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KORT VERSLAG van de op 29 Mei 1952 te Dor-
drecht in gebouw "Americain" gehouden openbare
vergadering van de "Dordtse Vredesgroep" (aange-
sloten by de A.N.V.A.).

/f Voorzitter: Pieter Johannes van MEURS, geboren te
Amsterdam, 17 .J2*1910, wonende te Dordrecht.

leyer, wonende te Amsterdam.
150 zitplaatsen.
50 personen,
aandachtig,
vrij.

|Spreker: J.
Zaalcapaciteit
Aanwezig:
Stemming:
Toegang:

Van Meurs opende de vergadering en verklaarde voldaan te
mijn over de opkomst, welke boven zijn verwachting was. De Vre-
desgroep vindt, aldus Van Meurs, veel moeilijkheden met het
plaatsen van aankondigingen in de couranten, zij wordt in haar
berichtgeving gehandicapt. Zij krijgt veel eritiek in de pers.
Een aankondiging van een rokerswedstryd vindt in de pers een
beter onthaal dan een aankondiging van een vredesbeweging. De
Dordtse Vredesgroep stelt zich niet in alle opzichten achter
De Derde Weg, doch spreker ging hier niet verder op in, daar
hij het woord wilde geven aan Meyer uit Amsterdam, die zou
spreken over "Positieve doelstellingen en middelen van de Vre-
desbeweging De

, ---
Mayer merkte o. m. het volgende op:
"In de Vredesbeweging "De Derde Weg" sluiten zich de men-

sen aaneen die de vrede voorstaan en begeren. De mensheid wordt
verontrust door de toespitsing tussen Oost en west. Men wordt
dan voor de keuze gesteld tussen deze twee te kiezen. De Derde
Weg wil deze keuze niet, maar vry en objectief oordelen. Vogels
van diverse pluimage sluiten zich bij de beweging aan, bezield
door één gedachte: de vrede. Hadio en pers bemoeilijken een ob-
jectief oordeel, en een en ander moet onherroepelijk uitlopen
op een derde wereldoorlog. Socialistische bladen, zoals Het
Vrye Volk en Parool propageren bewapening, een Schermerhorn en
een Drees voeren oorlog, of laat ik liever zeggen: twee poli-
tionele acties in Indonesië, zij trokken zich niets aan van de
Verenigde Naties, en momenteel zien wij hetzelfde weer in Tunis,
waar Frankrijk zyn acties voert.

Ik las onlangs een stukje in Parool over een door de Ko-
ningin tijdens haar verblyf in Amerika gehouden lezing. De eri-
tiek, die in dat stukje naar voren kwam, zou, zo zij door een
uiterst links blad -~- zyn geuit, als majesteitsschennis ẑ n
aangemerkt. Zy hadden in die lezing tevergeefs gezocht naar een
vastberaden uiteenzetting ten opzichte van Nederland als lid
van de NATO; de Koningin had te weinig gesproken over bewape-
ning. Merkwaardig: Parool, een blad van een partij die vroeger
ontwapening voorstond, werkt nu de bewapening in de hand. Wij
kunnen ons verenigen met wat de Koningin in haar rede naar vo-
ren bracht, namelijk vrede tussen de volken in de wereld. Ove-
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rigens moet ik zeggen, dat wij principieel de Koningin niet
verder op haar weg kunnen volgen.

De koude oorlog zoals deze nu gevoerd wordt, moet on-
herroepelijk leiden tot een derde wereldoorlog, het ergste wat
ons kan overkomen. Ik vroeg onlangs een Nederlandse soldaat
over zijn mening ten opzichte van Engeland in een derde wereld-
oorlog. Hg was van mening, dat van Engeland niet veel meer
over zou blyven dan een radioactieve moddervlakte. Denkt U in,
dat Nederland het slagveld zou worden; het zou volkomen ver-
nietigd worden. Denkt aan Korea. De Amerikanen vernietigen op
hun doortocht alles en bombarderen de zaak plat om hun troe-
pen te sparen. De bevolking echter, zowel de Noord- als de
Zuid.Koreanen, moeten de rekening betalen die Oost en est
elkaar daar presenteren. Denkt U in een bezetting van Neder-
land door de Russen. Dat is nog erger dan een bezetting van
de Duitsers. Deze hielden zich, ondanks hun barbaarsheden,
nog aan bepaalde lijnen. Maar wij weten dat het Aziatische volk
voor een groot gedeelte een primitief volk is en daarom moe-
ten wij een bezetting door de Russen niet te licht achten,

De Derde Weg zoekt een wetenschappelijke oplossing om
aan de koude oorlog een einde te maken. Zy wil komen tot eco-
nomische samenwerking. De Derde Weg verfoeit elk wapengebruik,
en verwijst naar de middelen zoals de Quakers bijvoorbeeld ge-
bruiken. Geleid door en verantwoord jegens hun beginselen,
gaan zij hun gang. Ook de -^erde Weg overweegt zijn houding onaf-
hankelijk van Amerika en Rusland. Niet elkaar deschuld geven
en doorgaan met bewapenen, maar een oplossing zoeken in we-
tenschappelijke zin, niet met wapengeweid.De onlangs in Rus-
land gehouden internationale economische conferentie is daar
een voorbeeld van. Amerika waarschuwde de regeringen van di-
verse landen niet aan de conferentie deel te nemen. Mij is
echter gezegd, dat ook Amerika aan de conferentie deelnam.
En de voorgestelde economische samenwerking tussen de grote
mogendheden zou een einde kunnen zyn van de koude oorlog. De
Derde Weg zoekt in deze zin een oplossing. Wij moeten geen
Stalinisme zoals in Rusland, het lidmaatschap van de commu-
nistische partij is onverenigbaar met dat van de Derde Weg,
wij moeten geen kapitalisme zoals in Amerika, maar een samen-
werking op een goede grondslag."

Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het s tellen
van vragen. De voorzitter wees er op, dat het niet in de be-
doeling lag in debat te gaan. Bij de beantwoording van deze
vragen kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar voren.

Bij de ingang van de zaal werd gecolporteerd met het
blad "Kerk en Vrede" (propagandablad van de &eloofsgemeen-
schap van Christen anti-militairisten), met het blad "Nieuwe
Wereld" (orgaan van de Socialistische Unie), met het blad
"Recht voor Allen" (sociaal-anarchistisch weekblad) en met
anti-militairistische brochures.

Een aan de uitgang gehouden collecte, ter bestrijding
van de kosten van deze avond, bracht ongeveer f1.5.50 op.

Aan de Heer Hoofd van de ., , ü. ,. _ . ._„
Binnenlandse Veiligheidsdienst Dordrecht, 6 Juni 1952.

te 's-GRAVENHAGE.
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Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-GRAVENHAGE.

