerp,
de

bekende verdediger der dienstweigeraars in Nederland.

Het is goed in d©se tijd yan oor logsrophit slag e^sss de ste»
te borermvan hen die e.en abs-bluüt__V jj JÜff jlaten. horen tegeii
elke

vofm van $K,ÏTAïn GEWEjÜD en. iederö medewerking daaraan

Weigeren. :

Uit beleefdheid tegenover de spreker «ö voor de goede gang
wan zaken, verzoeken wij tt, op tijd aanwe%±g te zijn.
Eüitree naar verkiezing.-

Discussie gestreusfit ...

ZAAE. OPEff 7.50.

Daar de redactie van de "Mlsneerder €curamt"voorheeio;"Wate?ren Meerlander'"sfinds zij geen concurerend blad meer naast
zich weet, haar neutrale houding hè eft laten varen en adVetterte
of 'stukken van org. of personen heeft geweigerd^menen Wij)
uit protest hiertegeit geesn» advertentie in. ddt blad te raoc-ten
plaatsen* Daarom geven-twij; door middel van de&e parof lette»
beke Kdheid aan de "hierboven vermelde zeer belangrijke, bi jj-

Eomt en laset W voorlieshten over de WKFTBLIJ31E. isogelijjSsheié
van MILITAIRE

NU. Ne,
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DATUM
PAK.:_

•^NIEUWE AFDEL
ïotterdam een ^fde- \. ;
Op .1-7 November
ling van
samengesteld:
Het besit:)i
M. A. v, Rhijiv
IT Yoprz. Hir 8 b?' Penpingpi.Secr.
W. y, pist. ,
r
Doezastra;
i Het
bestuur vertrouwt er .pp, dat de leden en
abonne's krachtig aan het vredeswerk zullen^
(jeelnemen.'," . -,.'' .''•
.• „

n

1

'

. ...

,

VAK ALGEMENE ZAKEH

,„,

20 Decesiber 1948.,
Betr«t Algemene Nederlandse
Vredes Actie.
VI.

G E H E I M

??>.;-,

Volgens een mededeling in Mde Vredesactie" van november
1948 is op l? November 1948 té lotterdam een afdeling opgericht van de Algemene Kederlandse Vredes Actie. Het begtmuf
bestaat uit A.M.Koorlooa. voorzitter} liarimis Adrienus y»n
Rhi.ln. g eb.31-7-19 23 te Éotterda», wonende mldasr, Doegastraat 8B, secretaris en W.van 01atT penningmeester*
Ik noge ü verzoeken iai3 «el in kennis te «illen doen
stellen raet de personalia) politieke oriëntering en verder
van belang Eijnde gegevens betreffende de genoemde A*M#Koor
loos en W.van 01 st,
HE?'HOOED VA» DE DIENST,
\r dezei

O

Aan de Keer
Hoofdcommissaris van Politie
te
l ott erda
ra.

J .G .Crabbendau.

V

lo. ES/441 - 1949 - Geheim Persoonlijk.

JAN. 1049

Betreft: Verslag vergadering "Radioa al Pacifisme".
Bijlage: 1.
Hierbij wordt ingezonden aan verslag

van een op 4 Januari 1949 te Aalsmeer gehouden openbare vergadering van de werkgroep "Radioaal. Pacifisme" in de Algemene Nederlandse Vredeeactie. —
Inzake de daarin genoemde Albert Jongkind werd reeds
eerder gerapporteerd.
Amsterdam, 10 Januari 1949.

DISRICT
GROEP

No.

AMSTERDAM,
AALSMEER.
^
Geheim, persoonlijk.
Bïijiagenj Geen.

VERSLAS VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE WERKGROEP "RADICA AL •
PACIFISME" IN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VREDES ACTIE (Afdeling""
'Aalsmeer ) OP HINSDAG, 4 JANUARI 1949 te 20.00 uur.

Zaait Kleine bovenzaal van, Gebouw De Oude Velling, eigenaresse
een Naamloze Vennootschap van gelijke naam, gevestigd Marktstraat
19 te Aalsmeer»
t
Zaalversiering; in de aaal was geen versiering of propaganda"anderazlns aangebracht*
Zaalcapaciteit; Ongeveer 70 personen.
Aanwezig t

Sprekers;

'

Ongeveer 30 mannen en 10 vrouwen van verschillende
leeftijden. Militairen en Rijks- of Gemeenteambtenaren werden niet waargenomen.
a.ALBERT JONGKIND . geboren te Aalsmeer op 7 Juni

1906, van beroep bloemist-bloemenhandelaar, belijdt geen godsdienst en woont te Aalsmeer, Spoor-}
laan 5.
j
b.P.E» BOELE. predikant der Nederlandse Protestantenbond, wonende te VARSSEVELD, Doetinchemscheweg
8. 93
l

De voorzitter van genoemde werkgroep, A. Jongkind, voornoemd,
dankte in zijn openingswoord de aanwezigen voor hun komst en zei»
dat de spreker «an deze avond, Ds. Boele, geen aanhanger was van
de leer der geweldloosheid en dus min of meer als een tegenstan- \t wo
•öréer lopende geruchten. Hierna gaf hij het woord aan Ds. Boele,
voornoemd, die zou spreken over het onderwerp: Wat kunnen w± j
persoonlijk voor de vrede doen.
_ Boele ving zijn rede aan met te verklaren dat hij tegenstander was van de dienstweigering, omdat hij meende dat het weerbaar zijn van, eenjland of mogendheid een waarborg voor het behoud
van de vrede aAKttfo'» De oorlogszucht van de mens kwalificeerde hij
als een ziekteverschijnsel, voortkomende uit de driften van de
mens, zoals sexualitelt, hebzucht en geloog. Spr. towam tot dé conclusie dat de vrede het best bereikt en behouden zou worden als
de "jeugd werd opgevoed in de wetenschap van de vrede en die vrede
zou leren kennen als het hoogste goed,
Hierna werd een pauze gehouden van ongeveer 15 mlnufeen.
Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarbij zich tussen A. Jongkind en Ds. Boele een, op vriendschappelijke toon gevoerd debat ontwikkelde. Hierbij verdedigde
A. Jongkind de leer der geweldloosheid en aijn gevolgen zofala
priclpiêle dienstweigering, welke redenering Bs* Boele bestreed. .
Door de aanwezigen werd aan deze discussie slechts in zeer
bescheiden mate deelgenomen.

Mensen, van wie bekend Is dat zl,^ communistisch georiënteerd zijn .waren op deze vergadering niet aanwezig»
Door het publiek werd niet geapplaudlaeerd;
•

i

Te omstreeks 23..00 uur ging de vergadering rustig uiteen.
Onregelmatigheden deden aich niet voor.
Aalsmeer, 5 Januari

1949,

De Opperwachtmeeateo?,
Groepscommandant,

G. van «er/Tang.

VAN JUSTITIE
AFDEELING POLITIE

's-GRAVENHAGE,

Januari 1949.

Raanrweg 47

BUREAU: Kabinet.
Tel. 183980

No. v. 12/48

'~

Geheim.

25 JAN.'1949—

Men wordt verzocht bi) de aanhaling van dit schrijven,
Afdaeling, Bureau, dagteekenlng -eirBBKHBBW

Onderwerp: Radikaal Pacifisme,

Bl]lage(n):

Hierbij heb ik de eer DHoogEdelGestrenge ter kennisneming
te doen toekomen een rapport dd. 13 Januari 1949, no. 464, opgemaakt door de Rijksrecherche, Afdeling Utrecht, betreffende circulaire ffadikaal Pacifisme.
De betreffende circulaire alsmede het Maandblad "Vredesactie", no. 12, December 1948 welke mede hierbij gaan, zal ik
t. a. t. gaarne -weder terugontvangen.
~"
DE MINISTER VM JUSTITIE,

Namens deze,
Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

(Mc-, J.P.G. Goossen)

•C

AAN: het Ministerie van Algemene Zaken,
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat.68,
's-GSAVEHHAGE.
_
t, a.v. de Heer J. G. OSABBEM)AM.

//ƒ / ifv ƒ (j

RIJKS-REÖHERCHE
•AIDELING

Rapport No 464 dd 13 Januari 1949
betreffende
circulaire Radikaal Pacifisme.

R A P P O H O?,

Ondergetekenden,Herman vgn HEES
en Arend de Jong,beiden rechercheur bij'
het Ministerie van Juwtitie,ter standplaats Utrecht,tevens onbezoldigd Rijke
veldwachter,hebben de eer U het volgende te rapporteren:

Wij,rapporteurs,kwamen in het bezit van een aantal circulaires,uitgaande van de werjcffroep voor_
RADIKAAL PACIFISME.Deze circulaire handelt over de
"oorlog in Indonesië".
Het is ons,rapporteurs bekend dat genoemde werkgroep deel uit maakt van de ALGEBflBNE NEDERLANDSE
YREDESACTIE ( A.N.V.A.) ,welke organisatie op 5 Maart
1948 "te Utrecht een plaatselijke afdeling heeft opgericht- (zie rapport No 256 dd 6 maart 194-8).
De A.N.V.A.geeft een maandblad uit genaamd "VREDESACTIi
Uit dit maandblad blijkt dat de A.N.V.A.ondervetdeeld
is in verschillende werkgroepen t.w.:
Algemene Jongeren Vredesactie { AJVA)
K, l secretaris: J»KAAL-Insulindelaan 22-Wormerveer.
Onderzoek oorlogsoorzaken
K É secretaris: Ir.C.C.«T*de I/Espinasse-Leuvensestraat _
41 A te ScheveningenOpvoeding en Vrede
— | secretaresse: Mej.E.P.DE BOER-Gordelweg 86 B te
Rotterdam.
>
Radikaal Pacifisme,
X
l secretaris: siiafl KAPER,-Oranjestraat 70-Zaandam
Voorlichtingsbureau voor gewetensbezwaren inzake
de Krijgsdienst,(V.G.K.)
^ (secretaresse: MEVR.J.VAN WIJK-ERIKS,-BiJweglaan
31 te Bennebroek.
Wereldfederalisme,
^ f secretaris: DS*J.B.TH.HUaSNHOLT2,*Ammerstol ZH.
BIJ dit rapport wordt gevoegd:
een maandblad 2 e Jaargang No 12 December 1948,in
dit rapport genoemd
een circulaire Radikaal Pacifisme en de oorlog in
Indonesië»
Waarvan door ons op afgelegde ambtseed,opgemaakt,getekend en gesloten dit rapport».
Utrecht 13 Januari 1949
De reche.
Aan de Inspecteur Rijksrechercheur
Ie KI. J.Dekker.
Gezien en doorgezonden aan de Heer
Procureur-Generaal,Fgd Directeur van
Politie te A m s t e r d anu
Utrecht //f Januari 1949

•M*

B.5402. j
t v/e e
VI
. •.:
Radikaal

27 April
G- ";

fer voldoening aan het gestelde in Uw schrijven van
22 Januari 1949 afd.Politie, Bureau Kabinet Ho.V.12/48 geheim,
he"b ik de eer Uwe Excellentie hierbij - onder dankzegging voor
de verleende inzage - de twee door U terugverzochte bijlagen
weder aan te bieden»
HET HOOFD VAN DE DlEiiSTl

ZoE.de Minister van Justitie

t.a'.v. de Heer Mr.J.P.G.Goossen,
hoofd Bureau Kabinet van de
afdeling Politie,
Raamweg 47,
*
's-GEAVEHHAGE.

2 f EB.1949
Verbinding 113.

|

•»—1^—

No. 509. I.D. Geheim .
Aan: de heer Hoofd G.V.D. en B.I.L.
Onderwerp: pamfletten "Radikaal Pacifisme".

In de avond van 2? Januari 1949 zijn in de gemeente
Odoorn in grote getale pamfletten over de openbare wegen
uitgestrooid van het soort als waarvan één exemplaar is
bijgesloten. De namen van de verspreiders zijn niet achterhaald kunnen worden.
Drenthe, 2 Februari 1949.

Radikaal Pacifisme
en de oorlog in Indonesië
De militaire acties die de Nederlanders op 18 December 1948 zijn begonnen tegen de Republiek Indonesia, is een
zeer bedenkelijke uiting van een zeer bedenkelijke politiek.
In 1941 ging het Nederlands imperium roemloos onder. Het kwade geweten van de koloniale overheerser had zich
voortdurend verzet tegen het weerbaar maken van het Indonesische volk. Tot het laatst toe werd door de Nederlanders met hautaine minachting elke poging afgewezen om de vertegenwoordigers der Indonesische volken te
laten deel hebben aan het besturen van hun eigen lot. Een spinneweb aan verboden, verbanning kerker en concentratiekamp waren het enige antwoord van de Nederlandse overheerser op de vraag om recht. Het kaartenhuis van
het Nederlandse gezag stortte bij de nadering van de Japanners ineen.
fa de bevrijding werd de Republiek Indonesia uitgeroepen op initiatief van de vrijgeworden jeugd. De Nedertnders in overgrote meerderheid geladen met ressentiment en woede, over deze geslaagde nationale revolutie,
— a r e n evenmin in staat als bereid tot de zedelijk enig juiste houding: het begroeten van het bevrijde Indone_ sische volk als gelijkwaardig, gelijkberechtigd temidden der andere volken.

O

•

Met ieder dienstbaar middel, wettig of niet, grondwettig o£ niet, rechtmatig of niet, werd vanaf het

•

begin getracht de Republiek te verlammen,

Waar de Nederlanders de macht hadden, misbruikten zij die, om de oude koloniale verhoudingen te herstellen De
eilanden buiten Java en Sumatra, die tot het rechtsgebied der Republiek behoorden werden vroeger of later door de
Nederlanders bezet. Op Java en Sumatra werden militaire steunpunten veroverd. Een economische blokkade torceerde in de gebieden der Republiek honger en gebrek.
De actie van 20 Juli 1947 beroofde haar opnieuw van grote delen van Java. De actie van 18 December 1948 bracht
haar uiterlijk de genadeslag.
Het heeft er de schijn van of het Nederlandse volk, murw geworden door de jaren van de bezetting en nie<
minder door de jaren daarna, deze gehele politiek zonder protest aanvaard.
Grote
delen der bevolking worden beheerst door politieke en kerkelijke organen die zich vrijwillig bij deze poli<J
tiek hebben ingeschakeld en die daardoor zichzelf en'hun aanhangers als zelfstandige kracht hebben £*ekgd«
geschakeld. De kleine groepen, wie het ernst is met de beginselen van recht, vruheid en vrede, kunnen nocl

0

mogen zwijgen.
Noch tegenover zichzelf, noch tegenover de beginselen, die zij aanhangen, noch tegenover het Nederlandse volk
noch tegenover het Indonesische volk, noch tegenover de wereld.
Zij moeten getuigen, dat zij zich in niets verbonden of gebonden kunnen voelen door of met de bedrijvers vai
deze misdaden.
Zij kunnen en moeten getuigen, dat er in Nederland nog enkele duizenden leven, die het hoofd voor Baal nie
hebben gebogen.
Zij moeten getuigen, dat de Nederlandse regering en het Nederlandse volk, in zover het zich achte
de regeringspolitiek stelt of zich daartegen niet openlijk verzet, zich door deze actie en deze politie
schuldig maken aan een oorlogsmisdrijf in de zin van het Neurenbergs Charter, aangezien h*r o
ontoelaatbare wijze het elementaire en onvervreemdbare recht op vrijheid van het volk der Rept
bliek wordt aangetast en ondermijnd.
Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek niet alleen zijn in strijd met de beginselen van het volker
recht, maar ook met de beginselen van de Menselijkheid.
Zij moeten getuigen, dat deze actie, en deze politiek strijdig zijn met de eisen van het gezond verstand en dat 2

de mogelijkheid ondermijnen, om in de wereld van Zuid-Oost Azië iets te verwerkelijken van recht en vrede,
gegrondvest op en in overeenstemming met de vrije wil der bevolking.
Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek strijdig zijn met het inzicht in de werkelijke 'gang der geschiedenis, omdat het een ergerlijke aanmatiging is van dit kleine, nog maar ten dele aan feodale vooroordelen
ontgroeide Nederlandse volk, om op 14,000 k.m, afstand een eilandenrijk ter grootte van geheel Europa eenzijdig
de wet te willen voorschrijven.
Wereldoorlog II heeft het Nederlandse volk uitgeput en bankroet gemaakt, zodat het alleen nog bestaan, kan bij
de gratie van buitenlandse hulp. Wereldoorlog II heeft aan Indonesië geleerd wat de Nederlandse heefschappij
waard is, toen Nederland het opzettelijk betrok in het conflict met Japan en het onder de overweldiging van de
Japanners liet komen, hetgeen op niet minder dan 2 millioen doden kwam te staan.
•
•
•
•

Zij moeten getuigen, dat Nederland elk recht heeft verloren om, dwars tegen de organen van het
volkenrecht in, en de gehele wereld tartend, — voor zover deze niet, zoals Frankrijk, slechts als
koloniaal medeplichtige kan worden beschouwd, — met militair geweld een koloniale onderdrukkingspolitiek voort te zetten.

De tegenstelling in de wereld spitst zich toe. Tegenover het Amerikaanse blok, agressief en machtsbewust, staat
het Russische met niet minder agressieve bedoelingen. De andere, en de kleine volken, waaronder ook Nederland, zouden zich kunnen verenigen tot een derde macht. Speciaal onder de Aziatische volken is een streven
merkbaar om actief deze derde macht te gaan vormen. India heeft zich bij monde van zijn minister-president het
duidelijkst ervoor uitgesproken; ,inplaats van voor deze reddende politiek open te staan en daaraan deel te nemen,
heeft het de Nederlandse pacifisten en democraten uit het stenen tijdperk, in wier handen de militaire leiding
van dit land ligt, behaagd aan de conflicten in de wereld er nog een toe te voegen, waarvan de gevolgen niet
te overzien zijn.
En dit is bovendien
en behoorlijkheid.

gebeurd op een wijze, welke strijdig

moet worden geacht met alle goede trouw

Inzonderheid fegens het Indonesische volk willen de Radikaal Pacifisten verklaren, dat zij deze daden der Nederlandse regering beschouwen als een schande en een smaad en zij willen de hoop uitspreken, dat de organen van
het volkenrecht, hoe gebrekkig zij ook mogen zijn en hoe verwrongen het recht, dat zij spreken, ook is, ten
spoedigste de wegen zullen vinden, om het grove onrecht, dat in deze Nederlandse agressie gelegen is, ongedaan te maken en aan de Indonesische volken het recht en de vrijheid te doen wedervaren, die zij voor zich
verlangen, gelijk wij voor ons.

WERKGROEP VOOR RADIKAAL PACIFISME.

Ho 84/441 - 1949 - G©heim Persoonlijk-,
Hierbij wordt
va-p p iag
van de op 9. Februari 1949 te Aalsmeer gehouden1 openbare
vergadering van de werkgroep "Radioa al Pacifisme" in
de Algemene Nederlandse•Vredesaotie (Afdeling Aalsmeer).
A ms ter d ara, 14 februari 1949.

AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT
AMSTERDAM
GROEP
AALSMEER
No»

y5

Geheim. Persoonlijk.
Bijlagen: Geen.
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE WERKGROEP !IRADICA'
AL PACIFISME"IN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VREDEÖ ACTIE (Afdeling
Aalsmeer) OP WOENSDAG 9 FEBRUARI'1949 te 20.00 uur.
Zaal: Kleine bovenzaal van Gebouw De Oude Veiling, eigenaresse
een Naamloze Vennootschap van gelijke naam, gevestigd Marktstraat 19 te Aalsmeer.

X

Zaalversiering; In de zaal was geen versiering of propaganda
anderszins aangebracht.
Zaaloapaclteit; Ongeveer 70 personen.
Aanwezig;

jgpjrekers

^'

Ongeveer 25 mannen en 15 vrouwen van verschillende leeftijden. Militairen en Rljks- of Gemeenteambtenaren werden niet waargenomen.
a.ALBERT JONGKIND, geboren te Aalsmeer op 7 Juni
1906, van beroep bloemist-bloemenhandjelaar, be
lijdt geen godsdienst en woont te Aalsmeer,
Spoorlaan 5.
b.WILLEM VAN DER KULK. geboren te Rotterdam op
24 Maart 1891, van beroep journalist, belijdt
voor zover bekend geeri godsdienst en woont te
Laren (N.H,) Hoeflo 11.
Laatstgenoemde heeft als schrijver onder de
naam van WjllJLejn_van lependaal enige bekendheid verworVenT" ~~™~

De voorzitter van genoemde werkgroep, A. Jongkind, onder
a. genoemd gracht in zijn openingswoord dank aan de aanwezigen
vaor hun komst en gaf het-woord aan W. van der Kulk, genoemd
onder b.die volgens asnkondigèngen in de pers het woord zou
voeren over het onderwerp: Indonesië.
l
Spreker ving zijn rede aan met te verklaren, dat wilde
1 men de geschiedenis van het Nederlandse koloniale bestuur over
Indië goed begrijpen, het noodzakelijk was kennis te dragen
van de oorsprong van dat bestuur. Hij zeide daarom kortelijk
de geschiedenis te zullen halopen, echter met weglating van
alle chauvinisme.
Spreker verhaalde in sarcastische woorden de geschiedenis van de ontdekking van Indle, die v.olgens hem in het geheel
geen ontdekking was, daar de Spanjaarden en Portugezen Indië
reeds lang kenden, en met de bevolking van Indië handel dreven. Nederlanders deden toen dienst als beurt schippers van
Europa, aldus spreker, en namen de vracht dan over in Portugese havens. Na het sluiten van deze havens yoor Nederlandse
schepen togen de Nederlandse zeevaarders zelf naar Indië. Dit
geschiedde ongeorganiseerd , zo zeide spreker, doch later is
hieruit de Oost Indische Compagnie ontstaan, de voorloper van
de Nederlandse koloniale overheersing,
Fel hekelde spreker de naar zijn mening hebzuchtige materialistische geest van het Nederlandse volk in de loop der
geschiedenis. Hij haalde daarbij verschillende voorbeelden aan,
o.a. Piet Hein. Niemand, zo zeide hij,weet dat deze de grondlegger is geweest van onze strijdmacht ter zee en dat hij verschillende malen voor ons land roem heeft geoogst op het slag-

veld. Wel echter weet ledereen dat hij de Zilvervloot heeft
gewonnen; dat hij centen thuis heeft gebracht, aldus spreker.
&an het einde van zijn rede gaf spreker te kennen dat de Ne^>landse regering voor een keuze staat uit twee dingen, te weten
met geweld het koloniale bestuur over Indië te herstellen,met
als gevolg dasrvan een dagelijkse dodenlijst of blijk te geven van een hoog menselijk st-anjlpunt en het Indonesische volk,
vrijheid te laten en zelf een schamele boterham te eten, wat
volgens spreker een onontkoombaar gevolg zou zijn van het verl
liezen van Indll als wingewest.
Personen, van wie bekend is dat zij communistisch georiënteerd zijn, waren op deze vergadering niet aanwezig.
De spreker onder a. genoemd besloot met een dankwoord
aan Van der Kulk , voornoemd, en bood deze een plant aan.
Door het publiek werd matig-gear)SLaudiseerd.
Te omstreeks 22.45 uur ging de vergadering rustig uiteen.
Onregelmatigheden deden zich niet voor.

Aalsmeer, 10 Februari
De Opperwachtmeester,
Groepscommandant, -

1949,

Vo!-no.

I.D. HOJ 1753/U8
GEHEIM .

21 FEB.1949
Eotterdam,18

In antwoord pp Uw schrijven Hoj 51630»d.dl 20 December 1948,wordt het volgende bericht: fa
Hoorloos,Antonie Hartinus,geb. 28-7-1885 te Heerewsarden,van beroep commies aan de Gemeente bibliotheek,
wonende Charlotte de Bourbonlaan 78 te lotterdam,is lid
van de Partij van de Arbeid,

van01st,Wilheliaina,geb. 24-6-1927 te West Stelling-H
werf (Fr.;,inwonend^ verpleegster Gemeente Ziekenhuis,
Nassaulaan 75 te Schiedam,is op 2-1-1946 in die Gemeente
ingeschreven,komende van Steenwijk»
Zij is Nederlands-Hervormd en gaat regelmatig ter
kerk.Overigens studeert zij veel en gaat weinig uit.
Politiek is aij niet actief.Zij leest het dagblad
"Trouw" en het "Rotterdamsch Parool".
Hun namen komen in de administratie van de Politie
te Eotterdam niet voor.
Aanj G.T.D.

In de avond van Donderdag,
24 februari 1949 en op Vrijdag, 25
februari 1949, werden in de gemeen
te Winschoten pamfletten verspreid
ondertekend met: "WERKGROEP VOOH
RADJ^ML PACIFISME".
Ben exemplaar hiervan wordt
hier bijgevoegd.
Winschoten, 26. - 2 -*49

Raaikhal -' Pacifisme
j
. ' , '*
,
en de oorlog* in Indonesië
De militaire acties die de Nederlanders op 18 December 1948 zijn begonnen tégen de Republiek Indonesia, is een
zeer bedenkelijke uiting Ajan een zeer bedenkelijke politiek.
,
','
In 1941 ging het Nederlands imperium roemloos onder. Het kwade geweten van de koloniale overheerser had zich
voortdurend verzet tegen het weerbaar makenj vdn het Indonesische volk. Tot het laatst toe werd door de Nederlanders met hautaine minachting elke poging afgewezen om de vertegenwoordigers der Indonesische volken te
laten deel hebben aan het besturen van hun eigen lot. Een spinneweb aan verboden, verbanning, kerker en concentratiekamp waren hef enige Antwoord van de,, Nederlandse overheerser op de vraag om recht. Het kaartenhuis van
het Nederlandse gezag stortte bij de nadering van de Japanners ineen. '
«
Na de bevrijding werd de Republiek Indonesia uitgeroepen op initiatief van de vrijgeworden jeugd. De Nederlanders, in overgrote meerderheid geladen met ressentiment en woede, over deze geslaagde nationale' revolutie,
waren evenmin in staat als bereid tot de zedelijk enig juiste houding: het begroeten van hét bevrijSe Indonesische volk als gelijkwaardig, gelijkberechtigd temidden der andere volken,
•
•

Met ieder dienstbaar middel, wettig of niet, grondwettig of niet, rechtmatig of niet, werd vanaf bet
begin getracht de Republiek te verlammen.

Waar de Nederlanders de macht hadden, misbruikten zij die, om de oude koloniale verhoudingen te herstellen. De
eilanden buiten Java en Sumatra, die tot het rechtsgebied der Republiek behoorden werden vroeger of later door de
Nederlanders bezet. Op Java en Sumatra, werden militaire steunpunten veroverd. Een economische blokkade forteerde in de gebieden der Republiek honger en gebrek,
'
De actie van 20 Juli 1947 beroofde haar opnieuw van grote delen van Java. De actie van 18 December 1948 bracht
haar uiterlijk de genadeslag.
/
Het heeft er de schijn van of het Nederlandse volk, murw geworden door de jaren van de bezetting en niet
minder door de jaren daarna, deze gehele politiek zonder protest aanvaard,
Grote delen der bevolking wórden beheerst door politieke en kerkelijke organen, die zich vrijwillig bij deze politiek hebben ingeschakeld en die daardoor zichzelf en hun aanhangers als zelfstandige kracht hebben lamgelegd en
uitgeschakeld. De kleine groepen, wie het ernst is met -de beginselen van recht, vrijheid en vrede, kunnen noch
mogen zwijgen.
»
Noch tegenover zichzelf, noch tegenover de beginselen, die zij aanhangen, noch tegenover het Nederlandse volk,
noch tegenover het Indoriesische volk, noch tegenover de wereld.
Zij moeten getuigen, dat zij zich in niets verbonden of gebonden kunnen voelen door of met de bedrijvers van
deze misdaden.
Zij kunnen en moeten getuigen, dat er in Nederland nog enkele duizenden leven, die het hoofd voor Baal niet
hebben gebogen,
Zij moeten getuigen, dat de Nederlandse regering en het Nederlandse volk, in zover bet zich achter
de regeringspolitiek stelt of zich daartegen niet openlijk verzet, zich door deze actie en deze politiek
schuldig maken aan een. oorlogsmisdrijf in de zin van het Neurenbergs Charter, aangezien hier op
ontoelaatbare wijze het' elementaire en onvervreemdbare recht op vrijheid van bet volk der Republiek wordt aangetast en ondermijnd.
Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek niet alleen zijn in strijd met de beginselen van het volkenrecht, maar ook met de beginselen van de Menselijkheid.
Zij moeten getuigen, dat deze actie en deze politiek strijdig zijn met de eisen van het- gezond verstand en dat'ze

de mogelijkheid ondermijnen, om in- de wereld van Zuid-Oost Azië iets te verwerkelijken -van recht en vrede,
gegrondvest op en in overeenstemming met de vrijfe wil der bevolking.
'
Zij moeten getuigen, dat ^eze actie en1 deze politiek strijdig -zijn met het inzicht1 in de werkelijke gang der ge-t
schiedenis, omdat" het een ergerlijke aanmatiging is van dit kleine, nog maar ten dele aan feodale vooroordelen
ontgroeide Nederlandse volk, om op 14,000 k.m, afstand één eilandenrijk ter grootte van geheel Europa eenzijdig
de _wet 'te willen voorschrijven.
•
Wereldoorlog II heeft het Nederlandse volk uitgeput en bankroet gemaakt, zodat het alleen nog bestaan kan bij
de gratie van buitenlandse hulp. Wereldoorlog II heeft aan Indonesië geleerd wat de Nederlandse heerschappij
waard is, toen" Nederland het opzettelijk betrok in het conflict met Japan en het onder de overweldiging van ,de
Japanners liet komen, hetgeen op niet minder dan 2 millioèn doden kwam te staan.
:

•
•
•

•

'

»

Zij moeten getuigen, dat Nederland elk reent heeft verloren om, dwars tegen de organen van het
volkenrecht in, en de gehele wereld tartend, — voor zovfer deze niet, zoals Frankrijk, slechts als
met militair geweld een koloniale onder*
koloniaal medeplichtige kan worden beschouwd,
drukkingspolitiek voort te zetten.

De tegenstelling in de wereld spitst zich toe. Tegenover het Amerikaanse blok, agressief en machtsbewust, staat
het Russische mee niet minder agressieve bedoelingen. De andere, en de kleine volken, waaronder ook Nederland, zouden zich kunnen verenigen tot een derde macht. Specj,aal onder de Aziatische volken is een streven
merkbaar om actief deze derde macht te gaan vormen. India heeft zich bij monde van zijn minister-president het
duidelijkst ervoor uitgesproken; inplaats van voor deze reddende politiek open te staan en daaraan deel te nemen,
heeft het de Nederlandse pacifisten en' democraten uït het stenen tijdperk, in wier handen de militaire leiding
van dit land ligt, behaagd aan de conflicten in de wereld er nog een toe te voegen, waarvan de gevolgen niet
te overzien zijn.
'
/
En dit is bovendien gebeurd op een wijze, welke strijdig moet worden geacht met file goede trouw
en behoorlijkheid.
Inzonderheid jegens het Indonesische-- volk willen de. Radikaal Pacifisten verklaren, dat zij deze daden der Nederlandse regering beschouwen als' een schande en een smaad en zij willen de hoop uitspreken, dat de Organen van
het Volkenrecht, hoe gebrekkig zij ook mogen zijn en hoe verwrongen het recht, dat zij spreken, ook is, ten
spoedigste de wegen zullen ' vinden, om het grove onrecht, dat in deze Nederlandse agressie gelegen is, ongedaan te maken . en . aan de Indonesische volken het recht en de vrijheid te doen wedervaren, die zij voor zich
verlangen, gelijk wij voor ons,
,
*•'
,
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WERKGROEP VOOR RADIKAAL PACIFISME.
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_ j , 26 Maart 1949,

Onderwerpt Redacteur Vredes Actie.
VI.

jfö.3
O S HE I M

Blijkens een bericht in het xaaandblad "Tredes
Actie11, orgaan van de Algemene Nederlandse Vrede s
Actie (A. N. V. A.), van Februari 1949 ld Han Kul J sten
opgenomen in de redactie van genoemd blad*
In mijn administratie komt voor* Johannafl Mar i»
aiu KfllMgl|f.t ge b. 26-8-1902 te Sprani;, radlo-tel«gr afi st , wonende Üigo de Grootlaan 4 te Heeragtede.
was vóór de oorlog lid van de Bond van
Religleuse Anarcho-CKsamunisteïi (B .R. A.C.) en
ant i-militair i st i sche propaganda*
Bc moge U verzoeken mij te willen berichten of
Han Kul J sten identiek ia aan de hiervoor vermelde
Johannea Marf^cis Kuijsten.
HOOI» ?AK M DIKKSÏ,
namens de«ei

J.Q.Crabbendam.

Aan de Heer
Corpachef van Politie
te

IxLlylSTSRIB VAN

's-Gravenhage, 26 jüaart 1949<
ïVo.58336.
Onderwerp: Redacteur Vredes Actie. .
G E H E I M

Blijkens een bericht in liet maandblad "Vredes
Actie", orgaan van de Algenene Nederlandse Vredes
Actie (A.K.V.A.), van Februari 1949 is Han Kulj sten
opgenomen in de redactie van gene-end blad.

O

In mijn administratie komt voor: ijphannes
nus KUIJSTEN, geb. 26-8-1902 te Sprang, radio-telegrafist, wonende Hugo de Grootlaan 4 te Heemstede.
Hij was voor de oorlog lid van de Bond van
Religieuse Anarcho-Communisten (B.R.A.G.) en voerde
anti-militairistische propaganda.
Ik moge U verzoeken mij te T/villen berichten of
Han Kuijsten identiek is aan de hiervoor vermelde
Johannes Marinus Kuijsten.
HET HCCÏD VAlJ DB DI^ST,
,1 namens deze:

T/»
•r J «•9-ï'Ci'abuefidai!.!

O
Aan de Heer
Corpschef van Politie

Heemstede, l ^>ril 1949

Bovengenoemde Johannes Marinus KUIJSTJEN, stond alhier
ingeschreven als journalist. Hij vestigde zich op 26-2-1938
te De Bildt Van Goijenlaan 3, vervolgens 16-9-1897 te Arnhem Velperweg 10? en woont thans sedert 24-8-1948 te Den
Haag Cauwlaan 8. Hij staat aldaafc ingeschreven als ad j. secretaris vakgroep goederenvervoer.
»
t

OTZ3!geg2K
B.
Ho.} 5970C,

's-Graveaha-ïB, 23 April 1949.

Onderw.: Bedactie "Vredes Actia",
G EH3 I
VI.

TZ.3.

Hiermede moge ik U berichten, dat volgens een mededeling
in hot raaandblad "Vredes Actie", orgaan van de Algemene Nederlandse Yredes Aotie (A.N.V.A.), van Februari 1940, de redactie
van genoemd orgaan thens bestaat uit de ü bekende Dr. W. J. Jong
en Ir. 0.0.5" .de l'Eapinasse, terwijl voor W.ïT.van der Hout in
de plaats ia gekomen Haa
Met laatstgenoeiaae wordt zeer waarschijnlijk bedoald
Jofaanaea Marinua KÜIJ3TEN. ge b. 26-8-1902 fee Sprang, radlotelegraflst en journalist, die thans woonachtig zou zijn te
^3-Graveahagö, Cauwlaan 8. Voorliaeri was hij woonachtig te
Heemstede, De Bilt en Arnhem. Reeds v66r de oorlog voerde
hij anti-jnilitairistische propaganda en was hij lid van de
Bond van Beligieus Anarcho-Coxreiuniaten (B.R.A.O.).
Be redactie van "Vredes Aotie" is .thans gevestigd bij
bovengenoemde Ir. C. C. J. de l'ïïspinaaae, Leuvens es t raat 41a
Soheveningen, die optreedt als secretaris. Het adres van de
administratie van genoemd orgaan blijft voorlopig te
U verzoeken iiij te willen dotoa berichten of
J.M.Kuijaten inderdaad redacteur van "Vredes Aotie" is en op
het genoeiade adres woont. Tevens aal ik gaarne in kennis
worden gesteld met zijn huidige politieke activiteit,
, HET HOOFD VAN DE DIENOT,
l voor deze:

J". G. Crabb end am.

Aan de Heer
HoofdcojHffiiasaris van Politie,
te
•a-G R A YJB. ff H A G S.

Ho. 6079-'48

4 Mei 1949

as»
47667
28-10-'48
567
Uw brieven: 47667 dd
dfl 13-4-'49

Volgno.
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Onderwerp: J «B «MEIJER

9 ME11949-

GEHEIM

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in de hierboven aangehaalde brieven, wordt u het volgende bericht,
De volledige personalia van J.B.MEIJER zijn:
Jonas Benjamin MEIJEfi, geboren te Dordrecht, 19 September 1895, tandarts, wonende Stadionweg 60 hs., te Amsterdam. ( Bij ü bekend.)
Verwezen wordt o.a. naar de beantwoording van Uw brief
90/ I^L_*46 M.IJ.„onder nj^jm^J^8j^4A-^._.O.cJt_oliej^_.„!J:6 en

9fiöÊ^
U.
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M

E H B I M.

Verbinding: JSCo.12
Do s s. 62/11
Onderwerp.; Redactie "Vredes Actie"
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

30 ^ei 1949.'

B.O.S. van
23 April 1949
No.59700 M.v.A.JS.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven x"vordt het
volgende medegedeeld:
Met Han EUïSTsu wordt inderdaad bedoeld:
Johanne_a^L Marinus^jCtl..YjgTElf, geboren te Sprang Oappelle
26 Augustus 1902, telegrafist en journalist, wonende ICauwlaan 8 (niet Gauwlaan) te 's—Gravenhage.
Hij vestigde aich te 's-Gravenhage op 24 Augustus
1948, komende van Arnhem. 211131131? was v66r 1940 lid_van
deS^ec t ie Holland van de Internationale Ant i -Militair i aten Vereniging. Deae Vereniging gaf een maandblad uit, getiteld "De Wapens Neder".
KUYSTSïï" wag^ landeli.lk penningmeester van de I.A.M.V.
Ook waa^hi'j djgstijds secretaris van het Internationaal
&ntj^Militairi3ti3ch_jureau»
Hij 'is gehuwd met:
i
Elisabeth VAI'T MIEROP. geboren te Soest 15 Juli 1909.
was in Arnhem leidster van de "Vlamgroep" Arnhem,
welke groep wegens gebrek aan belangstelling zou aijn ontbonden.
KUïSÏSW is thans redacteur van "Vredes
Van enige daadwerkelijke politieke activiteit zijneris tot dusverre hier ter stede niets gebleken, (einde

«-.
"""*• ,

,
g E H B I M.
,f V( ^\: Ho. 12.
'"""

•

Datum l? Juni 1949.

Doss. 62/12
Onderwerp: Jaarvergadering van de A.ÏÏ.V.A» op 11 Juni 1949.
Datum ontvangst bericht: 12 Juni 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaarWaardering bericht: betrouwbaar
'ïevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
^
Ondernomen actie:.

Volgno.

