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HAARLEM, 13 Augustus

Hierbij doe ik U toekomen rapport I.D.No.: 00197E,
betrekking hebbende op een Ronde Tafel Samenkomst op 17fe* 18
Juli 19^8, belegd door de Open Religieuse Geaeenschap.

In dit verband naak ik U attent op de rapporten I.D»
No»s V19^7 - 27/19^7 •» 1^9/19^7, (uw aanvrage dd. i9-.3«>if7,
No.: B.X. 12066, dd. 17-10-tlf6, Ho.: B. 3325, dd. 2-12-^7,
No.: 25^70,) welke rapporten eveneens betrekking hebben op
Dr. A.H', de Jong en de "O.R.G."

'•v ., „
De Hoofd-CoMMlssaris van Politie,

Aan:
H^t Hoofd van de Centrale
4 4.11gh«idsdienst,
Javastraat 66,
fa-G r a v e a h a e e

J. Fontljne.

Voigno-

ACD/



I. D. ««Haarlem
Ho.: 00197.e

Op 17 en 18 Juli 19̂ 8 vond teé*} Café Restaurant Brink-
mann te Haarlem in de Kroonzaal aldaar ie*RONDE-TAFEL-SAMENKOMST
plaats, georganiseerd door de O.R.G. te Haarlem.

Een intellectueel gezelschap van ongeveer 200 tot 225
personen uit diverse steden (o.a. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Hilversum, Maastricht, Haarlem, Heemstede, Voorburg, Zeist, e.a.)
was om ongeveer 3 uur aanwezig om gezamenlijk van gedachten te
wisselen over verschillende onderwerpen in het licht van het
nieuwe Christendom, zoals vermeld in de convocatie van de O.R.G.
75$ bestond uit mensen van meer gevorderde leeftijd van verschil-
lende richtingen, waaronder veel anthroposofen en theosofen»

y, A Om half vier n.m» opende Ds. A*R. de Jong de ecnferen-
*tie met enige woorden ter verwelkoming van de aanwezigen en na
een paar mededelingen omtrent de indeling en de bedoeling van de
dag, las hij een gedeelte uit het Evangelie. Hierop volgde het
zingen van een van de vele, naar ik vermoed van de O.H.G,, liede-
ren, hetgeen de gewoonte blijkt te zijn bij elke samenkomst, Ver-

% l volgens was het woord aan Slgismund von Gleich.
Von Gleich, een man van een jaar of zeven en vijftig,

sterk Duits accent, hield een zeer interessant, doch wel zeer wij!
gerig college over het Oosters en Hellenistisch GeestesIevenals

$ voorbereiding tot het Christendom. Hij bepaalde zich alleen tot |
dit tijdperk, veel aanhalingen van R. Steiner, en ook de debatten
die zich hierna ontsponnen, handelden alleen over deze tijd» Tij-
dens het diner op Zondag 18 Juli, waarbij ik naast Von Gleich zat,
werd hem door een MeJ» de Bruyn uit Rotterdam, onderwijzeres,
circa 26 jaar oud, het een en ander gevraagd over de doelstelling
van de Werkgemeenschap v, geestelijke ontwikkeling v «d. Mens,
waar von Gleich secretaris van is, en of deze instelling een an«
throposophische was, Von Gleich ontkende dit ten stelligste; de
gemeenschap hield niet vast aan een bepaalde richting, doch was
alleen daar voor de bevordering van het culturele leven.
| Stefan Lubiensky, naar schatting ongeveer begin vijftig.
\t Poolse taal en Litt» Universiteit Amsterdam, leidde het

debat naar aanleiding van hetgeen Von Gleich besproken had in.
Geen bijzonderheden over te vermelden. Einde der middag-bijeen-
komst was om 6 uur n.m.

Zaterdagavond sprak, nadat eerst weer een Iie1 werd ge-i
Xikweeld, Prof» Dr. Ch« van Os (Wiskunde Universiteit Delft).