A?
/Naar aanleiding van uw schrijven dd. 15 November 1951»

no. 122764, heb ik de eer ü mede te delen dat de in het be-
richt in "De Waarheid" van 23 October 1951 genoemde "Meu-

.yring" identiek geacht kan worden aan Eppo Emmo MEURSING,
{/geboren 29.12.1894 te 's-Gravenhage, arts, wonende 'Tohan de
Wittstraat 39 te Dordrecht. De naam Meuring komt in het Be-
volkingsregister te dezer stede niet voor.

Betreffende genoemde Meursing is het navolgende bekend.
Betrokkene was reeds in 1947 medewerker aan het Peri-

odiek voor de Vredesarbeid in Dordrecht "Evangelie als
Daad". Blijkens een schrijven van.de Centrale Veiligheids-
dienst dd. 3.4.1947, no. B.X. 13045, zou hij in connectie
staan met het Comité tot Voorlichting van Gewetensbezwaarden
inzake den Krijgsdienst.

Op 4.1.1949 werd te Dordrecht een pamflet verspreid
van het "Comité voor Vrede in Indonesië". Eén der onderte-
kenaars was genoemde Meursing.

Blijkens een annonce in het blad "Vredesactie" van
November 1950 (orgaan van de A.N.V.A.) was hij spreker op
de herdenkingsbijeenkomst Wapenstilstandsdag, gehouden op
11.11.1950 te 's-Gravenhage. Hij had als onderwerp "Oorlog
als bijzaak".

•Meursing is lid van de redactie van het blad "Vredes-
stem", Periodiek voor de Vredesarbeid, uitgave van de
Dordtse Vredesgroep, aangesloten bij de A.N.V.A. Dezerzijds
wordt dit orgaan periodiek aan U toegezonden.

Dordrecht,/30 November 1951.
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122764
Meuring

! Uiiv^-^j^1' . . .j

Volgens een bericht in ttï>e Waarheid" van 23. 1p. 1951 heeft
een aantal personen zich namens de Dordtese Vredesgroep» georga-
niseerd in de Algemene Hederlandse Vredes Actie, in een schri;)-
van gekeerd tegen de militaire oefertingen, die in de omstreken
van Dordrecht werden gehouden. N

De bedoelde personen, allen t© Dordrecht woonachtig, «ijn
Heelt^e Johanna VAH KBKESIH-BQf (8-3-1905), Wilhelipina AtLEKAH-
WIESAB9 (1-11-19050» Pieter Johaimes VAN MEÜRS (17-2-1910),
Pieter Nioolaas BOUWERS (6-11-1911), Job DE PRIEEI.1 (8-2-1924),
alle» bekend e» !sel|et3?©̂ liü[̂ *

Ik moge ü veraoekeft «ij tn kenMs te willen doen stellen
met de personalia, politieke antecedenten en verder van belang
zijnde gegevens betreffende voornoemde Meuring.

O
HET HOOPD VAH DE DlEHSf

Namens deze,

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te
D O R D R E C H T.

L, van
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Volgens geadresseerde
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De Dordtse vt*edesgroep
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1950 wAan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

3±.e. •a-GRAVETIHAGE.Jt
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen het ïïovem-

bernummer van de "Vredesstem", periodiek van de Dordtse

Vredesgroep.

Dordrecht/ 17 November 1950.
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Redactie „Vredesstem".

Vredesstem
Periodiek voor de Vredesarbeid in Dordrecht
Redactie: P. N. Brouwers; Mevr. N. J. v. Kekeren-Bot; E. E. Meursing; P. J. van Meuru; P. van Vuur*

Aangesloten bij de Alg. Ned. Vredesactie (A.N.V.A.), Secretariaat: Ammerstol Redactie-adres: Reeweg Oost 88a rood, Dordrecht

Verklaring
Naar aanleiding van onze blaadjes d.d Mei en Juli/Augustus j.l. (no, 35 en 36) ontvingen wij meerdere reacties.
Daarbij waren bewijzen van instemming, waarvoor wij dankbaar zijn.
Ook was er kritiek, waarvoor wij eveneens dankbaar zijn; wij zijn geenzins van mening dat ons werk feilloos is, en opbouwende
kritiek zullen wij gaarne danvaarden.
Er blijkt echter ook veel misverstand te bestaan, en het is opmerkelijk, dat niet of zeer oppervlakkig lezen van onze publicaties
daarvan de oorzaak is.
De z.g. „vredescomité's" hebben velen huiverig en wantrouwend gemaakt, waardoor ten aanzien van onze Vredesgroep verkeerd
beqrip dreigt te ontstaan.

De Redactie acht het daarom gewenst te verklaren, dat ONZE GROEP GEEN ENKEL CONTACT HEEFT MET ENIGE
POLITIEKE PARTIJ OF SCHAKERING.
De namen der redactieleden staan op elk blaadje vermeld, en voor zover het geen redactionele artikelen betreft worden alle publi-
caties ondertekend.
D, -ïrspreiding wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen.'
BW_ ..gstellenden zullen wij gaarne alle gewénste inlichtingen verschaffen.

Der Führer ging,
die Generale blieben!

In „de Vlam" van 23 September j.l. schrijft Gerard Vanter o.a.:

De namen van Speidel. Rommels vroegere stafchef; van graaf
von Schwerin, von Hossbach, von Manteuffel en vooral van de
ex-pantsergeneraal Heinz Guderian, worden weer genoemd en hun
uitspraken worden in de pers vermeld. „Amateurs moeten zich niet
met een toekomstig Duits leger bezig houden", zei Exzellenz
Guderian, „dat is een zaak van deskundigen". Hij berekent, dat de
Russen eventueel 170 divisies yan achter het Ijzeren Gordijn zou-
den kunnen laten opmarcheren, aangevuld door nog een kleine
honderd divisies uit de Russische vazalstaten. Het Westen kan daar
ten hoogste twintig divisies tegenover stellen. Welnu, zegt generaal
Guderian, „geef mij 30 divisies, niet als kern een pantser-strijd-
macht en ik kan u de veiligheid van Europa garanderen!"

Alleen, zo durft de generaal reeds te eisen, moeten er enkele „kort-
zichtige domheden" worden gecorrigeerd. De gevangen Duitse oor-
logsmisdadigers moeten worden vrijgelaten! Deze experts" kan men
tf rs niet missen, als Europa „beveiligd" moet worden!

Men ziet. West Duitsland wordt geleidelijk weer als gelijkgerech-
tigde partner ingeschakeld. In 1945 waren de overwinnaars het
eens over één punt: nooit meer wapens in handen van Duitsers,
zelfs geen windbuks mochten ze bezitten. Thans wil men de Duit- CBFFT Gil AAN HEM DE LEIDING????
sers herbewapenen, maar gelukkig ontbreekt bi j de Duitse bevol- 77 " 7~ TTT T T n • n •• .. .. u

r " " ' ,, Vergeet niet: otalm, iruman en Bevm zullen niet met hun
king hiervoor alle geestdrift. Dat is ten minste een goed teken. eigen vuisten-vechten zij hangen van U af!