22 JUN11949 ,

A

Op Zaterdag 11 Juni 1949, werd in "Pulchri Studio", Lange Voorhout
15 te 's-üravenhage de Algemene Jaarvergadering gehouden van de
A.N.V.A. "Algemene Nederlandse Vredes Actie".
Aanwezig, 25 personen. Te omstreeks 16.15 uur opende de voorzitter
Ds J.B.Th. HUGEIIHOLÏ^ van Aminerstol de vergadering.
Blijkens het jaarverslag daalde het ledental der vereniging sinds
het vorige jaar Mei van 876„ip^XJ,öIA terwijl het aantal abfconné's
op de„Vredes Actie van 2JJJT t.ot^j5||& steeg, in de vergadering van de j
Raad op 7 Januari 1949 "werdTbesloten, dat Johanues 3PECKMAHM, ' (verde-*
re gegevens niet bekend) het secretariaat 'waarneömT;7™Te3?wTJÏ Mejuffrouw Be tt^Cphen (verdere gegevens nie~c bekend) werd beiast met
het pe'n'nlhgluëesTlersehap en de verdere administratie der vereniging.
%aj^jïe,Jae^r,. de_^
nj3crlej.de, werd in zijn plaats Ds^HüGMïHOLT^,X9.vX^iSSJ^--—.—•~~In~ pTalat's van de Heer W.'H. v'A^T?@r^d'SS<l^sL4.g af1 trad'7'werd Han
KüïSü)ÏÏN, (beaoeld wordt JöEamies Lïarinüs" KUi:Sï'Ell,"""gebor'en te Sprang
GapeTie, 26 Augustus 1902, wonende Kauwlaan {=5 te 's-ü-ravenhage)
fe er èlcl ge vond en ^a§n_jfcL Jfcadaflftia, Aftê 1... t e nemen.
Dé uitgave van het orgaan " Yr e^eJQIci t"jeff werd wel het voornaamste werk der Stichting genoemd. Het verscheen in e^n oplaag van gemiddeld ruim j t? 00 exemplaren.
Het ï(ers'tïïumïiier èlTTrëT" z.g.n. indonesienurmiier hadcien een oplaag
van respectievelijk 4500 en 4000. Maandelijks werden gemij u e ld_l_200
nu®^^
"""" T!ë~f* bestuur besloot in zijn laatste vergadering van 23 April
1949, een proefabonnement van een half jaar tegen f. 1.- in te stellen. JJeii propagandacirculaire is in voorbereiding.
rtf>~* $e werkgroep A.J.V.A. (Algemene Jongeren Vredes Actie) werd
uL4Jt» -^nmiddeTs" 'opgeE|Tg^"'lï@''''Werkgroep "Wereldf ederalisme" steunde het
'^^ petitionneSent^roïïr een Wereldconventie georganiseard door de "Action*for Y/orld JPeüeration" te Chicago.
De stichting heeft aidelingen te Heurlen. Den Haag en Rotterdam.
De afdeling Heerlen is zeer actief (conferenties en Luitsland-werkj.
£ie betref lende Duitsland-w^er^Mjjjig^^
(bijlage
_ _

t

' ^ _

,

•-*^«-^-««--lt-»*«'M™*l*(*«^^

Inzake de militaire (oorlogs) actie in Indonesië was het Bes uuur
actief. Op 22 December 194ö werd aan de regering ecia protesttelegram
gezonden, up lu en 24 Januari 1949 werden in de blngelse taal gestelde persberichten gezonden naar al-te buitenlandse pacifistische adressen en bladen en oui-c aan-de Heer Palar en de ijectoriandse delegatie
te Lake Success, waarin werd medegedeeld, dat er in llederland nie:o
alleen van communistische zijde geprotesteerd is maar dat, ook van
4jL^fX.^j5J!!«.,^JJLsS^li..^§^Slf tegen het indonesie-beieid der partij
heeft' gestemdt" De'ae berichten zouden in vele 'bladen zijn opgenomen,
o.a. in de Yforldoverpress (?) welke de' Amerikaanse pers voorziet.
l*''*
.
- up -

- 2-

üp 25 April 1949 werd een protest-telegram inzake ae grenscorrecties verzonden.
De stichting is aangesloten bij de 'uoördinatie-Cosiiuissie voor
Culturele Betrekkingen met Duitsland (u.C.U.D.). De secretaris is
afgevaardigde. Tevens is de A.H.V.A. aangesloten bij de V/upo (Wereldunie van Vredesorganisaties) te G-énève.
JL
Betreffende de financiële positie van de, A.lJ.V.A. wordt verwezen
.naar het- hier bij gaand e verslag van de penningmeester (bijlage II).
Bij de discussie van het jaarverslag kwam na^r voren, dat D.
^VAJtf Bai^TVüJLD, onderwijzer, wonende te Ho t c er dam (verdere gegevens
f onbekend) de stuwende kracht is in de af d el ing lio t orer d.am, welke afdeling JTö^j^t^ej^^d.^ zou hebben. VA.W B'SffTVi;LD steunt de stichting
f inanc ie ei "en s t enr~z i j n woning ter beschieting voor vergaderingen
Hij spree-Kc veel op oudervergaderingen en voert daar volgens zijn
verklaring pacifistische propaganda, uoic deelde hij meae, dao

.Kv..i„„_

-o^£i'icJ4UC^.z§B,.. ül.§-. 4tói:rtóe.,

voor cTë" sciïölen te sajb.ote.r.g.ri,. Deze' zou het
1ïeTf"leméTd,"'lraolrop'lfAÏI 3'£S l'V'üuD hejii nad gevraagd of hij t o es telling had van de V/etnouder van unuervajs.
Aangezien bedoelde officier geen bewijs van tüusóeiïüüing kon tonen,
had VAl'j Biïï^TvüJLD e^n aantal sciioleii ^e^eld en zouden zij er gezamen
lijk bij de Wethouder van underwijs op heboen, aangedrongen, hiervour gwen toestemming te verlanen. Hij noemde deze actie als voiitogeslaagd. Dat'.r, waar toch e^n bijeenkomst beie&u we^u, waren de
leerlingen vari te voren ingelicht en wera nej:i up het hart gedrukt
deze bijeenkomst niet bij te woiiön. Bovendien 2ou vu üüJJ
er
Ivoor hebben güzorgd, dat een grout aantal exemplaren van de "vreuosactie" op ae scholen werd verspreid.
""*
Hij VöiMtiaarde, dat hij zou doorgaan met de aan zijn zor^, toevertrouwde kinderen er op te wijzen, u t* o ooriogvoeren misdadig is
en dat het plicht is om door het bieden van geweldloze weerstand,
de plannen der militairen cot mislukking te brengen. Hij zeide in
het verleden bij elke gelegenheid en aun de hand van.de leerboekjes
te hebben gewezen op het nutteloze en het onvruchtbare van oorlogvoering.
. •.
lla de pauze kreeg lir A.H. IfüciHIiTO. (verdere gegevens onbekend)
•*

^^

\*+ttjW#<UI*Swx^i>*K'^i*ix'J^^,jti^,v^^

*

V_/

V_J

/

gelegenheid voor zijn inleiding.
Hij sprak over "Pacifistische Volksverdediging", Hij leidde
dit onderwerp in aan de hand van enige stellingen, welke a^n dit
verslag worden gehecht (bijlage III).
Bij de discussie van dit onderwerp, si-alde zekere üIKtfülIS- .uit •
Amsterdam (vermoedelijk wordt hier bedoeld Joharmes Wilhelmus ÏÏlizabertus HISliSHS, geboren te ïïillegersberg 23 Uovember 1916, wonend
HafaÖlstraat ö 111 te Amsterdam) voor een uoiiuuis.^ifl oe beiioejjien om
'een brochure te schrijven over de
. Ha enige
bespreking werd deze
ing hebben
benoe*S37 !r''ac'riii o. a.

HI'BLïEïIS en BEIfTYULD voornoemd, uok aal etin brochure verschijnen over
het Atlantische Pact.

Verschillende aanwezigen gaven te kennen, dat zij aanwezig
zouden zijn, wanneer het Atlantisch Pact in de Tweede Kanier zal
worden bexiandeld. iladat ae voorzitter nog had medegedeeld, datdienstwöigeraars worden gesteund en dat een constructieve vredespolitiek door scherpe.progressiviteit gevoerd moet woraen, werd
deze vergadering te omstreeks 21.uu uur gesloten.
iTog zij opgemerkt, dat onder de aanwezigen zich een persoon
bevond, die Ds J30ÏÏLVÜ werd genoemd. Deze zou in de Achterhoek wonen.'
.Lsinae).
W

Bijlage

Contact
't Ie moeilijk ora heel kort hot wezenlijke ervan te zeggen. Er zijn
mogelijkheden, die echter door gebrek a'an ti.lrl en energie niet uitgebuit
vrorden» 't Volgende ie gedaan:
1. Als eerste contact is 't gedachten uitwisselen per brief tussen ïïedtfv
landee en Duitse geestverwanten tot stand gekomen. Plm. 200 to lor landt AA
schri.lven raet Duitsers.

S. Tweemral zijn 50 levensmiddelen-pakketten gestuurd via het Rode Krui4
naar de Duitse Vredesbeweging, mogelijk door giften on gironr» 277356
de Penn.m* van de ^afcketaotle van de A .N «.V «A . in Brunssum. Dl© pakket^
worden verdeeld onder de volgende organisaties: D » F « G . (Deutsche Friol*
Gesellsohaft) ^ax Christi ( een §»K. organisatie), VersÖhnungsbund (
Kerk en Vrede) W. R .1. ( War - ^esisters International) hier de rad.
pacifisten) en de Zivlldienst ( Internationale hulr>''ienst)
3 . In 't begin hebbon we veel medewerking gehad van Engelsen on Ame
van do Re lief- teams, vor~f l van dat uit Aken. In een kamp van"Jugontï
d. i « ex-Hitler jeugd een naar niot-politioko.Jlnlei'Ungen gehouden,, vo
schillende koren in Aken gesproken, eens In "Beulen, oens in Dortmftnf'l,
in Münohon-G ladbaoh . Daar had ik me ©en kleine b i j eenkomst, gedacht , or
waren moordere eprkers 0n hot werd de Kaiser Priodriog-Hallö, .>een
reuze zaal en vo.l*
. In r^s oon grensbi j eenkomst In Aken mot uitstekende spreker s. en een
goede goost- Er waren o»a* 13 jongens van de z » g » zy^ervonde jeugd. Ze ko ,
men geregeld -op de Jung ^azlfieton-bljeonkomsten. ^en van hen zei me
laatst, dat ze na onze grensbl j eenkomst hadden afgesproken: " Hier lass*w
wir uns nicht ab sohieben ( do vorsohlllende gemeenten sturen dorgelijU
joingens door ) Die Leut© (dat waren vrij) m&sson wir faethalten, dann b(/
koramon wir öln- neues Fundament.
Do grensbljoenlcomst in Hoor Ion kon niet doorgaan wegens het woigoror
van visa aan Duitsers.
j
Er zijn in tïuitaland mogelijldiodoft In onzo richting en er zijn pracM
mensen aan hot werk* dooh er zijn te weinig oorsonon, die leiding kunne /w
gevon. Jammor, v.olon moeten volkomen opmlouw'.-boglnnen, zijn bereid hot
volfcomon anders te doen, als zo do mogoZilkheid ortoe zien« V/ij zijn doft/v
voor meestal to turgerlijfc.
5. Er zlln nu mogelijkhodon om Nederlands© geestverwanten in Duitsland
to laton sprokon. Hoin vanY. r ijk feooft in A kon en Dortmund gos^rokon o
do Dienstwoigeraingsffet » Hopenll^k stollon zloh moor^ören beschikbaar.
'<Lot nadore inlichtingen is boroifl
Co b l Molonaar,
Hoofdbrookorweg 8,
Hoort, bl j Punt B:
VI ie op e en- A .N «V «A « bijeenkomst wil oolleoteron voor dit dool,
(levensmiddelen - pakketten naar Duitsland ) kan oon afficho dar-rvoor
lo ~n krijgon bij Guus do ïtoat, «'rof . Dondorestrrat 38, te Bussum»

Bijlage II
A.. N.. V. A.
Rekening 1948

Kas en Giro op 1-1-48
Contributies ) w . _ m ,
Abonnementen ) aie opm' 3 '
Verkoop Vred.es Actie
Steunfonds
Diversen

ƒ
ƒ
/.
f.
ƒ
f

455,315
2805.93
337-60
1852,175
315,10
245,60

/ 6011,72
Bureau
Typiste
Drukwerk
Vredes Actie (zie opm. 2)
Porti en Telefoon

Heis en verg. Bedactie
Diversen

Kas en Giro op 31-12-48

'

T 190,44
/ 520,—
T
59,26
ƒ 4058,25
f 189,99

/
/

227,35
330,10

/

436,33

'f 6011,72
IDpmerkingen:

-. . -

1. NOS te ontvangen: door verkeerde boekingen
/
35,28
•2. Het Decembernummer Vredesaotie a f 608f51 is be
taald in 1949 en valt dus buiten desse post,
3. In 1948 is reeds aan contributies en abonnemen
ten f 264,28 voor boekjaar 1949 ontvangen.
D, van Bentveld.

Bijlage III

« PAG IFISI'ISCHE

door Mr. A. H, Hearing
I. Oorlog in zijn moderne gedaante , is het, ter bescherming van "bepaalde belangen of "bereiking van bepaalde doelo inden, zonder voorbehoud
gebruik maken van macht on geweld door twee of raear mensenge-awonsohappen tegen elkander»
II. Oorlog verschilt derhalve van politieel optrodon o. m. in do volgende
opzichten;
a. Sen bo venpar tijdige instantie, dio over recht on onrecht oordeelt,
ontbreekt.
"b. Sveneons ontbreekt oor, b ovenpar tijdige machtj die hot rocht handhaaft.
c. Treedt do politie zoveel mogelijk sparend op t.a.y„ lijf on goederent do oorlogvoerende macht tracht zijn tegenstander in alle
op2ichten zo snel en zo volledig mogelijk te vernietigen. Alle
middelen z i jn. daarbij geoorloofd. Het verschil tussen "normale"
oorlogshandet^en "exces" valt weg.
d. De politie staat tegenover personen» dia apert-ml.s3.adig handelen
en zich daarmee buiten de gemeenschap stellen. In de oorlog staat
de ene go me 5 r» schap tegenover de anders waarmee haar belangen in
botsing komen; een botsing waaraan bijna zonder uitzondering beide partijen schuld dragen.
III. In tegenstelling mot do politie staat do oorlogvoerende macht derhalve principiool nooit in dienst van het rocht, al kan men voor do eno
partij meer sympathie en waardering gevoelen dan voor do andere..
TV,, Juist dit ontbroken van het elomont rechtshandhaving bepaalt het allo «-vorst erend karakter van do oorlog* Met het toenemen van zijn totalitaire groop op do mensheid hooft zijn verstorende invloed oen
steeds dioper ingrijpende on la,n/rteriro.r
nawerking, waardoor voor
zeer lange tijd elke ze dol ij, 'co OH goesto.lllko wederopbouw zwaar bo,/
lemmord wordt.
s^

V. Tenslotte kan mot oon grote mate van zekerheid voorspeld worden, dat
alleen roods de fysieke on materiele vernietiging dusdanig zal zijn
in oon volgende oorlog, dat iedere poging tot'herstol tot mislukking gedoomd zal zijn» 'lot' bescherming van belangen is de oorlog oen
onbruikbaar middel gowordon»
VI, Om uit do impasse to geraion en oon nieuwe oorlog te voorkomen zijn
verschillende plannen uitgedacht en ten dele verwezenlijkt:
n. De Organisatie der Verenigde ïïnties,
b. Hot Koord-Atlantisch Pact, ,- touiicnd. primair op de militaire
• kracht van Amerika,,
c. Culturele» economische, politieke om militaire rnrjocrtslniti.ng van
Europa (behalve Rusland) tot eon hechte federatie»
d. Federale wereldregering,
Hoewol sommige dozer plannen de tegenstellingen indordar.d verzachten,
hebben zij allo gomoon, dat zij do corlo^aVanson niet wegnamen. Martin Wright in "Bcumenical Keview": "De Derde Wereldoorlog is, menselijkerwijs goaproken, onvermijdelijk.,"
VII. Alle pogingon tot bescherming van d3 materiele belangen en van clo
hoo^süe cultuurgoedaroji door middel van oorlog stranden vrcog uf
laat op do ir.nor,?, l^ce wotmatl^hoid van het geweld, dat steeds woer

oproept» Het gevaarlijke van de propaganda ervoor is bovendien, dat zij een vals gevoel vaw Tneili^!i«id schdpt, dat ktt gokken naar een reëlere- veiligneid In de weg staat.
*•
VHJ, Niemand kan in deze wezenlijk labiele wereld volledige garanties geven voor de beveiliging van de stoffelijke en geestelijke "belangen
der mensheid tegen moedwillige schending. Wel kan men met vrij grote
zekerheid thans zeggen, dat een reè'lere veiligheid dan de militaire
e legen is in de ge es te l ij ke we e rbanrhe i d» verbonden met een poliiek van pacifistisone voiKsveraeaiging, "waarvan de middelen bestaan
uit: •
:
**"•-*
a. non-coöperatie
b. werkstaking
o. negatie van wetten en voorschriften
d. handhaving en verbreiding van eigen beginselen, waar mogelijk
ook onder de wederpartij, 20 nodig clandestien
e. steun, desnoods clandestien, aan allen die slachtoffer van vaderlandse plichtsbetrachting worden.
Aan al de zo vormen is ochtor ddn hoofdelement gomeenr het zich vrij
houden van haat jegens do "vijand" en hot stelselmatig pogen, op de
goede krachten in hem te appoleren.

f

iX. Als politiek strijdmiddel is geestelijke weerbaarheid verre superieur aan de militaire:
a-, wegens zijn zedelijk ge hal te ("waarheids kracht")
b. omdat reeds de1 voorbereiding ertoe moet leiden tot verhoging van
het geestelijk-zedelijke potentieel van een volk;
c. omdat zij in de wederpartij, voorzover nog niet geheel verstokt,
de wil tot het kwade verzwakt,
.»
d. omdat zij oneindig minder, geld opslokt.
e» omdat zij goen verwoesting, economische ontreddering en geestelijk,
zedelijke chaos teweegbrengt,
f. omdat zij, althans op do lango duur, aan de hogers onstoffelijke
en zelfs aan de stoffelijke bolangen oon kans op bescherming
biedt, welke-de militaire weerbaarheid niet meer kan geven,
X. Zogoed als in de oorlog sullon or in do geweldloze strijd dapperen,
halfslachtigen, lafhartigon on verraders zijn. Daarom vereist hij '
eon nog stelselmatiger opvoeding, training on praktische voorberei- '
ding, waarbij discipline een belangrijke factor dient te zijn, Boveni
dien is de inspiratie van een krachtige zedelijke overtuiging onontbeerlijk, aangezien or-vaak in eenzaamheid - persoonlijke offers
gebracht zullen moeten worden.
XI. Pacifistische volks verdedig ing is in twee gevallen denkbaar:
a. als uitsluitende methode,]met volledige afwijzing van de militaire, op grond van do overtuiging, dat medewerking aan oorlog en
oorlogstoerusting zedelijk ongeoorloofd is,
Slechts wie op dit standpunt staat, kan zich consequent on doel»
• treffend op de p.v. voorbereiden; dit goldt ook voor regeringen.
b. naast de militaire verdediging, of ingeval deze door de vijand
uitgeschakeld is.
Hoewel do voorbereiding in dit geval door het tweeslachtige standplint zeor bemoeilijkt wordt, is hot voordeel, dat er nu reeds in
pers «n parlement op aangedrongen kan wordon, dat do Overheid er
een begin mee make en leiding geve.

S.T.

2k Juni 1949-

Ho. Geh.Gr.V.D. 8?OA9«
Bijlagen: vijf.
Onderwerp: "A.N.V.A.11 '

'b

Te TJwer Informatie aoe li U
hierbij toekomen een uittreksel
uit een rapport opgemaakt door Z,
benevens een viertal krant jes betreffende de A.N.V.A., een vereniging met antl-mllltalristlsche
Inslag.

AAN: C;V;D.'
Hoofd ectle G J B,
Typ:

t
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GEHEIM

H A P P O E f.

Haar aanleiding van het gestelde in Uw kantbrlaf Ko. 1$4 Or.YJD, QeheSm
d.d. 23 ]|ei 1049, met bijgaand rapport, onderwerp als in margin** bt richt ik
TT «r niet in geslaagd te aijn om a* bijeenkomst op 26Mei l%9Hemelavaartsdag, door iemand te laten bijwonen.
Wel is het K.g. genoeg* lijk samenzijn door mij geobserveerd waarbij het
mij toescheen dat dit, vemwjedalijk door de B 3* oht« weersoaBtandigheden,
O. nis t «rg geslaagd was omreAen «r slechts «en tiental personen aanwezig waren, waarvan Ae helft om 21*30 uur reeds vertrokken.
Wat de 2e bijeenkomst ba tref t, ga houden op 27 Mei 1%9, te 20.00 uur in
bet Ëa»t. Jeugdhuis aan de Maanatraat te Treebeek het navolgend*i
"Op deze vergadering waren twintig personen aanwoaig t.w, 10 mannen
waaronder enig« jongens on 20 vrouwen» waaronder enige meisjes*
i
Cta ongovoer 80*30 uur word ei j door de voorzitter» (vermoedelijk J^Lefc
^
man), met een kort openingswoord geopend, waarin Ata* hot doel «n streven
der Vr«d*s-aoti* uiteenzette «n waarbij hij enige platen toonde waarop d*
verachrlkkingen ven «en oorlog *n al de gevolgen die hieraede samengaan»
waren afgebeeld.
Hij wekte de aanwezigen op om «lob aaneen te sluiten en nieuwe Isdon
voor do beweging t* winnen. Hiermede sou men aldus spreker, «Is dit ever
de gehele wereld gedaan werd, in staat kunnen zijn het oorlogsstoester te
koren om in vrede tussen do volkeren waarin welvaart hoogst*» gelukkig te
kunnen loven*
Hierna werd het woord gevoerd door oen sokevt Mr. Sein van UJK afkomstig uit Haarlem, die een uiteenzetting gaf over de inhoud van Ai dtenatwetgerüigswat.
Spreker begon met te «eggen dat d* hele militair* beweging in fvite niets
andars is dan «en groti misdadigers beweging en dat het leven van een militair in dienat i» werkelijkheid een aan**nsebakeling va» «üêrijve» «n
wandaden is*
Over d* aienstweigeiingswet sprekende zei Mr» H .van UUK dat in A*** wot
voor personen Ai* uit principiële overtuiging zloh onmogelijk met de militaire dienst kunnen verenigen A* mogelijkheid bestaat om* als zij voor ft*
dienstplicht worden opgeroepen» dienst te weigeren» Desa personen moeten
lief a t nog voor zij in werkelijke dienst zijn* een requsst indienen bij d*
resp. Minister van Oorlog of Marine» hierin de redonen van htm dienstweigering uiteenzetten en verso*ken of zij bun diensttijd in burgerdienst mogen
doorbrengen. Zij moeten hiexna voor verschillende eooaissUs verschijnen»
di* d* werkelijk* r«den «n gronden voor deze dienstweigering nauwkeurig
onderzoeken en Indien deze gegrond worden bevonden wordea d*z« jongens in het
kamp VLHDOSH geplas ta t» alwaar si j dan burgerdiensten moeten verrltibten»
welke meestal bestaan uit beid* ontginningen of aftAtre bndbota? werkzaam)»**
den» D*ze burgerdienat duurt een jaar langer daa 41 tijd Ai* zo andera ia
werkelijke militaire dienst zouden hebben doorgebracht. Dit was dan volgens
spreker, dit een dienstplichttijd van drie ja»r opnoemde, vier jaren.
Hij vond het schandalig dat in Nederland door die dianatplUfat eo'n lang*
tijd van bet leven Air jongens w*rd opgeëist*
Terder sprekende over zijn werk als advocaat bij A* verdediging van jongens* di* wegen» dienstweigering of deserti* foor de krijgsraad moesten versobijnen» deelde hij m*d* re e da ongeveer ?0 aaken verüdigd t* hebben «n gaf
hierover zijn opgedane indrukken daarbij w**r*^£2«_
Hij zei dat tegenwoordig alle dienstweigeraars «R diserteurs door een
psychiater worden onderzocht naar hun geieitesgesteldheid «n noemAe dit som*
een handig foefje om hen gomskfcaOijk «CWde militaire dienst te krijgen taf
te houden» door ben ongeschikt t* lat^in^perklaren*
Over A* krijgsraad «prekend* zei fr»»H. v. WIJK, Aft t A* m*«at« Krijgsraden wel enig begrip toonden voor A* bezwaren ;ven A* principiële dl«st*
weigeraars en dat bij Ae straffen die worden overgelegd m*er kan wordan
•
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Wtr aan internering of wel bet enige tijd wagnaoen uit 3* buiKonaaa t schappij,
flan ven eigenlijke bestraffing. D« sa es te jongens» hè t«ij deaarteurt hetsij
dianstweigeraar haoben, ook al werden zij vaak tot 5 * 4 jaar veroordeeld, ,
het prcttigi gevoel dat ar geen lopende band of machinale reobtapraak wwrdt
toegepast, aaar dot «ij aieh behoorlijk kunnen verdedigen «n dat htm inder*
daai wordt rechtgesproken.
Be prinMniela dianatwaig«z«&rB bttitelde spreker als kerels «ia voor
hi» priêolpt durven uitkomen, ook al tenten al j daardoor aam in grot* «oei*
lijkheden» £« deserteurs, en voornaas lijk eij die v*n het insohepingsvarlof
ni«t tarügkawn, btaohouiria hij als 4ottg«na aondtr rttggigJ»atf dia
au naar Jndli tl ga«B «a dl« ulat bij hm paatjt, swta^», Ï
«T Qrlat^« faadaan kiaetan «B di« nog nooit, voardat aiJ Sa
ng zyn gawaaat uit bw dorp, gebuobt of gat «aar «ij ai^n opgagroaid,
In iv ao«>rdaUJk« provtooitfl kvamvn Aaaa laatst» oatigoria hot maast voor an
hijfeaaobouffdabso niat «la Nadarlmd«ra of «la previnci* maataa doch a la
derptMtiat», dia f r niat tagaa kunnon idt hm btkrcmpan Itwatjt gphaald ta
wordan an dia «la »4J aan raiaja naar aan grot» atad aott«n oafcan aan htrria
aeboppwa al» gaan aij di ««raid uit.
Over df Indoïiaaia<*f fcarastit aprafeanda, laakt* aprakar ha t ragaringaba*
laid an itoaoda hij dit aan hopeloos fianee* Hij eei hierover coder awar
dat het onder d* hand toch wel duidelijk waa geworden dat df wereld aohoon
genoag heeft van dai koloniaal gemddd«r «o uitbaitari.}. Dit blijkt wal duidelijk uit de vergaderingen van da Var. $atiea waarin &ieh ataeda me» landan
tegen hetHaderlanda standpunt kerfin^ an waardoor da regering aich geaoodzaakt aiet steeds waar opnieuw «p it door haar genomen bealait» terug te
koaum, waarbij ét regering dan telkens ae*r terrein verliaat.
Yervalgan» enige schaapeie opaierfcingen aakande over het overlijden van
Genaraal Sgèor s«ide hij «neer naart Uk kan B» baat begrijpen 4*t bij de
htddifie gwag v«n «aken Al legeroanBandant in India dia Beneer Spoor, welk*
vet*ntw»rdelijk i» voor bet levan v&& 10POOO gedode Indonesiërs en va»
1000 gesneuvelde Nedarlanda* ailitairen, au hij, het gebied dat hij heeft
verovtrd, waaraohi^lijk weer aal xaoaten afstaan» van ergernis een* hartkwaal
gekregen heeft «n doad gegaan ia» In de kranten ataat dat hij «en kartkwaal
gakragen heaft «n daaraan geatorfe» is* naar ik heb hier wel aan andere ge*
daohte QVtr."(tfa«r»cbijnlijk ainapeelia a pre har erop dat G^aaraal 3poor geen
natuurlijke dood geatorven la).
Hiexttede was de oauseria, walke tot ongeveer 21*15 uar duurde, ten einde,
en was er gelegenheid tot vragen stellen aan Mr, v* Wijk» waarvan door enkele aanweaigen gebruik werd genaakt»
Sen dame vroeg o*a« hoeveel atraf erop gesteld waa als man als di.sert«ur
naar htt buitenland uitwijkt en hoeveel jaren aan aoet wegblijven om. daaa
•traf ti ontlopen. Mr» vf Wijk antivoordda hierop nünand aan ta raden em a la
Éeaarteur naar htt buitenland uit ta wijken, daar ar dan naar atraf geëist
wordt als dat acn In KeAarland blijft en fet het ainatans 12 Jaar duurt
voor nen in Kaderland terug kan kcasen «onder g«atraf t te worden»
Kr. H. van Wijk waa» sla hij sprak, fleer plat In aijn uitdrukkingen,
waarbij bij «et verschillende kraohttexiaan het galaoh van da aanwezigen opwekte.
De personen die deze vergadering bijwoonden, naakten op enkele uitzonde»
ringen na, aan axoentrieke indruk*
Qa «ngavear 23.30 uur werd de vergadering door de voorsitter gaoloten,
waamA er «en oollaote gehouden, werd ten bate van de dienstweigeraars en hun
geainnan die in financiële moeilijkheden verkaren.
3* üw«r oriëntering I*at bij dit rapport een aantal krantje» welke door
de A*n*V«£* werden uitgegeven,
l Juni

' / -r

Onderwerp» Vradeaaotle.
B A g P O B E.

Ondergetekende beeft $* «ex1 U HoogBdelö«atrenge beleefd te
„
ten» dat dt navolgende kennlfl3« vingen van de Algenene Nederlandse Vredes-Aotie naar de led«m sijn vereenden.
Het afschrift daarvan gaat hieronden
Algeaane HeAerlandiw V»a»a-Aott«,
Afdaling Zald-ïto.burg,
Seor. Hoof&broekerareg 3
Trien den,
Vrijdag 2? K»i oa 8 uur Komt in h«t XVot. ^tugdbuto aan dt Jlaanatraat ta Xt«f1»«k ap»k«ii
Mr» Heul ?an Wijk over
Mr» Van Wijk i» advooaat vowr 4f Jej^gta* dit morllijkhadan halAxm apt
dtaa w« t «n Is dus «t«r op d» toaiff van *aa mat«rl§ *
Voor all» joïifltroïi *n oua»r« ia t* t van btlang kwnla te n«a«a
Van dts* Wet, waaröoor Jongans* <i« ^Bwarro iiobbcn ttg«n Ö« nilltair« aitBiat tn «taat worden patfM paaatBV«awang«nda twr^i reenet te ver»
rlohten.
Wtj nodigen U bij 4«e« ha rt» 11 J k uit. toegang vrij.
Bot

,

2ó Mei Hemelvaartsdag dus* hop» va aaiara te wandelen tn dt
«Wgevlng van Sohin op Geul*
Fietaera eet 8.JW la IIo«nibreek€ Hoek Akeratraat KouT«nd«ratraat. Dt «ioniiners" on 9.25 aan het Btatton Schift op Geul. Hoin van wyk Hoopt ook
V«n de partij tl aijn
"|
*• wt»delAng gaan wi geaamenüyk naar Qepke en Jan Lee*
l mn,irene plein 15 te Hoenabroek* Gaarne even van tevoren opgave ter
«re van het ienp«QSgere<;tat, dat daar opgediend aal worden»
QB acht uur «en genoeglijk aamenjBiJ», vaar Hein allerlei vragen die wij
bent gaan stellen^ #al proberen te beantwoorden.
Bij aJeoht weer gaan we oa 2 uur naar het Ireï*t giXeln» We meten enige
liedje» aingett voor ona ankatark»mp. Wie ha s ft aangbundela en muaiek35ot kijk
Bobt Molenaar.
%»rvan door mij naar waarheid is opgemaakt en affcobrif t genera» te Heerlen, 21 Mei

- G..1.
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Bijlagen; J.
Onderwerp: "A.N.V.A.".

In aansluiting op briefde.T. No.
Geheim/GrVD 87<V49 d.d. 24--/->49 met
vijf bijlagen, onderwerp als in margine, doe ik U hierbij toekomen een
uittreksel uit een rapport, opgemaakt door Z., alsmede een tweetal !
bijlagen, betreffende de A.W.v.A.
|
Hoofd Sectie G 2 B van de Gene*1
rale Staf is dezerzijds terzake
licht.

C. S.
Aan;
Hoofd C.V.D,

/./ .

UITTREKSEL

VEILIGH3IDSBERICHT

GEHEIM

Datum van bericht:
11 Juli 1949.
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig:
Contact.
Betrouwbaarheid berichtgever:
Betrouwbaar.
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaar.
Welke acties zijn ondernomen:
Gene.
Met welke instanties wordt samengewerkt: Gene.
No. Gr.V.D. 15/19^9, dd. 11 Juli 1949.
Onderwerp: Vredesactie.
Bijlagen:"Een uitnodiging.
Een beginselverklaring en
doelstelling".
Onder bijvoeging van In demargine vermelde bijlagen en onder
verwijzing naar mijn VEILIGHEIDS RAPPORT No. Gr.V.D. 13/49, öd. l Juni
1949 bericht ik U hierbij, dat op Zaterdag 2 Juli 1949 wederom een
bijeenkomst heeft plaats gehad van de VREDESACTISty in het Prot. Jeugdhuis aan de iSfaa.nstraat te Treebeek.
Aanwezig waren 26 personen, waarvan 14 vrouwelijke. Nadat de
voorzitter de vergadering geopend had, gaf hij het woord aan een
zekere Jo, JANSEN, welke zou spreken over Morele Jiu - Jitsi.
Alvorens over het onderwerp te beginnen, oefende spreker critiek
uit op de samenstelling van de uitnodiging tot deze vergadering, Hij
zei o lm. hierover dat hij niet, zoals vermeld staat, kwam vertellen
wat de anti milltairistische Jeweging kan doen tegen het uitbreken
van een oorlog en met welke middelen zij deze zouden kunnen voorkomen.
Dit waren wel machtige woorden maar men moest nuchter blijven en bedenken dat een zo klein aantal georganiseerde mensen als de AIWA in
Nederland en de anti militairistische bewegingen in andere landen
in het geheel geen invloed zouden kunnen uitoefenen op hét al dan
niet uitbreken van een oorlog. Spreker zelf geloofde ook niet dat de
Vredesbeweging ooit zo groot zou worden, dat zij in de toekomst hiertegen wat zou kunnen uitrichten.
Vervolgens besprak hij het door de Engelsman GREGG geschreven
boek "The Power of Non Violence. Dit boek handelt over GHANDI en er ^
wordt in beschreven de vele goede handelingen die GHANDI gedaan heeft
voor de Indiërs.
Hij vertelde hoe)£ GHANDI met geweldloze middelen in Zuid Afrika
en later in Voor Indië de strijd heeft aangebonden voor de verdrukte
Indiërs tegen het Britse regiem en hoe hij het heeft klaar gespeeld
om zonder wapengeweld in een betrekkelijke korte tijd in Indias vrij
te amaken tot zelfstandige staten als het tegenwoordig India en
Pakistan. Spreker stelde GHANDI ten voorbeeld en zei dat deze, die
toch door menigeen voor gek verklaard werd, met zijn geweldloze wijze
van strijden en door steeds maar vol tehouden toch geweldige resultaten had bereikt.
Hij zette in grote trekken de theoriën van GHANDI uiteen, hetwelk in het kort hierop neerkwam. Als men geslagen wordt verwacht
de aanvaller dat men terug zal slaan. Hierop heeft hij zich ingesteld.
Slaat men nu niet terug dan weet de aanvaller niet hoe hij het heeft.
Hij leeft in het onzekere en vraagt zich af of het zwakte is o f dat
je onverwachts op een andere manier zal aanvallen. De aanvaller kan
hierdoor moreel en geestelijk uit zijn evenwicht worden gebracht en als
hij fair en eerlijk is, zal hij zich schamen nog verder leed te doen.
Iedereen moest deze theorie gaan toepassen en hoewel het zeer
- moeilijk was -
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moeilijk was om vol tehouden, was het toch de moeite waard het eens
te proberefa.
Over militairen sprekende zei -de heer J. JANSEN, dat hij anti ,
militairist was in hart en nieren. Ondanks dit had hij toch respect
voor soldaten die als het nodig was voor hem hun land te strijd ingingen en heel vaak hun leven inzette.'
Hij zie o.m, als er weer eens een oorlog komt en ik als antfc
militairist weiger te vechten, doch mijn broer zou als soldaat de
oorlog in gaan en alles wat hem lief is verlaten om met inzet van
zijn leven te vechten voor zijn land, dan zou ik toch respect en bewondering voor hem hebben en ik die zou thuis blijven zou het beschaamd
gevoel hebben een lafaard te zijn. De toehoorders waren het in het
geheel niet met de spreker over dit punt eens en oefenden flink c±itiek op hem uit.
Na enige tijd vertelde Se Heer J. JANSSW verder dathij de
schrijver van het boek "The Power of Non Violence"}. de Heer GREGG
het vorig jaar in Engeland had ontmoet, dat hij inmiddels het boek
had vertaald en v$n plan was het binnenkort te doen uitgeven.
Hierna was gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.
Een toehoorder vroeg of niet veel beter was geweest dat ^ederland evenals Denemarken in 194° zich zonder strijd aan de Duitsers had overgegeven. Spreker was het met de vragensteller eens dat de Denen het
beste gehandeld hadden en hun land voor veel leed gespaard bleef. Door
zich zonder strijd over te geven zouden de Denen stukker beter behandeld zijn en was de bezetter milder tegenover hen gestemd dan tegenover
ons in Nederland.
Advies:|
Liefst een totaal vreemde in deze beweging als lid te laten indringen, zodat het ook mogelijk wordt de gesloten bijeenkomsten bij
te wonen.

Coll,

Oorlog, dood, vernieling, honger I
Moet dit weer komen ?
Z i j n er nog middelen om dit te voorkomen ?
Wat kunnen w i j er tegen doen ?
Hierover zal
Jo Jansen
TJ vertellen in zijn lezing over de
ii Morele Jiu
^ - Jitsni"
naar aanleiding van het boek
u

The Power of No.n Violence 1 ' van G-regg.
-

/

Het bestuur van de
/
Algemene Nederlandse Vredesactle afdeling Zuid-Limburg
nodigt U uit

om deze lezing te komen bijwonen op 2aterdag 2 Juli

om 19»30 uur in de bovenzaal van het Protestant s-Jeugdhuis in de
Maanstraat te Treebeek»

MIHÏSÏBRI1 TAK
AICEUEEE ZAKEH

Ho. t B. 64987
Bijl*» Gene
VI.
RD-3
Betr.J öepke en Jan Leeman

's-Gravenhage, 16 Juli 1949

g B H £_i

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te
doen stellen net de personalia, politieke antecedenten en -activiteit, benevens met verder van
belang zijnde gegevens betreffende Qet>ke en Jan
/ Leeman, wonende Ireneplein 13 te Hoensbroek»
tof Ml Tolgens ontvangen mededeling zou te huimen
huize op Hemelvaartsdag) 26 Mei 19*9» een samenkomst hebben plaats gehad van leden van de Algemene Nederlandse Vrede s Actie (A.N .?„!,) afdeling Zuid-Mmburg, terwijl een op 27 Mei 19*9 te
Treebeek gehouden bijeenkomst van deze groep
vermoedelijk door J «Leeman werd geopend*
HET HOOPD VAK m DIENST,
Namens deze,

L.L.van Laere»

De Heer Corpschef
van Politie
te nCOISBROEK.

ACHTING „ALGEMENE NEDERLANDSE VREDESACTIE" ANVA

t-l

£.S.

Wat doet U voor de Vrede en voor het tot stand komen
van een oorlogsvrije volkensamenleving?

Vele mensen zuchten en morren onder de druk
der oorlogsdreiging en de enorme lasten van het
moderne niets ontziende müitairisme.
Méér doen zij evenwel niet en dus gaat de oorlogstoerusting door.
Onder die mensen behoort TJ toch niet? U tracht
wei Uw krachten in te spannen om bij allen die
U ontmoet verzet tegen de tyrannie van het oorlogsmonster op te wekken.
U kunt dat om te beginnen doen door hen te
winnen als abonnee op een pacifistisch blad dat
het oorlogsvraagstuk van alle zijden belicht en
iedere maand lezenswaardige bijzonderheden
brengt.
ZULK EEN BLAD IS
het orgaan van de ANVA

„VREDESACTIE"

Vraagt proefnummer aan en abonneert U, zo TJ
dit nog niet deedt, voor slechts ƒ Ü,— per jaar.
Daarvoor ontvangt U een goed blad, 8 pag. groot.
Helpt onze oplaag van 2500 op 25.000 brengen.