Persoon; Gevorderde leeftijd, zeer slecht gezichtsvermo
gen, «rg beweeglijk en zeer snel en moeilijk verstaanbaar met
spreken. Wekt de indruk van iemand die steeds binnenpretjes heeft

Onderwerpï De resultaten der moderne natuurwetenschap
in het licht van het Christendom,

Van Os begon zijn betoog door met een krijtje de drie
belangrijke stadia op een bord te kalken Paradijs - Rationalisme,
Zondenval - Imperialisme en Verlossing - Crltieisme en van hier-
uit ging hij verder, in het begin nog begrijpelijk en humoristisc
doch naarmate hij verder kwam, waren er steeds minder mensen,
die zijn redeneringen nog konden volgen. Een macht hogere wiskun-
de liet hij op zijn toehoorders los en alleen zij, die hierin
goed onderlegd waren, hebben er misschien iets van kunnen begrij-
pen, mits ze tevens zeer ver gevorderd waren in de theosofie.
Het gevolg was, dat na zijn betoog, dat nogal lang duurde, ieder-
een doodmoe was en iedereen aan tóereen vroeg of hij er misschien
iets van begrepen had, en wat voor nut al dat gepraat nu eigen-
lijk kon hebben, wat voor verband het had met Christendom. Niet-
tegenstaande dit alles, was het geheel erg amusant en heeft nie-
mand zich verveeld» l

Verder kan ik er heel weinig over zeggen, daar ik zelf i
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zelf later geen snars meer begreep van wat deze professor alle-
maal beweerde.

Wat echter zeer goed te begrijpen was voor iedereen;
de hatelijkheden die van Os lanceerde ten opzichte van de diver-
se kerkelijke instellingen. Vooral tegen de Katholieken gebruik-
te hij iedere gelegenheid om hen in een belachelijk daglicht te
zetten. Aanhanger Kant, ook veel aanhalingen van Steiner.

i"" Bij het openen van het debat was er allereerst P. R «H.
• Muller, geestelijke der Christen-Gemeenschap Amsterdam, Midden
dertig, Duitser, sympathiek spreker en sterke persoonlijkheid.
Hij viel van Os aan over het te wiskundige van zijn redenering
en hield een betoog over het qualltatief denken. Veel citeren
van Goethe* Van Os en Muller hadden vrij uiteenlopende opvat-
tingen en bleven elkaar nogal dwars zitten op een prettige en
sportieve manier» Tijdgebeek maakte «en eind aan deze overigens
zeer vermakelijke strijd. Stemming onder alle aanwezigen prettig
gedurende het hele weekend. Vrlendschaps-sfeer.

Zondagmorgen was de beurt aan Ir» J« van We 1 1 urn. (Vrij e
School Den Haag)« Het Christendom in verband met de jeugd en
de onderwijsvernieuwing*

Van Wettum; anthroposoof, ruim veertig, rustig en sym-
pathiek spreker»

De Vrije School bestaat 25 jaar, heeft een zeer moei-
lijke tijd doorgemaakt en staat momenteel voor een zeer grote
flnancieêle worsteling. Heeft subsidie aangevraagd in de hoop
deze te krijgen zonder iets van het eigen karakter der school te
moeten verliezen. Wil echter geen subsidie aanvaarden indien er
voorwaarden gesteld worden* De Leerkrachten verdienen minder,
dan zij die bij het Openbaar Onderwijs aangesteld zijn en heb-
ben een zeer moeilijk bestaan, moeten zich grote opofferingen
getroosten, zodat alleen de idealisten in staat zijn dit vol te
houden. Naast de financieele strubbelingen is er ook het gebrek
aan leerkrachten, temeer daar er een speciale opleiding voor
nodig is, die ± 2 jaar duurt en ook dit stuit natuurlijk op fi-
nancieele bezwaren» Toch komen er steeds meer scholen, dank zij
particuliere ondersteuning.