Laat hen weten waar gij staat. — Doe het NU, omdat ge niet veel
tijd meer over hebt'"

Dr. Alex Comfort in „Peace News" van 23/9 - '50.

Bijeenkomst Dordtse Vredesgroep (Aangesloten MJ de A.N.V.AO
OR 15 NOVEMBER A.S. DES AVONDS 8 UUR KOMEN WIJ BIJEEN IN GEBOUW N.A.B. STEEGOVERSLOOT

DE LANDELIJK SECRETARIS VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VREDES-ACTIE, Ds. J'. B. TH. HUGENHOLTZ

VAN AMMERSTOL SPREEKT DAN OVER:
„Tegenstellingen tussen Oost en West"

Ruime gelegenheid tot gedachtenwisseling. - Belangstellenden zijn welkom.

Steunt NAAM ADRES ;
betuigt instemming met, het werk van de Dordtse Vredesgroep, ontvangt gaarne verdere publicaties en is tevens bereid
per 3 maanden/maandelijks f ;..... bij te dragen en/of mede te werken aan het verspreidwerk (doorhalen

WerK ! - wat men niet wenst). Dit strpokjf te bezorgen bij een der volgende adressen: Joh. de Wittstraat 39, Reeweg 88 A rd.
Jan Verhkade 50. Aan deze adressen worden gaarne inlichtingen verstrekt.

Bijdrage postgiro nummer 410262 t.n.v. J. de Prieëlle, Dordrecht
Voor eventuele verspreiding zijn,. exemplaren fe verkrijgen door storting van fl. 1.25 per 100 stuks op girorekening no. 410262 t-n,v. J. de Priëlie te Dordrecht,
vóór l December a.s. — Indien eigen onderschrift e.d. worden verlangd wordt de prijs me< Q 2.50 per 1000 stuks verhoogd.
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KOET VEESLAG van de op Woensdag 15 ïïovem-
"ber 1950 in het gebouw HTUA*B.W te Dordrecht
gehouden openbare vergadering van de DOEDTSE
VEEDESGE01P (Aangesloten bij de A.ÏÏ<,V*A.).
Spreker: Ds. Johannes Bernardus Theodorus Hugen-

hols, geb. 14.5.1888 te Kattendijke,
wonende te Ammerstol.

Aanwezig:|flanc 11 personen.
Zaalcapsciteit:25 zitplaatsen.
Stemming: zeer lauw.

Op deze vergadering behandelde Ds. Hugenholz het on-
derwerp: ffTegenstellingen tussen Oost en West".

De spreker ving aan met op te merken dat momenteel de
wereld verdeeld is in twee blokken, Amerika en Busland. Er
is een derde macht in opkomst, namelijk India en Indonesië.
De tegenstellingen tussen de wereldmachten kunnen verdeeld
worden in politieke, economische en militaire.

Ingaande op de militaire tegenstelling, bracht spreker
naar voren dat de bewapening aan beide zijden op een onge-
kend hoog peil gebracht wordt» Zelfs Duitsland en Fraiieo-
Sianje worden ingeschakeld by de Westerse mogendheden. Door
de opgevoerde bewapening van het Westelijk Werelddeel voelt
Sualand zich bedreigd en spannen ook zij zich in oa de bewa- i
pening op te voeren. Men heeft Oost Duitsland bewapent en j

wil dit nu ook doen met West Duitsland om een vacuüm te" ver-j
mijden. Men zou echter veel verder komen dan thans, zo ging |
spreker verder, indien men tweederde deel van de bewapeningsi
uitgaven zou besteden aan de opbouw en ontwikkeling van de !
Aziatische volkfcn. Zij zijn al lang genoeg door het Westen ge-
dwongen om hun bodemrijkdommen af te staan.

Ds. Hugenholz besloot zijn rede met een opwekking om
voor de vrede te bleven strijden, ook al zijn de problemen
die aan een en ander vastzitten niet met een handomdraai op
te lossen. Tevens deelde hij mede dat de vereniging "Kerk en
Vrede" met de Algemene Nederlandse Vredesactie (A.ÏÏ»V.A.)
zal gaan samenwerken om een voorstel te ontwerpen voor een
oplossing van de wereldproblemem.

De rede van Ds. Hugenholz had een enigszins ©nsamen-
fcangend en verward karakter. Door enkele personen werd ge-
bruik gemaakt van de opengestelde gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Hierbij kwamen geen nieuwe gezichtspunten
naar voren.

Naby de ingang van het gebouw hadden zich, vlak voor
de aanvang van de vergadering, twee vrouwen opgesteld, die
trachtten het blad "Vrede" (weekblad van de ITederlandse
Vredesraad) te verkopen, kennelijk met de bedoeling om de
indruk te wekken dat dit uitging van de Dordtse Vredesgroep.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 'S-GEAVEÏÏHAGE.

Dordrecht,/fi7 Kovember 1950,
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Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-GRAVENHAGE.

C

Wordt medegedeeld:

Omstreeks 20 September 1950 werd in de gemeente
Dordrecht het "blaadje "Vredesstem" verspreid. Een exem-
plaar van het geschrift wordt hierbij gevoegd.

Dordrecht, 22 September 1950.

\/
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Vredesstem

Cliché
Uitgeverij
SERVIRE
Den Haag

f

Redactie: P. N. Brouwers; Mevr; N. J. v. Kekeren-Bot
E. E. Meursing; P. J. van Meurs;
P. van Vuure ,

Periodiek voor de Fredesarbeid in Dordrecht
Redactie-adres: Reeweg Oost 88a, Dordrecht

Aangesloten bij de Alg. Ne-d, Vredesactie, Secretariaat: Ammerstol

De oorlog in Korea en d&
win de, jeugd

„De armoede der Japanse boeren is bekend. Een groot deel der platte-
landsbevolking lijdt aan ondervoeding. Zij leeft in primitieve woningen en
gebruikt slechts weinig voedsel, bestaande uit rijst, veelal vermengd met
gerst, boekweit of gierst. Vrouwen en kinderen zijn de goedkope arbeids-
krachten van het landbouwbedrijf en de huisindustrie. Het geproletariseerde
overschot wordt opgevangen door de stad-en haar bedrijf".

Uit: „Japan" van Prof. Dr. H. N. ter Veen.