Doet U mede?

a
S

I

N.B. Wij vestigen de aandacht op de mogelijkheid orn een Proefabonnement te nemen gedurende
een half jaar voor EEN GCTJBEN.
Zij die zulk een proefabonnement wensen gelieven
bij vooruitbetaling ƒ l,— te storten per postwissel
of op onze girorekening no. 445129, met vermelding: Proefabonnement „Vredesactie".
Bij niet-opzegging voor het verstrijken der termijn
schrflven wij U gaarne in als vaste abonnee.
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Nederlandse
Vredes-Actte
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Administratie: Ds. J. B. Th. Hugenholtz, Ammerstol
Tel. Bergambacht 405
Giro 445129
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Beginsel en Doel zijn in Artikel l der Statuten
als volgt omschreven:
„De Stichting ANVA wil allen verenigen, die de
oorlog veroordelen als een internationale misdaad
en die erkennen, dat hieruit de plicht voortvloeit
om te streven naar een op gerechtigheid gerichte
wereldorde, waarin oorlog zal zfln uitgesloten".
Bestuur:
Ir. C. C. J. de L'Espinasse, Leuvensestraat 41A,
Scheveningen.
Ds. J. B. Th. Hugenholtz, Ammerstol (Z.-H.),
Dr. W. Jong, Orchideënlaan 23, Heemstede.
Joh. Speekmaan, Houthavenkade 3, Zaandam.
Contributie: minimum ƒ 8,50 (inclusief orgaan).
Betalingen gelieve U te storten op girorekening 445129,
Penningmeester Stichting „Algemene Nederlandse
Vredesactie" A.N.V.A., Ammerstol.

G e h è i m.
Hoensbroek,20 Augustiks£l3^Ö& 1949

Naar Aanleiding van een schrijven dato 16 Juli
1949 No.64987 van het Ministerie van Algemene Zaken te
s-Gravenhage,met verzoek om inlichtingen betreffende Get>ke
en Jan Leeman,is dezerzijds een onderzoek ingesteld en heb
ik de eer U het volgende te berichten:
|" Jan Nicolaas Jacob LE|mi,geboren te Utrecht 6-2-1920
Jed.R.K.van beroep werktuigkundige,thans wonende te Hoensbroek, Irenep Ie in 13,is de zoon van-tNicolaae Leeman geb.te
Utrecht 8-5-1886 en Baldina Hendrika van Lienden,geb.te
Tiel 17-11-1886.Hij vestigde zich te Hoensbroek dato 19-91942,komende van Amstenrade,Horamerterweg no.34.
Omtrent Leeman, zijn alhier, de volgende adressen alwaaa
hij voorheen woonachtigwas bekend:
Utrecht Damstraat 39.
29-6-25 Utrecht,Bilderdijkstraat 11 bis.
17-3-38 Zuilen, St.Bonifaciusstraat 4.
5-1-39 Heerlen-Heerlerheide,Kampstraat 49.
5-3-4-0 Amstenrade,Hommerterweg 3^.
19-9-42 Hoensbfoek,Hoofdstraat 40.
26-8-47 Hoensbroek,Heisterberg 6.
3-1-49 Hoensbroek,Ireneplein 13.
J.N.J.Leeman_jfOormeld,is op 16-12-48 te Hoensbroek
^~P.Ktgek11^ mQ^ Gépke dettaan,geb.te Heerlen. 20-11-1925,^e^.
r
' $ Wed.Hervormd,dochter van Wiebe de Haan,geb.te Schoterland
f
18-11-1892,v»n beroep handlanger bij het kolenonderzoek QT>
de Staatsmijn "Emma** te Heerlen en Sophie de Vries,geb.te
Oestrich Dld. 13-11-1901.
Gepke de Haan was voor haar huwelijk met Leeman,enige
7
tijd, als kantoor juffrouw,werkzaam op het bijkantoor van de
P. T. T. te Hoensbroek. Vermoe de lij k komt zij uit een gezin,
hetwelk onder bedekte termen,links georiënteerd is.Zulks
wordt vermoed,omdat haar vader,in 1946,toen de 24 uur sta*king,door de Bond van Werkers; in het Mijnbedrijf,werd geproclameerd, die dag juist op de mijn afwezig was.
Leeman,die in het bezit is van de diploma^s ambachts-j
school en M.T.S,is voorheen werkzaam geweest,op de machine-!
fabriek Pannevis te Utrecht.Vanaf 2-1-1939 is hij®ls tech-j
nicus werkzaam op de Staatsmijn "Emma".Zoals bekend is op J
de Staatsmijnen in Limburg,de Mijn-Industrie-Raad ingesteld
welke onderverdeeld is in de Ondernemingsraad,de Ring en d^
Vertrouwingsp;roepen(eenheden).Leeman,die thans nog lid is
van de R. J^* Verenig ing van Mi jnbe ambten, t reedt op als vertrouwingsman van de technische mijnbeambten van voormelde
vereniging en van de zogenaamde maanloners(personen,die nog
niet tot beambten zijn aangesteld.).Als zodanig is hij verder lid van de Ring der Mijnindustrieraad.
Leeman was voorheen praktizerend R.Katholiek en hop
man van de R.K.Padvinders,in het rectoraat "Mariarade te
Hoensbroek.üTa zijn huwelijk met Geüke de Haan,schijnt hij
meer of minder links georiënteerd te zijn.Volgens bekomen
inlichtingen,zou mlft Leeman,tijdens zijn werk op de Staatsmijnen,in het bezit, hebben gezien van blaadjes betreffende
"dienstweigering".Evenwel is toen niet geconstateerd,dat
hij deze verspreidde.
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Volgens bekomen inlichtingen,is het initiatief tot
het organiseren v»n zogenaamde "intellectuele avonden" in
besloten kring,welke om beurten ten huize van de deelnemers plaatsvonden,uitgegaan van de persoon genaamd:
Jan Frederik van de Berg?geboren te s-Gravenhage 5-2-1907>
Ned.Hervormd,van beroep ingenieur,voorheen wonende te Heer-,
len,ïreebeekplein no.l. (Casino),die een vijftal jaren werkzaamwas op het laboratorium van de Staatsmijnen en op 2911-46 werd afgemeld voor vertrek naacr den Haag,Leuvensestraat 65.Deze persoon zou in den Haag of omgeving,thans
aan een Volkshogeschool zijn verbonden.
Eén dier avondjes,is destijds georganiseerd in één der
lokalen van het Casino te Heerlen-Treebeek. Op deze avonden^
werden allerlei onderwerpen,zoals boekbespreking,muziek,
politiek,het probleem Indonesië enz,behandeld,waarbij één
der deelnemers,als inleider optrad.Aan deze avonden werd
door personen van diverse richting deelgen omen.De bedoeling schijnt hierbij tevens te hebben bestaan in het toetsen van elkanders levens en wereldbeschouwing.
Voor zover kon worden nagegaan,werden deze avondjes,
behalve door voormelde Leeman,diens echtgenote en v.d.Berg
ook bezocht of georganiseerd door de..volgende personen:
Johannes Anthonie van Amstel t p;eb.te s-Gravenhage 15-4-21.
Ned.van beroep werktuigkundige,laatst kantoorbediende,zoon
van Hendrik Christiaan van Amstel geb.te Gil ze en. Rijen
15-8-92 en Anna Catharina Elskamp geb.te Loosdrecht 9-1080,die op 20-9-1946 in den Haag is gehuwd met Rosina Willemijntje JANSEN, geb.te den Haag 19-1-1923, wonen de te HeerIe n, Tre eb ee k, Ingeni eu r de Kat s tra at 5 •
Dammes Viets,geb.te Wageningen 9-12-1923»Ned.Ned.Hervormd,
van beroep natuurkundige,die op 29-7-1948 te Barendrecht
is gehuwd met Adriana Johanna van Beek,geb.te Rotterdam
4-8-1927 ,wonenèe te Heerlen-Treebeek, Ingenieur de Kat-r
straat 5»
Jean Charles Léon van Straaten.Ned.R,K.van beroep bedrijfs
fotograaf Staatsmijnen in Limburg,die op 24-11-1948 te
Heerlen is gehuwd met Antje van der ival, ge b. 24-1-1927, studente ,wonende te Heerlen-Treebeek,Jupiterstraat.
Johanna Heiltje van der Zwaard ,ongehuwd«Ned.van beroep
Med.analijste,Doopsgezind,wonende te Heerlen-Treebeek,
>
Tree beekstraat 4.
Sijbrichje Leuveling-T.leenk,ge b.te Geleen 7-5-1924, voorhee;)
kantoorbediende,voorheen wonende te Heerlen,Akerstraat
l
Noord no.17,afgemeld op 27-6-1946 naar Den Haag,Laakkade
80.Is thans gehuwd met een ingenieur genaamd Vredenburg |
en vermoedelijk te Delft woonachtig.
Antonius Isidorus Joseph Wej?p_sij2;eb.te Rotterdam. 22-7-1915»
. Ned.ff.K.zoon van Frederik Wetps,geb.te Haskerland 22-101867 en Sfeesa Josephine Henriette de Waren,geb.te Thora
9-6-1871.aangemeld te Hoensbroek op 3^-8-1941 komende van
Gulpen,Dorpsstraat C.17.Afgemeld op 27-6-1944 naar Budel,
Dorpsplein 5.De vader van lerps zou een drukkerij hebben
op het adres Venloseweg 17 te Tegelen.V.erps was achtereenvolgens van beroep kampleider,landbouwersknecht,voorman
j
by de Ned.Heidemaatschappij,huismeester in het R.&.Gezellenhuis te Hoensbroek.Te Weert zou hij kortgeledeneen vertegenwoordiging inggenturen hebben uitgeoefend aan de Molenstraat 7.Tel.X.4959-2540.welke vertegenwoordiging hij
thans,volgens verklaring van derden,zou hebben verkocht.
Tydens de oorlog zou Wetps,die zich uitgeeft als tuinarchibeet,als tolk zijn opgetreden bij de geallieerden.KortgeIe-

3.
den heeft hij ziek uitgelaten,dat hij n ar Canada wilde
emigreren.
Wilhelm_Prent,geb.te Amsterdam,3-6-^1916,van beroep bankte rker,gehuwd met Martha Rozijn geb.te Helden 18-4-1916,
voorheen tonende te Brunssum Karel Doormanstraat 42,thans '
werkzaam bij de Bataafse Petroleummaatschappij in Indonesië
Henri Antoine ^ouis' guraéê;.Ned.geb»te s-Gravenhage 7-12-99
van beroep Ned.Hervormd Predikant,wonende te Heerlen-Treebeek.ïreebeekstraat 16.De ze zouv> volgens bekomen inlichtingea éénmaal een lezing met lichtbeelden hebben gegeven met
als onderwerp"de dichter Joost van den Vondel.".
Voorzover kan worden nagegaan,worden er thans geen
avondjes meer gegeven,waarschijnlijk het gevolg van het vei
trek naar elders van sommige deelnemers.
Hoensbroek,20 Augustus 1949,

MINISTERIE VAN OORLOG.
Hoofdkwartier van de Generale Staf.
Sectie

'S GRAVENHAGE
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Nr. JS 1-1343-1/49 VERTROUWELIJK
Onderwerp: J.H.Luyerink
Bijl:

14NOV.I949

Een betrouwbaar geachte soldaat, gelegerd in de Elias Beekmankazerne te Ede ontving het
blaadje "de Vredes-Actie" van een kennis, genaamd
.'H LUYERINK, Jan Hendrik, geb. 28 Juni 1922 te Gouda,
wonende te Wageningen, de Hoogsteeg 17? van beroep
bloemkweker.
T.a.v. Luyerink, voornoemd, werd medegedeeld dat hij op een comiunistische vergadering
in debat was getreden en daarbij vragen had gesteld over de opvoeding der jeugd en de alcoholbestri j ding in Rusland.
Verzekerd werd dat Luyerink geen commu-^
nist was, doch veel belangstelling schijnt te hebDen voor het jeugdwerk. Luyerink zou geen godsdienst
belijden. Op politiek zowel als crimineel gebied
zou blijkens door de politie V/ageningen verstrekte
inlichtingen niets ten nadele van betrokkene bekend
zijn.
Ik meen goed te doen op een en ander
Uw aandacht te vestigen.
Typ:MvdH
Myc
Coll;
.:?

AAN:
Hoofd B . V . D . ,

Javastraat 68,
's-G H A V E R H A G E .

HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Luitenant Kolonel,

-_..•"-"''

Onderwerp] : "Voorlichtingscursus over de THftr^irwp-i^RTH r^awe-h, g-fji ouden te
Winschoten, op Zondag, 13 November 1949, in hJ-t, <?1
'
Mr. Freseman Viëtorstraat 3."
c""
Zaalcapaciteit : ongeveer 100-personen.
Stemming : rustig.
Aanwezig : Al.Jongkind, S.J.Redmeijer en twee!
mannen in burgerkleding.
IJ
Om ongeveer 10.30 uur werd de vergadering geopend door
X < SIMON JtfRJEN KEDMBIJER, geboren 13 April 1929 te Winschoten,

\:

wonende te Winschoten, Bovenburen 239, die direct het woord
gaf aan de inleider, Al.JONGKIND, uit Aalsmeer.
Spreker begon met te wijzen op het verschil tussen de
dienstweigeraars van vóór de oorlog en die van na de oorlog.
Vóór 1940 vond dienstweigering hoofdzakelijk plaats om godsdienstige redenen; na de oorlog werd er in het algemeen meer
uit angst gehandeld. De laatste categorie bleef vaak wel in
militaire dienst, zolang men nog in Nederland was; zodra de
datum van inscheping was aangebroken, gingen de tot deze categorie behorende personen deserteren, omdat zij bang waren voor
de gevaren in Indonesië. Waren deze personen bij de keuring
grondig onderzocht, dan zou gebleken zijn, dat de helft om
psychische redenen ongeschikt was voor de militaire dienst.
Vervolgens wees spreker er op, dat men in militaire
dienst meer mag doen dan in het burgerlijk leven. Men mag
straffeloos doodslaan, stelen enz. Komt iaën uit de militaire
dienst in het burgerleven terug, dan is menig gedemobiliseerde
vaak al bedorven. Om deze reden loopt de demobilisatie ook op
niets uit, daar de werkgevers bang zijn om gedemobiliseerden
in dienst te nemen. Spreker liet verder uitkomen, dat alleen
degenen, die dienst weigerden in verband met gewetensbezwaren,
vrijgesteld werden van militaire dienst.
Hierna gaf hij een overzicht van de gang van zaken,
wanneer men zich beroept op de Dienstweigeringswet. De Commissie, waarvoor men moet verschijnen, is volgens spreker een
"idioot ding", daar de leden, die hierin zitting hebben, geen
verstand hebben van psychologie. Alleen Ds. Hylkema, die ook
in deze Commissie zitting heeft, voelt de bezwaren beter aan.
Het is te betreuren, dat het advies van de Commissie geheim
is en men geen inzage van de stukken kan krijgen. Daar men
alleen tegenover vijf Commissieleden komt te staan en men niet
weet, wat er door de Commissie wordt geadviseerd, is het altijd wenselijk om na het verhoor een nauwkeurig verslag te maken van de antwoorden en vragen en dit verslag te bewaren,
daar dit later nog wel eens van pas kan komen. De opleiding,
welke degenen, die aanvankelijk dienst weigerden, in Schoonhoven krijgen, noemde spreker "een soort S.S.-opleiding".
Bij de Krijgsraad zijn wel aangename ervaringen op gedaan, daar
de Advocaat-Fiscaal alle gevallen grondig laat onderzoeken.
Men hangt bij de Krijgsraad evenwel ook weer af van de gegevens, welke door de Politie worden verstrekt. Wanneer men namelijk "De Waarheid" leest, maar geen communist is, (spreker
zei zelf ook geen communist te zijn), wordt in de regel toch
al spoedig gezegd, dat men communistische sympathieën heeft.
Ook wordt bij deze beoordeling vaak geen rekening gehouden met'
de hulpvaardigheid, vredelievendheid enz. van de betrokkene.
De behandeling in de kampen, waarin degenen v/orden
ondergebracht, wier beroep is toegewezen, is volgens spreker
in het algemeen v/el goed. Alleen is het te betreuren, dat deze
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Jongens vaak tussen politieke delinquenten komen te zitten,
die in de regel nog meer voorrechten genieten dan de dienstweigeraars. Ook is liet te "betreuren, dat de erkende gewetensbezwaarden vaak "stom" werk moeten verrichten, zoals
heideontginning enz., terwijl er in het "burgerlijk leven •
zoveel vraag is naar "b. v. onderwijzers, "bekwame vakmensen
enz. Op dit gebied kunnen nog veel verbeteringen worden aangebracht, ook met behulp van de Vredesbeweging.
'Aan het slot deelde spreker nog mede, dat a. s. Zaterdag en Zondag een Vredescongres te Amsterdam zal worden
gehouden, welk congres ook voor dienstweigeraars van belang
is. Hij besloot met er op te wijzen, dat ook deserteurs,
die thans zijn ondergedoken, zich nog kunnen beroepen op de
Dienstweigeringswet, howwel zij zich dan wel direct zullen
moeten melden.
In zijn gehele betoog liet de spreker, A. Jongkind,
telkens goed uit komen, welke mogelijkheden de Dienstweigeringswet biedt, om vrijstelling van militaire dienst te
verkrijgen.
Om ongeveer 11.30 uur werd de vergadering door S. J.
Redmeijer gesloten. Eedmei jer sprak de hoop uit, dat de teenstanders zouden inzien, dat zij geen stelletje boeven of
socialen waren, maar dat zij de mensheid wilden dienen.

f
'

Winschoten, 13 November 1949.
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BISHEKL&HBSE ZAKr,!:
Ho.i B.73674
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VERTROUWELIJK

Betr»» Voorlichting scurgtts
VI.

RPh.3

Kaar aanleiding vs» uw ongenummerd rapport van 13 November
1949 betreffende de op die datum te Uwent gehouden "Voorlichting seursus over de Menst weiger ing swet* moge ik U verzoeken
mij alsnog te willen doen mededelen, door welke organisatie
deze cursus werd belegd*
, IET HOOH) VAK DE DIENST,
T
Namens deze,

Aan de Heer
Corpaehef ven ïolitie
te WINSCHOgEli.

L. L.van Laere.

NO. 7673-20-49.

Onderwerp: Dienstweigeraarscongres

. k.

21 November 1949.

Verslag van het op Zaterdag en Zondag, 19 en 20 November 1949
te Amsterdam gehouden Dienstweigeraarsoongres, belegd door
de Werkgroep voor Radikaal Pacifisme in de A .N .V .A.
Aankondiging van deze openbare bijeenkomsten geschiedde o.m.
in " De Vrije Socialist " d,d. 12 November 1949, Toegangskaarten
waren verkrijgbaar, resp. tegen betaling van fl. 0*30 en fl.
i/iO,50, bij de secretaris Siem Kaper, Oranjestraat 70 te Zaandam
'en aan de zalen.
Hoewel aanvankelijk was medegedeeld, dat de vergadering op
Zaterdag, 19 November 1949, gehouden zou worden in het gebouw
" Ons Huis ", Rozenstraat 6-32 te Amsterdam, werd zij gehouden
in het kerkgebouw van de "Vrije Gemeente" aan de Weteringschans
te Amsterdam. Capaciteit van de zaal: circa 900 personen; aanwezig waren eveneens ca. 900 personen, waarvan ongeveer 2/5 deel
bestond uit vrouwen. Ongeveer ruim 1/3 van de aanwezigen bestond uit jeugdige personen (jongens en meisjes) in de leeftijd
van 19/20 jaar. Vele bezoekers droegen een "Esperanto"-speldje
en het z.g. "gebroken geweertje", welk insigne in de zaal 9e
koop werd aangeboden. Het gehalte van de bezoekers was vrij
behoorlijk efi'könnexijk behoorlijk ontwikkeld; de jeugdige personen maakten de indruk nog studerenden te zijn.
Bij de ingang ven het gebouw werd gecolporteerd met het blad
"Socialisme van onder op"; in de hal van het kerkgebouw was
een boekenstand ingericht door de Hoofdstad Boekhandel, Kalverstraat 108 te Amsterdam. Op enige plaatsen in de vergadering
kon, voor bezoekers van buiten de stad, nachtlogies bij geestverwanten besproken worden.
In de zaal waren geen leuzen aangebracht; nabij het spreekgestoelte stonden enkele vazen met herfstbloemen. Militairen in
uniform waren niet aanwezig.
,\)Te 20,30 uur werd de bijeenkomst geopend door Albert Jongkind,
(geb. Aalsmeer, 7.6.06, wonende te Aalsmeer, Spoorlaan 5); hij
zeide verheugd te zijn door de grote opkomst en bood zijn excuses aan voor het late aanvangsuur. Dit had zijn oorzaak in het
feit, dat de bijeenkomst gehouden zou worden in "Ons Huis", doch
daar bleek de zaal te klein te zijn, zodat gewacht werd op de
mensen, die eerst naar de Rozenstraat waren gegaan. De bedoeling
van het congres was oogcontact te leggen tussen de dienstweigeringsbewegingen van vóór de oorlog en nu. Tot zijn spijt moest
Ijhij mededelen, dat Ernst Friedtioh uit Parijs om nog onbekende
redenen niet gearriveerd was, zodat deze niet zou spreken en ook
het Intern. Anti-Oorlogsmuseum niet aanwezig was. Inplaats van
Friedrich zou nu het woord gevoerd worden door Jaoques Rees.
Na een orgelsolo van de organist van de "Vrije Gemeente1' verklaarde jongkind de bijeenkomst voor geopend en hij gaf het
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i ^ j woord aanj Hendrik Jan MispelbloMBei jer (geb.te Arnhem, 27.4,96,
J—Tel
•p—*Tëm.predikant, wonëncTe te Rotterdam, Van Slingelandtlaan 27).
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Deze kondigde aan, dat hij zou spreken over het onderwerp "Verdraagzaamheid". Spr. begon met een vergelijking te maken met
de Verklaring van de rechten van de burger van het jaar 1789 en
de gewijzigde verklaring van 1946. in beide verklaringen wordt
over rechten van de mens gesproken, doch de nadruk vait er niet
op en toch zijn deze verklaringen niet altijd aangenaam voor degenen, die aan de regering zijn. De mens heeft het recht tot verzet tegen onderdrukking. We horen daarvan niet veel in onze democratische rechtsorde, daarentegen wel van vrijheden die liggen
op economisch terrein. De rechten van de mens zijn geheel in verdrukking gekomen en van alle kanten wordt er aan geknabbeld en
gesmuld, zodat veel van deze rechten verloren zijn gegaan.
Hebben we nog het recht om tot verzet te komen, vraagt spreker en
hij beantwoordt dit met: Ja, zelfs de,plicht.
Bepalen we ons tot de orde, waarin we leven, dan dienen we eerst
na te gaan wat het recht van de mens is. Dit is het recht van de
mens om tot zijl recht te komen; het is een fundamenteel grondrecht. Ieder mens heeft het recht op een levenssituatie om zich
te kunnen ontwikkelen; tot eigen geluk en het geluk der gemeenschap. Eenvoudig gezegd dus, om tot zijn recht te komen, hetgeen
tevens inhoudt het recht om tot verzet te komen. Dit recht vinden
we niet in het geschreven recht; we moeten dit recht echter zelf
scheppen. De mens is n.l. geen vragend en afwachtend wezen, dooh
hij staat als een scheppend wezen in de maatschappij.
De dienstweigering is een daad van de scheppende mens. De grote
en onvergankelijke waarde van deze daad is, dat de mens "neen"
durft te zeggen tegen de tegenwoordige maatschappij.
Spr. vergelijkt dan de dienstweigering met de strijd tegen «to
de draak uit de mythologie; het is een strijd tegen onderworpenheid, onverschilligheid en onwetendheid. De massamens is zich
nog niet bewust geworden van zijn roeping; hij is nog niet tot
denken gekomen. Hij is nog een gewillig instrument in de handen
van mensen, die wel denken, denken in dienst van een belang.
Hij aanvaardt de strijd niet tegen de lakeiengeest en hierdoor
worden fascistische en militaire leiders ten tonele geroepen.
Spr. haalt dan de oorzaken aan van een depressie-storm o.a. het
bestaan van een luchtledige zak. Dit is ook zo in de wereld van
de geest. I» Ben luchtledig daarin trekt machten aan, die dit
opvullen en roept heersers op,totdat de mensen zich van hun macht
bewust worden.
De dienstweigeraar is zich van die macht bewust; hij wil de strijd
aanbinden tegen onbenulligheid en onnadakendheld, voor zover zijn
macht tenminste reikt.
De wereld heeft twee polen; aan de ene zijde de mensenmassa en
aan de andere pool de dictatoren, hoe ook uitgedost; zij behoren
onverbrekelijk bij elkaar. Dit is het machtenveld, waarin we leven. We leven momenteel in een windstilte; een vrede. Het.is verheugend, dat in deze tijd enkelen zich verheffen en opkomen voor
de menselijkheid*
"Neen"-zeggen is zich keren tegen de onderdrukking van de WestEuropese maatschappij, niet alleen in verband met het leger. Spr.
denkt b,v. ook aan de wijze waarop de demooaflbie is opgebouwd en
waarin nog steeds bij meerderheid van stemmen wordt beslist. Democratisch zou zijn, indien aan zo*n stemming voorafgeging een
unaniem besluit om zich bij de meerderheid neer te leggen. In
onze demooratie worden nu dictatoriale middelen gebruikt; de
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minderheid wordt monddood gemaakt en ook daarom is een daad van
opstandigheid belangrijk, juist in de democratie.
We moeten ten strijde trekken tegen aardse en hemelse tyrannen;
dus tegen een godsgestalte, tyran, ouders of de staat..
<
Daarbij dienen we te zorgen, dat onze beweging geen Bronbeek
woudt voor dienstweigeraars; we moeten niet alleen volstaan met
de daad, doch verder gaan, ook als beweging, anders worden we
pioniers in ruste. Er is nog een ander gevaar, dgt ons bedreigt
en dat gevaar is, dat we onze orltische zin zouden verliezen.
Geen zelfgenoegzaamheid, anders treft ons het ergste wat ons
overkomen kan n.l., dat we een soort dienstwelgeringskerk worden.
We moeten perspectief kunnen blijven zien; zonder dynamiek zouden
we een gezapig kringetje worden.
Wij dienstweigeraars zeggen "neen", doch we bedoelen een "ja",
we zijn n.l. geen negativisten, doch wij willen bouwen. Wij willen zijn mensen, die steeds meer willen weten, wat ze willen. Wij
willen daarbij samenwerken met mensen van andere overtuiging
en komen tot openheid en de verdraagzaamheid betrachten, hetgeen
moet leiden tot eendrachtige samenwerking.
Tegen de jongeren zegt spr. durft te groeien; stelt eerlijkheid
en waarheid boven zelfgenoegzaamheid. Alleen dan kan sprake zijn
van een mensheid, die elkander vindt« De wegen naar een bevrijde
, democratie zullen moeilijk zijn, doch bedenk, waarde vrienden,
/K_pnze beweging kan een uitgangspunt in de wereld zijn ! (applaus)
Jongkind bedankt de spreker voor zijn betoog en kondigt te BlySO
uur een pauze aan.
Te 22.00 uur volgt orgelspel door de organist van de "Vrije Geilmeente", waarna gesproken werd door Martin Paulissen, (geb.Arns*hem, 11.4.'12, wonende te Voorburg, zien noemende JaooMes Rees}
Spr. begint met de constateren, dat er sinds het laatste congres
wel iets veranderd is, vooral ten aanzien van de aard en de strek*king van de dienstweigeringsbeweging zelf. vóór 1940 waren er
^ slechts enkele tientallen dienstweigeraars, die tot dienstweigering kwamen uit socialistische of antl-kapitallstisohe motieven,
onder invloed van propaganda en de daaraan voorafgegane wereldoorlog. Zij waren niet alleen anti-militaristen, doch ook antistaatsgezlnden. Zij deden geen beroep op da Wet in verband met
gewetensbezwaren. De jongens werden veroordeeld en behandeld als
gevangenen, aanvankelijk in de cellenbarak te Soheveningen, later
In Veenhuizen. Hun post werd gecensureerd; zij mochten éénmaal
per week schrijven en een enkele maal, met toestemming van de
directeur, bezoek ontvangen. De solidariteit van geestverwanten
was groot, zij schreven veel en zorgden voor het z.g. cantinefonds. Was de straf uitgezeten, dan werden ze op een welkomstvergadering ontvangen en te kijk gesteld als een martelaar voor hun
socialistisch ideaal. Dan was de kous af en kwamen zij in de
Bronbeek-stemming van Mispelblom-Beyer. Praotisch kwamen zij alle
uit de revolutionnair-sooialistisohe krelng en het was de tijd,
dat er nog propaganda werd gemaakt door b.v. »s-nachts een marechaussee-kazerne onder te plakken en juffrouw Rlohard toespraken
hield tot de recruten op de stations. Deze extremistische periode
is thans vrijwel afgesloten; de beweging draagt nu een ander
karakter. Vele jongens komen nu uit andere motieven tot dienstweigering; niet alléén meer zij, die strijden tegen het verrotte
kapitalisme, doch ze komen ook uit religieuze, linkse, radlkale
en anti-militaristisohe bewegingen. De revolutionnair-socialisten
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ia deze beweging uit de hand genomen; de solidariteit is echter
gebleven.
Ook de problemen zijn anders geworden. Was vroeger een cantlnefonds voldoende met daarnaast een steunfonds voor daadwerkelijke
anti-railitaristen, waaruit de echtgenote van een enkele gehuwde
dienstweigeraar werd gesteund» nu is de toestand heel anders en
zelfs voor ons, ouderen, wondalijk. De dienstweigeraars zitten
in kampen en geven gelfs een eigen, anti-milita&ristisch blad
uit; er is geen oensuur en zij krijgen zelfs verlof voor het bezoek van familieleden. We mogen dus constateren, dat er veel ten
goede is veranderd.
Doch er zijn andere zorgen gekomen en wel de zorg voor juridischreohtskundige bijstand, de sociale verzorging in de kampen en
de voorlichting. Deze zorgen zijn voor de beweging urgent en wij
moeten ons hiervan goed rekenschap geven.
Wij zijn niet alleen bijeen gekomen om te getuigen, doch ook om
ons te bezinnen en om een oplossing te vinden* De dienstweigeraars kennen nu andere motieven en zij zijn geen directe geestverwanten van ons, doch we moeten bereid zijn om ze, vanuit onze
radicale vleugel, te helpen,.
De verandering houdt ook verband met de verschillende politieke
en economische normen. De tijd van Alberda en zijn "dappere ongehoorzaamheid" is voorbij, deels ook uit noodzaak van de strijd
tegen het fascisme* Deze noodzaak begon reeds destijds met het
georganiseerd verzet in Spanje en het is een interesaante vraag
of het geoorloofd is om een dergelijke strijd te steunen. Het is
nu echter niet de plaats om over deze sociale revolutie te spreken. Er is echter een onderscheiding tussen spontaan en georganiseerd geweld en hierdoor ontstonden gewetensconflicten, voor
sjammigen in 1936, voor anderen weer in1940.
Na de laatste oorlog ontstond twijfel omtrent de doeltreffendheid
van een algemene dienstweigering of een algemene werkstaking om
een oorlog te kunnen keren, zulks uit de gebleken grote kracht
van een nationalisme en uit de krachten van een georganiseerd
leger. Spr. kent zelfs ouderen uit de beweging, die na 1945 het
internationalisme over boord wierpen en de nationale driekleur
uit hun woningen lieten waaien. Hij kent ook antl-militarlsten,
die met de wapens in de hand, tegen de bezetter streden, zodat
de vraag opkomt of wij onze beginselen moeten herzien. Persoonlijk is spr. van mening, dat we ons niet moeten laten beïnvloeden
door deze "devaluatie" van het anti-milltarisme; nog steeds is
"dappere ongehoorzaamheid" noodzakelijk al is dienstweigering
een zeer persoonlijk vraagstuk. Het is een gewetensvraag en het
heeft dus niets te maken met een bepaalde beweging en er wordt
ook niet gevraagd of daarmede een 3e wereldoorlog kan worden
voorkomen. Men doet het of men doet het niet.
Bovendien is de moderne oorlog een totalitaire oorlog, waarin
niet alleen soldaten, doch ook de gehele burgerbevolking,betrokken worden. Zo ontstaan tal van conflicten, waartegen we ons als
enkeling niet kunnen verzetten en we moeten dus met elkaar deze
kwestie zien op te lossen.
Moeten we meegaan in een militair georganiseerd apparaat om de
vrijheid te verdedigen of niet ? Of moeten we deze vrijheid op
een andere manier zoeken ? Moeten we lijdelijk verzet plaatsen
tegenover overweldigers of indringers, zelfs Indien deze door
de staat geroepen worden ? b.v. ter verdediging van de burgerlijke
demooratie. Moeten we ons dan inschakelen of b. v. niet samenwerken, dienst weigeren of zelfs geen menselijk contact met deze
indringers onderhouden ? Op deze vragen een antwoord te geven
is de taak van een politieke organisatie en niet die van dit
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dienstweigeraarsoongres. Naar spr.mening is er maar één houding
mogelijk n.l. die van het lijdelijk verzet; we mogen nimmer handen spandiensten aan een indringer verlenen.
De groei van de democratische staat naar een dictatuur is een
aantasting van de vrijheden van de mens; hiertegen moet alarm
worden geslagen. James Burnham waarschuwde hier reeds tegen in
zijn boek. De persoonlijkheid wordt steeds verder weggedrongen ;
de mensen worden steeds meer lakeien.
We moeten "neen" durven te zeggen tegen de staat; tegen de wil
en de dwang van die staat in; het gaat om de mens ! Een samenlefring moet er zijn, dooh mag nimmer doel worden. De mens is er
niet voor de geschiedenis of voor een oorlog.
Wij erkennen het morele recht om ongehoorzaam te mogen zijn en
om "neen" te zeggen. Het is nodig, dat de dienstweigeringsbeweging onze steun krijgt, want de dienstweigeraar komt op voor een
menselijk recht en hij stelt daarbij tevens een belangrijke vraag
ter discussie. Het is daarom belangrijk, dat zoveel jonge mensen
aanwezig zijn. Spr. vraagt zich zelf af of we wel genoeg doen.
Hij denkt daarbij aan Bart de Ligt, die zoveel gedaan heeft en
wiens grote verdienste het is, dat hij het vraagstuk van de vrede
en van de oorlogsverhindering zocht bij de mens; de oplossing
ligt n.l. in de mens zelf besloten.
Wat kunnen wij tenslotte als ouderen de Jongeren in deze aanraden ? Het zou naar spiècer's mening een misdaad zijn om de jongeren
op te ruien tot dienstweigering. Dienstweigering moet komen uit
eigen inzicht, dooh wel kunnen de eigen gevoelens en motieven
medegedeeld worden. Elk ideaal is n.l. waardeloos, indien het
niet in elke vezel van de persoon is vastgezet.
Spreker heeft met vreugde gezien, dat duizenden de problemen zien .
en komen tot de daad van dienstweigering, hetgeen het belangrijkste is. Hij wekt de jongeren op met of zonder religie, met
of zonder beweging, de strijd op te nemen tegen het algemene
wereldpessimisme, tegen de gedachte van een wereldondergang en
tegen de massa-psyohologie en daartegenover te stellen de daad
van een mens.
Spr. constateert tot slot, dat dienstweigering voor de mens een
recht is en dat de facetten van dienstweigering volkomen anders
L
zijn geworden, doch dat de kern hetzelfde is gebleven.
jf_JEoont Uw solidarisme met de jongeren ! ( applaus }.
Te 23.00 uur bedankt Jongkind de spreker en hij deelt de aanwezigen mede, dat door onbekendheid de entreeprijzen te laag zijn
gesteld. Om de hogere onkosten van het congres te dekken, zal
bij de uitgang een collecte worden gehouden, welke collecte hij
wam aanbeveelt ./Hi j verzoekt de aanwezigen tenslotte om morgen
in "Bellevue" op tijd aanwezig te willen zijn en hij sluit de
vergadering.
Er werd met aandacht geluisterd, doch de stemming was niet erg
enthousiast.
Het congres werd op Zondag, 20 November 1949, in de grote zaal
van "Bellevue", Leidsekade te Amsterdam, voortgezet. Bij de
aanvang te circa 10 uur waren circa 600 personen aanwezig; de
capaciteit der zaal bedraagt oa. 1000 personen. In de loop van
de dag groeide het aantal bezoekers aan tot pi.m. 1000. In de
zaal waren geen versieringen of leuzen aangebracht. Bij de ingang
werd wederom gecolporteerd met "Socialisme van onder op" en in
de zaal was wederom een stand van de "Hoofdstad-boekhandel"*
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Bij de ingang van de zaal ontving iedere bezoeker een
van de Werkgroep voor Radikaal-Pacifisme in de A.N.V.A. (één exemplaar gaat hierbij), terwijl op iedere stoel in de zaal een z.g.
open brief aan alle mede-burgers in Nederland was gedeponeerd.
( zie bijlage ). In de zaal werden steunbonnen voor een fonds
verkocht, alsmede het blad Vredesaotie.
De bezoekers waren vrijwel dezelfde als de vorige avond; de percentages waren eveneens gelijk; ook nu waren er geen militairen
in uniform.
Te ongeveer 10,30 uur opende Jongkind het congres en nadat één
minuut stilte was betracht voor hen, die dit congres niet meer
konden bezoeken, w.o. Bart de Ligt, gaf hij het woord aan Mr.
Van Wijk ( Jphan Hendrik vafa Wijk, geb. Asd. 2,6,'07, wonende
te Bennebroek ) die de juridische zijde van de zaak zou belichten.
Mr.Van Wijk besprak in verband met het recht op dienstweigering
een in het buitenland uitgegeven prent, waarop iedere persoon
een ander met een wapen bedreigt. Voor handhaving van de vrede
bestaat nog geen enkele geldige rechtsnorm. Nog steeds prevaleert
het eigen belang van iedere staat, die daden begaan - en zij leiden daartoe hun burgers op - die gelijk staan met moord, bedrog
en doodslag. Het zijn alle echter vruchten van een paniek, opgeroepen door b.v. een defensie-begroting en haar uitlopers, aoals "steun wettig gezag11. De staat is almachtig en er wordt alléén rekening gehouden met het nationale belang, daarvoor is dan
ook alles geoorloofd. Indien deze daden door een enkeling zouden
worden begaan, vielen zij onder de zwaarste misdrijven uit ons
strafrecht, zo werd b.v. de luitenant Frank, die in Indonesië
het vuur liet openen op bruiloftsgangers, waarbij zelfs kinderen
werden gedood, door de Krijgsraad vrij gesproken, zodat de opperste legerleiding zich met deze moord vereenzelvigd heeft, zo zijn
er nog talloze andere voorbeelden, waaruit blijkt, dat alles
geoorloofd is, indien het landsbelang zulks vordert.
Bij de 6 a 7000 deserteurs, die niet naar Indonesië wilden gaan,
zijn er velen, die uit egoïstische motieven dienst weigeren; zij
letten meer op eigen levensbelang, zij nemen de straf, die er op
staat en erkennen daarmede het recht van de staat om te straffen.
Hier is geen sprake van beginsel of karakter.
Een twede groep komt uit orthodox Christelijk kringen. Deze mensen weigeren dienst, zich beroepende op het "Gij zult niet doden"
doch gaan niet verder, zij zijn stellig principieel, doch theoretisch is deze houding niet te verdedigen.
Een derde groep komt uit anarchistische kringen en zij erkennen
niet het recht van de staat om hen tot iets te dwingen, dus ook
niet tot b.v.burger-dienstplioht.
In het algemeen wreekt de maatschappij zich op deze mensen met
ontzettend zware straffen, omdat de staat zich moet handhaven.
De behandeling van dienstweigeraars is in menige staat zeer
slecht. Tot de weinige landen, waar een wettelijke voorziening
voor gewetensbezwaren bestaat, zij het onvoldoende, behoort ook
Nederland.
De mens heeft een recht pp een leven in vrijheid; op een eigen
leven en zelfs op een eigen dood. Hij heeft het recht op gewetensvrijheid en om te handelen naar eigen normen van goed of kwaad,
eenvoudig dus om te leven, zoals hij het zelf ziet. De bevelen
in militaire dienst druisen tegen deze zedelijke normen in; zo
bevat geen enkel Internationaal Handvest een artikel omtrent
dienstweigering.
De algemene dreiging van een 3e wereldoorlog maakt onze kansen
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kleiner; we vormen nog maar een kleine groep aie strijden voor
gewe tensvri jheid .
De leeftijd van 18-20 jaar is feitelijk te laag om reeds een keuze
te kannen doen. Bovendien behoren de dienstweigeraars tot zeer
verschillende groepen, zoals kerkelijke, politieke en pacifistische;
er zijn dus negatieve en positieve groepen, doch in alle gevallen
zijn de gewetensbezwaren zeer moeilijk aan te tonen. De dienstweigeraars moeten echter goed bedenken wat ze doen; zij moeten
geheel naar eigen inzichten en krachten handelen, want het leven
in de dienstweigeraarskampen is geestdodend en lang geen pretje.
Worden de gewetensbezwaren echter niet erkend, dan volgt meestal
een straf van 3 tot 3& jaar en naar spr, mening mogen wij de jonge
mensen niet drijven naar dienstweigering; dit zou onverantwoord
zijn. Hoogstens kan men helpen om door te stoten naar een sterke
persoonlijke overtuiging, want militaire dienstweigering is een
zuiver persoonlijke beslissing.
De praotijk van de laatste 4 jaar heeft voorts niets bewezen van
een bestaan van een dienstweigeringsbeweging, al lijkt het er nu
in deze zaal wel iets op. Als politiek machtsmiddel hebben de
gezamenlijke dienstweigeraars niets te betekenen; ook hier telt
**. l uitsluitend het persoonlijke getuigenis. ( applaus ) .
- 1 i —•
Vervolgens werd het woord gevoerd door Hei jmann Muaaph (geb.7,1.
'15 te Amsterdam, arts, wonende Victorieplein 37 te Amsterdam) .
Spr. begon zijn toespraak met: Geestverwanten,
Psychische hygiëne Is een nog jonge wetenschap en behelst de gezondheidsleer van de geest. Deze leer is ontstaan in Amerika en
bestond aanvankelijk alleen ter opheffing van wantoestanden en is
nu uitgegroeid tot de huidige wetenschap.
Degene, die uit een humanistisch standpunt uit gezien, een waardevol mens is, behoeft dit niet te zijn uit het oogpunt van de staat,
De staat beschikt n.l. door dienstplicht, dus dwang, over de mensen.
Een oorlog bedreigt de psychische gezondheid van de mens en daarom
moet de psychische hygiënist de oorlog bestrijden, doch deze
consequente wordt niet door allen aanvaard, ofschoon zij wel sociaal
voelend zijn. Hier raken we de subjectieve ideologie.
Angst is een belangrijke factoor in het leven; zo gaat onzekerheid
op welk gebied ook, gepaard met angst. Het schaadt de psychische
gezondheid en sluit een vrij en zelfstandig denken uit, waarbij
het leven van een medemens gerespecteerd wordt.
Waarom gaan dan zoveel duizenden in militaire dienst en waarom
slechts enkele honderden dienstweigeraars ?
De meesten, die in dienst gaan, weten niet waarom ze dit doen; het
is nu éénmaal zo of het moet zo en verder denken ze niet. Anderen
willen wel eens iets beleven en weer anderen willen hun manlijkheid
onderstreept zien met een uniform. Weer een andere categorie zijn
de maatschappelijk mislukten en zij die angst hebben voor een
vrouw en daarom vluchten in een gemeenschap van mannen. Hierdoor
een zekere devaluatie van de vrouw, hetgeen zich uit in het schuine
moppen ïn ae militaire dienst.
Tenslotte zullen er jonge mensen zijn, die uit iadealistisohe motieven in dienst gaan, maar zij hebben zich op passieve wijze aangepast.
Daartegenover staan de dienstweigeraars; zij, die zoals Maurits
Dekker het in zijn toneelstuk zegt, geen soldaat zijn, doch plegen
te denken.
De daad van de dienstweigering moet als iets volkomen normaals gezien worden; de mens volgt zijn geweten. Hij zegt: Ik ben ge.en soldaat, ik pleeg te voelen, te denken en te handelen als een mens.
( applaus ) .
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v H—v 11 Te 12,05