In tegenstelling tot de Openbare scholen is er geen
hoofd of directeur aan de school verbonden; iedere onderwijzer
of onderwijzeres gaat volgens zijn eigen initiatief te werk. De
onderwijzer gaat elk leerjaar met dezelfde klas mee en houdt
zodoende steeds contact met dezelfde kinderen tot en met de 8
ste klas*

De eerste drie jaren wordt geheel volgens een eigen
methode gewerkt, waardoor een zeer groot verschil ontstaat in de
eerste lerjaren tussen de leerstof van de klassen der Vrije
School en die der openbare» Ogenschijnlijk is het alsof deze
kinderen achter zijn bij de anderen, met het ingaan van het
vierde schooljaar staan z« evenwel op een gelijke hoogte met de
kinderen, die d« Openbare scholen bezoeken*

Ieder kind wordt bestudeerd naar uiterlijk type, karak
ter en gezondheid en naar gelang het wezen van het kind, wordt
het onderwezen»

Volgens van Wettum kan immers niet vastgesteld worden
wat het kind geleerd moet worden, doch dat waar het kind om
vraagt, moet het onderwezen worden» Het kweken van een vrije
wil.

Uit elk milieu worden de kinderen, indien er plaats is
aangenomen, dus kan er geen sprake zijn van een standen school»

Nagestreefd wordt het kind geen droge leerstof voor
te zetten, doch via het wereldje van het kind en de kindertaal
begrip bij te brengen voor de dingen rondom hem. Veel wofcdt ge-
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wordt gewerkt met het vertellen van verhaaltjes.
Na de puberteitsjaren, 9« klas, wordt bij de geschiede-

nislessen bijv» de moderne tijd besproken met het practische le-
ven. Niet dus zoals op de middelbare scholen een herhaling eigen-
lijk van dat, wat beknopt werd geleerd op de lagere school,doch
doorgaan tot de tijd, waarin het kind zelf leeft. Zo is dit bij
vakken als natuurkunde, etc. ook. Steeds wordt uitgegaan van het
concreet practische»

Het doel der Vrije School is in de eerste plaats, dat
het steeds meer zal lukken de hantering van het onderwijs zo t«
maken, dat het Christelijk wordt en het kind de kracht heeft wan-
neer het van school komt, vrij de grote wereld binnen te treden,
zonder dat het deze vijandig beziet, met zelfvertrouwen en eigen-
waarde. De Wereld immers Is een groot samenhangaö geheel, waarin
het kind thuis hoort»

Van Wetturn had heel veel bijval en van een debat was
geen sprake, slechts woorden ter propaganda van de Vrije School
werden geuit.

Zo ook door H«D* Goudoever, Toonkunstenaar - Den Haag,
die om financleele steun vroeg en wiens kinderen zelf op de Vrije
School zijn.

Gezien er om geld gevraagd werd, nam ook Ds. de Jong de
gelegenheid waar, om er op te wijzen, dat ook de O.R.G. er niet
al te best bij zat»

fs-Middags na het diner nam Ds. A.R. de Jong het woord.
(Voorganger O.R,G.) Paulus als profeet voor de twintigste eeuw»

De Jong sprak met grote bewondering over Paulus en zijn
boodschap van het Christendom, met alle bijzonderheden van dien»
Maakte wat betreft gestalte een vergelijking tussen Paulus en
Dostojewski. De uitwendige Indruk van het lichaamlijk onmachtige,
terwijl deze kleine man alleen zo veel tot stand wist te brengen,
dank zij zijn fanatisme en doorzettingsvermogen* Zoals zijn reizen
maar Rome* De Jong wijdde hier verder over uit op een zeer mee-
slepende maaier, die een voordrachtkunstenaar hem niet verbeterd
zou hebben, eerder benijden zou*

Enorme spanning in stem en gebaar.
"Paulus die het fanatisme van de vervolging tot in de

dood toe bezat, die rituele doodslag als motief gebruikte voor het)
verkondigen van de waarheid, die eigenlijk een farizeeër was (een
versterving van het allerdiepste in ons) etc., etc."

Daa komt hij aan het zevenmaands-kind-zljn van Paulus
en geeft als uitleg hiervan de opvatting van Emile Bock, dat Pau-
lus te vroeg geboren zijn betekent, dat hij iets te brengen had,
dat pas eeuwen later zou gaan gelden. Paulus begint tot zijn
recht te komen in onze tijd.