En verder uit dit zelfde werk, wanneer Ter Veen de emigratiemogelijkheden bespreekt:
„Toch zouden deze phychische weerstanden wel door de bevolkingsdruk overwonnen kunnen worden, indien de Japanse
proletariër, de arme Japanse boer,'inderdaad in de ver afgelegen gebieden een nieuwe levensmogelijkheid zag.
Maar de grote moeilijkheid is, dat hij zich dan zou vestigen in gebieden, waar 't levenspeil nog lager is dan in Japan
zelf. Hij is, zoals Nohara dat typisch uitdrukt? te zeer „verwend". T0f zover Prof. ter Veen.

Wat een prachtige voedingsbodem voor 't Russische communisme in deze ver afgelegen gebieden, waar Korea er een van is.
Na de tweede wereldoorlog hebben Rusland en Amerika de invloedaferen verdeeld en de 38e breedtegraad werd de grens
tussen twee wereldmachten. De „ Noord-Koreanen" konden het moeilijk slechter krijgen en de „Zuid-Koreanen" moeilijk
beter treffen. Luistert U maar:

„In Zuid Korea zitten de geestelijke familieleden van Vorrink en Drees, zitten de mannen, die de helft vragen
op sociaal gebied van wat Romme in Nederland van zelfsprekend acht, in de gevangenis of ze zijn reeds neerge-
knald voor het vuurpeleton. Wat elke Calvinistische kleine boer of tuinder natuurlijk acht, heeft de Zuid Koreaanse
boer niet gekregen en zal hij nooit krijgen, zolang dit vervloekt regiem de macht in handen houdt.

H. M. van Randwijk in „Vrij Nederland" 22 VII 1950.
Het vorenbedoelde regiem van Syhgman Rhee, een schepping van de Amerikanen, hetwelk zich dusdanig ontwikkeld heeft,
dat in het Parijse blad „Monde" door een Fransman, die enkele jaren in Scoel heeft gewoond wordt verklaard dat het
„doodgewoon verafschuwd werd", en verder:

, „De President was voortdurend omringd door een ^gewapende garde, ver van het volk, angstig als hij was voor
< anslagen. Wanneer zijn speciale trein door onveilige gebieden reed, moesten de „spontane huldigingen" van de op

japanse wijze opgestelde dorpsbewoners op een behoorlijke afstand worden gebracht. Tussen de trein en de menigte
lag een -afstand van 300 meter en bewakingsmanschappen hielden de tommyguns op de bevolking gericht: ik fan-
taseer dit niet, ik heb het met eigen ogen gezien"

Men schermt nu met mooie woorden als „Communisme", „bevrijding", „democratie" en „sociale gerechtigheid".
Maar zou de „ontactische" uitlating van Generaal Robeits, hoofd van de Amerikaanse missie in Zuid Korea, wellicht niet reëeler
zijn, toen hij op 5 Juni j.l. aan een verslaggeefster van de „New York Herald Tribune verklaarde:

De missie is een levende demonstratie, hoe een intelligente en actieve belegging van vijfhonderd getrainde en ge-
harde Amerikaanse manschappen en officieren 100.000 kerels kan trainen, die het schieten voor je zullen opknappen ...
De Amerikaanse belastingsbetaler heeft in Korea een leger, dat een pracht-waakhond is voor de in dat land onder-
gebrachte beleggingen , . . . "

Wanneer wij thans tegen het eenstemmig koor in, wijzen op de onwaarachtigheid in hetgeen zich in Korea afspeelt, is de kans
zeer groot dat wij voor „communisten" worden uitgekreten. Het is helaas zo, dat men blijkbaar niet meer verontrust mag zijn en
slechts dient te aanvaarden wat over ons komt.
De eerbied voor de overtuiging van de andersdenkenden wordt op velerlei wijzen geweld aangedaan.
De gewetensbezwaarden tegen de krijgsdienst worden als onwerkelijke idealisten, zo niet als a-sociaal beschouwd.
Waar is de toekomst voor de jeugd? Wat is haar perspectief?
Wij zullen moeten voortgaan met ons getuigenis, om U te wijzen op ook UW verantwoordelijkheid.

Want iedere oorlog is een strijd voor een verloren zaak. -t.

NAAM ADRES ; '.
betuigt instemming met het werk van de Dordtse Vredesgroep, ontvangt gaarne verdere publicaties en is tevens bereid

per 3 maanden/maandelijks f bij te dragen en/of mede Ie werken aan het vergpreidwerk (doorhalen
wat men niet wenst). Dit strookje te bezorgen bij een der volgende adressen: Joh. de Wittstraat 39, Reeweg 88 A rd.

Steunt
ons
werk!

Jan Vethkade 50._ Aan deze adressen worden gaarne inlichtingen verstrekt.
Bijdrage postgiro nummer 410262 t.n.v. ]. de Prieëlle, Dordrecht Voor eventuele verspreiding f 1.— per 100 ex. plug verzendkosten.
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Klredesstem
SPECIAAL NUMMER

Ktfeetl.: P. N. Bnmni *•«• R- J- »• Ijkmu-ft»
E. E. ÜMntac; P. J. T« MM»)
P. itm Tnn

fVriMU** MMT <b tWiMitcfai te Donindtl
: Rtcint Oett Mt. Doidnck'

Wapens lossen ??
.*>—* u// --m.

( «̂ "* A 'i "m. on» padflrttoca antwoord:
r U14 - ? IWgHf tonln

> Wij brengen in herinnering wat „De Vla»1' Tan 16 April 1948 schreef:

„De Waarheid" scheldt „Marshsllfasristen", de rest ageert TOOT verwijdering vsn de Stalinisten uit
„Tertrottweasposten". Maar:
Tot op de dag T*fi Tandaag leTert Amerika oorlogstuig en machines aan Rusland. Ondanks «en
betoging Tan Roomse oud-strijders verroerd* het Russische 10.000 ton metende stoomschip Chnkotka
onlangs TOOT een waaide Tan 282.000 dollar machines TOOT de oorlogsindustrie naai Rusland.
Ia 1941 leverde «raerlha 3.849.000 dollar rnw-oUe-producten.

aaa Kvslamd veer 81.110000 dollar industrie-machines.
16.277.000 dollar machine-gereedschap en onderdelen*
1.287.000 dollar automobielen en trucks.