uur kreeg Hendrik johannes Lankhorst (geb. Amsterdam,
'i "" »18*4,'14, procuratiehouder, wonenae Bestevaerstraat 141-1 te Asd.)
het woord. Hij sprak :
Beste vrienden,
•
Welis-waar zakt het conservatisme uit de protestantse kringen
weg, doch de laatste verkiezingen hebben daarvan niet het bewijs
kunnen leveren. Spr. heeft gemeend de uitnodiging om te komen
spreken tooh te moeten aanvaarden, omdat ook de dienstweigering
uit sijn Christelijke omgeving een belangrijk punt van discussie
is, jjen moet echter niet te grote verwachtingen koesteren en zeggen: Ha, er is iemand van de kerk bij. Al is er wel iets veranderd;
de kerk staat er nog niet achter.
De Christelijke dienstweigeraars zijn een zeer geringe minderheid
in het protestantse volksdeel van ons land. Indien men spr. zou
vragen, waarom wijs je de oorlog af en waarom ben je anti-militarist, dan zou hij moeten antwoorden: Omdat ik Christen ben* Spr.
heeft ook wel gesproken op uitnodiging van communisten en hij
sprak dan over zijn geloof. De toehoorders vonden het dan wel
aardig, doch zij hielden zich toch liever op de aarde en beoordeelden de zaken alleen met verstand en hun wetenschap. Hierop
kan echter gezegd worden, dat ook de Christenen tot de wereld
behoren en daar niet boven staan en dat er, behalve verstand en
wetenschap, tooh ook, als men het geloof niet noemen wil, de
kwestie van het gevoel en het hart is.
Voor ongelovigen is het echter moeilijk te begrijpen, want het
Evangelie krijgt slechts kracht, indien Je er in gelooft. Dr.
Musaph heeft gesproken over angst; Christus is zonder angst en
ook de kerk moet dit zijn, anders zou ze onder de voet gelopen
worden. Naar spreker's inzicht is de dienstweigering een kwestie
van geloofsgehoorzaamheid. Het 6e gebod : Gij zult niet doden
is op dit punt duidelijk genoeg. In zijn kringen wordt daar wel
eens op geantwoord, dat dit gebod niet voor deze wereld geldt,
doch voor het komende Rijk Gods. Maar hoe zitn8ln met de geboden:
Gij zult niet stelen en Gij zult niet echt breken ?
Oorlog en Evangelie zijn in de ogen van de Christelijke antimilitaristen onverzoenlijke tegenstanders. Het heet toch: Hebt
Uw naasten lief gelijk U zelve en alléén God liefhebben zou volkomen waardeloos zijn. Dit legt de Christenen de verantwoording
op, om, waar dan ook, in constructieve zin mede te werken aan het
bevorderen van de Vrede; alléén het "neen"-zeggen tegen een oorlog
zou niet voldoende zijn.
Het komende Rijk van God zal een rijk zijn, waarin de mensheid
in Vrede en Vrijheid zal kunnen leven. Daarom kunnen wij Christenen ook medewerken aan een Vrede op aarde, een vrede, waarin
recht en gerechtigheid en vrijheid, plaats kunnen vinden, (appl.)
Tijdens een onderbreking -van de toespraak van Lokhorst
een ogenblik onwel werd) sprak een zekere ARIE HIJBT1K, voorzitter
van de oontaotraad. Deze verzocht de aanwezigen te willen intekenen op een uitgave van een rapport over het leven in de kampen
van dienstweigeraars. Het rapport telde 100 pagina's en Moor de
uitgifte was fl. 1000.— nodig, waarvan er slechts 300 gulden
bij elkaar waren. Het boekwerk Je zou fl. l.~ moeten opbrengen.
Te 12,45 uur werd besloten te pauzeren tot omstreeks 14 uur.
Het middagcongres begon met een muziekuitvoering van het ena&ble
voor paedagogisohe concerten, bestaande uit viool, cello, fluit
en piano en met medewerking van een sopraan. Ten gehore werden
gebracht enige werkjes van Bach en Hendel, alsmede een lofzang
en psaim

N O.7363-au-ftV.

l Te 14,40 uur kreeg het woord Ds. Bnïsewitz (nadere gegevens onN bekend) van de Doopsgezinde Vredesbeweging te Utrecht.
Hij sprak :
Broeders en zusters,
Ik ben dankbaar voor de uitnodgiging om hier te komen spreken
en dit is namens de Doopsgezinde Vredesbeweging. Er bestaan verschillende raakpunten in de anti-militaristische beweging met
spr. eigen kring en waarom zouden we niet samen kunnen doen ?
We zijn toch allen gelijk en wat is het belangrijkst, de daad
van de dienstweigering of de gronden waarop wij daartoe komen.
Het eerste natuurlijk. Het gaat tenslotte om onze taak in de
wereld en wel de belangrijke taak, dat we mens zijn en dit raakt
ieder van ons.
De verschillende groeperingen hebben verschillende achtergronden
en toch verstaan we elkaar. Spr. gaat dan terug naar de tijd van
de eerste Christenen. Hun eigen levensuiting was de liefde voor
de mens en voor God en zij waren geweldloos. Daarom waren ze
tegenstanders van de Romeinse staat en wel omdat ze verantwoordelijk waren tegenover God en tegenover zich zelf.
Door de geschiedenis heen heeft de wereldse staat steeds de overhand gekregen en een compromis daarmede is fout. We zijn echter
geen tegenstanders van een staat, zoals enkele andere sprekers
dit waren, want ordening in een staat is nodig; we moeten realist
blijven.
De Doopsgezinden noemen zich van oudsher weerloze Christenen. Het
is een historische betekenis en zij leefden zonder zich te verweren en zij leefden ook wraakloos. Toch werden ze dikwijls als
een gevaar beschouwd, omdat er ook een kracht van uit gaat.
De vredesbeweging in de Doopsgezinde kerk is maar klein. De stoot
tot deze beweging is niet gekomen vanuit die kerk, doch die kwam
van de dienstweigeraars uit revolutionnaire kringen in de Ie
wereldoorlog; dit deed ons de ogen open gaan.
We staan nu, na de laatste wereldoorlog, aan een nieuw begin.
Wanneer we dan strijden voor een nieuwe wereld, moeten we er zelf
deel van kunnen uitmaken. Wij zijn voorstanders van weerloosheid,
niet van lijdelijk verzet. Waarom proberen we het niet met liefde,
met waarachtige liefde ? Spr. ziet verder geen belang in een
grote organisatie; veel belangrijker is, wat een mens in N oordHolland of in de Achterhoek als mens over dit onderwerpt denkt.
Maar dit is de problematiek: Weerloosheid en pacifisme roepen
spanningen op.
ïfat is de Doopsgezinde Vredesbeweging nu eigenlijk ? Als antwoord
hierop kan ik verwijzen naar onze beginselverklaring, gebaseerd
op het liefdes-gebod. Wij willen echter medewerken an wij hebben
daarom een eigen Vredesbureau opgericht. Wij willen helpen en
onze gezindheid brengen bij die mensen, die kort geleden nog
onze vijanden genoemd werden. Wij moeten elkaar in deze tijd
goed verstaan en vooral in deze kleine groep van anti-militaristen. Wij moeten verbonden blijven op practische gronden en gezamenlijk de mens omhoog helpen.
Maar wij zijn niet voor acties of protestacties; welke staatsvorm
er bestaat is maar bijzaak, doch we dienen ons eigen leven te
leven, l applaus ).
paarna sprak Hioolaas J.c. Sohermerhorn (geb.soharwoude, 1.12.66,
wonende te ApeldoornJ "31e aangekondigd werd als de nestor der
vredesbeweging. Hij sprak :
Vrienden,
Doen Siem Kaper mij vroeg om te komen spreken heb ik hem
beloofd te zullen komen, want eigenlijk heeft mijn dokter mij verboden te spreken; iedere keer kan de laatste keer zijn. Ik zal
daarom kort zijn, maar ik ben net een oude huzarenknol. Nu ik al
die mensen zie en die klanken hoor, kan ik mijn mond niet houden.
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Ik zou nog be«st eens een daverende rede willen houden om de
mensen wakker te schudden tegen de oorlogsdreiging. Het komt er
alléén maar op aan, wat er in een mens leeft. Denkt aan: Ik ben
geen soldaat, ik denk, ik voel als een mens. Dit moet gaan leven!
Ik erger me soms dood aan al die jonge mensen met zo1n militair
pakje aan en met die muts scheef op de kop !
Spreker zegt veel blijdschap te gevoelen over de vele aanwezigen
en de aandacht waarmede naar de sprekers geluisterd werd. Onze
beweging wordt#nog gedragen !
Spr. wil dan een speciaal begroeten en wel de 80-jarige mevrouw
Riohard uit Den Haag. Zij is nog vitaal en vol vuur en was steeds
een dappere strijdster. Spr. biedt haar een ruiker rode en witte
anjers aan en een enveloppe met inhoud, bestemd voor de aankoop
van een blijvende herinnering.
*A

Spr. werd enkele malen door een enthousiast applaus onderbroken.

e>^.

Te 15,15 uur betrad Ernst Friedrioh uit PaJ»i js (nadere gegevens
onbekend) het podium* Hij sprak ln~~gebroken Nederlands met een
Duits accent, als volgt :
Ik dank U voor de uitnodiging voor dit congres en ik ben blij
in uw midden te zijn; tot mijn spijt kon ik niet eerder komen.
Mijn bedoeling was om over " Dubbelzijdige moraal " te spreken,
maar dat mag niet van de politie. Ook al ben je Fransman en behoor je dus tot de geallieerden en al heb ik actief deelgenomen
aan de strijd en dus ook aan de bevrijding van Nederland. Ja
ik nam deel aan de strijd, al ben ik dienstweigeraar en pacifist,
daarover wil ik graag de volgende keer rekenschap afleggen.
Niemand mag echter gedwongen worden dienst te nemen; dat is een
onmenselijkheid. Ik mag echter van de politie niet over politiek
spreken en ik zal dan ook niet spreken over militaire dienst
maar over godsdienst. Er staat: "Gij zult niet doden" en de overheid beveelt : Gij zult doden. Waar wordt meer gedood, bedrogen,
valse getuigenissen afgelegd, gestolen en meer huwelijken verbroken dan in de oorlog en de tijd van een oorlog ? De heren krijgen
daar notabene nog lof voor en een lintje. Dit zijn geen politieke
geboden, al denkt de politie daar misschien anders over. Wie
moet ik gehoorzamen, God of de overheid ? In het Evangelie staat:
Gij zult niet doden en daarom weigeren we dienst.
Spr. wil eindigen met het uitspreken van het "Onze Vader" en wel
het "Onze Vader" van de grote Rotterdammer Erasmus. Dit was geen
buitenlander en daarom kan de politie daartegen geen bezwaren
hebben. ( luid applaus )

v

Vervolgens werd 10 minuten gepauzeerd. Te 15,35 uur spreekt N.J.C.
Sohermerhorn nog een kort woord, sr zijn reeds enkele namen ge~ ""
?.1011 noemd, zegt hij, doch hij wil even de naam laten horen van de
grote strijden en zijn oud-medestander Domela-Nieuwenhuis. De ge%
dachten van hem leven nog in ons en wij kunnen hem hulde brengen
/ » - 3 o o r deze gedachten uit te dragen, { applaus ).
iDaarna sprak Gerard Nabrink ( geb.Den Haag, 1.11.03, boekhandelaar, wonende Jan van Nassaustraat l, Den Haag ).
'
Spr. begon met te constateren, dat er sinds 1925 vijf congressen
waren geweest over dienstweigering en nu is er een congres van
dienstweigeraars. Spr. heeft zich afgevraagd of er inderdaad zoveel vooruitgang was en hij vraagt: zijn we dienstweigeraars of
zijn we dienstdoeners ? De meesten van ons zijn dienstdoeners,
al zullen er ook dienstweigeraars zijn en hij wilde eens bekijken
of we van het één het ander kunnen worden. Kunnen we dat zelf
l op grond van ons zelfstandig denken ?
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/p Spr. heeft ook gesnuffeld in de oude verslagen vato de gehouden
congressen en de meeste sprekers begonnen met : belangstellenden,
vergadering, aanwezigen of met vrienden, kameraden e,d. Alléén
Jos Giessen sprak van : Mensen, uit de overtuiging, dat hij
.
sprak tot mensen en niet alleen tot vrienden. Het was een optimistisch geluid en niet bedoeld als een biologische onderscheiding. Hij meende te spreken tot redelijke, doelbewuste
mensen. Zijawe nog mensen in deze wereld, waarin we dreigen onder te gaan en waar een 3e wereldoorlog wordt voorbereid ?
Wij zijn nog geen mens, omdat we nog niet volwassen zijn en we
kunnen nooit zeggen: we zijn het; wij zullen steeds op weg zijn
om het te worden en daarbij zullen we alles moeten opruimen wat
jLt>
de weg naar menselijkheid barricadeert.
Dienstweigering is een mensenrecht, weigering jegens de staat
of elke staat is een natuurlijk recht* Dit recht wordt ons niet
toegekend en we zullen er voor moeten vechten en we moeten het
veroveren op de staat, die alles in de wereld dreigt te verstikken. Het is een onrecht en misbruik van macht om mensen te
straffen, die gebruik maken van hun mensenrecht, wij moeten met
alle energie en in alle organisaties en colleges opkomen voor
dit recht van dienstweigering in deze kapitalistisch-burgerlijke
cultuur. Dienstweigering gaat uit van de autonome persoonlijkheid, gebaseerd op een logische redenering en staat diametraal
tegenover de moderne kapitalistische staat, een staat, die we
nu nog zelve dragen en waaraan we deelnemen. Hoe sterker de
staat, hoe minder mogelijkheden voor de mens om zich zelf door
te zetten. Legers worden niet allen gebruikt tegen nabuurstaten,
maar ook tegen eigen burgers. De revolutionnair anti-militaAristen onderzochten daarom het wezen van de staat en zij zoeken
naar andere mogelijkheden*
Men vergelijkt wel eens de staat met een vereniging. Een vereniging waarvan men lid wordt en de statuten krijgt en kent. Ook
de staat heeft zijn statuten (wetten) en men wordt geacht deze
te kennen. Doch de vergelijking gaat mank; heeft men genoeg van
een vereniging, dan gaat men er uit, doch kan dat ook met een
staat ? Dit gaat niet, dus men wordt dan gedwongen alles te ondergaan. Spr. stelt dan Bart de Ligt voor als schepper van het
radikaal pacifisme. Wij kunnen nooit verder gaan, dan ons geweten - voor God of de wereld - gedoogt te gaan. Dienstweigering
is steeds geweest een innerlijke noodzaak.
Hij bespreekt dan de sociale betekenis van de dienstweigering
en verklaart dan wel medewerking te kunnen geven bij diensthulp
in ziekenhuizen, dus in het algemeen hulp in sociale zin.
\s het aannemelijk, dat door een grootse propaganda een massale
l dienstweigering opgeroepen kan worden ? Is het antwoord: Ja, dan
moeten we het doen, maar spreker is van mening, dat het antwoord'.
Neen", is. De mensen zijn te verschillend en het is een individuele
'zaak. Daarom kunnen we beter persoonlijk de daad laten zien en
tegen de staat en het machtige leger "Neen" zeggen.
Onze opgave ligt in het besturen van de jongeren en het geven
van een juiste opvoeding; daarop moeten alle krachten gericht
worden. Een opvoeding tot redelijkheid, dus niet tot Calvinisme,
Rooms-Katholicisme of anti-militarisme. Het kind moet onbelemmerd kunnen uitgroeien en zich ontwikkelen tot nog voor ons onbekende verten. We moeten de geestelijke weerbaarheid opvoeren
en nodig is een voortdurende strijd tegen de dienstplicht, waarbij we moeten werken naar het concrete - naar een Vrede*
Onze problemen in de Christelijke-kapitalisohe structuur zijn
internationaal; nodig is een slopen van oude tradities, want
een mens heeft recht op een leven in eigen stijl.
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^ Voor alle gebieden gelijke reohten en gelijke rechten voor man
en vrouw, voor gekleurden en blanken, voor jong en oud om zo mens
te kunnen worden» ( applaus ).
T

'

Jongkind aoht de rede van Ge Nabrink een waardig slot voor dit
congres, een congres waarbij fouten gemaakt zijn, Zo zouden verschillende aanwezigen graag diaoussie gevoerd hebben, doch dit
was helaas, in verband met de tijd, niet mogelijk. Spr. verzocht
daarom om de vragen schriftelijk te willen stellen en ze op te
zenden naar Siem Kaper.
Zij, die een verslag van dit congres gemaakt hadden, werden verJ i zocht zich in verbinding te willen stellen met Klaas Tol te
^ iNieuweroord.
Voor de versprdding van de "open brief" zou aan de uitgang een
collecte worden gehouden» Hij wenste tot slot alle bezoekers van
dit congres een goede reis en hij verzocht om, als teken vanjverbondenheid, gezamenlijk de "internationale" te willen zingen.
Hiervan werden, staande, 2 coupletten gezongen, waarbij het opviel, dat vele aanwezigen de tekst niet kenden.
Te 16,35 uur werd het congres voor gesloten varklaard; het geheel
had een zeer ordelijk verloop.

Tevens verzonden aan :

Bm. Amsterdam.
E.C.
"

OPEN BRIEF AAN ALLE MEDE-BURGERS
van

Vers nog is de afschuw van de oorlogservaringen in
de jongste wereldoorlog: vernietiging van levens,
van cultuurwaarden en van goederen.
Met afkeer denkt men aan het geweld in Indonesië, waar reeds duizenden jonge mensen vielen,
blanken zowel als bruinen,

Zou dan niemand oorlog willen?
Tocb dreigt er een nieuwe oorlog!
• Pers, film en radio staan in dienst van de voorbereiding ....
• Weer brengen zij schone leuzen, waarachter de
ware motieven schuil gaan....
• Weer doen de elkaar bestrijdende groepen alsof
zij zich slechts noodgedwongen bewapenen en
alsof zij niet zullen aanvallen
• Weer wordt getracht met die leuzen voor een komende oorlog de instemming te winnen van velen....
• Als steeds is een van de voornaamste drijfveren tot
oorlog: het materiële belang van weinigen.
AI te velen reeds bezien de nieuwe bewapeuingswedlooi
en oorlogsdreiging passief, in berusting.
Wij ondergetekenden stellen ons hiertegenover!
Wij blijven de oorlog als mensonwaardig afwijzen,
sommigen op grond van godsdienstige overtuiging,
anderen op grond van algemeen menselijke motieven.
Wij verklaren ons naar eigen, persoonlijke vermogens in eigen, persoonlijke omstandigheden tegen
oorlogsvoorbereiding en oorlog te zullen verzetten
ff

en verklaren ons solidair met hen, die, de stem
van hun geweten volgend, de militaire dienstdwang weigeren en dientengevolge in werkkamp
en gevangenis verblijven.
Wij doen een beroep op Uw menselijkheid, waardoor U in respect voor het leven van Uw medemens militair geweld afwijst.

Verzoeke de „Open Brief'
terug te zenden aan:
Secr. Landelijk Werk-comité
Pathmosstraat 47, Enschede

Wij doen een beroep op Uw persoonlijke verantwoordelijkheid, die U doet beseffen, dat het thans
nalaten van protest en verzet tegen oorlog, oorlogsvoorbereiding en dieustdwang, betekent:
belpen oorlog mogelijk maken.
(ondertekeningen) z.o.z.

Beroep of functie
Woonplaats

0ader de „Open Brief" worden van de ondertekenaren vermeld:
Naam, Beroep of Functie en Woonplaats en wel in alphabetische volgorde der namen.

NAAM

Adres

Verzoeke in blokletters te schrijven.

Handtekening

Ondertekeparen: (niet jonger dan 18 jaar)

WERKGROEP VOOR,RAD1KAAL-PACIFISME IN DE ALG.NED.VREDES ACTIE
Aangesloten bij de Intern.Oorlogsbestrijders (War Risisters Intern.)
Secr.Siein Kaper, Oranjestraat 70,
Zaandam.

O

O

Vrienden Geestverwanten,
Wij hebben dit congres voor Dienstweigeraars en dienstweigering
organiseerd, omdat wij menen, dat het ten hoogste tijd wordt dat de
Nederlandse geestverwanten zich bewust worden van de ernst der tijde}
waarin wij op dit ogenblik leven.
Zowel in binnen als buitenland wordt de grootst mogelijke activiteij
ontwikkelt op het gebied van militairisme en bewapening ten koste '
van het algemeen welzijn van mens en maatschappij.
Alle krachten die wij als anti-Militairisten en voorstanders van
vrede en menselijkheid bezitten, dienen wij in te spannen en saam r f/
te bundelen om de gedachten aan een betere samenleving levendig te
houden. Het is daarom, dat wij iedere bezoeker en lezer van dit
pamflet opwekken onderstaande beginselverklaring van onze Werkgroep
te lezen en te overdenken, en zo zij of hij dit kan onderschrijven
zich onverwijld op te geven als lid van onze Werkgroep en daarmede
uiting te geven van haar of zijn daadwerkelijkheidszin om te willen?
werken aan die andere betere samenleving.
[
Zendt onderstaande strook ingevuld aan het Secretariaat, S.Kaper, f
Oranjestraat 70, Zaandam.
j
BEGINSELVERKLARING
De Werkgroep voor Radikaal-Pacifisme in de Algemene Nederl„Vredes j
Actie stelt zich ten doel i
l;Bestrijding van iedere oorlog en oorlogsvoorbereiding,
2.Geestelijke, morele en maatschappelijke voorbereiding en opbouw |:
van een op gerechtigheid gerichte wereldorde, waarin.oorlog zal'
-zijn uitgesloten.
3.Verwerkelijking van deze beginselen ook in het persoonlijke
leven.
Men aanvaardt daarbij slechts die middelen die in overeenstemming
zijn met de 'aan elk menselijk leven verschuldigde eerbied, en verwerpt in het bijzonder iedere deelneming aan gewapend geweld.
Wij komen o.a.op voor,
a.de afschaffing van de militaire dienstplicht5
böhet recht op militaire dienstweigering van personen en groepen;
c.de verantwoordelijke productie5
d.de pacifistische volksverdediging;
e.het recht op zelfbeschikking van de koloniale volkeren?
f.opvoeding van de jeugd in bovennationale zin;
g.de bevordering van de verbroedering der volkeren.
Ondergetekende geeft zich op als lid van de Werkgroep voor RadikaalPacif isme tegen .een contributie van minimum ƒ 6.00 per jaar.
Naams
Adres,
'
.
(Handtekening)
Woonplaats;

21 november

1949

Oeheiin.

IA het afgelopen weekend ia, uitgaande van de
Werkgroep voor Radikaal Pacifisme in de A.R.7.A."
een openbaar dienstweigeraarsoongres gehouden* Oorspronkelijk was de meeting voor Zaterdagavond belegd
in het gebouw "Ons Huis', Rozenstraat te Amsterdam,
doch hierin is het laatste ogenblik nog wijziging ontstaan. De bijeenkomst werd n.l. verlegd naar het gebouw van de Trije Gemeente aan de Weteringschans;
door de voorzitter JOMGUSD uit Aalsmeer werd bij opening van het congres als reden hiervoor opgegeven, dat
de toeloop dermate groot bleek te zijn. dat de zaal
klein zou zijn geweest.
Ook het aangekondigde Internationale Oorlogemuseum,
hetwelk vanaf 6 uur te bezichtigen zou zijn, kwam te
vervallen.
Op Zondag werd zowel 's ochtends als 's middag»
gebruik gemaakt van een zaal van het gebouw BSLLÊVTJB,
Leidse kade.
Het aantal aanwezigen was op alle drie bijeenkomsten ongeveer gelijk, t.w. circa 500 a 600. iets minder dan de helft hiervan bestond uit vrouwen en het
mannelijke gedeelte was voor het grote merendeel de
dienstplichtige leeftijd gepasseerd. Het aantal jongeren, hetwelk voor dienstplicht in aanmerking zou kunnen komen, bedroeg volgens mijn schatting hoogstens 100.
Van de belangstellenden, waaronder zich kennelijk
zeer vele ex-dienstweigeraars bevonden, kwam een groot
percentage van buiten de stad, hetgeen ik op een tijdens de middag circulerende intekenlijst constateerde.
Hierop kwamen n.l. adressen voor uit de provincies
Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht, maar ook uit
verder afgelegen gedeelten van het land, als Friesland
en Drenthe.
Militairen in uniform waren niet aanwezig. De
meeting verliep zeer ordelijk, zij het ook, dat geregeld ver over tijd aangevangen werd. Met grote aandacht werd naar alle sprekers geluisterd. Het applaus
na de spreekbeurten was voor de organisatoren niet onbevredigend, maar was maar sporadisch extra enthousi-
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MINISTERIE VAÏT
BINTENLAWDSE

's-Gravenhage, 5 Deceraber 1949

Betr. t H.Peters

'

ICTTSTGEHEIK

Hiermede moge ik U berichten, dat In het orgaan
"Vredesactle11 van Cc t ober 1949 het volgende bericht
voorkomt»
"RADICAAL FACIHSTISCÏiE ACTIE.

"In navolging vaïi onze medestrijders in lïest-

11 Friesland xijn ook aan de zoora v^i de Veluwe tekeHnen vsgi leven te bespeuren. Enige mensen hebben
ween voorbereidende actie op touw gezet @*i mochten

"de eerste successen reeds boeken. Binnenkort hopen
"zij definitief over te gaan tot het instellen van
"een actie comité en een grootscheepse actie in te
"zetten. Het voorlopig secretariaat is gevestigd op:
**Died@nweg 161, Wageningen.
Han Peters*"
Ik raog© U versoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke antecedenten en
verder van belang sijnde gegevens betreffende H.Feters»
Indien t»s.t. een actJe-comité te Uwent mocht
worden ingesteld, aal ik het op prijs stellen de namen en verdere gegevens van de leden te nogen ontvangen .
•
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De Heer Corpschef vm Politie
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PACIFISTISCHE ACTIE.
onze medestrijders in West-'
^ f ook: aan de zoom van dé Velüwe
van leven te bespeuren. Enige ïriensèn
hebben een voorbereidende actie op touw gezet en "mochten-de eerste successen reeds boeken. Binnenkort hopen zij definitief over te gaan
tot het instellen van een actie comité en een
grootscheepse actie in te zetten. Het voorlopig
secretariaat is gevestigd op* Dieden weg 161,
Wageningeri.
Han Peters.
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VrRSLAG van een openbare M j" t fniTOïïigT iran d.' afde•ling Enschede van de Algemene Nederlandse Vredesactie
(A.K.V.A.), gehouden op Donderdag 241Tovember 1949 in
"Ons Huis" te Enschede.
Aanwezig: 38 personen (zaalcap. 200).
Sprekers4 Mevr, van der Leur(Jacomina Johanna Adriana Das,
geb. 29-6-10);

De vergadering, werd geopend door Mevr. van der Leur,
die een. korte toespraak hield over het ontstaan en het doel
van de afdeling Enschede van de A.N.V.A. Zij zeide, dat de
afdeling was opgericht door een achttal vrouwen, die zich
hadden afgescheiden van de N.V.B., omdat deze vereniging
teveel onder communistische overheersing kwam en zich niet
1 voldoende met het vredeswerk bezighield.
^ H i e r n a verkreeg G. Kabrink het woord, die begon met
, een overzicht te geven van de ont?/ikkeling der maatschappij
in de laatste 50 jaar en van het ontstaan en verloop van
de beide laatste oorlogen.
'
\s sprak hi

/anti-

jaren na de oorlog ons gebracht hadden eh over de spanningen"
die er momenteel bestaan tussen Oost en Tfest. Deze spanningen hielden zeer zeker de mogelijkheid van een nieuwe wereldbrand in zich, doch spreker achtte het gevaar hiervoor thans
niet zo groot als ongeveer een jaar geleden, omdat men in
de kapitalistisch geregeerde landen meer en meer tot het
inzicht kwam, dat er aan een nieuwe oorlog niet meer te verdienen zou zijn.
De vraag of in deze tijd nog wel geijverd moest worden
voor hè t/militairisme, wilde spreker met een volmondig "Ja"
beantwoorden. Men moest een en ander echter met andere methoden doen dan voorheen. Men moest om tot resultaten te komen
eerst zich zelf eens onder de loujg nemen. In elk mens was eei
zekere mate van agressie aanwezig. Om tot een werkelijk anti-militairisme te komen moest men het agressieve in de
mens trachten te doen verdwijnen en men kon dat niet beter
doen, dan door eerst zich zelf leren te beheersen.
Nabrink sprak vervolgens over het anti-militairisme
in de U.S.A., waar dienstweigeraars niet in de gevangenis
kwamen, doch als verplegers in ziekenhuizen en krankzinnigengestichten dienst deden. Dit waren de menéen, die in de
Verenigde Staten van Amerika vooral de krankzinnigenverpleging op een veel hoger peil hadden gebracht. In dez.e richting moest men ook hier v/erken. Op deze manier had de dienstweigering niet alleen practische, doch ook propagandistische
waarde. De buitenwereld zag dan het nut van dienstweigering
in, want er behoefde volgens spreker niet over te worden
gediscussieerd wat nuttiger was, het verplegen van zieken en
krankzinnigen óf het leren doodschieten van medemensen die
men nog nooit gezien had.
Het verdere gedeelte van Uabrink's rede bracht geen
nieuwe gezichtspunten naar voren.
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Nabrink hield in zijn rede een pauze van ongeveer een half
uur, gedurende welke tijd men zich op kon geven als lid van'l
de A.N.V.A.
In deze pauze keam het zangkoor "Geluk door Vrijheid" binnen|
en verraste de vergadering met een drietal nummers. Na deze
pauze bleven eaa tiental leden van deze vereniging naar de
rede van Nabrink luisteren.
In de zaal werd gecolporteerd mat het maandblad "Vredesactie", een uitgave van de A.N.V.A.
Het overgrote deel der aanwezigen bestong uit Trije Socialisten.
Vijf van het achttal vrouwen, dat uit de N.V.B. is getreden en de A.N.V.A.. afd. Enschede heeft opgericht zijn
m e t name bekend e n w
e
l
:
"
"
bovengenoemde Mevr. van der Leur;
/M Wed. Gerritdina Amelia Grobben-Blom, geb. 11-4-93;
)(l Dina Margaretha de Graaf-Leerink, geb. 1-12-09;
/'Baraarda Hermina (Postmus)-Lansink, geb. 7-6-94 te Enschede,
^1 leeft in concubinaat met Siemens Jacob Pdstmus, geb. 24-8-91,
secretaris van de afd. Enschede van de N.B.V.S. en
VI Gerritdina Johanna Wissink-van den Barg, geb. 26-8-97 te Vrie
'
zenveen.

De hierboven genoemde vrouwen zijn U ook reeds gemeld in mijn
rapport No. R.126, dd, 24-1-49.
Een exemplaar van hft maandblad "Vredesactie" gaat hierbij.
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Bij onderzoek is gebleken, dat de zich noemende "Han
X | PETERS", in werkelijkheid genaamd is Jan P E I I B E,
geboren te Venhuizen (W-H) 23 Februari 1930. Hij is
een zoon van Pieter Petiet, geboren 25 Juli 1903 te
Beemster en Grietje Munnik, geboren 30 Maart 1910 te
Venhuizen. Jan Petiet vestigde zich op 30 Augustus
1949 in de gemeente aan het adres Diedenweg 161, komende van Venhuizen, Westerbuurt 197. Van dit adres is
hij op 22 October 1949 vertrokken en vestigde zich op
,4. het adres Irene weg JL alhier, ten huize van de weduwe
A.van Aggelen - Vermeer (haar politieke richting is
Partij van de Arbeid). J.Petiet is als tuinbouwkundigwaarnemer werkzaam op het Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen (Directeur Dr.O.Banga, wonende alhier Diedenweg 6 ) » Uit betrouwbare bron is verder ter
kennis gekomen, dat J.Petiet, voornoemd, een strijder
is voor "geheelonthouding" en op zeer veel tijdschriften is geabonneerd (op welke tijdschriften hij is geabonneerd, werd niet meegedeeld) en anti-communistisch
is. Tot op heden is van enige activiteit van J.Petiet
in deze gemeente nog niet geblsken.Einde.Paraaf t,

Antwoord op Uw schrijven
dd.13-12-'49,no,73Ó74.-

Het is gebleken, dat de
op 13 ÏJovember 1949, in het Clubgebouw, Mr. Freseman-Vietorstraat
3 te Winschoten, gehouden Doorlicht ingsour sus over de Dienstweigeringswet", zeer_jwaars^chynli^
is uitgegaan van de "Werkgroep
voor Radicaal Pacifisme".
Winschoten, 6 - 2 - ' 50.

No.105/441 ~1960- DISK3TGEHEIM. .

Onderwerp; Verslag van een té Aalsmeer
gehouden vergadering* •

•Jf.ll

22FEBJ950

Hierbij wordt ingezonden een verslag -in duplovan een op 14 Februari 1960 te Aalsmeer gehouden openbare vergadering, belegd door de werkgroep "Eadiqaal
Paolfisme", Af d. Aalsmeer*
é t Amsterdam, El Eetruari 1950.
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VE.RGADERING VAN DE WERKGROEP "RADICAAL
PACIFISME" IN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VREDES'ACTIE (Afdeling
Aalsmeer) OP DINSDAG 14 FEBRUARI 1950 te 20«00 uur.
Zaal: Kleine benedenzaal van Hotel-Cafe-Restaurant WDE DRIE
KOLOMMEN", Stationsweg 19 te Aalsmeer. Eigenaar Is JOHANNES
* CHRISTIAAN AUGUST DIKS. geboren te 'S-Gravenhage op 23 Augustus 1894, wonende te Aalsmeer, Stationsweg 19.
Zaalv ersiering: In de zaal was geen versiering of propaganda

anderszins aangebracht.
Zaalcapaciteit; Ongeveer 60 personen.
Aanwezig:

Ongeveer 30 mannen en 15 vrouwen van verschillende leeftijden. Militairen en RIJks- og Gemeenteambtenaren werden niet waargenomen.

Sprekers:

V J a•ALBERT JONGKIND, geboren te Aalsmeer op 7 Juni
1906, van beroep bloemist-bloemenhandelaar, belijdt geen godsdienst en woont te Aalsmeer,
Spoorlaan 5. HIJ is voorzitter van bovengenoemde werkgroep*
Xlb.WILLEM VAN DER KULK, geboren te Rotterdam op
24 Maart 1891, van beroep Journalist, belijdt,
voor zover bekend,geen godsdienst en woont te
Laren, Hoeflo 11.
Laatstgenoemde heeft als schrijver van diverse
boeken, onder het pseudoniem Willem van Iependaal, enige bekendheid verworven.

