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Steunfonds voor slachtoffers van prinoijfrTflelb en
aaaqwérjge 11 jg aritï-mi 11 taoïsme,

in de vrije socialist #0. 49, d.d. 7 December 1946
komt onder het hoofd "Uit de Beweging" onderstaand arti-
kel voor, waarin melding wordt gemaakt van de heroprich-
ting van een steunfonds voor slachtoffers van principi-
eel en daadwerkelijk anti-militarisme.

HEROPRICHTING STEüNPONDg*

Het voor de oorlog in brede kringen bekende steun-
fonds voor slachtoffers van principieel en daadwerkelijk
anti-militarisme, is op de 9de November 1946 weder opge-
richt. Daartoe zijn vertegenwoordigers van de volgende
groeperingen bijeen geweest;

Nederlandse sond van vrij socialisten»
Vrije socialisten vereniging- ,
Werkgroep voor Radicaal pacifisme; (Rf/.v*. H«)
Algemene jongeren vredes-Actie:
Voorlichtings-comité voor Gewetensbezwaarden inzake

de Krijgsdienst en een vertegenwoordiger van het vroegere
Steunfonds.

Uitnodigingen waren ook nog aan andere organisaties
verzonden, waarvan twee bericht van niet-deelneming heb-
ben gestuurd.

Een Raad van Advies, bestaande uit een vertegenwoor-
diger van elke deelnemende organisatie, werd samengesteld»
Alle organisaties, die de doelstelling van het fonds wil-
len helpen bevorderen, zullen alsnog een lid voor de Raad
van Advies kunnen aanwijzen. Een dagelijks bestuur werd
gekozen, waarvan de heer M.DAMMAIT* Ie. van swindestraat
NO.53, Amsterdam-o., giro z/oój>o» als penningmeester zal
fungeren, bij wien reeds steunmateriaal in de vorm van bon-
boekjes (a IQO bonnen tegen IQ cent) kan worden besteld.

Regelmatige bijdragen op zijn giro zijn zeer welkom!
Nadere inlichtingen bij den secretaris, B.K.SWIERST1A»

Bssenburgsingel 124, Rotterdam-w. '

Verzonden op 11 December 1946.
aan: het Hoofd van den centralen veiligheidsdienst, alhier,
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Inlichting»

een ttddedeeling in wde Ylam" van 7 Secerabor 1946
is weer «p ge richt het

wert «eusen^esteid, bestaaade uit rer»
to^onwoorö.Lgers van alle afteéewcrkettde ©rpiBisatiee, Al» Peniiingseas-
ter treedt op M.o .Djupaa» 1 ' van S^indenstrast 53 teBterdass.» terwijl
Secretaris is B^» SirJter^ tr^g Ssse nb.urgslngol 124 Botte rd.«»»

Boa geaö re s öe ö rel en moge ik veraookca ean onderaewtk naar-
den in ïranne pïiEeenteri woonachtige n persoon te wille» &&en instellen
en mij het resultaat te berichten»

. Hat Hoofd van den
Centralen

Aan: naraena de «on
4.- ' "eer H, G, van folitie te Aatstcröaa
• " • • « «
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BUREAU B

Nu mater: j

Dstum:

Volgno.

1R Ifl

In antwoord op Uw schrijven van 31 December 1946
Ho. B.X. 8985,betreffende het verzoek om inlichtingen over
het * Steunfon^van Slachtoffers van principieel en daad-
werkelijk anti-militairisme H , w o r d t U het volgende bericht:

Genoemd Steunfonds is opgericht door de navolgen-
de organisaties,welke anti-militairistisch z i jn geori'ênteerc
1. Federlandsche Bond van Vrije Socialisten.
2. Vrije Socialisten Vereenig-ing.
3. Voorlichtingscomité voor Gewetensbezwaarden inzake den

Krijgsdienst.
4. Werkgroep voor Radicaal Pacifisme.
5. Algemeene Jongeren Vredes-Actie.

Senige andere, kerkelijke organisaties, waaron-
der " Kerk en Vrede », zijn aangezocht eveneens aan het
Steunfonda deel te nemen. Of hierin zal worden toegestemd,
dient nog te worden afgewacht.

Uit bovenstaande organisaties zijn personen aan-
gewezen, die een Raad van Advies vormen. Deze personen,vijf
in getal en van elke organisatie één, verstrekken adviezen
over dienstweigeraars, of deze moreel of financieel door
het Steunfonds kunnen worden geholpeia.

Het Bestuur van het Steunfonds bestaat uit drie
personen, die al of niet lid van een der organisaties zijn.

Het tegenwoordige bestuur bestaat uitt
1. Voorzit ter i den bekenden Rot , Torn ,wonende te Amster-

dam, Marnixstraat lTo.198, van wien hier
verdere personalia onbekend zi jn.

2. Penningmeest.:den bekenden Le Maitre , Michièi Wicolaas,
, schuilnaam Damman, wonende te Amsterdam,

Ie Van Swindenstraat Uo. 53, handelaar in •
bond en kleermakers-fournituren.
Swieratra , Bartele Klaas , geboren 6 Pe-
bruari 1917 te Rotterdam, van beroep kan-
toorbediende, wonende te Rotterdam, Issen-
burgsingel ïTo,124b. Omtrent hem werd door

dezen dienst op 13 Juni 1946 onder I.D. ïTo»5l8 reeds gerap-
porteerd,toen hij een beroep deed op de Dienstweigering-s-
wet 1923. Hij heeft zi jn militaire dienstplicht vervuld en
was ingedeeld bij het regiment huzaren van l October 1935
tot l Januari 1937. Hij verliet den dienst als onder-offi-
cier. Gedurende de mobiilisatie is hij negen maanden onder
de wapenen geweest. Hij is de sociaal-democratische gedach-
te toegedaan, doch geen lid van een partij of van een der
bovengenoemde organisaties.