420.000 dollar vliegtuigonderdelen.
Tot op d* dag tan vandaag leTert Rusland grondstoffen TOOT de oorlogs-iadnstria aan Amerika.
Ia 1947 TOOT een waarde Tan 183 milttoen dollail 2B°f, mangaan en 29°7e van het chroom dat de
Amerikaanse oorlogsindustrie gebruikt, wordt door Rusland geleverd, tesamen met plattna, diamanten,
Irtdtnm, osmium, paladwm, va» het grootste belaag TOOT speciale machines

De bloedige l^^pfsVimal^ leeft aeej eteede t
i Wü piflHH*» wekken atte betrokkenen op tot nartenren bij d* •rodmctte, het Terreez, het loeeea
••het gebralk Tan de wapens en de oorlogswinst, die er gestaakt wordt
Voorde oorlogsindustrie geldt amjd, **k lm Ba«U»«, Mk te Amerika i
„Zaken sijn «aken". DU >$a bloedige saken. Met elkaar noemen wü dat gntweUpt bedrijf :
d* krijgsdienst waartegen wij oaveranderUjk gew*teasb*swaren hebben.

i WU wUsea dus al: het Russische milttairisme tegen Amerika en het Amerikaanse militairlam*
tegen Rusland. Velen stelden en stellen ook nn hun bestaan ea hun leven ia de waagschaal als
/ n overheid met geweld dwong of dwingt tot dl* krijgsdienst. .

steunden «n hopen te kunnen blijven steunen die arbeiders, welke
tegen tedere krijgsdienst, en kracht putten uil d* geestelijke

Door het toepassen Tan de Tredesbegtnselen in oase tav*nsnrektijk. trachten wff d* Vrede* Idee
te propageren: Wél Teraatwoordelgke arbeid m dienst van elkanders leren ea das géén pi prtftull».
verroer, lossen «a gebruik Tan oorlogswapens, waar, waaneer ea voor welk doel ook.

t* ie dngn m/tt mtt* «t »cfa. MB lm imainti|«nifc (ikinUU. wmt off'



C.V.no.lO/l49. G E H E I M .

^̂N K/

•*v rz v l o

Aan de Heer He
Centrale Veili
Javastraat 68

Vob-. £,£&ƒ,

APR. 1949

J

' s G B A V E N H A G E ,

Naar aanleiding van Uw schrijven d..d.7 Maart jl.No.
55620 heb ik de eer U hiernevens een exemplaar te doen toe-
komen van het periodiek "Vredessteia".

Dordrecht^ April 1949.

P.S.Een uitknipsel uit "De Dordtemaar"
d.d.6.4.1949 betreffende de teleVÏgie-
demonstratie in bovengenoemd periodiek
vermeid,gelieve U hiernevens aan te
treffen.



No. 27. Oplaag 20000 ex. ' Maart/April 1949.

Vredesstein
Redactie: P- N. Brouwers; Mevr. N, J. v. Kekeren-Bot

E. E. Meursing; P. J. van Meurs;
P. van Vuure

Periodiek voor de Vredesarbeid in Dordrecht
Redactie-adres: Reeweg Oost 88a, Öördrécht

J. H. Frangois'f , .
Begin December 1948 overleed de heer ƒ. H, Franfois. Alle gewetens-
bezwaarden tégen de krijgsdienst kenden hem door de vele hulp die hij
hen bood, v ' .. ' '
De verbetering van hun -positie en de waardering die zij ondervinden
ook bij de Overheid, zijn .voor een groot deel aan'Jiem te danken. Het
bericht van, zijn overlijden bracht in onze kringen grote' ontroering.
Wij eren hem het meest door zijn werk voort te zetten. De heer C: Inja,
Nic. Beetslaan 10 te Baarn, tel. 2473, zal voorlopig als opvolger van
de heer .Fra^ois optreden. Het voornemen bestaat om t.z.t. het werk
in de Coiitactcommissje van Vredesgroepen te coördineren.

Hoe Quakers „dienen" in China. :
* • - • - ' ' • • •

Het stadje Tsjoèng Map, in de provincie Honan in Ghina, werd door
de Communistische legers bezet. In dit stadje hadden 'clë Quakef&.j.met-
^teun van de U.N.R.A. een ziekenhuis gebouwd, dat in een grote Tiehoefte
voorzag. -Tevens hadden deze; Amerikaanse, Engelse en Nieuw-ZèelandSé,;
Quakers, samen met de Chinezen, één grote activiteit ontplooid, dóór£
het stichten van scholen en .kleine industrieën.
In de laatste jaren is Tsjoèng Mao tweenlaal door'de Communisten bezet,
en tweemaal d«or Tsjang-Kai-Tsjek's troepen heroverd: De eerste jnaal
dat.de Communisten kwamen- waren ze enigszins achterdochtig door de
aanwezige Amerikaanse installaties, auto's, graansilo's enz.,, en wellicht nog
meer dóór de aanwezigheid van hun Chinese landgenoten. Maar hee gelukte
de Quakers spoedig de Communistische leiders van de_ ernst van, hun
streven te overtuigen, al werden dan de Chinesejynedéwerkers aan "een
correct verhoor onderworpen. Dit alles herhaaldenlièh natuurlijk bij de
herovering door de nationalisten, niaar sinds, dien "heeft meh van geen
van beide zijden last ondervonden. Hoe zeer men het werk waardeerde
blijkt wel uit het feit, dat geen van beide partijen de voertuigen en de
benzinevoorraad Van de Quakers heeft gevorderd. 20 wel de Communisten
als de Nationalisten', hebben ze ter leen gevraagd, en aan beiden, is het
verzoek geweigerd'. . - , , De Quakers hebben nog steeds hun vrachtwagens
en hun benzine.. , ' - • ' ". , . . . ; ' . ; . ' : . "-
Zou Jiet vpor'onze verhouding tot Indonesië ook niét beter geweest zijri
als er 2000 Nederlandse vrijwilligers als hulpploegen in het Republikeins

f 'bied wared' gekomen, inplaats van 200.000 militairen ? -•
eter voor Indonesië, beter óók voor Nederland! '

„ Overgenomen uit „Vredesactie'" Februari '49
, • -- ^ • ' : (van,redactiewege bekort). ' i



Naar Duits voorbeeld ?
Een simpel krantenberichtje deed ons weten dit de legerleiding van oordeel
is dat de jeugd te weinig weet van het militarisme.
De heren gaan nu zelf 'de. voorlichting ter hand nemen, en om te be-
ginnen zullen daartoe officieren lezingen gJan houden op de middelbare
scholen. Terloops vragen wij ons af of dit zonder meer mogelijk is . . .
Wij hebben wel eens betoogd dat de leeftijd, waarop jonge mensen worden
genoopt hun standpunt tegenover de militaire dienst te bepalen een be-
zonken oordeel in de weg staat.
Wanneer dan ook thans'een woord van protest moet klinken zal dit in
de eerste plaats moeten komen van ouders en opvoeders.
Het komt ons voor» dat men nog veel te weinig .beseft wat er nu feitelijk
gaat gebeuren; n.l. het aankweken van belangstelling en daarna opwekking
tot vrijwillige dienstneming. Men zal zich daarbij beroepen op de nood-
zakelijkheid, van een sterk en goed geoefend leger en de vaderlandsliefde
en verdediging van de~ democratie in het geding brengen^ De moderne
psychologen tonen echter aan dat geheel ' andere motieven de mensen
oorlogsbereid doen zijn. Volgens hun' inzicht is het niet de liefde voor
het vaderlandt maar is het enerzijds angst, anderzijds „de oude barbaar
.die herleeft iri de me/is, en die'alles wat in vele eeuwen zo moeizaam
was glad gepolijst"' en gesublimeerd, in de vorm van .oorlogswaanzin weer
te voorschijn roept1', (j. W. Schotman).
Ook in de - legerleiding beseft men dit ,wel, en: tracht men het militarisme
te humaniseren. Dit is echter niet mogelijk. Elke oorlog heeft zijn eigen
dynamiek en men kan de oorlog wel ontketenen, maar _is niet bij machte