At Jongkind, onder a. genoemd , opende de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen voor hun opkomst en
dankte de spreker voor zijn bereidwilligheid om naar Aalsmeer
te komen. Hierna gaf hij het woord aan W. van de Kulk, onder
b, genoemd.
Vaa der Kulk, voornoemd, ging in zijn rede de oorsprong
van onze beschaving na, vanaf de tijd, beschreven In de bijbelboeken. Hij schetste hoe de hedendaagse beschaving een mengeling is van diverae culturen. Hij toonde met voorbeelden
aan hoe het technisch kunnen van de mens heden ten dage een
hoge graad van perfectie heeft bereikt, doch dat de geestelij~
ke vooruitgang daarmede geen gelijke tred heeft kunnen houden.
Hij zelde dat de hedendaagse mens met een perfect technisch wapen in de hand staat ( de atoomflom ), terwijl die
mens nog lang niet de graad van geestelijke hoogheid heeft bereikt om zo een wapen te mogen hanteren. HIJ vergeleek daarbij
de mens met een gorilla, pro/fessor Elnstein citerende.
Hierna werd een pauze van ongeveer 15 minuten gehouden.
Na.

-aNa de pauze ontstond tussen de sprekers onder a. en b.
genoemd, een op prettige toon gevoerde discussie, over het
onderwerp hoe de jeugd van thans en mede de gehele mensheid
de liefde voor de vrede bij te brengen. Van de Kulk betoogde
hierbij dat elk middel hiervoor deugêêljijfe zou_,zljn, indien
het het volk maar in beweging bracht* Jongkind daarentegen
beweerde dat het hem voorlcwam beter te zijn, indien men allerwege het mensdom de naastenliefde bijbracht* Deze discus**
sie werd door de aanwezigen met aandacht gevolgd.
In zijn slotwoord dankte Jongkind, voornoemd, Van der
Kulk voor zijn rede en vroeg hem nog eens te Aalsmeer te komen spreken, hetgeen deze toezegde»
personen, van wie bekend is dat zij commlnistisch georiënteerd zijn, waren op deze vergadering niet aanwezig.
Door het publiek werd matig geaplaudiseerd.
een.

Te omstreeks 82*50 uur ging de vergadering rustig uitOnregelmatigheden deden zich niet voor.
Aalsmeer, 18 Februari 1950.
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T.aïE VAT
tfo» BX:

VI
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3etr« n J. Klein L£Glr*.nk Jr.

Elerblj noge Ik U verzoeken :dj te villen doen inlichten oratrent de personalia, politio'ko antceedenten en verder van belang
ziende gegevens betref fende Jan Lloin Itf:elinl: ^r»* Albort Hahnv-'eg
78 te
Gorioo.mde Klein Ercli'nk ; laatste oen oproep in het i 'aanblad
"Vrede p fif: t:! a" , or^a^n VPJ: ;"c Al;_;-rr ene Fcderlandse Vj-edes Actie 5 van
Februari 1950 tot deelncN.rlr1?; aim de vor-j.iing van een contactgroep
der Algenone Kadorlafidsü Vr-ecles Actie in liet Oosten des Lands»
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Ter voldoening aan hea gestelde in Uw bovenvermeld aonrijven, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge bijgaand de gevraagde inlichtingen te
doen toekomen.
Be Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie 1e kl.,
H.W. Offers.

i ARMOM'DEK RIJKSPOLITIE.
District
Districtsrecherche.
Tos 83/50
O n d e r w e r p ; Bericht o p s c h r i j v e n BVD., del. 7 Maart 1950,^0:80967
R -i P P O R T .

Tasr aanleiding van de inbond, van het , hierboven aangehaalde, schrijven werden door m i j : ------ - --- • ------ -------- ;
Gerri t van Bruggen, Opp erwaohtmeester der Rijkspolitie, ingebeeld b i j het hierboven a a n g e h a a l d e onderdeel, t e v e n s onbezoldigd rijksrecherejéhetir , --- -------- '--- -------- > ----- -- ----- ••- —
uitvoering gevende aan Uw d e s b e t r e f f e n d e opdracht , inlichtin- '
gen i n g e w o n n e n en moge ik ü Weledelgestrerge, als r e s u l t a a t daarvan, het navolgende rapporteren : --- < ---------- --'"---- ---- ~
"HBFDRIK JATT KLüIF J^EL!1^, ( Jr. )geboren te Lochem,
13 februari 1926 is, b l i j k e n s de. Bevolkingsadministratie ö er
g e m e e n t e Lochem een w e t t i g e zoon uit h s t , op 28 An^ustns 19g5
te lochen: voltrokken, huwelijk 'tv.osen de echtelieden : ------Hendrik Jan Klein Egelink( "r. )geboren te Iochem,4 J
ohanna A r e n d i n a Ziggers,geboren te iïarkelo,9 T:r ovember 19.02,
elke Ouders beiden in leven z i j n en met hun k i n d e r e n ( w a a r v a n
de zoon t i j d e l i j k elders w o o n d e ) s e d e r t j a r e n h e b b e n Bewoond '
te Lochem aan het adres Albert Hahnweg > T o:78.
Bevraagde woonde tot 15 &aart 1946 bij de Ouders in.
Op geroemde datum werd hij overgeschreven naar 'sG-ravenhage.Ger Keilerstraat "^o: 34;werd dsar,op 31 Juli 194£,
overgeschreven naar de de Btillstraat ^ T o: 70; op 29 Mei 1947
naar de Veen endaalkade T-r o: 139 o m , p e r 9 April 1948,weer op ,
het adres van de Ouders te Lochem,Albert Hahnweg T«o: 78 te
.worden -ingeschreven.
ket welk doel .betrokken e .in Der Haag verbleef werd
niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zal het tot ttitvoering van werk geweest z i j n - d o c h dit staat, als gezegd, niet - helemaal v a s t . ,
Bevraagde heeft -een zuster, Hendrika G-eertrnida,ge-boren 28 September 1928,ingeschreven op het adres van de Ouders.Meer-kinderen z i j n in het gezin niet roch eerder geweest.
Vader Klein iigelink is sedert j a r e n werkzaam op
een l e e r f a b r i e k ( v a n F a e f f ) te Lochem. Op de Bevolkingskaart
van Vader stond bij godsdienst a a n v a n k e l i j k ^.H. aangegeven
doch. later v/er d dit doorgehaald én vervangen door"geen r .' Een
desbetreffende overeenkomstige a a n t e k e n i n g komt op de kaart
van Hendrik J a n , Jr.'voor.
De kerkelijke belangstelling zal in het gezin dan •
ook zeer minimaal zijn.Mogelijk is er nog enige belangstel- 1
ling zich richtend op de v r i j z i n n i g e richting in de Fed.Herv.
Kerk.
AaJö
de Heer
der RIJKSPOLITIE
D O 3Ü -I I F G H £ M
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Hendrik Jan Klein Egelink IR ongehuwd.- Al9 z i j n ber o e p wordt kantoorbediende aangegeven.
Faar werd. vernomen moet hij thans werkzaam zijn te
Zutphan,waarschijnlijk bij de ijzergroothandel e.d. Reesink.
Daarvoor is hij enige t i j d zonder werk Bewees?t,Geduren de die t i j d trok hij enige «steun var de Dierst ^ociale '
^aken te Lochem.later bleek dat hij daarbij -niet helemaal eerlijk t'e werk gegaan waP.Alhoewel door hem opgegeven was d a t ,
hij over een bepaalde periode n i e t ^ geen inkomen had genoten zou later gebleken z i j n 1 dat hij toch wel iet*» v e r d i e n d
had.Grote afmetingen had dat niet aangenomen en daarvan is
geen "werk" gemaakt,althans nipt voor de Justitie.
In die t i j d zou hij o.a. wat administratie voor de
Rector van het Lyceum te Zutphen h e b b e n verzorgd.
Op politiek gebied traden, deze m e n d e n , tot heden, absoluut'niet op de voorgrond .Door plaatselijk i n g e w i j d e n , t e r zake goed op. de hoogte,wordt de mening uitgesproken dat met
name de Oudere 'te rekenen vallen tot de gematigde leden van
de P a r t i j van de A r b e i d , d . w . z . v e r o n d e r s t e l d wordt dat zij in
'die richting hun stemmen, ev entueel, zullen uitbrengen maar .of
zij wel echte leden z i j n wordt nog in twijfel' getrokken. 'Togm a a l s , v a n politieke belangstelling bleek ternauwernood en op
de voorgrond treden is geen sprake van*
Bedoelde woordvoerder( s) wilden er niet van weten
dat er bij de Klein iigelink 's wel eens- enige belangstelling
voor het communisme kon z i j n o n t s t a a n .
Ook t i j d e n s de v i j a n d e l i j k e b e z e t t i n g h e b b e n ' d e z e
mensen n i e t , in enigerlei opzicht,.in ongunstige zin ven zich
doen spreken.Aan de andere kant is ook weer niet gebleken
dat het verzet, althans van betekenis,gesteund is.
•
Ook naar buiten uit maakt het gezin een heel behoorl i j k e indruk,waaromtrent geen enkele ongunstige opmerking
vernomen werd.
Bij de plaatselijke Politie blijken betrokkenen ternauwernood bekendheid te gen-i eten."
Waarvan door m i j , o p afgelegde ambtseed,is opgemaakt,
getekend en gesloten dit rapport te DoetJ nchem.op de 14-de
1950.
de Opperwachtmeester,

DIENSTGEHEIM

Verbinding: 19
Datum:
C/5 no. 578'50 ANVA
Onderwerp: Openbare vergadering van de Werkgroep voor
Radicaal Pacifisme van de Algemene Nederlandse
Vredes Actie, gehouden op 21-4-50 in het G-e bouw
voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Bovengenoemde vergadering was aangekondigd in het "Utrechts
Nieuwsblad" van 20-4-50. Het bleek, dat zij was aangevraagd
l door KABEL GERARDUS VAN EEN HAAK (14-11-97), penningmeester
ANVA, afd. Utrecht. Br werd gebruik gemaakt van een der zijzalen van genoemd gebouw, cap. 100 personen. Aanwezig waren
eveneens plm 100 personen. Er werd ƒ 0,25 entree geheven.
^ l Om 20 uur werd de bijeenkomst geopend door ABRAHAM STORM
(19-7-89), lid ANVA en Humanistisch Verbond en lid van de
Commissie tot Voorlichting van G-ewetensbezwaarden inzake de
Krijgsdienst.
Het Atlantisch Pact - aldus Storm - heeft in brede kring
de vrees gewekt voor een komende oorlog. De Werkgroep voor
Radicaal Pacifisme acht het haar plicht ten aanzien van dit
Pact haar standpunt kenbaar te maken. Ds J.J. Buskes, die
wij als spreker hebben aangezocht, is helaas door ziekte
verhinderd. Wij hebben daarna Ds K. Strijd uitgenodigd het
woord te voeren, doch deze heeft ons laten weten dat hij
door zijn catechisatielessen te druk bezet was. De heer
Nabrink is echter zo bereidwillig geweest, de taak van Ds.
Buskes over te nemen.
X l GEHARD NABHINK (1-11-03) hield vervolgens een rede over
* het onderwerp: "Het Atlantisch Pact en de Pacifistische
Volksverdediging", welke bijna 2 uren duurde en slechts werd
onderbroken door een korte pauze. In deze pauze kon men
brochures kopen, o.a. van de hand van Ds. Strijd.
Aan deze rede is het volgende ontleend:
"Het is wel kenmerkend voor de huidige tijd dat de oorlog
beschouwd wordt als een normaal verschijnsel in deze maatschappij en de vrede meer als een soort uitzonderingstoestand
en adempauze tot nieuw wapengeweld. En toch willen in hun
hart alle mensen slechts vrede, verlangen de ouders dat hun
kinderen zullen leven en het zo mogelijk beter hebben dan
zij. Het leven impliceert ontwikkeling, ontplooiing van het
mens-zijn, voor ieder volgens eigen aard en aanleg. In de
afgelopen oorlog hebben wij ons een idealistisch beeld geschapen van de vrede, dit als het ware steeds weer opgepoetst,
en na de oorlog meenden wij dat de vrede op slag verkregen
was. De mening dat de vrede herkregen was steunde op onvoldoende inzicht. Door wapengeweld was weliswaar het fascisme
verslagen, doch niet in de geest der mensen. Zo was het ook
na de eerste wereldoorlog en dit toont aan dat wapengeweld
nooit een afdoende oplossing kan zijn om het even voor welk
vraagstuk. Deze nog heersende fascistische gesteldheid, die
door wapengeweld niet uitgebannen is kunnen worden, geeft
het gevoel van nieuwe onveiligheid en versterkt het onderling
wantrouwen. Deze gesteldheid bereidt opnieuw de weg voor
militairisme en toLitarisme. Dit belemmert en verstikt de
ontplooiing van het mens zijn in al zijn differentiatie.
-2-
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Wederom is de drang naar het .totalitaire staatsbestel waarneembaar, waarbij hoe langer hoe minder rekening wordt gehouden met de waarde van het persoonlijke inzicht. Weer
dreigt de oorlogsmachinerie alles te overheersen. Andermaal
zoekt de mens zijn toevlucht in niet te denken, in de hoop
dat hij ook een volgende oorlog doorstaan zal en in het
koesteren van zijn idealen. Het is een heerschappij van
de angst die leiden moet tot de heerschappij der generaals,
de generaals, die in tegenstelling met vroeger thans bijzonder "welsprekend" zijn geworden. "De oorlog zal totaal
zijn", verklaarde Montgomery onomwonden in de Bidderzaal
op 15 Juli 1949. Zo zal straks alleen het woord van de
generale staf in het leven wet zijn* De pers is de gewillige dienaar om de mens dit bij te brengen en land en volk
te ordenen in de militaire apparatuur.
Het Atlantisch Pact staat in dit teken en is daarom ten
volle een oorlogsjpact> er op gericht om de geesten bereid
te maken voor een volgende oorlog. Twee fronten zijn thans
geschapen, het totalitaire Busland met zijn satellieten en
het democratische Amerika, dat echter zijn democratie niet
toepast op zijn eigen negervraagstuk, doch waarvan men wel
verwacht dat het dit ten opzichte van andere landen zal
doen. De P.v.d.A. heeft bij monde van Vorrinfc doelbewust
partij gekozen tegen de dreiging uit het Oosten en met een
argumentering die op het zelfde neerkomt als de uitspraken
van G-oering destijds.
Wij, radicaal pacifisten, kiezen echter voor geen van
beide fronten. Wij zoeken met voorbijgaan van hetzcampagnes
leugen van waarheid te scheiden. Wij kiezen vóór het leven
en tégen de dood die het militairisme is. Wij moeten op
grond van onze overtuiging een derde front vormen, uit
liefde voor de mens die wij niet ontmenselijkt willen zien.
Wij moeten consequent neen durven zeggen en een pacifistische volksverdediging, niet gegrond op geweld, opbouwen.
Over de taak welke U in deze heeft, wil ik na de pauze
spreken.
In de korte pauze volgde een levendige onderlinge discussie in de zaal en op de gang. Voor zover dit mogelijk
was, viel hieruit op te maken dat men in het algemeen het
met de spreker eens was en de P.v.d.A. om haar partij kiezen
veroordeelde. Uit opmerkingen als "toch ligt er ook wel
goeds in het communisme" en "ik acht het standpunt van de
wereldfederalisten zuiverder" viel op te maken dat Vele
bezoekers kwamen uit linfcs-soeialistische en enkele ook uit
wereldfederalistische kringen. Ook scheen er belangstelling
van communistische zijde te bestaan, hetgeen bleek uit het
debat na de rede (Op dit debat wordt hierna nog teruggekome n).
Fa de pauze vervolgde Nabrink zijn rede met o.m. te
zeggen:
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"Heeft de mens recht op -een eigen levenshouding, het
recht zich gebonden te achten aan eigen conscientie?
Naar mijn overtuiging zeer zeker. De staat mag nooit zo
ver gaan dat hij de consoientie van zijn burgera aantast.
Doet de staat dit door iets onzedelijke te eisen dan is
verzet hiertegen gerechtvaardigd. Het is buiten twijfel
dat het militairisme onzedelijk is. Ik juich danook de
houding van onze principiële dienstweigeraars toe. Hun
houding is de neerslag van het vooraf gedachte in de daad,
de daad van de radicaal pacifist, die uit zelf gevormde
overtuiging kiest vóór het leven en tégen de dood, zonder
leiding van boven af af te wachten en zonder zich af te
vragen of anderen het ook doen. Hun daad toont de geestelijke bevrijding van de mens, een zich bewust zijn en
worden "mens" te zijn en niet een deel van een totalitair
geheel. Zij eisen het recht op om als mens naar eigen
stijl te leven en zijn een voorbeeld voor hen die nog
niet durven, willen en kunnen denken! (applaus).
"Het onderwijs moet worden gericht op de vorming van
zulke mensen; wij staan op het standpunt dat het onderwijs in deze zin vernieuwd moet worden. Wij verlangen
dat niet slechts een zeer klein deel van onze belastingen
voor het onderwijs wordt besteed en het overgrote deel
voor oorlogsdoeleinden. Wij willen evenmin een pacifisme
onder het mom van de moderne wetenschap. Ik bedoel, een
gedachte die ervan uitgaat dat de militairen die niet in
de strijd blijven, de beste medische verzorging, pensioen
voor de oude dag, arbeidsbemiddeling, en nog een woning
toe zullen hebben!
"Het radicaal pacifisme legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Het stelt zich tegenover een centrale,
van boven af gedirigeerde leiding, doch wil een houding,
getuigend van eigen inzicht. Deze overtuiging zal ons de
kracht geven aan verdrukking weerstand te bieden. Geweld
moet worden weerstaan door passieve weerstand. Ik heb geloof in - zoals Henriëtte Holand Holst het heeft uitgedrukt - "de zachte krachten die ten slotte de overwinning
zullen behalen". De acties van G-andhi hebben bewezen wat
eendrachtige non-coöperatie vermag. Het radicaal pacifisme
is vóór de vrede en niet te koppelen aan enige oorlogsgedachte. Deze levenshouding moet verworven worden, niet
door alleen een ideaal te koesteren, doch door voortdurend
te strijden. Wij moeten beginnen ons eigen gezin te reorganiseren, de opvoeding onzer kinderen riohten op het
besef van eigen verantwoordelijkheid. In het dagelijkse
leven, op fabriek en kantoor, moeten wij opkomen voor
het recht van ieder op een eigen menswaardig en verantwoord leven. Dit is het begin dat ons leiden moet naar
het geluk, dat door oorlog en wapengeweld nooit verworven
zal worden."
Hierna was er gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van het gesprokene. Eén (onbekend gebleven) man
maakte hiervan gebruik en zeide:
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"Mijns inziens is vergelding noodzakelijk en rechtvaardig
tegenover het land dat atoombommen wierp op weerloze burgers. Het is mijn hoop en overtuiging dat deze komen zal
als vrucht der gedachte door de overwinning van het communisme in de komende jaren in de gehele wereld."
Nabrink antwoordde hierop o.a.:
"Triend! Ik geloof niet dat over de gehele wereld alle
mensen in hun denken gelijkvormig zullen worden. Als gevolg van de ontwikkeling van de geest zie ik eerder een
steeds fijnere differentiatie omdat ieder mens in aard
en aanleg verschilt van de andere. Vergelding is een
appelleren aan primitieve instincten welke wij door ons
verstand juist moeten overwinnen. In mijn critiek heb ik
Rusland noch Amerika gespaard. Of nu de atoombom wordt
vervaardigd door kapitalisten of door de staat als in
Eusland, de uitwerking van beide bommen is even verschrikkelijk. Wij zetten de mensen niet in hokjes, de een met
het stempel kapitalist en de ander met dat van arbeider,
wij schrijven niet aan de een al het slechte en aan de
ander alleen het goede toe. Wij beschouwen beide niet
omdat de een kapitalist en de ander arbeider is, doch omdat beide mens zijn en ergens in zijn hart is de kapitalist een even armzalige stakker als welke andere mens ook".
De vergadering was om plm 22.30 uur geëindigd. Bij de
uitgang kreeg iedere bezoeker gratis een exemplaar van
het blad "Vredesactie" en een gedrukte beginselverklaring
van de werkgroep voor radicaal pacifisme met aangehechte
strook, door middel waarvan men zich als lid van deze
werkgroep kon opgeven.
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NO. Kaï>.-622.
EJHEIM.
^fa-y\:
Algemene Nederlandse

B* l-

Vredes Actie (AFVA).

22 ME11950

ACD/
Ter kennisneming en beschikking
in handen gesteld van den Heer Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, te 's-GBAVENHAGE.
De Procureur-generaal,
fgd. Directeur van Politie,

Mr S.J. van der Hoeven,

Lw 5178 - 4000 - 19*>

o Li jet van puitee»»» die door Cobi Molenaar* secretaresse vaa die Stichting
"AltföGiöne Nederlandae Vrede* Aotie'"' (ANVA) Afdeling Limburg te Brtuastnan
wrdan uitgenodigd Op een door deae organisatie op 20/21 Mei 1950 te
te houden, vergadering.
Op een aanvrage *«n Paul Erupp te &&»» ora een collectieve pas tea behoeve
VÖB. de a© groep Duitsers werd echter door den Distriots-Comaaixdaat der Koninklijke Kanschaussoe te Heerlen» na overleg met Prooureur-Qeneraal * a-Hertogen^
bosoh» afwijkend beschikt.
l, geb. te Lirkelena» 3-^-1900, won. te Aaohen, Sohorvierstr. 45,
a {geb.KarwalBki), geb. te Dusaeldorf, 18-3-1901, won. te Aachen,
Solleraatr. 20,
en Martha. &eb. te Aaohen, 23-3-1901» wou* te Aaohon, Turpinetr. 110* :
ilhölB, geb. te Aaohen, 9-11-1931, won. te Aaohen, Joseph von
OörresBtrasse 5»
!
Leo, geb. te Aachen, 27-12-1923» won. te Aaohen, Helmgürten >2»
Maria (geb. Dortelmaa»)» geb. te Easen/Ruhr, 8-6-1896» won. te
Aachen L1: aas t richter et r. 22»
Oeorg» Konrad, Anton, geb. te Bischofsburg (östp»), 2-2-1926» won.
te Aachen, Slaassplatc, Heim,
ones, geb. te Aachün, 11-1-1392. won. te Aachen, Vaalsestr. 123» •
Aloyeia, geb. te Aachen, 17-1-1928, won. te Aaohen, Hubertuaplat» l/
wt Reginö, ^eb. te Aaohan, 12-3-1889» won. te Aachen» Muffeterweg 57.
""jaar, geb. te Itoiater,22-11-1921» woa. te Aachen, imffeterweg 57»
Will» geb. te Aachen, 2-l^-lci93» won. te Aaohen» Sohervlerstr. 3.
» Ernst» geb. te Aftohen, 26-3-1924» won. te Aachen, Schervierstr,
Jüax, «eb. te AöoherBleben-Krei» Aaoherslebea- 12-11-1903. won* te
Aachen, BlBaeeplata Heim,
Carl, geb. te Rötgên, 2-2-1897, won. te Aachen, Gilleebacfatal 1^.,
Kathe Cgöb.Collas}» geb. te Aaohen. 3-1-1^02, «on* te Aachen,
Erika, geb. te Aaohen, 24-3-1927, wou. te ..aohen, Habnbruoh«r»tr.
imgOdt» geb. te MerkBtein/Aachen, 4-1,!-1924, won. te Aachen,
Kra£i0r8tr&Bse X8»
Sohmeeta: Maria» gsb. te AMÜIMU 9-12-1926» won. te Aachen, Joaef von •
Jogden Meaelotte» geb. te /-achen, 2-10-192>» WOB. te ..achen, Süsterfeli
èos^ena Peter, Maria Hubart August, geb. te .achan, 1-1-1902» won. te
Leraiers über Aachen I,
H«rmee Helene (geb. Bamberniok), geb* te Froeta in HoleteIn, 10-7-1089.
WOEL, te Aach^n» Castnostraeae 37»
ijplpg Katha (geb. Eodemeier}» geb. te Wal trop, 27-12-1900» wozx. te Aaeh ,
Herraea aünter, geb. te ..aoh^n, 10-4*1923» WOB. te ,tachen. Casinostr.
tjaaftaer ^iaria, geb. te lïédange Moeelle» 19-3-1896, won. te Bank,
Riohteilo

Ü
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NO.S63/665 «1950- VERTROUWELIJK.
Onderwerp; "Radicaal Pacifisme".

f2 HE11950

Met betrekking tot de hierbij gevoegde informatlekaart van J.G, JOREN, wordt opgemerkt, dat in de
"Aal smeer der courant" van 14 April 1950, de volgentde advertentie voorkwam:
H Na 13 maanden als dienstweigeraar in een werkkamp te
^(hebben doorgebracht, keerde heden JAN GERRIT JOREN,
üiterweg 398, in ons midden en in de ouderlijke woning
terug.
Wij roepen hem van deze plaats als medestrijder voor
Vrede en Gerechtigheid, een hartelijk welkom toe.
Eet bestuur en leden van de Werkgroep voor
Radicaal Pacifisme in de A.N.V.A.".

De alhier bekende bestuursleden van de werkgroep
voor "Radicaal Pacifisme'', Aïd. Aalsmeer, zijn:
X\, Albert, geboren 7-6*1906 te Aalsmeer, wonende te Aalsmeer, Spoorlaan 5 (Voorzitter) en
y4
VELDBRS, Jan Christiaan, geboren 6-6-1924 te Haarlemmermeer, wonende te Aalsmeer, Seringenstraat 17 (Secretaris).
"
*""'
Amsterdam, IjLMei 1950
"- o*

GEMEENTEPOLITIE BRITOSSUM

GEHEIM

BRUNSSUM,

24 Mei

19 5o.

Eoss. P.
JPP KAART

Byl: —

Onderwerp: byeenkomst A»U.V.A»

«5 MI! 1950
AAN

de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

ACD;

te *S-QRAVEMHAGE

de Heer Procureur-Generaal
fgd. Directeur van Politie
te '8-HERTOGENBOSCH
Op Zaterdag, 20 Mei 1950, werd in de Burcht aan de ïieënweg te Brunssum
een bijeenkomst gehouden van de Afdeling Zuid-Limburg van de Algemene Neder!
landse Vredes Actie. In de bestuurskamer, waarin de byeenkomst werd belegd,
waren een aantal affiches aangebracht met leuzen zoals : "Moeders Hebt Gy*
Uw kinderen groot getrokken om de kinderen van andere moeders te doden" en
andere tegen een nieuwe oorlog gerichte slagzinnen.
Toen te _+ 19.45 uur door Cobina Wilhelmina MOLENAAR, geboren te Amster- j
dam op 16 April 1906, van beroep onderwyzeres, ongehuwd, wonende te Brunssum,!
Hoofdbroekerweg 8, een kort welkomstwoord werd gesproken waren j- 30 personen
aanwezig, waaronder de in deze gemeente aan de Vondelstraat no.~"9-L wonende
Herman van BTTUREN, geboren te Brunssum op 7 Augustus 1921, mynwerker en diens
echtgenote, genaamd Judith BENAVENTE, geboren te Amsterdam op 19 Juni 1919»
Zort hierna werd het woord verleend aan Rob Limburg, die als onderwerp
behandelde : "WIE ZIJN WIJ ?" Hy begon met zyn spijt 'uit te drukken, dat het
helaas aan de Duitse geestverwanten niet was toegestaan om de grens over te
komen. Spreker ging uitvoerig in op de vraag, wie we bedoelden als we spra ken over "wy"". Herhaaldelijk, ook op byeenkomsten in het buitenland, was hem
gebleken, dat daar meestal bedoeld werd een bepaald volk, zoals Nederlanders,
Duitsers etcetera of in groter verband wy, Westerlingen. Mensen van over de
grens of tenminste achter het yzeren gordijn werden beschouwd als onze tegenstanders. Toch zyn wy, aldus spreker, één Volk en waren grenzen fictief. Hem
was het, volgens zyn verklaring, gelukt een gaatje in het yzeren gordyn te
vinden en tydens zyn verblyf van een maand daar achter was hem gebleken, dat
daar dezelfde mensen woonden als hier, die eveneens voor hun bestaan zwoegden,
met dezelfde wensen en verlangens waren bezield en evenzeer als wy bevreesd
waren voor een nieuwe oorlog. Na de pers te hebben verweten, dat deze bijdroeg
aan de haat tussen de volkeren en de oorlog in de hand werkte, wees spreker
er op dat iedere kleine onenigheid, ook die tussen twee buurvrouwen, tot de
oorlog leidde. Als voorbeeld haalde hy aan het gedrang van een volksmassa,
waarvoor niemand aansprakelijk is en toch ieder schuld aan heeft door een
groter of kleiner duwtje. Hy spoorde de aanwezigen aan hiermede in de toe komst rekening te houden. Spreker vervolgde met erop te wijzen, dat het werk
van de vredesactie ondoenlyk leek, omdat het aantal der leden zo gering was,
doch hy wees erop dat er twee wegen tot het bereiken van hun doel konden
leiden, t,w. de politieke weg en de weg der besmetting, welke laatste weg
zy moesten bewandelen. Ghandi had op die manier meer bereikt dan welke poli ticus ook. Spreker besloot te ^ 21.00 uur zichtbaar ontroerd, met erop te
wyzen, dat vele offers van de Teden, misschien wel het hoogste kon worden
gevraagd, maar dat men dit voor een dergelijk goede zaak moest overhebben*
Na _+ 10 minuten gepauzeerd te hebben werd het woord verleend aan de
inmiddels gearriveerde Diok de.Vrias. een dienstweigeraar, te werkgesteld
in de p»ychiatrische inrichting te Woensel. Deze begon met de drie catego rieBn van dienstweigeraars op te sommen, welke volgens hem waren, de
- gewei dl o zen-

- 2-

geweidlozen, (waaronder hy" zich zelf rekende), de anti militairisten en diegenen, die hy met enige reserve de anarchisten noemde*
Hierna gaf hy een korte toelichting op de wet voor dienstweigeraars en
de daarby voorgeschreven welstandscommlssie, die de bezwaren van de betrok kenen moest onderzoeken. Deze achtte hy niet voor hun taak berekend, met als
gevolg de meest frappante tegenspraken*.
De toestanden in de kampen, waarin zy waren ondergebracht, waren in zy"n
tyd - 1947 - schrikbarend, aldus spreker. Er was gebrek aan behoorlijke lei ding; groot waren de iateriele noden en de te verrichten arbeid was volkomen
nutteloos, ook voor de Staat. Eveneens becritiseerde hy het extra straf
dienstjaar, al werd ook gezegd, dat zij geen herhalingsoefeningen hadden*
Tenslotte verklaarde hy vol idealisme in het kamp te zyn gekomen, maar door
de grote noden had dit een geduchte knauw gekregen. Hij meende dat ook de
A.N*V.A. te kort was geschoten en dat deze organisatie had moeten zorgen
voor lectuur en geschenken by' feestelijkheden.
Te _+ 22.15 uur was zyn spreekbeurt, die door sommigen met verveling werd
gevolgd^ge'éiuadigd. Er werd nog gelegenheid gegeven om vragen te stellen,
waarby Rob Limburg (eerste spreker) nog verklaarde, dat het z.g. straf dienst
jaar alleen maar als banale ondergrond had om als afschrikmiddel te dienen,
daar er anders geen jongens voor het front kwamen.
Er werd nog afgesproken om de dag daarna een wandeling door de Brunssummerheide te maken, waarna de byeenkomst was afgelopen*
Een op Dinsdag, 2J> Mei 1950, aangekondigde jaarvergadering van de 1.N.V»
A. in de Burcht werd niet in dit gebouw, maar volgens betrouwbaar verkregen
inlichtingen ten huize van C.W. Molenaar voornoemd gehouden.
De Ins.

C

UITTREKSEL
Uit

OD 13166

Voor OD 26?

Naam:VAKORaMISAfIES -Hiet bij een landelijke
aangesloten.
Naam: ALG-EMEEE HEDBELANDSB VREDESACIIE,

Ag. nr: 88246

Afz-

= Verbinding 19

Datum:26-6-50.

Aard van het stuk: Verslag congres v§tn de Hederlandse Onderwijzers Vereniging
gehouden te Utrecht op 23 en 24 Juni 1950.
Bentveld vertelde nog in de loop van de gesprekken dat
hij deel had uitgemaakt (of uitmaakte) van de Werkgroep
voor Radioaal Paeifiame in de AHVA, welke groep volgens
hem 47 leden telde*

C
Uitgetr. door:
Datum:

IV

Op aanwijzing van:

11-8-50.
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KSPOLITIE GEWEST AMSTERDAM,,
"ST5ICT
AMSTERDAM.
«EP
AALSMEER»

OP KAART
No. ^ t ' f

G h e i m - F er s o on 11.1 k
gërT:gene.

OCT.B50

PAR:

Verslag v a n d« openba're v e r g a d e r i n g van de werkgroep
"RADICAAL PACIFISME" in de algemene vredesactie (AfdelingAalsmeer ) op Maandag 23 October 1950 te Aalsmeer*
Z a a l ; Keline benedenzaal van Hotel-Gaf e— i x «staurent "De Drie
Kolommen"Stationsweg No.19 te Aalsmeer.Eigenaar is Johannes
I C h r i s t i a a n August DIKS,geboren te 's-Gravenhag« op 25 Augustus 1894,wonende te Aalsmeer,Stationsweg No.19,
Z a ^ l v e r s i e r i n g ; In d» z a a l was geen versiering of propaganda
op a n d e r e ^vi.ize aangebracht.
Z a a l c a p i c i t e i t ; Ongeveer 60 personen.
Aanwezig:
""

15 mannen en 5 v r o u w e n , v r l j w e l allen lid van d«
plaatseli. j k e a f d e l i n g , v a n v e r s c h i l l e n d ^ l e e f t i j d .
M i l i t a i r e n en R i j k s - o f ^eme en te-ambt en a.'••en waren
niet a a n w e z i g »

j Sprekers: a.TEUNIS PUCHNER ,geboren te Aalsmeer 30 M a a r t 1918
v" a n be roep" b a g g e rm a n, v; on e n d e te Aalsmeer Oosteinderweg No.245a.
H .
Buchner,die v o o r zover hier bekend niet is aange&'
sloten b i j esn bepaalde politieke g r o e p , b » l i j d t
geen godsdienst en is momenteel v o o r z i t t e r van bo»
vengenoemde A f d e l i n g »
~~
b, JAN HENDRIK van vVIJK, geboren te Amsterdam op 2 Ju*
ni TSÖT*, v an be roep a dv oca a t, b«* 11 jdt de Evangelisch
Luterse Godsdiensten woont te Berm ebroek,Bijweg1aan Ko.31»

C

De v o o r z i t t e r v a n genoemde werkgroep T.Buchner voornoemdj
op.«nd« d e z e v e r g a d e r i n g met een h a r t e l i j k "/oord van welkom
a*n d* a a n w e z i g e n «n de spreker van deze a v o n d ^ d ® heer Van
W i j k ; s p r a k z i j n t e l e u r s t e l l i n g uit dat de opkomst v o o r deze
avond n i e t groter was er? gaf v e r v o l g e n s - h e t v/oord aan de
heer Van W i j k , o n d e r b genoemd die een lezing hield over "Israïl".
Spreker behandeld* eerst de staat "Palestina 1 . 1 Hij ging in
het kort na hoe dit land d e s t i j d s mandaatgebied van Engeland
was geworden die daar de orde en rust moesten haridhaven,hoe
Engpland o p e n l i j k en Amerika meer bedekt de belangen van de
Joden v o o r dit land hadden tegengewerkt en hoe beide landen
met het oog op d* in dat gebied liggende pijpleidingen van
het in Irak l i g g e n d e oli«gebi«d er me«r belang bij hadden
dat d« a l d a a r h e e r s e n d e toestand niet v»erd g e w i j z i g d « H i j ver
telde dat in .de loop der t i j d e n t a l l o z e commissies advies
ovi?r de t o e s t a n d in Israël hadden uitgebracht ,welke adviezen door de regering van Engeland n a a s t zich werden neergelegd.
H i j besprak de j o d e n - v e r v o l g i n g e n in Europa v oor-en t i j dens de l a a t s t * wereldoorlog en welke gevolgen deze h a d d e n
rehad. Engeland had. echter s t e e d s de grenzen v a n het beloofde
land. d i c h t gehouden en niemand t o e g e l a t e n . H i j haalde h i e r b i j
o . m . a a n ds tocht van het schip "Exodus"dat na v e l e omzwervin
gen uiteinden, jk w.-*er n a a r Duitsland word teruggestuurd.
• Hierna

2

Hierna behandelde de spreker dfe vestiging van de nieuwe
jood.se staat in M«i 1948-nadat de U . N . O « h l « r i n was betrokken-en de s t r i j d die h i e r o p \?as gevolgd met de omliggend»
Arabische l a n d e n , w a a r t e g e n de nieuwe staat zich uitstekend
en haast zonder geweld had kunnen handhav en,Hi j liet hier'
bij uitkomen dat Engeland wel wapens leverde aan de aanv a l l e n d e staten doch voor levering aan J-era»! een embargo f
afkondigde.
in het kort werden r ü s a r n f l L d s dienstweigeringsgevflllen in
het Israëlitische l«ger behandeld.Volgens spreker waren
de h i e r b i j betrokkanen, e«*n v l j . f t i « n t a ï , n i s t g e s t r a f t , doch
bij een ander* tak v a n d i a n s t t « werk gesteld»
ïenslott» ward de opbouw van «en n i « u w leger door de
staat Israël,het zich moei.«n verdedigen tegen «Ik* aanvaller en het verplicht hieraan meewerken van elke jood door
spreker aan d* orde gesteld .Volgens inleider was elke jood
alhoewel misschien niet als m i l i t a i r t v « r p l l o h t med« te wer
ken a a n liet behoud *n de verdediging van de nieuwe staat»
Ka deze inleiding werd een pauze gehouden van ongeveer
20 m i n u t e n *
Na d# pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van
vragen w a a r v a n door «nkele aanwezigen gebruik werd gemaakt,
•"eze v r a g e n hadden betrekking op hf-t f e i t hoe men als radicaal p a s i f i s t tegen ovsr deze stellingen moest staan en
gaven aanleiding tot «en uitvoerige discussie.Algemeen was
vnen het eens dat geweld nimmer is toegestaan «n dat de v r a des gedachte zovesl m o g e l i j k mo«st word«n uitgedragen waar- 1
toe ieder lid behorend* tot de Algemene "rede;> a c t i e het
z i j n e moest b i j d r a g e n .
j
Om 22» -.uur werd d** v e r g a d e r i n g door d* v o o r z i t t e r met
een. wucrd v n n dank a a n ds s p r e k e r , d i s hij nog eens in Aals
meer t«rug hoopt a te z i e n , g e s l o t e n »
Voor zoover kon worden nagega-m waren b i j deze vergadering geen toehoorders a a n w e z i g die lid waren van de Communistische M a r t i j ,
Onregelmatigheden deden zich niet voor»
Aalsmeer 28 Oct.1950»

Gezien en doorgezonden, fan de aanwezigen, die lid
zijn of sympathiseren met net Radioaal Pacifisme, zullen
zo spoedig mogelijk informatiekaarten werden ingezonden.
Amsterdam, 30 Ootofcer 1950.
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UITTREKSEL
Uit :
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Naam:

Voor:
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Ag.nr:

94536

Naam:
Afz. :

MAAMDRAPPORTEN LIMBURG

-peiHT J. fo (T fl .
Verb.

72

datum: 6-10-50

N.