Vervolgens heeft hij het over het "ik" in de mens, over
de tijd, die achter ons ligt van imperialisme e» machtsvertoon,
waarbij het "ik" geprobeerd heeft tot volle ontplooiing te komen*
Het gevolg hiervan "individualisme en atomisme". Dat het tijd
wordt, dat wij op ons zelf komen te staan, dat die gene in de
wereld het sterkste zal zijn die innerlijk het sterkst ls$ want
als het "Ik" zichzelf ten koste van alle andere "Ikken" handhaaft
komt er de splitsing» Daarom zal het "ik" zijn grote omwenteling
meemaken. Er moet niet aaders gebeuren, dat dat wij Paulus eindelij
aan het woord laten, niet het kleine "ik", maar het grote "ik",
niet de mens in zijn individualisme, maar Christus in hem* Wij
moeten in oppositie tegen het alleshandhavende "ik", ook in h«t
economische leven»

Paulus is de aan, die staat tussen alle partijen em
hi.1
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wordt gewerkt met het vertellen van verhaaltjes.
Ma de puberteitsjaren, 9« klas, wordt bij de geschiede-

nislessen bijv» de moderne tijd besproken met het practlsche le-
ven, liet dus zoals op de middelbare scholen een herhaling elfen*
lijk van dat, wat beknopt werd geleerd op de lagere school, doch
doorgaan tot d* tijd, waarin h«t kind zelf leeft. Zo is dit bij
vakken als natuurkunde, etc* ook* Steeds wordt uitgegaan van het
concreet practisohe,

Het doel der Vrije School is in de eerste plaats, dat
het steeds meer zal lukken de hantering van het onderwijs zo te
maken, dat het Christelijk wordt es het kind de kracht heeft wan»
neer het van school komt, vrij de grote wereld binnen te treden,
zonder dat het deze vijandig b«ziet, »«t zelfvertrouwen en eigen-
waarde* De Wereld immers is een groot samenhangen geheel, waarin
het kind thuis hoert*

Van We t turn had heel veel bijval ea van een daoat was
geen sprake, slechts woorden ter propaganda van de Vrije School
werden geuit*

Zo ook door H. D* Goudoever, Toonkunst «naar » De» laag,
die om flnancieele steun vroeg en wiens kinderen zelf op dl® Vrije
School zijn»

öezien er ott geld gevraagd werd, aaa ook Ds. de Jong de
gelegenheid waar, om er op te wij een, dat ook de 0*8*0* er niet
al te best bij zat*

s na h* t diner aam Da. A»B« de Jong h«t wooiwi,
(Voorganger 0.fitO») faulus als profeet voor de twintigste eeuw,

De Jong sprak met grote bewondering over Paulus en zijn
boodschap van het Christendom, net alle bijzonderheden van dien.
Maakte wat betreft gestalte een vergelijking tussen Paulus en
Dostojewski, 0e uitwendige Indruk van het lichaamlijk onmachtige^
terwijl deze kleine na» alleen ze veel tot stand wist te brengea,
dank aij zijn fanatisme en doorzettingsvermogen. Zoals zijn reizen
naar Hone, De Jong wijdde hier verder over uit op eem zeer mee-
slepende saaier, die ee» voordraöhtkuasteaaar hem niet verbeterd
zou hebben, eerder benijden zou*

gnorae spanning in stea en gebaar*
"Paulus die het fanatisme van de vervolging tot in de

dood toe bezat, die rituele doodslag als motief gebruikte voor het
verkondigen van de waarheid, die eigenlijk een farizeeër was (eea
versterving van het allerdiepste in ons) «te., etc,1*

Da» komt hij aan het zevenmaa»ds-kind»zijn van Paulus
«a geeft ais uitleg hiervan de opvatting van Inlle leek, dat Pau*
lus te vroeg geboren zijn betekent., dat hij iets te brengen had,
dat pas eeuwen later zou gaan gelden, Paulus begint tot zijn
recht te komen In onze tijd.