•hem in afgepaste banen te leiden. De psychische" evenwichts-verstoring van
de soldaten is daarvoor te groot: letten we slechts op dye gebeurtenissen
in, Indonesië. ; . . ' 7

Daarom, ouders en opvoeders, beseft uw verantwoordelijkheid.!
Prie'lle — P. v. Vuure.

De Techniek in dienst van het Vre'deswerk.

UITNODIGING voor hen die mét ons werk sympathiseren tot
'• . . . - bijwoning yan een Televisie demonstratie,

Spuistraat ï 8 te Dordrecht op Dinsdag 5 April 20 — 22 uur
Donderdag.7 April. 20.^22 uur Zaterdag 9 April 20-22. uur

. • (behoudens regenachtig .weer).

S T E U N T O S W E R K !
NAAM: :..............'., :..... ..:...........

ADRES: „...-..; '. :
betuigt instemming met het werk van de Dordtse Vredesgroep,' ontvangt gaarne
verdere publicaties'en is tevens bereid per' 3 maanden ƒ ;

. ' ' . • • - _ . maaadelijks, •
bij té dragen en/of mede te werken aan het yerspreidwerk (doorhalen wat men
niet wenst), . ' ' .
Dit strookje te. bezorgen i bij een der volgende adressen: Joh. de Wittstraat 39, Reeweg
88 Ard. jan Vethkade 50. Aan deze adressen worden gairne inlichtingen verstrekt.



Televisie-demonstratie
Dordtse Vredesgroep

Ter propagering van de ideële strek-
king en het werk van de Dordtse
Vredesgroep geeft de heer B, Lam,
van Radio-Ohm, televisie-demonstra-
ties In zjjn filiaal Spuistraat 18, onder
het motto de techniek in dienst van
het vredeswerk.

Gisteravond werd de eerste open-
bare demostratïe gegeven, waarvoor
zeer grote belangstelling bestond.

De heer Lam is niet alleen een kun-
dig radio- en televisietechnicus, 'maar
ook een ijverig propagandist van het
vredeswerk. Deze combinatie is in
het onderhavige geval ideaal te noe-
men, in tegenstelling tot zoveel an-
dere knappe koppen op technisch ge-
bied, die hun kunnen in dienst van
de oorlogvoering hebben gesteld.

De showroom van Hadio-Ohm was
tot een aardige propaganda-stand om-
geschapen, waar een interessant over-
zicht werd gegeven van het doel en
streven der Vredesgroep., Er was
zeer belangwekkend documentatie-
materiaal bijeengebracht, zowel op
het gebied van boeken en andere pu-
blicaties, een prachtige postzegelver-
zameling, waarin de verheerlijking
van oorlogstuig op schriele wijze naar
Voren kwam, alsmede prenten, sta-
tistieken en foto's.

Terwijl de vele belangstellenden in
deze ruimte op hun beurt wachtten
om in het daarachter gelegen vertrek
waar de televisie-demostratie plaats
had te worden toegelaten, werd men
op aangename wijze bezig gehouden
m (t demonstraties van radio's, ge-
combineerde radio-gramofoons en
da sprekende draad. Vooral dit tech-
nisch snufje trok veel belangstelling,
omdat iedereen in de gelegenheid1
werd gesteld enige woorden voor de
microfoon te spreken, waarna het ge-
sprokene via de sprekende 'draad
werd weergegeven. DÏfJgaf aahhöü-';
dend aanleiding tot algemene vrolijk-
heid, omdat het steeds \K{eer een
eigenaardige gewaarwording is het
eigen stemgeluid door de luidspreker
te horen.

Bij groepjes van -vijftien personen
Werd men telkens in bet telvisiever-
trék toegelaten, .

Het televisie-ontvangtoestel van de
heer Lam' stond op manshoogte op-
gesteld, met daarvoor een houten,hek.
Alle aanwezigen konden zodoende het
gebeuren op het televisiescherm goed
zien. Daar de Philipsuitzending uit
Eindhoven van 8—10 uur plaats had,
kon iedere groep ongeveer gedurende
Vijf minuten een deel van het pro-
gramma zien.

Langs een aparte uitgang kwamen
de bezoekers weer buiten, zodat een
vlot rouleringssysteem kon worden
toegepast.

Jammer was, dat tijdens de storm
van de vorige dag, de speciaal ge-
construeerde televisie-antenne was
omgewaaid. In de korte tijd, die be-
schikbaar was, kon de schade niet
helemaal worden hersteld, waardoor
het beeld iets aan duidelijkheid tver-
loor en het geluid geheel was uitge-
vallen. Niettemin hebben de vele be-
zoekers van deze demonstratie een
goede indruk gekregen van televisie.
Bit zal nog meer het geval zijn tij-
dens de demonstraties op Donderdag
T en Zaterdag 9 April a.s., orrtdat dan
de schade geheel hersteld zal zijn.

Wie • dus het wonder der televisie
wil aanschouwen, vindt daartoe op
Donderdag en Zaterdag a.s. gelegen-
heid bij Radio-Ohm, Spuistraat 18,
des middags vari 12—2 en des avonds
Van ,7—10 uur.

- «**
•-,
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Aan devHeer£IfK2M van de |
Centrale VeiïïgK'éTamtaiaaal:
Javastraat 68

' s G R A V E N H A G E ,

Ten vervolge op mijn schrijven d/d.l̂ yl.1949 in
antwoord op Uw missive d.d.3.1-1949,No.52430»wordt medegedeeld ,
dat op 14 dezer in de plaatselijke pers het volgende bericht
voorkwam:

"Zij die het georganiseerde geweld op Bijbelse
gronden afwijzen en zij,die dit uit economisch of humanitair
oogpunt doen,hebban alhier een groep gevormd,die het periodiek-
je "Vredesstem" uitgeven,dat in de plaats komt van "Evangelie
als Daad".

Bij onderzoek is gebleken,dat als medewerkers
worden genoemd:

f MP*N.BR.OTJWl|S,,Mevr.N.J.van EKERJMsBot,E.E.MEURSING,
P.J.van MEURS en P.van VOURE.