Aard van het stuk: rapport over de maand September 1050/ "

IN "Credo", Diocesaan weekblad voor het bisdom Roermond,
werd de stichting Algemene Nederlandse Vredesactie (A.N.V.A.)
aangemerkt als een communistische mafatelorganisatie. Het lidmaatschap is voor ]^^Bairtg!lg8ïr--v^ygSctëï[, De"A.N7v.A.lieeft hierom tte
Rijnstreek een zeer kleine aanhang* Het secretariaat is gevestigd
in de gemeente Brunssum ten huize van Mej. C* Molenaar. Als de
katholieken deze organisatie verlaten, heeft de beweging in Heerlen practisch geen leden meer. D"e beginselverklaring en doelstelling luidt s"De Stichting A.N.V,A. wil allen verenigen, die de oorlog veroordelen als een internationale misdaad en die erkennen, dat
hiermitide plicht voortvloeit om te streven naar een op gerechtigheid
gerichte wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten"* Het ia niet
juist van de redactie van "Oredo" om d_ejKi_bj3wjgin£^
. jajEê.. mant elörganïsat ie t e uranttmerkenT^ Deze beweging is politiek wel
zeer linki^gezTCncl, BlffEï1 het Ts nog niet zo lang geleden, dat A.H.Y.A. om
principiële redenen de communistische vredesbeweging laakte. Me;). Kolenaar was jaren geleden leidster van de Jongeren-Vredesbeweging in dit
Gewest. Deze beweging stond op anti-militairistische grondslag en was revolutionnair ingesteld. Mej.Molenaar stond in contact met vooraanstaande
katholieken hier in de mijnstreek en had zelfs een R.K. priester onder V
haar leden. Zij denkt er zeer ernstig over de provincie Limburg te Verlaten. Zij moet beschouwd worden als een idealiste en pacifiste.

O
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Uitgetr. door:

"vde

Datum:

15-1-51
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Op aanwijzing van:

GONFiDENTIEEL
Inlichtingen en Beveiliging.
Er.: Conf. 28/1 94 4/2/50.

Soiieveningen, 14 Augustus 1950*

Hierbij deel ik U mede, dat de stichting ^Algemene
l Vredesaotie" (AMVA), voorzitter Ds. J.B.Th. Hugenholtz,
voornemens is propagandakernen, in de kazernes te vormen
voor het winnen van leden,
Ik veraoek U mij elke voorkomende actie onder militairen als bovengenoemd5 -terstond i;e willen melden»-

/

v..

Aan f
Zie verzendlijst

De Commandant Luchtmacht Nederland,
Yoór déze
De Stafofficier luchtvaartzaken,
Op last.
•
Het 'Waarnemend Hoofd AfdeliÈg
Inlichtingen en Beveiliging»
De res, Kapitein 7.L.0.,

Aan:
0. 1, 0. - öoiffiïiando Lucht vaar t troepen»
1e Inatr, Bat. L. V. T.
2e ipastr, Bat, L. V. T.
O.K.S.
- . D.P.L.N.
Vliegbasis Leeuwarden,
Vliegbasis öilze Rijen»
~
., Vliegbasis Twenthe.
Vliegbasis Deelen.
Vliegbasis Volkel*
Vliegbasia Woensdrecht.
'-'
ïranava Hr . 1 .
298 A. O. P. Squadron.
. *'

C.M. 1,
' O.H. 2,
£,M.3.
• Ö.M* 4.
Meteo.

Gerioesk, Dienst L. H.
Navigatie Station "A1*.
Navigatie Station "G",
Navigatie Station "V".
lavigatie Station "3".
I*. B, E.
Qer.tr. Mil. Verkeersleiding.
i. a. a, :
Uoofd Sectie L2. Luchtmacht s taf.
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Naam:

Kerk en Vrede

Voor:

OD 26?

Naam:

Algemene Nederlandse Vredesactie

Ag.nr:

91144

Afz. :

Eindhoven

Aard van het stuk:

datum: 11 Aug. 195C

XKKS&KRXE! "Kerk en Vrede'1 en"A 0 K.V.A«"

G E H E I M

Verbinding

: *7

Datumt n AuS- 195°

Ons kenmerk : 1863/50 I.D.
Onderwerp

: "Kerk en Vrede"
en »A,N.V.A."

Datum van ontvangst "bericht
Waardering bericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Tevens bericht gezonden aan
Ondernomen actie
Medewerkende instantie

; 10 Augustus 1950
t zeer goed
.1 zeer betrouwbaar
: De Heer Procureur-Generaal te •s-Bosch
: geen
»-

"Kerk en Vrede" plus "A.ïï.V.A.* willen dit jaar een vergadering beleggen over het
vredesvraagstuk,, Ze wilden er "Vrede en Welvaart"
niet bij betrekken, omdat deze organisatie te
communist is oh. is.
De Boer heeft voorgesteld, dat eerfctgenoemd^n. nu een vergadering zouden houden met inlei'ders, waarbij dan openbaar debat zou worden toeT
gelaten.

"einde".

Uitgetr, door: E.L.
Datum: l Sept. 1950
fö
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Op aanwijzing van:

B VI

21 Juli
B 88807

50

GO 88807

VI AV 3

")ntv.
Stichting Alg. Ned,

xCJppc

Antwoord -.„_
Hiermede moge ik U berichten, dat op een algemene ledenvergadering van de stichting "Algemene Nederlandse Vredeaaotle"
(A.N .V .A.) door de voorzitter Ds, J. B. Th» Hugenholtz o.a.
werd medegedeeld, dat propaganda z'al worden gevoerd onder de
militairen. Het voordeel hiervan in, aldus Ds. Hugenholtz, dat,
wanneer raen een lid onder de militairen heeft gewonnen, deze de
propaganda in"de kazerne kan voeren. Hij verzocht de leden hierover niet te ^preken.
HIT HOOJD VAH DE DIKOTT,
Namens deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.B
Hoofdkwartier van de Generale Staf,
Jan van Nansaustraat 123,
te

•L.- L. van Laeio

VBBÏEOÜWSLIJK

8 JUU 1950.

verbinding: Efo.12
Doss.62/13
onderwerp: Alg.Ledenverg. van de Stichting "Algemene riederlandse Yredesaetié
Batum ontvangst bericht:-—
±>etrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ï'evens bericht gezonden aan: I.D.Amsterdam, itotterdam en Haarlem
Medewerkende instanties:—
Ondernomen actie:—

ACD/

A

Op Zaterdag l Juli 19t>ü werd in café "Biseniust" te
's-G-ravenhage de Algemene Ledenvergadering gehouden van de
Stichting "Algemene Nederlandse Vredesactie" (A.H", v.A. J.
Aanwezig 28 personen. Te omstreeks 14*30 uur opende
de voorzitter DS J.B.Th.HUGENHOLT2 de vergadering. Hij deelde mede, dat in de nabije toekomst een fusie zal worden aanjge_gaan met "Zerk en vrede ".(Voorts deelde hij mede, dat propaganda zal worden gevoerd onder de iMyiitairen, hetgeen echter zeer voorzienting dient te geschieden. Het voordeel hiervan is, dat, wanneer men een lid onder de militairen heeft
gewonnen, deze de propaganda in de kazerne kan voeren. De
voorzitter verzocht de leden hierover niet te spreken.
De notulen werden door Ds HUGKHHOLE2 als voorzitter/
secretaris/penningmeester voorgelezen en behoudens een kleine wijziging goed gekeurd.
Bij de ingekomen stukken bevindt zich een telegram van
Henk DAS te Haarlem, waarin deze voorstelt de Nederlandse
Regering in zeer scherpe bewoordingen het misnoegen van de
A.N*V.A. te kennen te geven ten aanzien van de inmenging
in de oorlog op Korea.
Voor het jaarverslag van de secretaris en dat van de
penningmeester wordt verwezen naar bijlage I en II.
Blijkens de uitgebrachte verslagen van de werkgroepen
wordt er vooral aandacht gewijd aan onderwijzers, aangezien
men van mening is, dat de onderwijzers de beste propagandisten zijn. Immers de onderwijzers kunnen de jeugd bewerken en
"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst".
Bij de rondvraag kwam naar voren, dat de rechtstoestand
der dienstweigeraars in de D.U.W. zeer slecht is. Het komt
voor, dat onderwijzers in de D.U.W. dezelfde werkzaamheden
moeten verrichten als b.v. een bootwerker. De moraal van de
dienstweigeraars, die als helden moeten worden beschouwd,
gaat bij de dag achteruit.
De afgevaardigde van Hotterdam (naam werd niet genoemd)
vroeg of er geen kadercursus voor dienstweigeraars kan worden gehouden. Dit zal in overweging worden genomen. In huize
"Westeinde" te Amsterdam is reeds een voorliehtingscursus
voor dienstweigeraars.
N
Vervolgens krijgt Ds K.SÏEIJD gelegenheid het onderwerp
"Onze houding in de huidige Wereldsituatie" in te leiden.
-Spreker-

—2—

- '

Spreker vergelijkt de huidige situatie in de wereld
met dié van 1940. Het Nationaal Socialisme is vervangen
door communisme. De schuld van de oorlog op Korea ligt volgens spreker bij Amerika. Telen denken, dat gevaar dreigt
van de kant van de Sovjet-Unie, maar dat is beslist onjuist^
Ondanks het feit, dat de Sovjet-Unie een militair!stisch
land is, heeft spreker grote bewondering voor dit land.
STALIH moet worden gezien als de volvoerder van een scheppende revolutie. De Sovjet-Unie is sterk nationalistisch,
waardoor de oorlog werd gewonnen. In dit land komen de arbeiders door premie aan hogere lonen. Het juiste verschil
tussen Amerika en Rusland is volgens spreker, dat Amerika
de wereldmacht heeft en dat Eualand hiernaar haakt. Het
communistisch dagblad "De Waarheid", zegt spreker, is het
enige blad, dat een juiste voorlichting geeft over de huidige wereldsituatie. Wij zijn tegen militairisme, maar voor
een nieuwe weerbaarheid, zoals G-ANDHI die zag en propageerde. Wij zijn tegen het totalitarisme van Amerika en Rusland,
doch vo&r radicaal socialisme. Wij aijn tegen het Atlantisch
Pact, maar vó&r iedere poging om te komen tot goede internationale verhoudingen, üp dit.ogenblik zijn wij nog niet
sterk genoeg, doch wanneer wij kunnen samenwerken met "kerk
en vrede", dan kunnen wij een actie ondernemen om bijvoorbeeld geen belasting meer te betalen. Wij moeten het scherp
stellen en in verband met de hoge belastingen, die wij moeten betalen de massa de vraag »*»lle» voorleggen "Wilt gij
Uw gezin, Uw volk, Uw land ten onder laten gaan om de Westerse Democratie te behouden?"
Ha deze inleiding wordt onderling over het gesprokene
van gedachte gewisseld. De discussie wilde niet erg vlotten
en verschillende vragen gingen geheel buiten het onderwerp.
Hierna werd pauze gehouden. Te omstreeks 19*00 uur
werd de vergadering heropend.
De inleiding van Han KUXS3FE1S' kwam te vervallen. De aanwe^zigen werden in de gelegenheid gesteld aan KUYSÏEÏF vragen
te stellen, welke door hem werden beantwoord.
omstreeks 21.45 werd de vergadering gesloten, (einde

A f s o h. r i £ t
JAARVERSLAG- STICHTING- "ALG-TSMEITE MEDËRL. VREDESAO!riBH

Ons jaarverslag kan niet erg opgewekt zijn. De tijdsomstandigheden
zowel financieel als internationaal-politiek (Atlantisch Pact propaganda
en Ru.ssenph.obie!) deden hun invloed gevoelen.
Het ledental daalde sinds vorig .1 aar Mei van 787 "to* 721, terwijl
het getal ^er abonnees steeg van 380 tot 402*
"
In de samenstelling van ons lëïïtuur kwam geen verandering. De voorgenomen overdracht van secretariaat en administratie kon niet doorgaan door
de voortdurende ongesteldheid van Betty Cohen. Da Hugenholtz bleef zich
verder voor dit werk beschikbaar stellen.
In Han Kujsten vonden wij een goede opvolger van de Heer v.d.Hout
in de redactie van ons orgaan.
De Algemene üaad en het Bestuur kwamen 4 maal bijeen. De Jaarvergadering op 11 Juni was matig bezocht hoewel het onderwerp "Pacifistische
Volksverdediging" ingeleid door Mr.A.Heering van belang was.
3?er gelegenheid van het jubileum van Henriette Roland Holst en de
souvereiniteitswerdracht aan Indonesië werden gelukwens telegrammen gezonden.
Het Bestuur wendde zich met een adres tot de Franse en Italiaanse
regeringen (.en legaties) ten gunste van de gevangen dienstweigeraars.
Het artikel van Mr.H.van Wijk inzake de toepassing van de Dienstweigeringswet werd in 1000 ex. overgedrukt.
De proefabonnementenactie voor "Vredesactie" leverde geen belangrijk resultaat-r Het blijft evenwel ge Doden ons op een werf actie in het
komende herfst- en winterseizoen te bezinnen.
Van de werkgroepen zijn de Had.Pacifisten en "Opvoeding en vrede"
(ook het bureau van Mr.van Wijk, V&K niet te vergeten; actief geweest.
Op 19/20 ïïovemöer hield de Sd.Pacifisten-werkgroep een zeer goed
geslaagd congres.
De afdelingen Rotterdam en 2uid-Limburg waren actief. Rotterdam belegde een goedbezochte vergadering tegen het Atlantisch Pact en Cobi Molenaar zorgde vooral voor het contact met de Duitse vrienden. Tot onze verontwaardiging ondervinden wij van de autoriteiten steeds tegenwerking
inzake de visaverstrekking aan Duitse gedelegeerden. De verdenking tegen
ons gekoesterd, dat de ABVA een communistische mantelorganisatie zou zijn
speelt hier een rol. Voor het verslag van Contact-Duitsland 1949 verwij/ *en wij naar het Maartnummer "Vredesactie" 1950.
Ons contact met de Commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland en de Ned. Beweging voor Internationale vrede en Veiligheid (welke in
September 1949 te St Gergue tot het Internationale Liaison Gomitee van
Vredesorganisaties, IIiOOP toetrad) bleef gehandhaafd.
l Juli 1950

J.B.Th.Hugenholtz.

A f s c h r i f t
STICHfIfl& «AXGEHBBB MDBHIiAKDSE TBBDESAQTIS" AH V A.
Bekening 1949

Ontvangsten
Kas en giro op l Jan. 1949
Contributies) , x
Abonnementen) A'
Yerkoop "Tredesactie1*
Steun- en Propagandaïonds
Biversen
Totaal

f. 436.33
3600.90
462,53
1460.60
399.69
222.85
f. 6582.90

Uitgaven
Bureau
Drukwerk
Vredesaetie 2)
Porti en telefoon
R«is- en vergaderkosten, Redactie
Diversen
Kas en giro op 31-12-«49 3)
Totaal

-f. 1142.31
90.50
4033.91
224.09
305.28
287.22
499-59
f. 6582.90

1) In 1949 is reeds aan contributies en abonnementen
f .253*20 voor het "boekjaar 1950 ontvangen, waardoor
ae ontvangsten feitelijk f.253.20 lager zijn.
2) Het Decembernummer é f.292.79 is betaald in 1950,
waardoor deze post feitelijk ±.292.79 hoger is.
3) In plaats van een batig saldo van f.499«59 is er dus
feitelijk een nadelig saldo van (f.292.79 pi. f.253.20
min f.499.59 -7 f.46740.
lotterdam 27-6-1950.
Hamens de Commissie
v».g. D.van Bentveld.
Ondergetekende i).van Bentveld, heeft de boeken van de penningmeester van de AïTVA over 1949 gecontroleerd. Hij heeft alle boekingen vergeleken met de bescheiden en alles in volmaakte orde
bevonden.
,
. , ,
Hij stelt de Alg.Terg. voor de penningmeester te dechargeren en
hem hartelijk dank te zeggen voor zijn accuraat beheer.
Namens de Commissie.
w,g. D*van Bentveld*

A f s eh g i ft
SglBLAHJB TBBEESAgglB" ATO.

Ammerstol, Juni 1950.
Waarde Seestverwantan,
ïï neg evea hearinaeren aan onze Jaeorver gader ing , die
©p Zaterdag l Juli a* a. in Den laag (BoscniusT, Beauidleiili,wëê 2)
zal worden gehenclen, aauTang 2 uuar.?
Ie Agenda ia als
2,
4.
5.
6.
f.
$.

JaarTerslag Seerataris
finaneieei
verslag
Yerslagem
Bestuur

Om 3.50 Inleiding d o ©r 19 Krijn
HQja*e

Headi-ag ia de kyildifq Wereiasicu.atie H

Yan 5 - @
« ê - 7
* 7 - 9
Inleiding «OGÏ Han Kaysten

ten aaagjen yan @ne cr&aan
Wij dringen er bi^ U allen op aan deze Tergadering te >e zoeken.
Alleen de onderwerpen zi^a het al dafefeel waaz-d.
O

Ü3 slmites ïï kierteij e*a ••ve.arfkaavt" Mj. til W daarmede e «n
lid of een a"b@nnee. trachten te «innen, ü kunt dit gemakkell^ deen
deer dia M 3 een brief aan een tennis in te sluiten en hem ©f haar
hiervoer te winnen.
0-aarne tot ziens a. 8. 2aterdag.
J.B.'i'h.Hugenheltis.

RIJKSPOLITIE GEWEST AMSTERDAM.
DISTRICT
AMSTERDAM.
GROEP
AALSMEER.

OP KAART

19 NOV, 1950
No. *.*. •
*-

PAK:

BI .lianen : gene.

ACD/

Verslag van de openbare vergadering v a n de werkgroep "RADICAAL PACIFISME"in de algemene v r e d e s a c t i e (Afdeling Aalsmeer ) op Woensdag 15 November 1950 te Aalsmeer.
Z a a l ; Kleine b e n e d e n z a a l van Hotel-caf e-restaurant n De Drie
Kol oiran en" Stat i on s weg No.19 te Aalsmeer .Eigenaar is Johannes
Christiasn August DIKS, geboren te ' s-Grav enhagé op 23 Augus*
tus 1394, wonende te Aalsmeer, Stationsweg No.19,
2a R Iv e r a i e ring ; in da z a a l was geen v e r s i e r i n g of propaganofc
op andere w i j z e aangebracht.
Za a l c a p ie i t e i t j Ongeveer 60 personen.
Aanwezig; ^ mannen en 4 vrouwen vnn verschillende leeftijd
Militairen en Ri,1ks-of Gemeente-a^htonaren waren niet aanwe°
zig.

O.K

Sprekers ; T' euni a Buchapr , g.eb o r en te Aalsmeer 30 Maart 1918
van beroep ba ggariAan , wonende te Aalsmeer, Oosteinderweg No.245a.
Buchner die v o o r z o v e r hier bekend niet b i j een
p o l i t i e k e parti.1 is aangesloten, geen godsdienst
^ s momenteel v o o r z i t t e r v a n bovengenoemde
Afdeling.
_J_._ _Enge_ls .Kadere gesavens niet bekend. Ti jdens de
door hem gehouden rede over"Vrsde en oorlog na
1945"liet h i j wel blijken m e e r d e r e malen voor afdelingen v a n het R a d i c a a l Pacifisme te hebben gesproken en h i j liet h i e r b i j uitkomen redacteur of
h r > o f d - r e d a c t e u r van é*n of ander vakblad te z i j n .

i

Declaniatie: Mevrouw' Krabbenbosch. Nadere gegevens eveneens
~~" ~~
onbekend*
•^e v o o r z i t t e r van genosrnde werkgroep T. Buchner voornoen;
opende de vergadering omstreeks 20. -.uur met een woord van
welkom aan de aanwezigen in het bijzonder aan de spreker en
de declamatrice v a n de:-:e avond. Daarna gaf hl.1 bet v^oozld aan
de heer Engels dia sprak over het onderw8rp"Vrede en oorlog
na 1945 . "Spreker gaf eerst een kort overzicht van de gebeur
tenissen voor en t i j d e n s de twee l a a t s t e wereld-oorlogen e
schetste 'de onderlinge s t r i j d der soc.arbeidsbeweglng inzake het geweld. De heer Engels erkende de goede bedoeling van
de d e s t i j d s opgerichte Volkenbond die echter z.i. een fiasco werd toen deze bond zich niet hield -aan haar programmapunt Yhet boycotten van ieder land dat op oorlog aanstuurde"
hetgeen bleek toen tTapan-rMands joeri je,Italie-Abessinië,Duit
land-polen en Ts jechoslowski je binnen v i e l . Volgens spreker
was "Boycot" het enig a f d o e n d e middel tegen oorlog, ook het
middel dat arbeiders in handen hebben die wapens fabriceren en v ervoeren. Ook nu was er volgens spreker gemis aan

2

aan v erantwoordelx jkaheids gevoel bij de bewapeningsraoe*
W i j , aldus spreker, als paeifisten stuiten met ons idee ateei?
op een ring die n i e t is te do orbreken.Ons aantal is te klein
om de nodige a a n d a c h t te trekken en men wil niet naar ons ,
luisteren. Spreker wekte de aanwezigen op trouw aan liun beginsel te blijven teneinde de fakkel brandende te houden en dooi
te geven aan het nageslacht mogelijk dat die haar eens nodig
heeft OPI het b u s k r u i t te ontsteken."
Na deze inleiding werd een p a u z e gehouden van ongeveer twintig minuten,
Ka de p a u z e declameerde mevrouw Krabberu-boach enkele
gedichten van £>r. G. Stuiveling, Helena Schwarz en een geestige
vertelling .van Godfried Botnans.
Om 22. - . u u r werd de v e r g a d e r i n g door de v o o r z i t t e r
met een woord van dank aan de spreken en de declamatrice gesloten, na eerst de bezoekers te hebben verzocht de bij de
uitgang te houden collecte voor bestrijding van de kosten, te
willen gedenken»
Voor zo ver kon worden nagegaan v/aren bij deze vergadering geen toehoorders aonwezig die lid waren van de Communistische
Onregelmatigheden deden zich niet v o o r »
Aalsmeer 20 Nov.

1950.

No. 848/441 -1950Gezien en doorgezonden.
Amsterdam,fc^^Sayember1950.
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Dienstgeheim,

26 Februari 1951.

Onderwerpt Oprichtingsbijeenkomst
Anti-militairisten te Apeldoorn in
&*t Tempelierenhuis, Griftstraat
nr*1i te Apeldoorn, op
24 Februari 1951*
Initiatiefnemers: W*HOI
P.P.WMSVBM.
Zaalcapaciteit: 80 personen.
Aanwezig:
27 personen.
Op Zaterdag, t4 Februari 1951, werd in het Tempelieren
huis, öriftatraat nr.12 te Apeldoorn, een oprichtingabijeenkomat gehouden, ten einde te komen tot een kerngroep
van anti-militaiasten te Apeldoorn.
De bijeenkomat, die te omstreeks 20*. 15 uur werd g-eopen*
door
Wieger HOLWBRBA,

geboren 2-8-1903 te Oostdongeradeel, voorganger van de
Zevende Dags Adventiaten, wonende te Apeldoorn, Huijgenslaan 3, was bezocht door 27 personen, waaronder 8 vrouwen.
Br waren 11 personen van middelbare leeftijd of ouder aanwezig, terwijl de overigen de leeftijd tussen 18 en 35 jaar
hadden*
HOLWERDA, die de aanwezigen hartelijk welkom heette,
sprak zijn voldoening uit over de goede opkomst * Volgens
zijn verklaring had hij niet verwacht, dat zoveel personen
aan de uitnodiging tot het bezoeken van deze bijeenkomst
hadden gevolg gegeven. Voorts zeide hij, dat het niet zijn
bedoeling was om een redevoering te houden, doch dat hij
slechts een korte inleiding zou geven, met betrekking tot
het doel van deze bijeenkomst, n.l* om te komen tot een
kerngroep van anti-militairisten in Apeldoorn. Volgens hem
moet het mogelijk zijn om in een plaats met 90.000 inwoners
tot de oprichting van een zodanige vereniging te komen.
Als je tegenwoordig, aldus spreker, je dagblad opneemt,
dan wordt je direct getroffen door de grote kolommen in die
bladen over de oorlogsvoorbereidingen. Tegenover het grote
leger van oorlogesoldaten moeten wij toch een leger van
vredes-soldaten kunnen vormen. Wij kunnen en mogen niet, aldus HOLWERDA, de jongens opruien tot dienstweigering, maar
wij mogen ze wel op het verkeerde van het doden van medemensen wijzen. Veüder moet hun geweten hun raadgever zijn.
De dienstweigeringswet biedt voor hen, die gemoedsbezwaren
hebben de mogelijkheid om op grond daarvan vrijstelling te
krijgen. De meesten weten echter van het bestaan van de
Dienetweigeringswet niets af, omdat de Overheid vanzelfsprekend aan die wet geen publiciteit geeft* Hu is het onze
taak om door propaganda de mensen voor te lichten. Daar wij
echter individueel niets kunnen bereiken zou het gewenst
zijn samen een organisatie te vormen, die als eenheid kan
optreden, loals wij hier bijeen zijn moeien wij toch beaielc
door één gedachte, n.l.dat het geweld en daarmede het onrecht de wereld uit moet, afgezien van onze religieuse verschillen, tot een vereniging kunnen komen.
Vervolgens

Vervolgens haalde HOLWERDA nog een voorbeeld aan hoe men geen
propaganda voor dienstweigering moest voeren. Hij zei, dat ,
voor enige tijd een jongeman uit Arnhem bij hem was gekomen,
die hem mededeelde, dat hij (de jongeman) als communist dienst
had geweigerd en op grond daarvan was ondergedoken. HOLWERDA
vervolgde: "Daar deze jongeman echter in moeilijkheden zat,
kwam hij bij mij om advies. Nadat wij enige tijd de moeilijkheden van hem hadden besproken, vond ik het beter, dat hij
zich wendde tot een bestuurder van zijn partijgenoten te
Arnhem. Ik ben toen met hem daar heen gegaan en inplaats tfat
hij daar steun vond, werd hem het advies gegeven om 250 spoedig mogelijk de wapenrok aan te trekken en dan de militairen
op te ruien tot dienstweigering. Dit is niet ons doel. Wij
moeten voor alle omstandigheden getuigen voor de vrede zijn.
Dat er in Rusland aan de ene zijde propaganda wordt gemaakt
voor het anti-militarisme, doch aan de andere zijde een machtig leger op de been wordt gehouden, is niet goed te praten.
Wanneer men anti-militarist is, dan moet men daarvan ook de
consequenties onder alle omstandigheden aanvaarden/
Nadat vervolgens met algemene stemmen op deze bijeenkomst was besloten een vereniging van anti-militaristen te
vormen, werd nog enige tijd gediscussieerd over het al of niel
toetreden in verenigingsverband tot een landelijke anti-militaristische organisatie.
Tenslotte werd met algemene stemmen besloten als plaat_
selijke vereniging toe te treden tot de algemene Nederlandse Vredes Actie (A.N.V.A.).
Hierna werden bij zitten en opstaan de volgende persft,nen in het bestuur gekozen:
/Ie W.HOLWEEDA, voornoemd, voorzitter;
y2e FRANCISCO FERDINANDO WENSVEEN, geboren 26 April 1912 te
Utrecht, van beroep kleermaker, wonende te Apeldoorn,Hogekampweg 57,secretaris;
v3e een zekere PIEPER, nadere gegevens onbekend,penningmeester«
een zekere GLODBAGH, nadere gegevens onbekend,algemeen
adjunst.
2odra de volMige personalia van de onder 3 en 4 genoemd*
dezerzijds bekend zijn, zal dit aan Uw dienst worden bericht.
Nadat voorts nog was besloten, dat op elke tweede Zaterdag in de maand een ledenvergadering in het Tempelierenhuis, voornoemd, zal worden gehouden, ging de vergadering met
uitzondering van de gekozen bestuursleden, die nog enige tijd
bijeenbleven, te omstreeks 22.- uur uiteen.
De bijeenkomst, die een besloten karakter droeg, had een
rustig verloop,
"einde".
Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
'a-G R A V E N H A G E.

MIHÏSÏEEIE YAM
's-Gravenhage, 2 April 1951.
BINNEÏÏLAÏTDSE ZAKEH
10. sBX 106286 S*^~~4J4~e*..s*******^^'*
Ontv, bewr
Betr.s

Oprichting af d. LarenBlaricum van de A.S.V.A. ——
VI AV 3

*-—-——---—-,,
———
Antwoord

UITGEBOcM

Mogelijk ten overvloede bericht ik U, dat volgens
een aankondiging in het orgaan "Tredesactie" van Maart
1951, van de Algemene Hèderlandse Tredesaetie (A.S.?.A.)»
onlangs een afdeling Laren-Blaricum van deze organisatie
is opgericht. Als secretaresse wordt vermeld: mevr. C.
Schnitzler, Tafelbergweg, laren (I.H.)•
Ik verzoek ïï mij wel op de hoogte te brengen van de
bestuurssamenstelling en van voorkomende activiteiten van
deze nieuwe afdeling.
HET HOOFD VAN DE DIEHST.
-' Namens deze,
Aan de Heer Korpschef
van Gemeente Politie
te
L A R E H.
L L VCD, Lo:..

Laren H.H. 2 Mei 1951 .
OPKAART
Betreft: Oprichting Afd. Laren-Blaricum
van de A.N.V.A.
PAR:

-4 MEI »5I>

Antwoord op: Uw schrijven,ïio. 106286, d.d.2 April 19!

i/*
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In de maand Maart is te Laren N.H. in het
café "Klein Laren" aan de St.Janstraat, opgericht een afdeling van de Algemene Nederlandse Vredesactie (A.l.V.A.).
Deze oprichtingsvergadering is tot nu toe
de enigste openbare vergadering geweest van de afdeling
Laren-Blaricum en werd "bijgewoond door ongeveer 20 personen
Het doel van deze vergadering was leden
voor de afdeling te winnen, hetgeen echter niet vlot is gegaan, daar slechts enkele personen als lid zijn toegetreden
Het op die avond gevormde bestuur bestaat
uit;
Voorzitster: Cornelia Schnitzler, geb.21-9-1895 te
Arnhem, echtgenote van Leonardus Hendricus de Wilt, geb.
21-1-1895 te Amsterdam. 2ij is woonachtig te Laren B'.H.,
Tafelbergweg 13 en leeft sinds 1947 gescheiden van haar
echtgenoot. Laatstgenoemde is thans niet meer te Laren K.H.
woonachtig. Zij behoort tot geen enkel kerkgenootschap en
is per informatiekaart 1949 reeds aan de Dienst opgegeven
als actief lid van de'C.P.H.
Secretaresse; Frederika van der Star, geb. 15-1-1917 tÜT"
Amsterdam, echtgenote "van Hermanus Jjeonardus Griep, geb.
17-6-1910 te Amsterdam, woneToo^Të" Laren M .H'.7 Goossen de
Witstraat 6. Beiden behoren tot een uiterst linkse politieke richting. Zij hebben regelmatig omgang met leden van de
C.P.E. woonachtig te Laren E.H. Zij geven zich uit voor
pacifisten, doch dragen het communisme een warm hart toe.

AFSCHRIFT
MINISTERIE V F JüSTIfTE

Afdeling P o l i t i e ' s - G r a v e n h a g e 28 Mei 1951
BureaurK^binet.
No.JP125/51
betreffende C.W.Molenaar.
VERTROUWELIJK

Hierbij heb ik de eer UïïoogSdelgestrenfce
te verzoeken mij te willen berichten wat
U bekend is omtrent de "Algemene Nederlandse Vredes-Actie", AKVA, secretariaat
gevestigd te immerstol» in het algemeen
en omtrent Cobinia Wilhelmina Molenaar,
geboren 16 April 1906 te Amsterdam» wonende Hoofdbroekerweg 8 te Brunssum, in het
bijzonder.
UITiMEK.'JEL
Uit:
5400^
Voor:® 267
O.a.V.: B VI
Dat., 20.8.51
Par.: S. «

DE MirrrSTEH 7 Mf JUSTITIE,

Namens deze,
Het Hoofd van het Bureau Kabinet
de Afdeling Politie,
w.g.Mr.J.P,G.GooSsen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Honfd v/d Binnenl.Veiligheids.Dienst,
Javastraat 68 te * s-Gravenhage
t.a.v. Jhr,MrfW.J.Th.Serraris.

1 ü >L.',11951
7 Juli 195
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VERTROUWELIJK

I

A.N.7.A.

II Cobina W. Molenaar.

In antwoord op Uw schrijven d.d. 28 Mei 1951, Afd. Politie, Bureau Kabinet no. P125/51, waarran de afdoening
vertraagd ie, omdat getracht werd de resultaten ran de
jongste algemene jaarvergadering van de A.N.7.A. mode
te uwer beschikking te stellen, heb ik de eer Uwe Excellentie het narolgende te berichten.
Doelstelling

Organisatie

Algemene Nederlandee 7redes-Actie (A.K.7.A.).
De "A.K.7.A." werd opgericht op 30 Maart 1946 te Amsterdan en wil allen verenigen, die de oorlog veroordelen
als een internationale misdaad en die erkennen, dat hier
uit de plicht voortvloeit om te streven naar een op gerechtigheid gerichte wereldorde, waarin oorlog aal zijn
uitgesloten.
De "A.N.7,A." zet in algemene zin voort het werk van de
roor de oorlog bestaande en In Maart 1946 opgeheven Internationale Anti-Militairistische Tereniging (I.A.M.7.)
en van het Internationaal Anti-Militairistiseh Bureau
(I.A.N.B.).
Er bestaat een Algemene Raad, welke de richtlijnen vaststelt voor het te voeren beleid. Deae Raad is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de werkgroepen (van
elke werkgroep twee leden). Daarnevens kan worden bepaald, dat ook de afdelingen in de Algemene Raad worden
vertegenwoordigd.
Deze werkgroepen zijn functionele eenheden, zij richten
haar activiteit op een bepaald aspect van de vr«desactie.
Zo bestaan o.m. de navolgende werkgroep*en
1. Algemene Jongeren Vredeaactie (jeugd iril 7rede), met
als doel alle jongeren van
tot 50 Jaap, voortkomend uit alle kringen van het volk en behorende tot
verschillende jeugdorganisaties te verenigen.
Radicaal Pacifisme met als doel: actie te roeren vooi
het recht op persoonlijke en massale dienstweigering
en het tot stand komen van een samenleving, waarin
voor ruw geweld geen plaats meer zal zijn.
Deze werkgroep is aangesloten bij de "War Résisters
International", een internationale pacifistische organisatie, die de oorlog als een misdaad tefeen de

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Justitie, t.a.T. het Hoofd
Bureau Kabinet van de Afd. Politie
Kr J.F.G. Goossen,
gaamweg 47
te 's-gRA7EHHASE.

- mensheid -

VERTROUWELIJK

mensheid beschouwt, daarom vastbesloten is geen enkele vorm van oorlog te steunen en te atrefen naar
opheffing van alle oorzaken van de oorlog. 7aa deze
bswegiag is het secretariaat gevestigd te ".nfleld,
Middlesex, Engeland.
3. 7oorliqhtiagsbareau voor Gewetensbezwaarden Inzake
de Krijgsdienst.
4. Ondersoek Oor lo'gs «aken.
5. Opvoeding aa Trede, welke groep de doelstelling van
ds A.N.7.A. tot leidende gedachte bij alle opvoeding
sn onderwijs wil maken.
6. Pars sa 7rede.
Ds dagelijkse leiding van de A.N.V.A. berust bij Het
Bestuur, dat bestaat uit tenminste drie leden, die in
functie worden aangewezen door de Algemene Raad.
Vaa dit lfstuur maakt o.a. deel uiti
Ds Hujceagslt». Johannee Bernardus Thsodorua, geb. 14-5'1888 Ie Kattendijka (Z), R.H.-predikant, wonende Lekdijk 65 ts Aaaersts.1, dis als voorzitter waa\n van de
leidende persoonlijkheden van de A.R.7.A. is.
Ds stichtlag gssft het maandblad "Vredssaotia" uit.
Het redactie-secretariaat wordt gevoerd door t
Ds l'Sapiaasss. Carel Ceearaad Johannes, geb. 30-9-1892
ts Haarlemmermeer, ingenieur bij ds D.u.w. Inspectie,
Zuid-Holland, wonende leuvensestraat 41 a te 's-Qravenhage (3chsvsningen).
Isasohsts

De A.R.7.A. is een vereniging van personen, dis door
«sar uiteenlopende, individuele motieven gedreven, inat aaaiag betuigen ast da boveaaaagehaalds doelstelling
vaa ds stichting. Uit disa hoofde is hst verklaarbaar,
l Aat o.a. vals uiterst liaksgeoriënteerden lid sija.
/
De leidiag vaa ds A.».7.A. wil er zich kennelijk voor /'
hosAsa ia ds partij-politieke sfeer te worden getrokken,
of al ts nanw ts worden verbonden met specifieke belangen vaa bspaalAs groeperingen.
Dit gevaar is niet denkbeeldig, omdat o.a. anarohiatsn
, hxuiAaiatsa, atheisten, Quakers aa Christen-anti-ailitai^risten ia ds A.1.7.A. aamaBwarksa.
7ermeld*asv*ard is te dien opzichte ds afwijzende houdiag vaa ast Bsstnar vaa ds A.N.7.A. tegenover As actie
vaa As oommaaistlsch georisntserde "Isdsrlandss TrsAssraad" (asoretaris Haakon Stotija).
Ia Oetobear 1950 heeft Ds J.B.Th. Rugsaholtz aaaaas hst
Bestuur vaa As A.V.7.A. tsgsa dese bswsgiag sahsrp stelling genoasn sa ssa versosk om samenwerkiag afgswsssa
o.a. prstsstsraaAs t*gsa haar optreden ia naam vaa As
vrsdssbswsgiag ia lederlaad. Ia «ija brisf aaa A* aeoretaris vaa As laderlandes Tredasraad gapubliessrA ia
•Trsdss&stis*, ostobsr 1950 vermeldt Ds Rogsaholts e.a.i
•laatsrs.hst is ons hslaae maar «l ts beksaA, Aat As vrsdssaotis, Ais V vssrt sa ds orgaalaatie, Als Alt lelAt
!ssa aaatalorganlaatie la vaa As Eoaiafora maar hst bsreoept van Wllly Kfiacsabsrg, de stichter vaa ds
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International* Arbeiderahulp in 1921.
D*c* »ant*lorgani*ati*-acti* ia, zoal* ü bekend mal
*ijn, door de Komintern in 1926 door een resolutie officieel gesanotionneerd. Deze resolutie, waarin de belangrijkheid yan sympathiserend* massa-organisatiee
vo-or speciale doeleinden, formeel onafhankelijk, mor
in werkelijkheid onder communistische leiding, werd
betoogd is sindsdien niet door de Kominform verloochend.
In de tweede plaats moeten wij vastetellen, dat Uw*
beweging niet iedere ocrlog afwijst en dat zij bovendien partij kiest in de bestaande internationale tegenstellingen.
Het spijt ons te meer U dit te moeten antwoorden, daar
wij weten, dat een groot aantal vredelievende, doeh
argeloze Nederlanders zich door Uw actie laat leiden,
niet beseffende, dat zij hierdoor het eigenlijke doel,
versterking van de C.P.ft. hier in Nederland dienstbaar zijn".
II

Cobina ftilhelmina Molenaar, geb. 16-4-1906 t* Amsterdam, onderwijzeres, wonende Hoofdbroekerw.eg 8 t* BrunsBum (I), was reeds vóór 1940 een bekend*, link* georiënteerd* anti-militalriste.
Zij i* secretaresse van d* Afdeling Limburg der Algemene lederlandae Tredes Acti* en lid van het Bestuur
der A.S.T.A.-werkgroep "Radicaal Pacifisme*.
Zij verstrekt inlichtingen aan personen, dl* voornemens zijn een beroep te doen op de Dienstweigeringswet.
H*j. Molenaar is voor d* A.R.7.A. zeer actief in het
leggen en onderhouden van contacten met pacifistische
en anti-militalristisch* geestverwanten in Duitsland,
ten behoeve waarvan zij gr«nabijaankomsten organiseert,
waaraan door Mederlandse en Duits* anti-militairi*t*n
kan worden deelgenomen.
Zij i* linka-socialistiach georiënteerd, doch is geen
communiste.

HET HOOFD VAJT LE DIEIST
Ram*ns deze,

Speciale instructies, aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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Verbind ing: Ho.12
Loss.62/15
Onderwerp: Jaarvergadering A.H.V.A.

2 lloveu
A .