Vervolgene heeft hij h«t over het rtiktt ia de mens, ©ver
de tijd, die achter «kas ligt va» Imperialisme e» machtsvertooaf
waarbij het "Ik" geprobeerd heeft tot volle ontplooiing te kosten»
Bet gevolg hiervan "individuallsae es atomisme", Dat het tijd
wordt, dat wij op ons zelf komen t* staaaf dat dl* geae in de
wereld het sterkste zal zijn die innerlijk het sterkst Is* Vaat
als het "ik1* zichzelf t«a koste va» alle aadere "ikken" handhaaft
komt er de splitsing, Daaroa zal het "ik* zijn grote onwenteling
sweaakea» Br moet niet anders gebeuren, dat dat wij Paulus
aaa het woerd late», niet het kleine "ik", aaar het grote "ik1*,
niet de mens in zijn iadlvidualisme, maar Christus l» hea„ Wij
moeten In oppositie tegen het alleshaiidhaveade Mlk"f ook in het
economische lev«n,

Paulus is de aa»« die staat tussea alle partijen, ea
hlJ
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hij laat alle richtingen bestaan» Wij moeten proberen elkander te
begrijpen en indien een richting onze gevoelens meer bevredigt,
daa eea andere, dan gaan wij daar naar over.

Wij moeten af van het oude begrip democratie! WIJ
zullen tot het Federalisme moeten komen en met onze belangstelling
staan tot over de grenzen. De Tijd van Paulus is aangebroken!

Dit laatste werd met grote intensiteit gezegd, alsof.
hij er In wilde hameren, om daarna met een paar aanhalingen uit hè
evangelie op zeer zachte en ontroerde manier een eindccte te maken
aan zijn betoog» Deze man, waar eea zeer grote kracht van uit gaat
weet uit alles wat hij zegt zofn elfect te halen, dat zijn toe-
hoorders als het ware aan zijn lippen hangen en wanneer hij zijn
toespraak beëindigd heeft, kun je de spanning, waarin hij de men-
sen gehouden heeft en de stilte voelen» Niet een die nog Iets te
zeggen had, ke ware» volkomen in de ba» van Ds. de Joag, kleuren
van spanning op de meeste gezichten e& ook die tinteling nog In
de ogen, die een mens vaak heeft, wanneer hij b.v# pas uit de
bioscoop komt, waar hij een zeer boelende film heeft gezien*

De Jong weet zijn mensen te pakken en het laatste
wat ze mee naar huis nemen van deze week-end conferentie, was de
sterke iadruk die de Jong ongetwijfeld bij allen heeft achtergela-
ten.

HAARLEM, 12 Augustus
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BUREAU b

N WIT'm t C :

In verband met den brief van het Hoofd van den Centralen Veilig-
heidsdienst te ' s-Gravenhage , dd. 17 October 1946, No. B. 3325, houden-
de verzoek om inlichtingen betreffende Ds t de «Jong, leider van het
IPpen Religieuze Genootschap^, rapporteert de ondergeteekende, CORNEL1S
PIERRE LODEWIKCJS UBÜTBBOÜM, agent van gemeentepolitie te Haarlem, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter, het volgende*
Het "Open Religieuze Genootschap" is een godsdienstige secte, die
thans pi, m. 200 leden telt. Dit genootschap houdt voor zijn leden bij-
eenkomsten van theologischen en filosophischen aard en bemoeit zich,

-

"Destichter van dit "genootschap" is genaamd ANNEE RIïJZES DE JOUG,
geboren te Zutphen 7 Maart 1ÖÖ3, van Hederlandsche nationaliteit,
predikant, wonende te Haarlem Westerhoutpark la, waar ook de zetel van
het "Open Religieuze Genootschap" is gevestigd. Genoemde A. R. DE JONG
was, blijkens bekomen inlichtingen, + 35 jaar geleden een volgeling van
Ds.BART DE LIGT. Deze zou anarchist 'zijn geweest en thans in het buiten-
land vertoeven, onbekend waar. Alhoewel Ds.de Jong geen lid van de
G.P.N, is, is hij toch sterk links georiënteerd en anti-militairist.
Niet is kunnen blijken échter, dat hij bijeenkomsten houdt vuur Juugferen.
én de dienstplichtigen die daar komen zou aansporen, een beroep te
doen op de dienstweigeringswet.
Genoemde A. R. DE JuWG, die weleer predikant was in de Doopsgezinde
Gemeente, staat thans buiten kerkelijk verband. 2ijn naam komt alhier
niet voor in de administratie van de Politie of P. R. A.
l'yp: RW
Co 11:

Haarlem, 23 April 1947
De rapporteur,

fearlem, 3 O APR. 1947
Commissaris van Politie,
wnd.Korpschef,

. Jj'ontijne.
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(

Naar aanleiding van een zeer geheim schrijven van
het Bureau Nationale Veiligheid, Bureau B, No. g£&VHlA/46.M.N.,
d.d. l? September 1946, betreffende F.A. Jacobs, alhier, die een
beroep heeft gedaan op de Dienstweigeringswet 1923, heb ik, Harm
Brouwer, Inspecteur van Politie te Heemstede een nader onderzoek
ingesteld en betrokkene gehoord, die opgaf genaamd te zijn:

ftePERIK ANDRIBS JACOBS, geboren te Amsterdam, 13 Mei 1926, M.T.S.
TeerHngV afd. vliegtuigbouw, wonende te Heemstede, J.C.van Oost-
zanenlaan No. 18, diö verklaarde al& vol-gfr; /""
"Ik heb een beroep gedaan op de Dienstweigeringswet op religieus
humanistische'gronden. Ik ben niet aangesloten bij een kerkgenoot-
schap, doch ontvang godsdienstonderwijs van Ds. de Jong'te Haarlem,
voorganger van een zoogenaamd Open Reflgieus Genoo4schap,fw2&flBsae
te Haarlem, Westerhoutpark IA. Ik kwam met Ds. de Jong in contact
door een brochure, die bij mijn buurvrouw, Mevrouw van Gils, J.C.
van Oostzanenlaan No. 16, alhier aan huis bezorgd was. Door Ds. de
Jong worden/jongelingenavonden georganiseerd aan gkgn woning. Deze
bijeenkomsten bezoek ik regelmatig. Op é*en dezer avonden kwam het
gesprek op de/y/dienstplicht naar aanleiding van de door mij ontvan-
gen oproeping. Ds. de Jong diende mij van advies, terwijl een jon-
geman uit Den Haag, wiens naam ik mij niet meer herinner, daar hij
niet meer geweest is, de dienstweigeringswet meenam. Ook ben ik in-
gelicht door den Heer J.H. ïrancois te 's-gravenhage, die werkzaam
is op het Vredespaleiè. Ik ben door mi$n ouders niet in anti-mili-
tairistische geest opgevoed. Mijn vader stamt wel uit een Doopsge-
zind gezin, doch hij is zelf niet ingeschreven als lidmaat. Mijn
moeder is gereformeerd opgevoed, doch is ook geen lidmaat. Ik acht
mij niet in staat een mensch te dooden, daar ik het gebed "Gij zult
niet dooden" ook in militair verfeand wensch na te volgen. Wel wil
ik mijnavaderland dienen op elke anderejplaats. Ik rook niet, drink
niet en^ben vegetariër. Ik ben bereid itr burger gedurende^langere/w»
diensttijd werkzaam te zijn^vopr mijn vaderland."
Bij verhoor van zijn moederjffirlocIe mij, rappoitoui, dat F.A. Jacobs
een zeer idealistische levensopvatting heeft, hetgeenpok op de
M.T.S. "tot uiting is gekomenj Mijna in7,lFinfl boTtiant- ew/ Braille i dl u&
^e aangwoerde,. . _ ggonaoa alm
Waaraan naar waarheid opgemaakt dit rapport dit rapport te Heem-
stede, d.d. 2 October 1946.