Redactie-adres:P.J.van MEURS,Re©weg~0ost 88 A rd.
De personalia van voornoemde personen werden U

bereids bij mijn toovenaangehaald schrijven medegedeeld.

Dor dr echt Aw Februari 1949.



. i
f '
L

C.V.no. 10/'49.
G E H E I M .

Voïgm

17 JAN. 1949

O *l*l

K| *f

O
M

^\n de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68.

' s G R A V E N H A G E .

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d.3 dezer,

No. 52430. wordt het volgende medegedeeld: w^

Betreffende Mej.A.H.VOGELSANG,Mej.H.J.JOYTINK,

E.E.MEURSING,P.J,van MEURS en P.W.M.van der SALM" werden U

bereids de personalia medegedeeld bij schrijven van 3*6.47

in antwoord op Uw verzoek d.d.3.4.47,B.X.13045.

Wellicht ten overvloede doe ik U hiernevens de

informatie-kaarten toekomen.

Betreffende A.van LEEN werd op 10.12.'48 een in-

formatie-kaart ingezonden.

Door het "Comité voor vrede in Indonesië^' af d-

Dordrecht werd dezer dagen een pamflet^verspreid,waarvan

U hiernevens een exemplaar gelieve aan te treffen,waarop

gedeeltelijk de namen van vorenvermelde personen voorkomen.

Betreffende F.ROOZEÏÏ werd d.d.1.12.'48 een infor-

matie-kaart ingezonden.

Van de overige in Uw eerstgenoemd schrijven wordt

een informatie-kaart bijgevoegd.

Omtrent J.PELLICAAÏÏ kon nog niet worden vastgesteld

welke persoon in deze wordt bedoeld,aangezien in e«n ingezon-

den stuk van dezelfde inhoud in de nieuwsbladen de naam als

PELLIKAAH stond vermeld.

Zodra zulks is gebleken zal U hiervan mededeling

worden gedaan.

Dordrecht,15 Januari 1949.



)
' „Comité voor vrede in Indonesië"

afd. Dordrecht

L.S.

Met' leedwezen en schaamte hebben, wij kennis genomen
van de militaire actie welke de Nederlandse regering heeft
ondernomen in Indonesië.
Met leedwezen, omdat naar onze overtuiging hierdoor de
beginselen van het internationale recht werden geschonden
en een werkelijke en duurzame oplossing van het geschil
langs deze weg niet tot stand zal kunnen komen.
Met schaamte, omdat wij als Christenen de weg van het
geweld strijdig achten met de verzoenende liefde Gods, als
Socialisten en Humanisten omdat pp de thans ingeslagen
weg de beginselen Vian Vrede' door gerechtigheid worden
vervangen door macht.
Naar onze overtuiging is het besluit van onze regering niet
lichtvaardig genomen, en waren de omstandigheden inder-
daad benauwend.
Evenwel moet met nadruk worden verklaard dat deze gang
van zaken een gevolg is van een beleid dat verder reikt
dan de laatste drie jaren. Wij, als Nederlands volk, maaien
thans wat wij gezaaid hebben.
Hoewel wij erkennen dat van de zijde der Republiek fouten
zijn gemaakt, is het geenszins zo, dat wij met zuiver geweten
'en reine handen tegenover de Republiek staan. De namen
Atjeh, Boven Digoel, en uit het jongste verleden Celebes
en Bondowoso, mogen ons tot herinnering dienen.
Als Nederlanders voelen wij ons medeverantwoordelijk en
schuldig.
Onze medeverantwoordelijkheid dringt ons ertoe een protest
te laten horen,

Laat de stem van het geweten klinken!

- E. E. MEURSING
- P. J. VAN MEURS

» J. PELLICAAN
P. ROOZEN *

- H. SCHEEPBOUWER
'T P.VANVUURE

Bijdragen en adhaesiebetuigingen worden gaarne ingewacht:
Joh. de Wittstraat 39, Dordrecht.
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Bijgaand pamflet werd dezer dagen te Dordrecht

huis aan huis bezorgd.

1 s-Oravenhage , 18 December 194-8
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s-aravenfaaga, 3 Jaauari 1949.
* - . . ' .52430

Vlïlln 5
Ottderwi «Evangelie als Baad1*

£ H E I M.

Hiermede moge ik ïï veraoefcentaiS wel te willen doen
inlichten omtrent 4e uitgevers, medewerkers enz. van het
"Periodiek voor de Yredesartoeid im &ardrêcntrtjrtEvang«!|.ie
als Daad", H*t pamflet Kov»/l)eG«1948 bevat een afschrift
vaa 4a Wet 1923 inaake dienstweigering,

Het redactie- en adminifltratieadrea van «Evangelie
als Daad.11 ie bi^ Mel« A»l*,y.g>ÉB3C>34g§| van Bleyenburg
19, terwijl aan de vagende adrecaea inlichtingen zijn te
v®rkri|geaf a*l« Singel 65, J»te Wittstraat 39» leeweg 881
rd en (Jememmastrmat;.23» allea te Dordrepht»

medewerkere aam «Evangelie als Daad*1 worden ver»®l<i*
en ?»

|wt 4e ia&otïd vaa iiet S0v./3>«c. pamflet e»
vaa de verayreidlmg daarvaïi werd verleaaA door

g»y». YÜHBS» Mevr.M. J . v. . KSK5REIU
leyr»

.(U—'*"

O
Ik zal het op prijs s,tellea. tevems in kermis te worden,

gesteld met de personalia» politieke oriëntering ea Teï-
van belang mijnde gögevene betreffende et e t»ovengenoe»fte

voor aover dit niet reeds eerder mocht zijn
Het Hoofd van de

voor desej

do Heer J. Cï.Crabbendaa
s 3 ar ia «aa politie ,' •



No. 25. Oplaag 15000 ex. Nov./Dec. 1948.
a

Medewerkers o. a. Mej. H. J. Hoytink;

E. E. Meursing; P. J. van Meurs;
F. W, M. van der Salm.

Periodiek voor de Vredesarbeid in Dordrecht

Red, en administratie adres: Mej. A. H. Vogebang, v. Bleyenburgstr, 19

„De oorlog moet uit Christelijk oogpunt beslist veroordeeld worden"
(uit de beginselverklaring van Kerk en Vrede)

Gewetensbezwaren tegen de krijgsdienst.
De dienstweigeringswet bestaat nog. Zonder dat wij daarvoor een dema-
gogische propaganda willen maken (dat zou immers niet in overeenstem-
ming zijn met den ernst van de gewetensbezwaren, die deze wet onderstelt)

, is het toch hoog tijd aan deze wet de noodige bekendheid.te geven. De
dienstweigeraars hebben recht op onze steun en voorlichting. Maar wij
zullen niet minder, waakzaam hebben te zijn omtrent de wijze, waarop
deze wet wordt toegepast. Daarom volge hier de wet in haar geheel.