B.O.3. van i O Juli
Ho.112050 L.v.B.Ó.
Bijlage: één.
r-jaar aanleiding van uw nevenvermeld scurijven en
ten vervolge op deaerzijdstböricht d.d. 4 Septemiaer 19i?l
li'o. JOBS .62/15, moet thans morden raydegedeeld, dat het
niet mogelijk is gebleken nadere gegevens betreffende
cpgemeldö jaarvergadering te vencri^ gen. oals U bereids
eerder werd medegedeeld, was een gering aantal bezoekers
ter jaarvergadering aanwezig.
Intussen is van betrouwbare aijdt vernomen, dat de
i.EVV'.A. met financiële moeilijkheden uy kampen heeft.
Het overleg teraake heeft in de bestuurskring onderwerp
van bespreking uitgemaakt, ir is besloten de Idderi vau d e
moeilijkheden niet onkundig te laten. Op 2 October j.l.
ontvingen de leden een door Da^ HtJG-ij EHOL T 4 o nd e r t e ke nd e
circulaire, waarin o.a. v;orcft" medegedeeld, dat het teKort
over 1951 f.700,— zal bedragen. (Afschrift van bedoelue
circulaire gaat hierbij), (einde)

a l' s c h. r i _ jC_ _Jb
3tiphting^^
Be s tuur
Aminerstol, 2 October 19:31.
naarde Geestverwanten en ^edes uri jders ,

U reeds geruime tijd gemerkt hebt kamp o ons Bestuur raet ernstige financiële moeilijkheden om h.jt werk onzer vereniging en de uitgave van ons orgaan "Vroede s actie" gaande te houden.
CndanKs au.in.ig beheer en de belangeloze arbeid van Bestuur en Redactie en niet minder het werk van onze boekhoudster-typiste, die een
zeer bescheiden loon ontvangt, zien wij geen kans de ontvangsten en
uitgaven in evenwicht te houden.
Het vorig jaar sloten wij met een tekort van f.3t>7.03. Thans aal
di'c tekort, ondanks drasxiscne bezuiniging op de uitgave van ons
blad (2 dubbelnummers , d.vi.z. 2 nummers ieder over 2 maanden) op
31 December a. s. rond f. 700, — bedragen,
U begrijpt wel met ons, dat wij zo niet verder kunnen gaai .
Het Bestuur ziet kans de begroting over 1952 sluitend te maken, hetgeen hierop neerkomt, dat l, het tekort moet zijn weggewerkt en 2.
dat de minimum-contributie en het abonnement sbedrag wat omhoog zullen moeten gaan (niet veel).
Om met l Januari met een schone lei te beginnen doen wij nu op U
allen
üÏÏÏÏ Z3SR EHKSl'IG- ÜN DKHTGEHD BEflOlSP
ora het ïïïKOIïï van ±.700, — vveg te werken.

/Het zou toch wel heel arg jammer aijn, indien het enige algemeen
radikaal pacii'istische orgaan in Nederland, dat de voortzetting is
van de oude antimilitairiache beweging, zou moeten verdwijnen, omdat een kleine overigens trouwe groep bezwaar maakt deze 1*700. —
bijeen, te brengen.""!
Komt Vrienden, zendt een flink bedrag, zodat wij van deze zorg worden ontheven en in deze tijd onze stem kan blijven klinken.
U storte Uw bijdrage met vermelding "voor het tekort 1950 en 1951"
op de girorekening vaa de "Penningmeester ötichting "Algemene Nederlandse V r e desactie11 AEVA te Amiaerstol, Ho. 4 4 5 l, 2___9_. *
Uw bijdragen zullen eerlang onder een afzonderlijk hooi'd in "Vredesactie" worden verantwoord. >.Vij rekenen op Uw aller hulp. Ook betalingen per postvïissel of in postzegels zijn welkom.
lïaïïiens het J3e stuur
Ds J.B.Ïh.Hugenholtz.
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CO 112050
MIHISfERIE 7AN
BINBESLASTDSE ZAKEN

Ho.

UiJfif
ü^ïü. qi'1fl»-1 ïravenhage,
Ij/l l V"' - *•' -' *
f

!

29 Augustus 1951.

v

:B 112050

Betr.:

Jaarvergadering
A. N. 7. A. (rappel).

VI AV 3

VERTROUWELIJK
_
Ontv, bew:

.

__

Rappel
,- ...kgZ&aéz^tr., ij
Antwoord : i.Vl..:.!*?rJ*....«i;

Hiermede mope ik U mijn schrijven no. 112050"» d.d".
9 Juli 1951 in herinnering brengen.

Met een spoedig antwoord zult ü mij zeer verplichten,
HSf HOO?D 7AN BE DIENST.
^Namens deze,

Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
'8-GHAVENHAGE.

ö
O JbÜ
• s-öravenhage, 9-Juli 1951

MINISTERIE VAUT
BINNENLAHDSE ZAKEN

«
«-.^crt
HO. j B 112050
Betr.s Jaarvergadering A. H. T. A.
VI AY 3

VERTROUWELIJK' p
'
Amwooid ^

Ter bevestiging van de gemaakte mondelinge afspraak deel
ik U mede, dat ik alsnog gaarne - zo mogelijk met enige spoed nadere gegevens omtrent de op Zaterdag 16 Juni 1951 te 'a-Grravenhage gehouden algemene jaarvergadering van de A. N. 7. A. zal
ontvangen.
.HET HOOPD YAN DE DIENST.

i UITGËBOFKT
Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
'S - ö R A 7 E N H A S E.

YEHTROIJ'JELIJK
Verbinding: No.l2
Doss.62/14
Onderwerp: Jaarvergadering A.N.V.A.
")aóuin ontvangst "bericht:
Betrouwbaarheid bericirügever: betrouwbaar
faardering bericht,: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:

21 Juni
(f -

JUW 195i.

ACD//

ondernomen actie:
Op Zaterdag 10 Juni j.9^1 te 14.30 uur werd in
"Pulchri Studio", Lange Voorhout 15 te 's-G-ravenhage,
een algemene Jaarvergadering van de Algemene Nederlandse
Vredeaac cie (A.N.V.A.) gehouden.
Deze vergadering was uitsluitend voor leden toegankelijk. Aan de "Pers" werd eveneens de toegang geweigerd.•
In totaal waren acht personen aanwezig, n.l. zeven
bestuursleden en één gewoon lid.
I\fa het drinken van een kop koffie is men uiteenge(einde)

M

Verbinding:31.
NOnderwerp:Openbare vergadering van de
afdeling Apeldoorn van de
Algemene Nederlandse Vredes Actie
op 20 December 1951 in het gebouw
van de Christelijke Werkmansbond
Industriestraat 2 te Apeldoorn.
Spr eker:Ds.W.HOLWERDA.
Zaalcapaciteit:60
Aanwezig:31 personen.

24 December 19.51.

£

Op Donderdag 20 December 1951 te 20.- uur werd in het
gebouw van de Christelijke Werkmansbond, Industriestraat 2 te
Apeldoorn, een openbare vergadering belegd door deplaatselijke
afdeling van de Algemene
werd
Te 20.10 uuï' wei'êl tic
eling. genaamd
bezocht, geopend door de secretaris van., de
4>^
vnJfKAWUiüUUü
FJiKJJiaAWJJU WEÏlSVJblKH,
wjüNöVJBJSK,geooren
trecht, 26 Aprix
April j.y.
1912
FRANCISCUS FEEDIÏÏANDO
geboren xe
te uTrecntjüo
* ^r' K\. wonende te Apeldoorn.Hogekampweg 57.Deze heette de aanwezigen
ƒ
' J,,^ | welkom en introduceerde de spreker van hèdenavond,Ds.W.HOLWERD
*~
^ f.
Deze begon zijn betoog met te zeggen,dat hij de Kerstweek
•x de meest geschikte achtte voor de behandeling van zijn onderwerp "Christenplicht" ten opzichte van oorlog en militairisme.
Op het Kerstfeest wordt allerwegen weer gezongen "Vrede op
aarde",doch de kranten staan vol van oorlog en de daarmee samenhangende bewapeningswedloop.
Hierna ging spreker uitvoerig in op de onderwerpen"Christendom,oorlog en militairisme".Aan de hand van citaten uit de
Bijbel,schilderde spreker de figuur van Christus als oer-revolutionnair,die toen reeds de priesters waarschuwde,dat zij het
Evangelie van het waarachtige Christendom niet begrepen.
Hij wilde de Christenen los zien van de kerkgelovigen.
De groep Christenen is veel groter dan de groep kerkgelovigen.
Pel keerde spreker zich tegen de kerken,die heden ten dage
nog niet veel van het waarachtige Christendom hebben begrepen
en die het doden van mensen in een oorlog nog goedkeuren.Geen
vraagstuk aldus spreker,waarbij de kerk zo ten achter is,als
het vraagstuk van oorlog en militairisme.Het is voor de kerk
ondanks de Tien Geboden,nog altijd een vraag of de mens mag doden of niet.Als primair beginsel voor een waarachtig Christendom noemde spreker de eerbied voor het leven.Hij stelde vast
dat de Christen met oorlog niets uitstaande heeft.Ook in vroeger tijd hebben dé Christenen steeds de Krijgs-en staatsdienst
geweigerd,omdat deze diensten tegen Christus gericht waren.De
weermacht van de Christen is de liefdesweermacht.
Het militairisme noemde HOLWERD& slavernij en de militairen slaven.Als mijn achttienjarige zoon een bekeuring krijgt,
dan ben ik als vader verantwoordelijk voor de te betalen boete,
want mijn zoon is minderjarig.Als de Staat diezelfde zoon oproept om militair te worden,dan heb ik niets,maar dan ook niets
over diezelfde minderjarige zoon tezeggen.Spreker memoreerde,
eens gezien te hebben,dat een groep militairen van een sergeant
het bevel kregen,door een riooolbuis te kruipen.Zij kropen door
die rioolbuis.Zijn militairen dan slaven of niet,zo vroeg hij.
Wie geeft de Staat het recht mijn kinderen als militairen door
rioolbuizen te laten kruipen?.

•v«*\.

n , a . v . sohr. van Apeldoorn,
No. 12650S
'-e, 23 Jan na r I 195 S.
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Fat verwijzing naar TTw rapport van 24,12.1951 waarin
een verslag werd gegeven van een op S0.1S.1951 gehouden
openbare vergadering van de afdeling Apeldoorn van de
Algemene Nederlandse Vredesactie rnope ik TT berichten,
dat daarin de scherpe toon is opgevallen van Ds "TOI:^JBBA
in zijn op deze bijeenkomst gehouden rede.
Daar sinds 1947 *?een mededelingen omtrent zi,1n activiteit werden ontvangen behalve, dat hij in Februari 1951
werd garield als voorzitter van de afdeling Apeldoorn van
de A»r.T..A.„ "ioge ik U verzo-eken siij -y?el te willen doen
inlichten omtrent zit1n activiteit op pacifistisch en
anti-militairiatisoh gebied in de laatste ti,1d. Gaarne
ik daarbij vernemen of hij lid Is ven de vereniging
en Trede", Volgens de inhoud
zijn rede staat
hij ook niet af%vijaerö t/egenover de d i en stwei gerï ng. T et
wordt dan ook van belang geacht té vernemen of hij deze
propageert en of hij morele en/of financiële steun verleent aan dienstweigeraars.
7TOCFD "^TT D'5
namens deze:

Crabbendaia.

Aen de ÏTeer
"'s van Gemeentepolitie

te

A P S I D_0_Q_g_JI.

SPEaALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
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Verbinding:31. £/* ƒ
ffo.1901.. '
Antw.schr.d.d.28 Januari 1952.
no.126^02.
Onderwerp j Da.HOLWERDA.
CO
Naar aanleiding van Uw terzijde vermelde "brief,heb
ik de eer U te bericht en, da t WTEGEI| p-nT.wrjfp-fi^^o-ft-hAfan te
Oostdongenradeel,2 Augustus 1903»alhier op 2r Juni 1940
werd ingeschreven,komende van Leeuwarderadeel,op het
adres Huijgenslaan 3.
Hij is voorganger van de groep zogenaamde Sabbathvierders,een groep,die te Apeldoorn slechts 10 a 20 personen omvat.
De plaatselijke predikanten nemen hem als dominee
niet^au serieux en noemen hem een surrogaat dominee.
Haast dit ambt heeft bevraagde de vertegenwoordiging
van een bureau "Succes",doch het is onbekend gebleven,op
welke grondslag dit bureau werkt.Hij gaat zeer veel op
reis en bezoekt veelvuldig Amsterdam,Hij reist per trein
op een abonnement.Het is niet bekend,of hij zijn inkomsten uit deze vertegenwoordiging kan putten,doch het is
een feit,dat het gezin HOLWEHDA vrij royaal leeft.
Zijn activiteit op pacifistisch en anti-militairistisch terrein voert hij in hoofdzaak in zijn kwaliteiten
als voorzitter van de plaatselijke ANVA-afdeling en als
hoofdbestuurslid van de Radicaal Pacifisten.Er wordt ech- j
ter zeer weinig van deze'~activT£ëï:FrTemerkt.Bit vindt zijn
oorzaak mede in het feit,dat ds HOIiWERDA een zeer gesloten man is en voor zijn buurtbewoners niet toegankelijk
is.Hij bemoeit zich niet met hen.
t Het ernstige vermoeden bestaat,dat hij dienstweigeraar* moreel en daadwerkelijk steunt.Tot nu toe is dit
echter niet bewezen kunnen worden.
Het is niet waarschijnlijk, da t ds HOItWERDA lid is
van de vereniging "Kerk en Vrede".
Bevraagde is gehuwd met AMALIE LUISE EIEDIITG-EE,geboren te Pforzheim Dld.9 Juli 1901.
Het gezin HOLWEBDA heeft drie kinderen,
"einde".
Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
te
's G R A V E H H A G E.

Vertrouwen
Op Dinsdagavond,8#1*52,vond in gebouw "Cultura"
ring plaats van de W er kgr o ep^ vg or Radicaal~Pacifisme
/*+>'t-#\J

Te 20*20 uur opende de (onbekend gebleven) voorzitter de bijeenkomst
als volgt:

"Namens de Werkgroep van de Radicaal^Pacifisten hier in Haarlem heet
ik U allen hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Dit is de eerste vergadering welke wij in deze winter beleggen* Wij hebben gemeend Nabrink hiervoor
te moeten vragen,die het onderwerp zal behandelen: "Is verdediging van de
Europsese cfcltuur mogelijk zonder wapengeweld?". Dit is eenzeer bete ngrijk
onderwerp. Ik zal hier niet verder op ingaan,want Nabrink zal er het zijne
wel van zeggen,maar ik raad jullie aan aandachtig te luisteren. Tussen de
rede door zullen wij een, ogenblik pauzeren,daarna zal Gl nog een halfuurtje
doorspreken,waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en van gedachten
te wisselen. Ik verklaar hiermee de vergadering voor geopend en geef het
woord aan Nabrink."
Rede G| Nabrink:
Beste vrienden,ik heb gemeend de inleiding van vanavond zeer populair
te stellen. U moet van mij geen afgerond verhaal verwachten* Ik zal een
aantal punten aangeven die stuk voor stuk waard zijn om te overwegen,die
hun plaats moeten vinden in de wereld van militairisme en de strijd daartegen en die te weinig leven in demereld van de radicaal-pacifisten of het
radicaal-pacifisme. Er is nog teveel de mening onder de R.P* dat de strijd >
tegen de bestaande cultuur geen zin heeft en dat het maar beter is te berusten en te blijven bij het bQstaande,waardocc de R»P»ers zich teveel in
eigen kring terugtrekken. Dit is een onjuiste opvatting,want de waarde van
het leven bestaat daarin dat w ij strijden voor verbetering. Wanneer wij tot
de overtuiging komen dat de cultuur het verdedigen waard is dan komt vanzelf
de vraag op welke wijze deze cultuur te verdedigen is. Dit gevaar hangt ten
nauwste samen met de politieke,sociale en economische omstandigheden over
de gehele wereld. Wij denken daarbij aan de oorlogsdreigingen in het verre
en in het nabije oosten,aan Korea en Egypte en je vraagt je af of de .oorlog
die daar worden gevoerd geen aanleiding zullen zijn voor, een grote of /en
meerdere allesomvattende oorlogen. En gezien de politieke en economische
situatie is e;r alle aanleiding voor om te vragend is de ontwikkeling die
zich op de wereld voltrekt niet van dusdanige aard dat gevraagd moet worden
of ha t welt ijd is om je te bezinnen op de verdediging van wat al verloren
is,wat niet meer verdedigbaar kan zijn. Dit hoeft aan de ernst van de
situatie helemaal niets af te doen en het houdt ook helemaal niet in dat
een plaatselijke oorlog zich uit mest breiden. Er zijn wel meer oorlogen
geëindigd zonder dat deze lefaen tot een wereldramp. We moeten bedenken,
dat de oorlog op Korea wel ernstig is voor de wereldsituatie,maar dat hij
toch tot Korea beperkt kan blijven.maar niemand kan zeggen dat het ook in.derdaad tot Korea beperkt zal blijven,net zomin als iemand kan zeggen dat
hetcionflict rond het Suezkanaal niet zal leiden tot mobilisatie van de
j gehele Mohameddfeanse wereld. Dat weten we nu eenmaal niet,maar wel kunnen
l we zeggen* hoe groter de spanningen worden op bepaalde delen van de*wereld,
i des te groter wordt de kans dat de spanningen een toppunt zullen bereiken,
i waarbij we rekening moe.ten houden met oorlogen in verschillende delen van
i de wereld,waardoor ha t gevaar van een explosie leidend tot een grote oorj log helemaal niet denkbeeldig is. Deze situatie is uitermate gevaarlijk
ïzonaerdat we echter kunnen zeggen dat dit positief tot een oorlog over de
Igehelew ereld moet leiden. Maar al teveel mensen slaan dit gade zonder
lOchtJKans oorlog te willen. Dit zijn wat wij noemen de negatieven» Zij kij»
:en toe en vragen sLch af: waar voert dit alles heenT^TSa^ï^Ts^T"positief
/"
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bent dan moet je vragen: waar zijn de vooruitgangen,waar zijn de mogéLijkhe«
den,terwijl toch belangrijke bevolkingsgroepen dit niet willen. Waar zijn
de tegenkrachten tegen dit militairisme,waar zijn de tekenen dat de waarde»
volle inhoud van de cultuur sterker wordt ? Welnu: lln van de belangrijkste
punten bij 'dit positieve standpunt is: de_Jagwustwordin£ van zeer velen in .
het wereldgebeuren. Dit is een belangrijke vooruitgang. We hebben gezien de
vrijwording van India,de ontwikkeling in Indonesië",de gebeurtenissen in
Noord Afrika,de stromingen in Zuid Afrika en de houding van de Mohameddaanse
wereld bij het conflict rondom het Suezkanaal. Gebeur tenissen waaraan wij
echter zo gewend zijn geraakt,dat wij niet meer zien hoe stormachtig de,
jyegeld \&n goe_de_ .vqo.ruiteaatL. Men zegt dan wels daar heb ik 20 weinig deel
aan,maar dat is toch zeer gevaarlijk en het is hè t gevolg van het feit,dat
wij ons maar in een klein wereldje bewegen en van w at zich in andere krin«
gen afspeelt niets zien* Dit is b.v. het geval met dew etenschap. Als men
zich daar voor het eerst in verdiept,krijgt men een geheel verward beeld
van geleerden die elkaar tegenspreken,elkaar bekampen met scholen en groepen
zodat je zegt dat is eigenlijk een janboel. Maar we zien bij het onderwijs,
de opvoedkunde hetgeen toch ook een tak vam wetenschap is,dat dit op een geg
ven ogenblik zonder d at je e r erg in hebt,een enorme sprong voer uit heeft
gemaakt. Hoewel dat vaak gepaard gaat met overschatting van.de wetenschappelijke en miskenning van de menselijke waardigheid.' Toch kunnen we zeggen,dat
de wetenschap met sprongen vooruit gaat. En dan hebben we dus het negatieve
en het positieve als twee kanten tegenover elkaar staan. Het negatieve dat
slechts vraagt: wat zal er gebeuren ? en het positieve dat zich openbaart
door het zich vrijmaken van de gekleude .volken en het voortschrijden der
wetenschap. Laat ons nu eenskijken wat er voor het voeren van oorlogen zo
nodig is,wat er in de mens verander^jwat er in de mens moet veranderen. En
het schijnt dat dit een eigenaardigheid is in het denken over de dingen.
Wanneer je nog erg jong bent en dan, denk ik terig toen ik nog zo*n jaar of
12,13,14 was,toen wilde je alle dingem. persS beter weten dan ieder ander*
We zagen alleen maar goed of slecht,wr waren geen schakeringen tussen wit
en zwart,zodat we geneigd waren om te zeggen: dat moet het zijn en geen andere mogelijkheid. Hoe ouder men wordt,hoe meer men .bemerkt dat er nog an«*
dere schakeringen zijn dan. alien wit en zwart. Het is niet zonder reden dat
de volwassen mens in zijn denken teruggedrongen wordt tot gewoonten die hij
als kind bij zich had» Het is heus niet zo eenvoudig om een mens te laten
teruggaan naar een betere w ereld,naar een hogers tadium. In het denken lijkt
dat zeer w el mogelijk te zijn,maar het gaat niet zomaar. H?anneer U luistert
naar de burgerlijke radio,dan kunt U de sporen van dat kinderlijke tenug»*
vinden. Neem b«v. de oorlogskansen tussen Amerika en Rusland dan hebt U al
twee polen en eigenlijk is er dan verder geen denken meer aan. Men hoort
steeds maar weer door de radio,dat al het goede is aan de kant van Amerika
en al het slechte is aan de kant van Rusland. Er zijn dan natuurlijk vele
mensen die niet geneigd zijn naar de burgerlijke radio en naar de burgerlijKe kranten te luis ter en, omdat zij zich dat niet wijs laten maken. Als een va
de mensen iets zegt ten gunste van de Sowjet Unie,dan wordt hij meteen KXXXX
setiteld als communist en als iemand tets zegt over het andere milieu dan is
die voor Amerika. Een afwegen van de mogelijkheden,een onderzoeken of het
toch niet bij dit of bij dat fout is gegaan,is niet meer mogelijk. Men wordt
;edwongen te denken in bepaalde richtingen. Als er gezegd wordt: rt is zo,
lan is f t zo. En eenmaal aanvaard hebbende dat b«v* Amerika de beste democra
tie is of overwogen hebbende dat de Sowjet Unie de enige is waarvan men het
meeste voor te t mensdom kan verwachten,dan moet ook alles daarbij worden
ondergebracht en dan mag er geen spoortje, meer z ijn van onderzoek en van
discussie over deze dingen.De pogingen tot het aanwenden van allerlei relativeringen om te kunnen zeggen: ja,dit is zo,maar hetis ook nog een beetje
anders,dat is niet meer mogelijk. Het is zander meer goed of het is zonder
meer slecht en al het andere is op zijn best individuele bezigheid en niet
erg belangrijk voor andere mensen. Men moet weten dat het juist een
Zie

Blad 3 van 14,

/12651»