De Inspecteur van Politie,
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14 Septambor 1946*

Haar assalotdlng van het vereoekf vervat J
schri jv0n.f. heb ik de eer XT mede te d«eienf dat •--"-——~ ̂ .«..«H,,̂ ...
JACOBS» geboren t© Aiiaiterdamf 13 Mol 1926» !€*f »3**loerlingt é£d*
vïïec^uigbouw, ^Tonende to Heexaatöde, J»0«van Oostsönenlaan ïïo«18t
oiatrent ssi^xi woigerixig osi ö.0n Utilits.ii'en. dioaistplioüit te vörvullsn.,

*»Ik heb ®en beroep gedaan, op da BienstweigaringBsmt op rali-
humaniatische gronden.» Ik bon niet aangesloten bljjj den kerk*-

genootschap, dodi ontvang godsdienatonderwies van tis» de Jong te
Haarlem* voorganger van o on Eoogonanad Open Tleligieua lenootsohap,
gevestigd to Haarlem» \7estorhoutpark la* Ik kwaEi m«t I)s* de Jong
in oontaet door eau broohnr©f die bij mijn bmirvrouwy Mevrouw van.
Qil8# J.C*van Oostaanenlaan to»16» alhier aan hv&& bezorgd «as»
Door Ds* de Jong 'sorden t» Bijn«n huisa Jtaigölingsavonden göorgani-
ao@rd* Ueze bl^»onkoi!istön becook ik regelmatig» Op éSn deser avoiw
d<m kwam nat geop^dk op den dienap licht naar aanleidins van de door

ontvangen opioaping. Ba. de Jong diende nij van advies,
jom&öman uit den Haag.» wiens naam ik roij niet rsoer
hil niet a*fcr gewetit 1», de * - - • • • - - - • •- - - - : - *

bon ik iiigolioht door 4«n Ileor J.II.PrancoiB te ' rj-Grsvönhaea* die
s op hst Vrodaspalöio» Ik ben door nd jn oudora niot in

'aati-ud'litalristlscöie ge^at öj»&©v0«»d» Mijn -mdtr «tamt wel
doch hil ie zelf riiot ingeschrovon als lidmaat,

öi is pok
niet in staat «eaa raönsoh te do o den, daar ik ĥ t §®bod "(Jij

•sul t niet d oo den" ook In militair verband wensch na te volden. Wel
wil ik aijn vaderleaid dianon op elke andere plaats* Ik rook niet»
drink niét en ik ban wgetarlftr, Xk b®» b«röï4 als burger gednr<md«
don langaron diensttijd vrorlcaaan te si ju voor mijn vadorland» ''

Bil verhoor van ai ja moeder, bl«ökf dat P*A,*Jaoobo oon zeor
Idealistische levena opvatting hoeft» hetgo®» ook op de 1S»S«3*- tot
uiti»§ ia gekomezi»

HSÏ SOOB)

desen»
De

J *0«Crabb@nd@m#

Aan dooi He ar Hoofd van de A f d. XIX B
van den C-enaralaa Staft
te
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Hierdoor heb Ik d* «er TJ te rerzoekan een diacreet onderzoek
te vdlletn doen instellöi naar het »#g» "Open Religieus Genootschap",
göYöBtigd t» Uwent aan liet adres Weoterïioutpayk la.

Als leld«r van dit genootschap sou een zekere Ba* d« Jong op-
treden. Termoed wordt, dat deae zioh op anti-militalristiHCh stand-
ptmt stelt en op de door h«ta georganiseerda Jong«renM^«enkoaösteii
de dienstplichtige leden van het ganootschap adviseert ton "beroep
te doen op de dienetweigeringswat 1923.

Ik raoge ¥ rer zoeken «ij d* volledige personalia van l)s,de Jong
te doen verstrekken, waarbij ik opmerk, dat ik het ongawenaeht acht,
hem persoonlijk in het in te stellen onderïio»k te betr«k)r«i.

soöfD TII nnr
Namens dezen»
De Luit»Kolonel,

J.G.Crabbendam.

Aan d «n Heer Hoofd Goaaiifiaaris van Politie,
té
H A l l,l'Ui*-