WET VAN 13 JULI. 1923 INZAKE DIENSTWEIGERING. '}
Artikel 1.

Hij, die voor inlijving als dienstplichtige is aangewezen of de militair, die
op grond van zijn overtuiging dat hij den evenmensch niet mag dooden,
ook wanneer dit ingevolge Overheidsbevel,.geschiedt, gewetensbezwaren

f,-^ieeft tegen de vervulling van militairen dienst,
' \. bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen,

b. van welken aard ook,
ka.n zich, met een met redenen omkleed verzoekschrift, tot het verkrijgen
van toepassing van artikel 3, wenden tot Onzen Minister van Oorlog, wan-
neer hij voor de landmacht bestemd is of daartoe behoort; tot Onzen
Minister van Marine, wanneer hij voor de zeemacht bestemd is of daartoe

. behoort.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder militair verstaan hij die,
hetzij als vrijwilliger, hetzij als dienstplichtige, tot de land- of tot de
zeemacht behoort, ook gedurende den tijd dat hij met groot verlof is.

Artikel 2.
De betrokken Minister beslist op dit verzoekschrift, na advies van een
door Ons ingestelde commissie.
Deze commissie is verplicht den verzoeker op te roepen en hem, bij ver-
schijning, te hooren.
Vanaf den dag, waarop het verzoekschrift is ingediend, tot dien, waarop
de beslissing door den betrokken Minister is genomen, kan de verzoeker
van dienstverrichtingen vrijgesteld worden en kan, indien tegen hem we-
gens ongehoorzaamheid aan eenig dienstbevel of dienstvoorschrift een
strafvervolging aanhangig is, deze geschorst worden.
Bij gunstige beschikking op het verzoekschrift wordt de strafvervolging
gestaakt.

( Artikel 3.
' _.' Bij erkenning van de gewetensbezwaren door den betrokken Minister wordt:

a. hij die een beroep heeft gedaan op het gestelde bij artikel l sub a, belast
met militairen dienst, die niet- gericht is op Strijd met de wapenen;
b. hij, die een beroep heeft gedaan op artikel l sub b, onder vrijstelling
van den militairen dienst of onder opheffing van het militair verband, te
werk gesteld bij een anderen tak van Staatsdienst.
Onder takken van Staatsdienst zijn voor de toepassing van deze wet be-
grepen de bedrijven onder beheer van den Staat, wapen- en munitiefabrieken
uitgezonderd.

Artikel 4.
Voor de onder artikel 3 sub a genoemden duurt de in het geheel te ver-
vullen werkelijke dienst a c h t maanden langer dan deze dienst zonder toe-
passing van artikel 3 zou duren. De onder artikel 3 sub b bedoelde tewerk-
stelling duurt t w a a l f maanden langer dan de werkelijke dienst van den
betrokkene zonder toepassing van artikel 3 zou duren.
De betrokken Minister bepaalt wanneer de krachtens dit artikel te vol-
brengen dienst zal worden vervuld.

') Uitvloeisel van artikel 182 van de Grondwet van 1922.



Artikel 5.
Hij die, ingevolge deze wet bij een tak van Staatsdienst tewerkgesteld,
opzettelijk niet voldoet aan eene wettige oproeping om bij dien dienst
zijn tewerkstelling te vervullen, of zich verwijdert met het oogmerk zich
voorgoed aan de tewerkstelling te onttrekken, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste één jaar.
Blijkt niet, dat het feit opzettelijk of met het aangegeven oogmerk is
gepleegd, dan wordt hij gestraft' met gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden.

Artikel 6.
Hij die, ingevolge deze wet bij een tak van Staatsdienst te werk gesteld,
zijn dienst bij voortduring of in ernstige mate veronachtzaamt, of zich
daarin bij voortduring misdraagt, wordt gestraft met gevangenisstraf of
hechtenis van ten hoogste één Jaar.

Artikel 7.
De schuldige aan de in de beide voorafgaande artikelen omschreven straf-
bare feiten kan bovendien tot plaatsing in een rijkswerkinrichting worden
veroordeeld vooi' ten hoogste één jaar.
Indien tijdens het plegen van het feit nog geen jaar is verloopen sedert
een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens een der in de beide
voorafgaande artikelen omschreven strafbare feiten onherroepelijk is ge-
worden, wordt hij bovendien veroordeeld tot plaatsing in een rijkswerk-
inrichting voor ten hoogste één jaar.

Artikel 8.
De strafbare feiten, in de artikelen 5 en 6 omschreven, worden als mis-
drijven aangemerkt. [
Wat betreft de voorloopige hechtenis, worden zij gelijkgesteld met mis-
drijven, waarop als maximum een gevangenisstraf van vier jaar of meer
is gesteld,

Artikel 9.

De voor de uitvoering van deze wet noodige maatregelen worden door Qj
vastgesteld.

Artikel 10.
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip,
Lasten en bevelen, -dat d^ze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren,
wie zulks aangaat, aan de nauwgezette uitvoering de hand zullen houden.

Hij, die dus gewetensbezwaren heeft tegen de krijgsdienst, kan een ver-
zoekschrift indienen om te worden vrijgesteld van militaire dienst. Als de
bezwaren erkend worden bestaat de mogelijkheid dat de gewetensbezwaarden
in een andere tak van staatsdienst worden te werk gesteld. DE MENING,
DAT IEDER DIE VOOH DE MILITAIRE. DIENST IS GOEDGEKEURD
OOK ALS MILITAIR „MOET" DIENEN IS DUS ONJUIST. De,wet die dit
alles regelt bevindt zich in handen van de lezer. MEN OORDÈLE ZELF!

Tot degenen, die besloten deze wet huis aan huis te verspreiden, behoren
niet alleen zij, die op grond van hun godsdienstige overtuiging de krijgs-
dienst afwijzen, maar ook zij, die dat doen uit verstandelijke overwegingen
of uit.hun maatschappelijk overtuiging.

Zij menen dat „DE VERANTWOORDELIJKE SCHEPPENDE ARBEID
IN DIENST VAN ELKANDERS LEVEN" GRONDSLAG KAN ZIJN VOOR
DE VREDE en de oorlogstoerusting uitsluit.

Nadere inlichtingen o.a. omtrent de wijze van indienen van het verzoek-
schrift en de toepassing van de wet kan men aan onderstaande adressen
verkrijgen- Eveneens bij de landelijke COMMISSIE VAN VOORLICHTIN
AAN GEWETENSBEZWAARDEN TEGEN DE KRIJGSDIENST p.a. de H.
J. H. Francois, secr. penm., Prinsenvinkenpark 12, Den Haag.
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