vooruitgang is wanneer de mensnlé niet meer alles zo wit en zwart zien,maar
- een aantal aanmerkingen toelaat. Ja,het is wel zo,maar het is ook wel anders; het is w el waar maar niet helemaal waar. ,Men moet de mogelijkheid
laten om de dingen te onderzoeken. Men moet zich eerst kwaad maken voordat
ze gaan tornen aan het al of niet helemaal zijn voor Amerika of voor de
Spwjet Unie. Deze wijze van denken is in het belang van een aantal machteii
die z.eer lichtvaardig denken over de mensen,dit is schadelijk voor het
mensdom,doch die machten zijn er op uit om die schade steeds te vergroten»
U kunt het verschijnsel van deze tijd direct aanvatten namelijk de toenemen
de onderwerping en het steeds groter w:orden van de staat. Door het steeds
groter worden van de staat door e en bepa alde gemeenschap speelt de mens
bijna geen rol meer in de staat. De staat is alles,de staat mag alles,de
staat kan alles,kan zelfs de mensn dwingen tot gedragingen tegen het wezen,
tegen de wil. En het wordt steeds moeilijker en moeilijker om zich van die
staat te distancieren,©m afstand te maken tussen de staat en de persoonlykheid. Het wordt steeds moeilijker om de normen die hij voor zichzelf heeft
gesteld in overeenstemming te brengen met de normen van de tegenstander»
Men moet die normen maar opzij schuiven en vertrouwen stellen in de staat,
in de wetenschap van de staat. Men wordt langs deze wegen gedreven door
allerlei politieke en economische constellaties waardoor men veel4Ll anders
gaat doen dan dat men zou wensen. Hoe machtiger de staat en hoe groter de
invloed van de staat in het persoonlijke leven van de mens,des te groter
wordt de verslaving van de mens wakker,wordt die critischer d enkend .Een
koning van te t denken is er niet* Het denken kan zich alleen vandaag of
morgen verzetten tegen de staatsalmacht,proberen die macht te verbreken.
Maar tot handelingen tegen de staat kan hij niet komen» Wel kan hij handelingen tegen de staat opsommem,doch dat zijn er maar weinigen. Daar zitten
we dan* Dat men gelooft,dat zoals er uit de leiding van de staat gebeurt,
is er enige overeenstemming tussen een aantal v oor aans taanden van de gods*»
dienst en de opvatting van d e staat* De staat is meer en meer e énv rijzinn^e
en onaantastbaar wezen geworden die het r echt heeft de mensen te dwingen
om tegen eigen normen in te handelen. Er ontstaan steeds meer verschillen
tussen het wezen van de mensen en het parasitaire deel van de staat. Nu
is het voor U interessant om af te vragen: wordt het tussen die twee aangelegenheden heftiger,komt hij meer voor in de verleden periode of is er een
gemakkelijker aanpassing aan het parasitaire gedeelte mogelijk* Dit is in
Ae^^J^steJ3jjiajgja_^e^
Wij zijn er innerlijk
mee verzoend,wij vinden het een te waarderen eigenschap in onszelve,dat we elkaar ni&& dood slaan. Daarvoor z.ijn er 33 en wettera. en verordeningen nodig
Wijjizijn bereid om te zeggen,dat we elkaar ook niet zouden doodslaan als
dit niet bij de wet geregeld werd en de wet ian honderdmaal zeggen,dat wij
•
wel iemand doden mogen,maar dan doen wij het toch niet omdat wij het niet X
ian
kunnen,dat is la t algemeen gevoelen/ Ik ben/6ok bereid om te zeggen : wan*»
neer morgen alle bepalingen omtrent de doodstraf zouden worden geschrapt
uit de wetboeken,dan zou ik nog niet tot doodstraf overgaan,eenvoudig omdat ik het niet kan,omdat ik het niet wil* Wij ktixy^n in die dingen nu
eenmaal niet anders zijn. De staat of de overheid héeCt er zich zo mee ver»
zoend,dat hij er zich op "beroept dat hij van het oorspronkelijk recht is
afgestapt. Wij moeten echter dergelijke primitieve gedragingen verwerpen,
zowel in tijd van oorlog als in tijd van vrede. In vredestijd is het trouwens geheel verboden om naar primitieve middelen te grijpen. En als je dan
toch iemand op zijn gezicht zdu slaan of ieia nd vermoorden,dan is e r helew
maal geen ontsnappen mogelijk,dan zou je worden gearresteerd en veroordeeld
Maar wat zien we nu in tijd van oorlog,dan verlangt de staat wel van de
burger dat zij zullen staan,dat zij zullen doden,dat zij zullen steden.
Vult U zelf het lijstje maar aan. En nu. moet het voor Ü niet moaiTijSTzijn,
wanneer ik zeg,dat het parasitaire geweten van de staat ligt onder het ge~
weten van de mens persoonlijk,dat het lichter is als het ware* En dat er
dus een situatie denkbaar is,waarin de mens zich op grond van zijn geweten,
verzet tegen de staat*
Zie blad 4 q
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Hu is slechts de vraag: neemt dit verzet naar menigvuldigheid toe« Je
zou kunnen zeggen* ja. Dat verzet geboren uit de botsingtussen het per«
soonlijke normbesef en dat wat de staat wil,dat neemt zienderogen toe,
dat is zeer verheugend. En dan zult U daarin een mogelijkheid zien om
zo te werken,zo op te voeden,zo voor te lichten,dat die mogelijkheid i
toeneemt. Zouden we zeggen,nee,integendeel,dat die kracht,die frequentie
afneemt,dan moeten de onderzoekingen op een ander veld worden gebracht*
In het algemeen moet ik U zeggen,dat uit de literatuur over d e tweede
wereldoorlog blijktjdat dit normbesef worstelt met vele persoonlijke
moeilijkheden,maar dat hst bewust wordt verwerkt. Maar het is heel anders als wij ons in een periode van vrede hierover beraden of e en stand*
punt denken in te nemen of in een situatie waarin het reeds oorlog is
tot gedragingen worden gedwongen» Wat doet nu de staat,onderwerping aan
de staat,overdracht van macht aan de staat,onderwerping van het normbesef aan dat van de gemeenschap. Dan is het maar e en pas om te zeggen:
die doet het nat geweld en die doet voed' d e uitoefening van dat geweld
een beroep op de staatsburgers* Hij doet dat op grond van een ordonnantie van een instelling welke e en deel is van de staat zelf* Altijd weer
een grotere macht,dan de macht die de wetten maakt. Het handhaven van
de w. et door geweld kunt U zich wel voorstellen. De staat neemt,eist op
het r/echt om de mens zo te dwingen opdat die staat gehandhaafd worde.
Bij beschouwing van stast en cultuur zien we een aantal nieuwe moeilijkheden. Is staat en cultuur hetzelfde ? Kan de cultuur beleden worden
als de staat daardoor schade lijdt ? Of kan de cultuur alleen maar beleden worden,alleen maar verdedigd worden bij handhaving \an de staat»
Deze vraag is e en uitermate belangrijke,wanneer w ij denken aan de ge*
weldmogeXijkheden van de staat,de moderne absolutische staat,daarbij is
de mens helemaal onderdaan en ternauwernood r/echt heeft op een eigen
mening* De militairistische staat weeé heel goed,dat, een oorlog » resultaat van e en voorbereiding «• de gehele staat nodig heeft en dat het
eigenlijk van die staat bezien laakbaar ia wanneer elementen van die
staat van hun dienst weigerachtig zijn. Het militairisme^de^ oorlog,
J3£jiJ^^^^^
nodig. D e lnödé!ïne™öorTog v
'
leen soldaten,maar alle manneTcT^iriiiet alleen mannen,maar ook alle
vrouwen.Zaj vergt niet alleen de oorlogsindustrie,maar a.lle industrie,
kortom zij vergt mobilisering van de gehele staat. En als dat niet moge-*
lijk is,wanneer leden van d e staat weigerachtig zijn,dan wordt de situa*
tie ^vaarlijk. Dat verschijnsel,dat totaal worden van de staat,gaat
ten koste van de mens« De mens wordt nog minder,een te verwaarlozen
kleinheid in een enorme apparatuur. Nu tracht mende mensen moed in te
spreken* Men zegt als in een industriehal in een enorme machine een
radertje vastloopt,dan loopt de hele boel vast. Ja,dat is heel aardig
gevonden,maar als er fin radertje uitvalt,dan valt er toch maar Isn
sector uit en dit wordt onmiddellijk hersteld. Het is nu toch helemaal
niet meer zo een radertje dat het hele raderwerk van de staat dost
stilstaan,dat is oneindig veel moeilijker geworden. Nu meent de staat
in zijn propaganda voor de gelijkheid van d,e mensen,in het belang van
de staat te moeten zeggen,dat alleen maar door het optreden van de
staat de cultuur kan worden verdedigd. De gangbare mening is nu,dat de
cultuur vand e vrije volken,de cultuur der democratiin,alleen maar ver«*
dedigd kan worden door militairen* Dit is voor vele millioenen mensen
de enige waarheid. Maar je zou toch zeggen,dat juist te t verdedigen van
de cultuur op deze wijze,de cultuur ondergraaft,wortels doorsnijdt,waar~
doof de cultuur moet verarmen* Wij kunnen dat ook zien omdat we een
scheiding maken tussen de cdltuur en de staat,tussen de cultuur en de
mensen en zij menen dat zij dst, kunnen doen gedurende een periode in
hun bestaan op een door hen gekozen wijze,op een door hen ta kiezen
moment,welke worden bepaald door de wapens* Sij zien niet dat dit moet
leiden naar een dictatuur,naar e en overheersing van d e middelen die
Zie blad 5*
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tot een cultuur geleid hebben. Voorzitter,aanwezigen,dit lijkt me een geschikt punt om even te pauzeren. U kunt het dan nog even overdenken."
Na de pauze gaat Nabrink verder:
"Als ik zeg dat het in het belang van de moderne staat is,dat de mens
min of meer afstand doet van zijn zelfbewustzijn,zich meer voelt een onderdeeltje van het geheel en vanuit dat geheel bestuurbaar» En dat een
tegenkenmerk van U is U van Uw bewustzijn kennis te geven,U van Uzelf bewust te worden,dan is dat wel ten dele gelukt,maar tegenover elkaar gesteld blijkt misschien is dit moeilijk te begrijpen,dat er tegenstrijdige
belangen zijn. Maar,pas t U optdie tegenstrijdige toelangen zijn maar in
schijn waar en die zijn tegelijkertijd één. Het hele moeilijke van die
redenering is dat je zou zeggen: cultuur is een ding en ik ben een ding en
dat je dus niet zou voelen,dat die cultuur een deel van jezelf is. Nee,
hier ben ik ais critisch denkend wezen,als persa onlijkheid en daar is de
staat als vreemd organisme. Maar zo simpel kan men het yich niet maken. De
cultuur is een deel van Uzelf,de cultuur is in U* En alle critiek die U
daarop heeft en die schadelijke instelling van de staat zijn niet alleen
buiten U,maar vooreen belangrijk deel in U,zodat het niet voldoende is
om het intelligent overdacht te hebben of om het mat rationele motieven
te verwerpen. Gij zalt aan deze dingen altijd bezig moeten zijn en deze
zaak alleen maar ernstiger en groter moeten zien.Het geweld van de staat
staat in tegenstelling tot de belangen van de mens en tot de belangen van
de mens behoren de mogelijkheid om groter te worden en te groeien,om volwassen te worden* We moeten even afstand doen van de termijn van 21 .jaar
om volwassen te zijn,dat is maar een formalistische bepaling. Wij zijn geei
volwassen mensen,wij zijn alleen maar bezig om volwassen te worden en daar
blijven w e ons hele leven mee bezig. Maar dat streven naar de volwassen- i
heid is een heel kenmerkend streven van de mens en daar zit dan waarschijn
lijk in,dat die volwassen mens kennis wil hebben van zichzelf en dat die
wil weten hoe hij leeft en waarom die leeft,met welke wetenschap,in welk
geheel. Nu wordt die ontwikkeling van volwassen persoonlijkheid niet in j
het be lang van de staat- geacht. De staat heeft daar weinig belang bij» Die i
heeft wel belang bij eenz ekere elite,maar die heeft daarnaast in de aller-,
s belang bij grote groepen lijdzame .bruikbare en volez;
ligt .degrote tegenstelling tussenraai€aal«pacifi3ten
staat,die willen eigenlijk radicaal iets anders. We moeten vasthouden,dat
daar dus ook weer een aantal elementen in zichzelf een streven moet worden;
Dat zijn dingen die niet van buitenaf,maar van binnenuit gegeven moet wor« j
den. De staat die heeft er belang bij dat er aan zijn autoriteit niet
wordt getornd» De autoriteit,de onschendbaarheid,de grootheid dat boven
alles staat,dat mag niet worden aangetast* En nu gedragen bijna alle man*
sen zich even staats,verder willen ze allemaal graag weer de autoriteit
zijn. Tegenover de vrouw,tegenover de kinderen,kortom overal pr"beren de
mensen de autoriteit te zijn. En voUet U wel dat een radicaal verzet
tegen staatse opvattingen daar niet slagen en dat het dus teel moeilijk,
zal zijn om de autoriteit van de staat op zichzelve te bestrijden,want
waar zou je moeten beginnen. Dan zou je kunnen zeggen: de wetten zijn
maar gedrukte boekjes en daar zit niets achter of zou je de autoriteit van
de mens met de wetenschap aan moeten vechten of IE strijden op enig gebied.
Je zou dat allemaal kunnen doen,maar zelf alleen maar een grotere autori»
teit kunnen worden. En nu is het van betekenis dat in kringen men meer en
meer moet gaan zien,dat al deze dingen bij d e mens zelve moeten beginnene
En dat is dus in de levensgewoonte,levensgedrag,onderlinge verhoudingen,
veranderingen moeten worden aangebracht,moe ten worden aangepast,waarbij
dan de strijd tegen de autoriteit van de ander veel minder belangrijk is
dan men denkt. Dat dan die strijd op de achtergrond komt van iets dat veel
dichter bij huis ligt. Laat ons dan. even wsthouden dat het beslist nodig
is om zoveel mogelijk bewust te leven»
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zoveel mogelijk begrip te heb ben, kennis en wijsheid omtrent onszelf en
de mensen met wie wij leven en dat voor ons schadelijk is alles wat die ont*
wikkeling bedreigt. Het zou schadelijk zijn wanneer er geen onderwijs zou
zijn, wanneer er geen menselijk verkeer zou zijn, zonder dat wij wilden schade
lijk zou zijn wanneer ons hoofd volgepotnpt werd met propagandaleuzen in«
plaats van critische gedachten. Levensgevaar dat is reël gevaar, wanneer de
mensen op een lager niveau,op een kinderlijker niveau gaan denken en meer
vatbaar gaan; worden voor suggesties, hun suggestiviteit vergroten. Reclameslagzinnen maken, weer kinderlijk. Reclame slagzinnen maken so wie so indruk
op de massa. Denkt U maar aan de opruimingstijd, de slagzinnen van Brenninckmeyer of van een schoenenfabriek. Daar gaat een zeer grote invloed van uit.
Natuurlijk nog groter van de slagzinnen die betrekking hebben op dingen die
ons van binnenuit met angst vervullen. Die zeggen* wanneer jij je niet verzet
.tegen het sowjetregiem dan is je existentie, dan is je bestaan in gevaar*
Dat is een propaganda- zin, e en slogan, die heel moeilijk in je hoofd vasthaakt
Die je niet meer leest en niet meer critische bekijkt, maar die je zo maar met
huid en haar opslokt en die je heel makkelijk reproduceert ten opzichte van X
anderen. Je zult die slagzin heel prettig doorvertellen en zo deelnemen in
het grote kamp van verspreiden van propagandaleuzen* En dat is een gesteldheid, een royaligheid die ook zeer groot is* Vatbaarheid voor leuzen, vatbaar**
heid voor reclame vergroot dan wanneer het critisch vermogen slapper wordt»
Dat is dus onmiddelijk een aanknopingspunt voor je werk, voor lichting, verheldering, opvoeding, leiding, inzicht maken het critische vermogen groter en
belemmeren de suggestie. De vermindering m n de suggestiviteit is het positieve doei ten aanzien van de oorlog en de. staat. Er is e en gevaarlijke kant
in dat wat U noemt: de beweging, deelnemen van radicale,anti-militairistische
en radicale pacifisten en minder radicale anti-militairistische en minder
radicaal pacifist en, da t zij omtrent de beweegredenen waarop zij tot de be«
weging komen ...... Nietwaar , waarom komt U naar deze bijeenkomst ? omdat U
een convocatie hebt gekregen of omdat U contributie hebt betaald of om een |
andere reden. Maar wij weten van elkaar niet veel af* Wij weten van onszelf
nog niet veel af* En wanneer wij nu in de beweging de motieven zouden ondery !
zoeken volgens welke de mensen bij ons gekomen zijn, dan zouden we hele wonderlijke resultaten krijgen, omdat die motieven zich op een hele vreemde wij»
ze stellan tegenover dat wat men wil bereiken. Toen de werkgroep van radicaal,
pacifisten nog niet. bestond, hebben wij voor het uitbreken van wereldoorlog
no»2 een jTrote pacif is^a^cjiebeweging^gehad t I*A*M*V« Toen wist die vereni« J
ging helefiaairnaït"gFS±6ntriHr^
wi"ldêT~Iiij wilde een samenle- |
ving waarin voor het bruut geweld geen plaats is. Andere dingen daar kon je
over discussieren, maar dat stond vast. En al wat men in die beweging en
daarom heen deed, moest dienen voor dat doel. Nu is dat minder werkelijk en
het komt wel voor dat je vrienden ontmoet, die ook aan de beweging, ook radicaal pacifist zijn en die zijn dat omdat zij voor de vrede zijn» Wel, het is
zo, die krijgen dan van mij vaak een heel onaangenaam antwoord. Wel eens zo,
dat ik zeg: je bent helemaal niet voor de vrede. Dat geeft een grote moei*
lijkheid en een grote spanning. Ik ben voor een leven, zo U wilt voor een
samenleving, waarin de mens groeien kan tot bewuste critische persoon en
daargoor zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk: dat de mensen die de oorlog verre willen houden, die de oorlog veraf schuwen, niet in het leger gedwongen worden om mensen te doden, niet in concentratiekampen en gevangenissen
kunnen worden opgesloten. Maar dat zijn allemaal dingen die niet alleen met
oorlog te maken hebben. *J>ok in tijden waarin geen sprake van oorlog is, kan
de staat mensen die zichzelf willen zijn in concentratiekampen opsluiten en
in gevangenissen stoppen en dan is er toch van oorlog helemaal geen sprake.
En daar gaat het nog niet zo zeer om als wel om de kwestie dat wij ons moe«
ten bezinnen waarom wij zo verschrikkelijk ontevreden zijn. En heeft U wel
eens bij Uzelf gedacht, waarom je toch zo erg kunt verlangen in je leven naar
van die kenmerkende sluitstukken en we hebben het allemaal ge had, vrind en, als
je zo klein bent, als je ouders je plagen als je ook eens zo groot bent.
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Dan dacht je,wacht maar als ik eerst maar op school ben en als je^H? school
bent,dan denk je: wacht maar als ik eerst maar eindexamen heb gedaan en
als jongmens met huwelijksmoeilijkheden dan zeg je s ja meneer,we hebben
wel moeilijkheden,maar als we eerst maar getrouwd zijn,dan gaat alles goed*
Dat is een heel menselijke trek. We zeggen allemaal: als het eerst maar
tijd is. «Ja,je kunt wel wachten tot je op school bent of tot na het
examen of na het huwelijk en we dromen ons een situatiewaarin de omstandigheden niet meer tegen ons zijn* Eenmaal groot,dan is het afgelopen*
Dan ben ik groot,dan ben ik volwassen,want die voortdurende strijd om de
volwassenheid,het begrip volwassenheid,die kennen we bij hele vertakkingen.
Eenmaal getrouwd,da t is de tijd van rust,van enkel maar hoop* Dat is in
lijnrechte tegenstelling met de veranderlijkheid,ik moet zeggen dynamiek
van het leven* En eigenlijk 'kennen we maar een zo*n toestand,principieel
en radicaal.,anders dan het leven,dat is de dood. Dat is de enige situatie
die nu net al die kenmerken adat van het leven* de zorg,de strijd,de be«
nauwenis. Maar daar de rust,de zekerheid* Nu is het helemaal niet ondenkbaar of verschrikkelijk moeilijk om te overwegen of niet bij heel veel van
dat vredesverlangen de bedoeling voorzit om van de moeilijkheden,de strijd,
de bezorgdheid af te zijn in een positie waarin dit allemaal niet meer is*'
En omdat er nu eenmaal in ieder mens een verlangen naar het niet zijn is,
mag ik wel zeggen dat dit in sommige mensen zeer schadelijk werkt» Het
gaat mij dan ook veel minder om die velen dan wel om de gelegenheid om te
werken,om te strijden,te veranderen,te groeien en als je het woord vrede
dan persé* wilt vasthouden omdat het in gedichten zo mooi staat,dan moet ik
zeggen dan moet het toch maar een hele actieve vrede zijn* Een strijdbare
vrede,een vrede waarin de mens werken kan en veranderen en ook wel wat om
mag keren opdat het onderste boven komt,het beste boven komt en het slechte onderin. Maar in ieder geval een situatie waarin het maximum van activiteit,van kracht,van mogelijkheid wordt gepresteerd. Dit gedeelte ter
overweging opdat in Uw kleine gemeenschappen g* altijd zult blijven werken
aan Uw ideologie van radicaal-pacifisme* Ben radicaal-pacifisme waarin dan
het accent minder op vrede moet komen te liggen* Wanneer we nu die grote
tegenstellingen zien die worden geschapen,dan lijkt het mij overbodig om
nog met woorden te zeggen dat hat militaire geweld,het geweld van de staat,
niet de cultuur kan beschermen» De cultuur was immers een deel van de
mens,een deel van de groeiende zich ontwikkelende mens en militaire belan**
gen zijn tegen deze vormende tend,enz,tegen deze groeitendenz gericht. Het
moet niet moeilijk zijn om te zeggen,aangenomen dat de cultuur moet worden
verdedigd,dat die cultuur is een deel van de wordende mensekijke p&rsoonlijkheid die men de voorwaarde moet stellen om te blijven groeien en dat
die voorwaarden verdwijnen in een situatie van oorlog en geweld. Maar dat
is nog maar klein. We moeten daarnaast ook overwegen,dat aan de totstand**
koming van die critisehe mens moet worden gewerkt en waar dat ontzaggelijk
grote werk moet worden aangepakt,want als radicaal-pacifist zult U daaraan
iets moeten doen» U moet andere mensen helpen. U moet ervan overtuigd blyven dat andere mensen denken als U* En U wilt hen en Uzelve beveiliging
brengen en nu is het daarbij uitermate belangrijk,wanneer U die werkzaam»
heden en die mogelijkheden van Uzelf dicht bij huis zoekt» Ik weet wel,dat
klinkt helemaal niat romantisch,maar daar gaat het niet om. Het gaat er om
dat we inzien,dat hat redden van d e cultuur zander geweld alleen maar een
activiteit van Uzelf eist* En als U dafcb nu heel plezierig vindt,dan wil ik
ook nog wel zeggen,dat dit ligt in Uw werkgroepen,in Uw kleine kring van
verwanten. Maar heel perse ligt te-1 zwaartepunt op de persoonlijkheid, op
de mens zelf en we moeten ons dus helemaal losmaken van de opvatting dat
| anderen die cultuur voor ons kunnen redden met andere dan gewelddadige mid) delen. Het is daarmede als ntt de strijd tegen de oorlog* Die kunt U alleen
1 maar zelf be slissen. Je moet niet zeggen: als alle mensen maar gingen diene
; weigeren,als allen maar g en munitie maakten,maar je moet vragen wat kan
l ik zelf doen*
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helemaal van je eigen houding in een situatie afhangt of de ande*-»
ren zich hun verantwoordelijkheid bewust zijn en of ze dat bewustzijn
in de realiteit kunnen verwerken,dat weten w e niet. Dat kunnen we alleen
hopen,maar zeker w e ten w, e niets* Het gaat er dus otn of de mogelijkheden
van de critische mens in onszelf worden verscherpt*en of wij nog een
milieu kunnen vormen waarin die menselijke persoonlijkheid kan groeien.
En nu is het wel tegrijoelijk dat te:t begin van deze activiteiten in het
gezin zelve moet geschieden. Die wrdediging >ande cultuur is niet al**
leen veel dichterbij gekomen,maar heeft direct be trekking op het gezins*»
leven. Ik heb dit al eerder beweerd toen ik U sprak over de autoriteit.
Dat het niet ging om de autoriteit van ik weet niet wie ergens in de
st/aat,maar van de overbeklemtoning van het teveel, aandacht schenken van
de autoriteiten bij ha t gezin* Maar nu komt er dus een hele groep van
activiteiten,van werkzaamheden, d ie alleen, maar te maken kan hebben met
Uw persoonlijke leven,in eigen milieu* Die som ik alleen maar,ik wil ze
hier niet bespreken,zo U dit wilt kan ik ze in de discussie behandelen.
Ik wijs dan op al die punten die in een ander verband menigmaal besproken zijn: het structueel veranderen van het gezin,waardoor er geen
sprake meer is van een vanzelfsprekende autoriteit van vader en moeder.
Een absoluut gelijkmaken van de posities van mannen,vrouwen en het ver<*
anderen van de posities van kinderen opdat die niet tweederangs bij de
ouders ten achter komen. Bereid zijn om het kind zijn ontwikkeling te
laten nemen die bij hemzelve past* ^ok afstand doen van d e neiging om
van Uw kinderen kleineyrij_denkers en kJLduae_, miljta4xls.1tj^..„ te. ...maken*
Vertrouwen hebben±n"*rïa~mlins"êl^
en in de r-uimtê zon**
der ze té persen in het keurslijf van Uw ideologie. Nu is dat. gelijkmaken van mannen en vrouwen wel heel makkelijk te zeggen zolang we zeggen:
dat betekent ideologische gelijkgerechtigheid en kiesgerechtigheid,maar
moeilijker wordt het als we spreken over erotische gelijkgerechtigheid.
Maar wanneer ik zou zeggen.» ja,maar die gelijkgerechtigheid die betekent
ook de ideologische gelijkgerechtigdheid,dan aijn de meeste mensen helemaal niet»....,dan hebben zij toch nog wel erg veel bel ang bij het
voortduren van de oude stumperige moraal. De kinderen moeten groeien
naar eigen zijn,naar eigen aard en dat is helemaal niet eeai eenvoudig
proces dat opgeven van de neiging om van een kind een evenbeeld te ma»
ken van onszelven,omdat nu eenmaal niet ieder mens iets van het verlangen weet dat in een kind bestaat. Hetgeen een kindertong voortbrengt is
nog niet hetzelfde als in de kindergeest voortleeft* Anderzijds zal het
niet zo gemakkelijk zijn om afstand te doen van de moraal,van x3e normen
van ha t la.yen en ik moet het nu herhalen de cultuur en het totaal van'
die opvattingen buitent»« en worden we allemaal toch voortdurend gere**
geerd door een stukje economen die mat de godsdienst dwepen. Nu valt het
niet mee om daar vanaf te komen,maar op grond van ons eigen inzicht,op
grond van onze eigen, redenering, onze eigen redelijkheid, ons oud geloof
en moraal,is de kans er wel* Ik ben niet gekomen om te vertellen dat het
al zover is,maar d at het mogelijk zou zijn,-mogelijk ter redding dus van
die mensen. Persoonlijkheid is in feite een scheppen van de voorwaarden
waardoor de mens tot zichzelve,tot bewustzijn,menselijkheid en volwas*»
senheid kan komen. Ik hoop niet dat U danzegt ja,dat is danwei baiten«
gewoon veilig en dat U min of meer teleurgesteld zegt* ja,ik had liever
gewild dat U voor alle mensen een taak had gehad. Maar dat heb ik ook
precies gedaan, het is e en taak voor alle mensen. Maar U kunt dus per s l
niet ^ian z-eggen: dit moet je doen of dat ze dat moeten doen,er bestaan
geen voor schriften voor. Dit zijn alleen maar dingen die U bij Uzelve
kunt overwegen en waarvan U zich af'kunt vragen s zou ik daar nu iets
van in mijn eigen kringetje kunnen terechtbrengen» Het is dus niet
beide handen vol,maar htt is iets om over te denken en ik hoop dat Ü
Uzelf zult vinden.
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Me discussiant (onbekend)-:
MIk zou graag iets willen weten over bat begrip staat. Er is eigenlijk
nog nooit een inleider geweest die nu eens verklaard heeft wat of precies de
staat is* De voorgeschiedenis is wel verklaard,doch de vraag blijft: maar wat
is nou precies de staat ? In de pauze had.ik er een gesprek over,maar per
saldo zijn wij de staat,wij vormen de staat. Sr wordt gewoon van gezegd:
kijk eens de staat zegt het allemaal,ja ten dele waar. Kijk eens,we hebben
ook met organisatievormen te maken en dan mag de Heer Nabrink zeggen: we moeten bij onszelve beginnen,maar daarmee zijn we er niet. Het is eigenlijk pre»
cies hetzelfde als men vroeger in de arbeidersbeweging hoorde zeggen: als de
arbeiders een betere schoolopleiding zouden krijgen,niet alleen de lagere
schoolopleiding,maar ook de M«U.L*0.,de H.B#S.,dan krijgt de staat,de samen*»
leving een heel ander aanzien. Wij,de vroegere arbeiders/hebben gedacht,dat,
als de a rbeid erskinderen een betere schoolopleiding krijgen,vooral de socialistische beweging daarmee gebaat is.He t spijt me om het te zeggen,maar zo
is hst niet geweest,want zeer waarschijnlijkIjl. 1Bt.ra^l^tiU.teEJBLSA.--flUl
in ge gaan, maar socJLajJysJjjifih^
moet ten opzichte van
"
b«eié# gegeven "word en. De inleider heeft
wel verteld over heet gevaar van d e staat, maar laat hij nou eens precies ver»
tellen wat of de staat is» Want het zijn niet direct de mensen die ons daar
naar beneden halen, die onze persoonlijkheid knakken, maar tiet is de organisa*
tie en wel de meest perfect doorgevoerde centralistische organisatie, waar
tegenover staat de federalistische organisatie, de organisatie die eigenlijk
het meest aanpast bij het volk, bij Se federatie en ha t zou dus wei goed zijn
als ha t verschil tussen die centralistische organisatie, hè t gpvaar voor toe»
passing en de meer scheppende en practische organisatie die in het federalis*me belichaamd ia tot uiting gebracht werd. Dat is naar mijn mening wel bat
meeste wat w ij op het ogenblik nodig hebban en dat wij moeten kennen. Inder»
daad, het grootste gevaar dat schuilt in de staat, de wijze hoe het komt, dat
de staat die macht te ef t gekregen*"
2e discussiant (onbekend)*
HNabrink heeft vanavond een paar maal gezegd: wij «radicaal-pacifist en, Dsat<
maar dat kan ik niet helemaal onderschrijven» Ik vind de radicaal» pacifistische beweging geweldig sympathiek en ik heb de tijd dat. ik heb mogen leven,
bew'sjut leven bedoel ik dan^aiktijd met zeer grote belangstelling de beweging
gevolgd, niet alleen op een af stand, maar ook door medewerking» Maar dezelfde
teleurstellende indruk die ik. al tijd heb gevoeld is ook vanavond weer bij
mij bovengekomen» Principieel heeft Nabrink natuurlijk volkomen gelijk wan*»
neer hij de persoonlijkheid en de ontwikkeling van d e persoonlijkheid op de
voorgrond stelt, maar ik vraag me alleen af , als dat niet gebeurt volgens de
weg van organisatie , van massavorm,van machtsvorm, ik vraag me af en dat heb
ik me altijd af gevaagd zolang ik de Radicaal-pacifistische te weging ken: hoe
zal dat gaan. Nu heeft vanavond Nabrink het gezin op de voorgrond geplaatst.
Inderdaad dat is min of meer een nieuw gezichtspunt, al thans bij vroeger ver«
geleken. Ik kan, als ik me vergis dan wil ik dat graag terugnemen, maar dit is
in elk geval e en m eg die gewezen wordt, fin die niet bepaald gaat in de rich*>
ting van openbaarheid en massavorming* En daarom zou ik aan Nabrink willen
vragen: is hij er nu wel zo zeker van, dat wanneer we nu a!3s maal maar per»
soonlijk ons best doen, dat we dan dat, laat ik sterk zeggen, dat heerlijke
leven bereiken. Als Ie t waar is dat Marx een klein beetje gelijk heeft gehad,
dat de staat verdwijnt bij de/ontwikkeling van de samenleving in socialistisch
zib,dan zal het alleen gebeuren door d e machtsvorming en waar die machtsvor«
ming op de voorgrond treedt, daar wordt hetmij niet duidelijker hoe dat gere»
geld kan worden en aangezien ik er te lang in stel om te weten of we verwacht
ten kunnen of dit resultaat heef t, vind ik het toch wel zo rustig of wel zo
Zie blad
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aanbevelingswaardig om met overneming van al de terminologie cfie door
.Nabrink gebruikt wordt i n d e kwestie van d e persoonlijkheid, een andere .
weg in te slaan,dat is de weg van desorganisatie,de weg van de machte*»
vorming. Ik dank U"»
,
3e discussiant (vrouw - onbekend)*
"Het gaat hier over een nieuw bezinning van oude,aloude idealen»
Niet alleen de toepassing op het leven vanalle dag,ons eigen leven,
maar ook op onze samenleving. Wanneer we netplan hebben op deze weg
voort te ££ian,tot samenbundeling te komen,daa lijkt het mij goed,dat
richtlijnen gegeven worden om tot dit resultaat te komen".
Kabrink*
"Ik ben dankbaar voor de opmerkingen die gemaakt zijn,maar vele
daarvan zijn voor onze discussie niet van-waarde,want hè-:t kernpunt is
toch,dat de staat e en machtspositie is gaan innemen en dat de staat
grote invloed heeft op het menselijk leven* Wat kan ik bedoelen met
staat V Staat kan betekenen de stand van zaken op een bepaald ogenblik»
Dat is de eenvoudigste afleiding van het w oor. d staat. Wanneer we nu in
andere zin spreken,dan zou men kunnen zeggen: staat is dat organisme
van d e mensen dat geregeerdjd oor bepaalde politiek-economische \e.rhoudic
gen (regionale) ga oe enschappen in stand houdt en eigenbelangen van
die gemeenschap dient» Verder kunt U zeggen: in de staat, d ie weinigen
kennen,vinden we een staat met als politiek-econoraisch systeem: kapitalisme» Ben dienstbaarheid dus van het kapitalisme en bereid de andere
belangen daaraan op te offeren. Nu zouden we daar nog heel lang over
kunnen spreken en ik vind let ook wel erg belangrijk,maar dat heeft
HE t bet thema van vanavond heel weinig te naken. Inderdaad heeft deze
kapitalistische staat sterke centralistische tendens.maar wanneer ü
zegt: de toekomstige mensengemeenschap zoals U die zich voorstelt,zoals
we een meer federalistisch karakter moeten hebben,dan hebben we een
aanvaardbaar standpunt, omdat weddan een aantal gevaren van te t centra**
lisme die Ü kent,kunnen onderkennen. Hoewel we er aan moeten denken,
welke eisen het federale organisme en mensen en groepen zou stellen
voordat men aan die eisen zou kunnen voldoen* Maar nogmaals: het komt
mij voor,dat dit toch wel een zijpad van d e discussie ia* «Ja,U zegt
dan,door rat onszelf te beginnen zijn we er niet,nee,waar schijnlijk
niet* Maar U moet eerst vragen: waar willen we komen,waar willen we
zijn* Maar ik heb gesteld: ik wil naar zelfstandig volwassen wordende
mensen in een gemeenschap waarin zij de gelegenheid vinden tot een
groep* Wil dat nu zeggen dat wij beiden beperkt blijven tot een bij ons
zelf beginnen ? Nee,omdat er in een gemeente zoveel van buitenaf ge«
dacht wordt heb ik voor de ga woon te namelijk om extra sterk te aeeen»
tferen dat er in onszelf begonnen moet worden. Omdat ik meende te con*
stateren dat w ij helemaal niet opschieten met te eisen dat die dit en
die dat zal doen ter verbetering van d e wereld* Ik wens nu zeer na«
drukkelijk dat wij ter verduidelijking ran ons socialisme in ons zelf*
bij ons zelf te ginnen«Dat dat niet te t begin en het einde is,dat heb ik
niet gezegd en ook niet bedoeld» De zichzelf vindende,aan zichzelf
werkende mens blijft in de gemeenschap werken aan zijn ideaal en houdt
zich niet alleen bezig met # volg trekkingen. De mens is geen losge»
weekt wezentje,we kennen de mens alleen maar als een sociaal verschynsel en wat het doet of beweegt,beweegt het geheel. Over d it onderwerp
zouden we Jang kunnen discussieren» U zegt dan wel de arbeiderskinderen
zijn cultureel beter en socialistisch slechter,maar daar ben ik het niet
mee eens. Ik ben het helemaal niet met U eena,maar waarschijnlijk heb ,
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ik ook niet zoiets concreets van die kinderen verwacht. Ik ben al heel te«
vreden wanneer iemand tegen mij zegt: de jeugd van tegenwoordig is nuchter
en critisch,ze geloven niet meer in de romantiek, ze zijn dit en ze zijn
dat. Maar weet U dat dit veel belangrijker is dan dat vage, dromerige, roman*
tische gespeibel van voorbije perioden toen we ik weet niet wat allemaal <
waren en van die grote dingen deden en toch zo weinig hebben gepresteerd.
Wanneer het nu eenmaal naar mijn begrip gaat, dat de kinderen zelfstandiger
en critischer worden, minder romantisch en meer vatbaar voor de grote leuzen
dan moet ik dat nu wel even zeggen: ze zijn cultureel, wat betreft parate
kennis zijn ze beter. Ineen aantal facetten stellen ze ons grote mensen
teleur, dat is hun goed recht. Wat zij van dew ereld zullen maken weten we
nie t r wat wi j ervan gemaakt hebben we t «ajkJLJMÜÜUüfcJUi •**» om de*e dingen
moeten we gaart deiïklinVSaTlfe niet believen te komen in onze beweging kunnen w e ze niet kwalijk nemen* Een beweging waarin wij ons wel bevinden,
omdat wij ons in onze te weging thuis gevoelen «daar omtrent behoef ik ü niets
te -vertellen» Dat onze beweging IK t tehuis zou zijn voor jonge mensen 9
zij moeten zelve hun wereld, zij moeten zelve hun organisatie,hun richting
vinden en als het gaat in een richting waarvan wij ook gedroomd hebben dan
zal hst ons plezieren, doch als het niet zo is dan moeten we er in berusten»
Tenslotte w il ik nog e en woord richten tot U als radicaal- pacifist en.
Nodig is voor alles organisatie, massa-machtsvorming. Men merkt het niet.
Ik geloof dat dat een overschatting is van de beste kennis van de massa en
dat hoe meer ïï aegt "massa*1, G ook moet zeggen H macht", "overhe er singM« U
heerst nu eenmaal het makkelijkste over die mensen van d e werkzame stand,
mensen die nu eenmaal vatbaar zijn voor goede woorden, weinig eritisch,
kneedbaar en leidbaar* Ja, U wilt e-en mens,leidbaar in massa- organisatie s
en ik wkl dat eigenlijk niet* U denkt aan grote partijen waarin ze steeds
betrouwbaarder zouden moeten warden: betrouwbare SDAP»ers en PvdAers,be«
trouwbare communistische partijen. Ik preek afstandmvan dat soort machts«
vorming en vind dat daarvan niets kan komen. Wel beoog ik, dat grote poli»
tieke verandering zonder machtsvorming niet kan gebeuren, maar ik geloof dat
dat het begin en einde van de persoonlijkheid zal zijn. Ik geloof dat de
zich bevrijdende bewuster w ordende mens ook die nieuwe organen kan scheppen
en tijdig behoefte zal vinden om ze door massa*9 en partijvorming af te
dwingen» Dat die ontwikkeling een andere yal zijn dan die we kennen geloof
ik ook. Een ontwikkeling waarin de ene groep per si de andere groep wil
overheersen om allerlei politieke stellingen (kracht) te ontwikkelen* «Ta,
ik heb over de aard van het socialisme zo mijn eigen idee, maar ik geloof
zeer z eker dat het daar begint en dat het heel perse niet kan beginnen over
1000 jaar, maar dat, het socialisme een aangelegenheid is van de tegenwoordi*»
ge mensheid» Ja, dat bevelen van de staat, zoals Marx inderdaad gezegd heeft,
dat hebben wij bij die Marxistische problemen in de Sowjet Unie ge zien. Ik
geloof dat dat een theoretische fout is, dat dat niet kan afsterven» Het is
wel denkbaar dat een situatie van overschatten van de kracht in ontbinding
is overgegaan, maar zodra je begint om hem te consolideren, kan je toch niet
verwachten dat die af zal sterven. De; poging om de staat te laten afsterven,
te laten verdwijnen uitte zich in het instellen van radenorganisaties en
ik moet zegg&n dat na het verdwijnen van de grote staat,, er geen enkel
rechtvaardig vertrouwen meer was in het vanzelf afsterven van de staat
ten opzichte van het socialisme. Die amidêre weg dan, die van de grote par*
tijen, de kerken van de staat en van de m£5htige organisatiegdat is de weg
die misschien kleiner is maar diepar ingrijpt op de mensen. Hoe die weg is
kan ik niet beantwoorden, ik ben ook geen profeet en ik heb dit niet gezegd
vanavond als een propagandarede. Ik heb het niet gezegd om U te verwijderen
van de gemeenschap in het algemeen. Ik zal al tevreden zijn als U in uw
werkgemeenschap of werkgroepen deze punten ai 1 1 gaan bestuderen. Inderdaad
heb ik ook gezegd: begin in het gezin, want als ik had gezegd: begin in de
club of vereniging dan is te t vrij ge makke lijk, wan t dan komen we een keer
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in demeek bijeen,maar juist het begin in het gezin is het moeilijkste en
het belangrijkste* Als je morgenochtend als vader aan de ontbijttafel
tegen je kinderen zegt: hou nou toch eens je mond wa nt vader spreekt,
dan is dat al fout,want de kinderen hebben gelijk recht van afreken,
(gelach). Ik bedoel dat het erg moeilijk is te beginnen waar de gewoonten»
anders zijn. Voorzitter ik ben dankbaar voor Uw geduld en ik hoop dat ik
mijn gehoor heb kunnen bevredigen (applaus)*
De voorzitter dankt Nabrink voor hè t gesprokene en noemt de avond
zeer,geslaagd. Vervolgens spreekt hij nog een propagandistisch woord waarin hij opwekt tot werving van leden voor de afdeling Haarlem van de Radi«
c'aal Pacifisten*
l? Januari 1952.

Aan het Hoofd van de B*V*D»
Javastraat 68*
Den Haag*

Verbinding:31.

28

Februari 1952.

Onderwerp:Openbare vergadering van de
afdeling Apeldoorn van de
Algemene Nederlandse Vredes Actie
op 26 Februari 1952 in hotel
"Zeelandia".Hoofdstraat alhier.
Spreker:D.VAN BENTVELD,Rotterdam.
Zaalcapaciteit:65
Aanwezig:26 personen.

(

V -

Op Dinsdag 26 Februari 1952,te 19.45 uur werd in
hotel 2eelandia,Hoofdstraat alhier,een openbare vergadering belegd door de plaatselijke afdeling van de Algemene
Nederlandse Vredesactie.
Te 20.- uur werd de vergadering,die door 26 personen werd bezocht,geopend door de voorzitter van de afdeX f ling,ds.WIEGER HOLWERDA,geboren te Oostdongenradeel,2
Augustus 1903,wonende Huygenslaan 3 alhier,die met een
AJ kort woord de spreker D.VAN BENTVELD,hoofd van een UI/0school te Rotterdam,introduceerde en hem meteen het
woord gaf.
De spreker die als onderwerp had:Wilt gij vrede,
bepeidt U ten vrede,ving zijn betoog aan met een citaat
van professor HUTZING-A "wij leven in een bezeten wereld".
Aan.de hand hiervan schetste hij de thans bestaande
verhoudingen,waarbij hij de bewapening sterk veroordeelde)
Men leeft niet raeer met de leus:wilt gij vrede,bereidt U ten vrede,doch wilt gij vrede,bereidt U ten oorlog.De bewapeningswedloop en andere oorlogsvoorbereidingen zijn niet geschikt een rustige bestaanszekerheid
te scheppen,integendeel,zij zaait angst,onrust en vrees.
De nadruk werd door spreker gelegd op het beginsel
van de ANVA,dat oorlog misdaad tegen de mensheid is.
Hij kracht een eresaluut aan de dienstweigeraars,die
^ oia werkelijk eerlijke principieë'le redenen de militaire
dienst hadden geweigerd.Eij noemde het de roem van de
AlfVA en van Kerk en Vrede,dat zij zich het lot van deze
mensen aantrokken.Tegelijk merkte hi-j op,dat er aan de
Dienstweigeringswet nog heel wat dient te worden verbeterd.
Spreker stelde ALBERT SCHWEITZER als voorbeeld van
de dienende mens,in tegenstelling''tot "hen, die een gewapende vrede propageren,alleen om er aan te verdienen.
Er aas geen geld,om de hongerende bevolking van
Azië' te helpen.Daarmede heeft de wereld haan doel gemist,
want de Aziatische gebieden zijn thans vrij toegankelijk
voor het communistische stelsel.De strijd tegen het communisme is alleen te winnen op het rijstveld en niet op
het slagveld.ïTu kunnen wij het communisme niet de baas.
Spreker had diep respect voor ieder,die daadwerkelijk de vrede,zov-'el in oost als in west,propageert en hij
noemde in dit verband ds.NIEMb'LLER.
Voorts waarschuwde hij tegen een te eenzijdige voorlichting in de pers,want,zo zei hij,als men een bepaald
bericht in de verschillende bladen leest,dan zal men tot
de conclusie komen,dat het met ée juistheid van de berichten niet zo nauw wordt genomen.

2
Aan het slot van Zijn betoog wekte spieker op toch
vooral propaganda voor de vrede te maken waar dit maar
enigszins mogelijk is.Hij wees op de belangrijkheid van
z.g.huiskamerbij eenkomsten en hij beval aan dergelijke)
bijeenkomsten ook hier te organiseren.
Hij vestigde nog de aandacht op het in oprichting
s zijnde Dienstweigerings-documentatiebureau te Amsterdam,
X* l waarbij hij de naam noemde van NICO VERKRUIZE.
Na de inleiding volgde nog een korte gedachtenwisseling,waarbij echter geen nieuwe gezichtspunten naar
voren kwamen.
Te 21.30 uur werd de vergadering met een dankwoord
aan het adres van de spreker,door ds.HOLWERDA gesloten.
Er werd een collecte gehouden om de onkosten van de
vergadering te kunnen bestrijden,
"einde".

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
te

'sG'RAVENHAGE.

r_ei"c; Jtaaica^x -racmsTisciie werkgroep
in de A. N. V. A.

T3T

*/-**** VEtmïOÜï/EbJL JA.
Geen bijlage(n)
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Verslag van -de openbare vergadering der Radicaal Pacifistische Werkgroep in de A. N. V. A . , afdeling Aalsmeer, gehouden op Maandag 10 Maart 1952 te
Aalsmeer,in het verenigingsgebouw " De Oude Veiling,"
aanvangende 8.00 uur, n.m.
Zaalcap aci t ei t; ongeveeï? 50 personen.
Aanwezig:

10 personen, waarvan 4 vrouwen.

Spreker;

Ge Habrink uit Amsterdam met als onderwerp " Levenshouding dienstweigeraars1.1

Spreker llabrink kon direct met zijn speech
beginnen, omreden de voorzitter niet verschenen was.
Het verv/onderde spreker in het geheel niet
dat er zo weinig belangstelling was voor deze vergadering. Volgens hem, stond de Werkgroep nog in de kinderschoenen en zoudsn resultaten pas na vele jaren bereikt
worden. ,
j
Het was, zo zeide spreker, niet gemakkelijk j
om de levenshouding van de dienstweigeraar maar eens
even voor te schrijven. Eerstens, waarom is een jongemd
dienstweigeraar ? Is hij dit uit principe of is het een
zekere angst? Of voelt hij inwendig te moeten weigeren,
dochickan, wanneer hij eenmaal voor de commissie van onderzoek komt te Den - Haag, geen voldoende motieven aan
voeren, waardoor hij de heren aldaar kan overtuigen.
Met het alleen niet willen komt iemand er niet. Er is
nog veel meer nodig, aldus spreker.
Wees echter ook niet bang voor verschillende
autoriteiten, zoals God of goden, de Bijbel, de Politie
en dergelijke, want deze zijn alleen machtig door hetgeen achter hen staat.
In -de meeste gezinnen wordt het er met de paplepel ingegoten dat men voor de Politie ontzag moet
hebben. Waarom,- zo zeide spreker. Onze kinderen moeten
we v>an jongsaf aan inpompen niet bang voor autoriteiten
te zijn. Wij moeten ze de vrije opvoeding voorstaan.
Als ze dan eenmaal met twee benen in de maatschappij komen te staan, behoeft men niet bang te wezen dat deze
kinderen bleu of teruggetrokken zijn.
Een enkele mens kan het van de Staat ook win
nen. Staat is niet anders dan handhaving van het kapitaal, volgens spreker.
Het ia toch te bespottelijk, zo zeide spr.,
dat een jongen uit een burgerlijk gezin, eenmaal het
soldatenpak aangetrokken hebbend, van een doodgewone
sergeant de opdracht krijgt om zijn moeder dood te schrë
ten, hij dit ook doen moet. Daarna kan deze jongen zich
verantwoorden met al de gevolgen van dien. De laatste
wereldoorlog heeft ons genoeg doen zien.
Dat wil echter niet zeggen dat de Staat ziek
is. Integendeel, de 'mensen zijn ziek. Want de Staat immers wordt gevormd door de mensen. Psychologisch is geconstateerd dat bijna alle mensen ziek zijn. Er moet
meer distructiedrift zijn. Verzet tegen oorlog houdt niet anders in dan " ongeschikt zijn ".
Dit

t

s

Dit is in liet kort de speech van spreker Nabriric
weergegeven.
Ongeveer 15 minuten pauze werd er gehouden en
daarna werden nog emige onbelangrijke vragen gesteld.
De vergadering werd beëindigd om ongeveer 21.45
uur en had een ordelijk verloop.
,
Aalsmeer, 25 Maart 1952.

-1952Gezien en doorgezonden»
Amsterdam,
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RAPPORT van D.
Betreft:

J .J, Redmei.ier.

Bijgaand rapport ontvangen van de C.P.D.

•o

D07/I, 9 April 1952.

AFSCHRIFT
WINSCHOTEN, 8 April 1952
GEMEENTE-POLITIE
WINSCHOTEN

No„ 1.755.65/669
Onderwerp: Inlichtingen betr. J.J.REDMEYER.

Of KAART
ACD/

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw
schrijven No.63050 d.d. 28 Februari j«i* en onder terugzending der daarbij gevoegd.e antecefcfentenlijst heb
ik de eer U het volgende te berichten.
Jurjen Jan REDMEYER, geboren 26 Juli 1930 te
Winschoten, wonende te Winschoten, Bovenburen 239,
woonde vanaf zijn geboorte tot 17 Januari 1949 te
Winschoten, op welke datum hij werd afgeschreven naar
Zaandam. Sinds 22 September 1949 woont hij thans
wederom te Winschoten.
De vader van betrokkene is genaamd Berend REDgeboren 6 Januari 1899 te Winschoten, van beroep
bankwerker, wonende te Winschoten, Bovenburen 239 en
, v. t de moeder'Janna SCHUUR, geboren 22 Augustus 1902"" t e
|CMFinsterwolde.
,
~~^
™~—

.

Na het Mulo-diploma te hebben behaald is hij in
het laatst van 1948 enige maanden als kantoorbediende
werkzaam geweest bij de N.V.J.L.Robertus1 Zaadhandel te
Winschoten. Daar hij, naar de mening van zijn vader,
niet genoeg verdiende, heeft hij hier ontslag genomen»
Volgens deze werkgever was er niets op hem en zijn
werk aan te merken.
Vanaf 5 October 1950 tot 31 Januari 1952 heeft
hij als soldaat gediend bij het Ie Reg. Verbindingstroepen.
De vader, genoemde Berend REDMEYER; is een felle
anti-mll i t grj. p t en vermoedelijk a a '^gSJaJ- Q *An h-t J -dfi.
"werk,groe_£ Rj^djLjy^XJitecifisme'". Ëëih broer van betrokkef.|"n^Tgeïïaamd~" Simon jlir^en^EgJMEYER, geboren 13 April
1929.te Winschoten, is eveneens vermoedelijk j-idvan de
"Werkgroep Radioaal Pacifisme" en kan worden beschouwd
a~Ts diensWeqgë^raar"llït politieke overwegingen. Op 28
September 1946 heeft hij te Winschoten gesproken op
een protestmeeting tegen de uitzending van militairen
naar Indonesië. In verband hiermee is destijds procesverbaal tegen hem opgemaakt terzake opruïng.

AAN

-Bij-

de Heer Directeur van de Centrale Personeelsdienst
Bezuidenhoutseweg 15
1s-GRfiyENHAGE
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Bij dit onderzoek ia niet gebleken dat zich
ten opzichte van Jurjen Jan REDMEYER moeilijkheden
hebben voorgedaan met de militaire dienst.
Blijkens bekomen inlichtingen zijn zowel de
ouders als Simon Jurjen en Jurjen Jan, anarchist. De
moeder, Janna SCHUUR, komt uit een anarchistisch gezin
en door haar is ook de vader, Berend REDMEYER, anarchist geworden.
In tegenstelling met zijn vader en zijn broer
Simon Jurjen is Jurjen Jan meer passief. Omtrent zijn
politieke gezindheid laat hij zich dan ook weinig
uit en hij maakt zich hierover ook niet druk.
Behalve da.t in 1946 proces-verbaal is opgemaakt
tegen Simon Jurjen wegens opruïng, is op politioneel
gebied niets ten nadele van het gezin REDMEYER bekend.
Voor zover bij dit onderzoek is gebleken is geen
der leden van het gezin bij de een of andere vakorganisatie aangesloten, of aangesloten geweest.
De Inspecteur van Politie,
w.g. S.P.M.GOOI.

I'.D.KROMMSNIE.

No. G 5"Ö5

.

VERgROUWiSLIJZ.
Krommenie, 6 Huni 1952

Onderwerp: P.Vels
£6rr Exempl. ll Vredesactie" l
en H. Huls t ""20 exemplaren.
.Betrouwbaarheid bron: Betrouwbaar. (Berichtgever Nico.)
J uistheid gegeven: Verkregen door eigen waarneming
van berichtgever.
Bijlage: l informatie kaart van P. Vele.

in de periode van l Januari 1952 tot en met 10 April
1952 is door Berichtgever waargenomen dat do er P.Vels regelmatig
36 stuks van het blad "Vredesactie", orgaan van de Algemene Nederlandse Vredesactie,(ANVA) ontvangen werden. H.Hulst ontving regelmatig in die periode 20 stuks van dat blad.
\e bladen wa
nagegaan kon worden voor wie zij uiteindelijk bestemd waren*
Over enige tijd zal gecontroleerd worden of het gegeven nog
juist is.
üver de persoon van P.VeIs is hier weinig bekend. Personen
in z i j n omgeving woonachtig schfttsen hem als een persoon die altijd
aan het werk is, ook thuis. Op_politiek gebied of voos- een vereniging zagen zij hem nimmer aotiei.
H.Hulst is een actieve c om mini e t en alszodanig voldoende bij
U bekend.
Enige openlijke activieteit van de ANVA is te Krommenie tot
nu toe niet waargenomen.
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\ f Personalia:
3A V E L S, Pieter.
V geb. 24 Mei 1906 te Middelie ( N H ) ,
nationalitiet: Nederlandse,
godsdienst: geen,
beroep: timmerman in de bouwvakken,
adres: Krommenie, Militairèweg 142,

op l Mei 1930 te Broek op Langendijk gehuwd met:
E N G E L , Aa/je,
geb. 26 Jdaart 1909 te Broek op Langendijk,
nationaliteit: Nederlandse
v godsdienst: geen,
z'onder beroep.
Andere woonadressen van het echtpaar Vels «ijn niet bekend.
i H ü L .S T, Hermanus
geb. 4 Februari 1924 te Krommenie,
beroep: schilder,
adres: K rommftnie, üonnelaan (woonwagen).
(Deze persoon is reeds bij U bekend)