De heroprichting van het Steunfonds is aangekon-
digd in verschillende anti-militairiabhe bladen, o.a. * De
Vlam % rt Vredesactie " en " De Vrije Socialist ".

Het doel van het Steunfonds is moreele* en fi-
nanci'éele* steun te verleenen aan principi'êele dienstweio-e-'
raars, ongeacht of zij een beroep op de Dienstweigerings-

3. Secretaris s
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wet hebben gedaan of niet. Sen en ander geschiedt langs le-
galen weg.

Van de organisaties wordt geen contributie
verlangd. De financiën worden verkregen door den verkoop
van bonnen a 10 cent per s-tuk op vergaderingen en bijeen-
komsten van bovengenoemde organisaties en door g i f ten van
personen, d.ie zich voor het doel van het Steünfonds interes
seeren.

c
Verzonden aan stïoofd Centrale Veiligheidsdienst» Javastraat

68 te * s-Gravenhage.
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Inli c ht ingen Al•Jongkind.

Blijkens een bericht in "Socialisme van Onderop» van 16 Augustus
1947, werd tot sociaal secretaris van het "Steunfonds voor slachtoffers
van principieel en daadwerkelijk anti-snilitairisme" benoemd Al.JOHQSIHD»
wonende Spoorlaan 5 te Aalsmeer.

Ik moge U verzoeken mij zo uitvoerig mogelijk te willen Inlichten
omtrent de politieke oriëntering enz. van Al«Jongkind.

HET HOOim VAK DE CEOTRAIZ
VEILIGHEIDSDIENST
Ilamens deze;

ie Heer Districtsccamaandant
Rijkspolitie,

L*L.v.Laere

Coll.t /-/r



<jFouds voor slachtoffers van prin
en daadwerkelijk anti«militarism

Op de laatstgehouden vergaderingJFan
bestuur en adviescommissie van het „Fonds
voor slachtoffers van principieel en daad-
werkelijk anti-militarisme" is tot sociaal-

-gecretaris van bovenstaand fonds benoemd
Al. Jongkjjad^^^Srioorlaan 5,, Aalsmeer. Alle;

almvra'gen™ voor cuHür^Ie'oT'fïnanctSle' steun
in het vervolg aan dit adres.

Nu ik op deze wijze aan de lezers van
di: blad ben voorgesteld, richt ik mij meteen
maar met een verzoek tot hen. Om aan
steunaanvragen te kunnen voldoen is er van
alles nodig. In de eerste plaats geld. Wij
gaan dus hard aan het werk rnet steunbon-
nen en rekenen deze zo vlug mogelijk af bij
de penningmeester M. Damman, Ie van
Swindenstraat 53, Amsterdam-O, Postgiro
No. 276630, aan welk adres ook de geldelijke
giften — graag gfote, maar met kleine zijn
wij ook blij — worden opgestuurd of op
zijn giro gestort, met vermelding gift of af-
rekening boekje no. zoveel.

Maar nu de giften in natura. Deze wor-
den allemaal gezonden naar het sociaal-se-
cretariaat-adres Al-Jongkind, Spoorlaan 5,
Aalsmeer.

Nu de sigaren vrij zijn sturen we eens
wat vaker sigaretten, of althans de bonnen
met zo mogelijk een kleine tegemoetkoming
in de kosten. Ook suoepbonnen en/of een
mand fruit zijn welkom, evenals boeken.
Maar dan niet wat al zo lang op zolder
ligt en we zelf het lezen niet meer waard
vinden. We hebben allemaal wel boeken in
de kast staan, waarop we trots zijn, deze
te bezitten, maar die we zelden of nooit
meer inkijken. Stuur deze aan mij op voor
de bibliotheek in een van de kampen. De
hier volgende boeken1 zou ik graag zo spoe-
dig mogelijk ontvangen:
1) Anatomie voor de vrede — Revesz
2) Het ocrdeel der volkeren — Dawson
3) De verdediging van het westen— de K ad t
4) Rusland en wij — de JCadt.
5) Vrede als daad — de Ligt
6) De boodschap van het Koninkrijk Gods

— Ragaz
7) Socialisme van het 6de werelddeel

— Deken van Canterbury

De jongens in voorarrest hebben geen
textielpunten of welke andere bonnen dan
ook. Hierdoor is o.a. een groot gebrek ont-
staan aan kleding, zowel onder- als boven-
kleding, en sokken. Ik weet dat het moei-
lijk is. Maar misschien zijn er onder de lezers
verschillende, die, zo ze al niets te missen
hebben van hun voorraad, in staat zijn iets
te kopen en aan mij op te sturen.

BOSS. «•.

Vrienden! Altijd, maar vooral juist nu,
is de houding van onze'jonge mannen een
lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid.
Laat het voor ons een erezaak zijn te zor-
gen, dat ze door hun voorbeeldige houding
geen materiële zorgen hebben. Ze rekenen
op U. Stelt hen niet te leur. Stuur wat U
missen kunt en meer dan' dat. Wij zullen
zorgen, dat zij alle gaven in de kortstmo-
gelijke tijd en eerlijk verdeeld ontvangen.

Social-secretaris Steunfondsen.
Al Jongkind

Adres : Spoorlaan 5. Aalsmeer,



Rijkspolitie - Gewest
District - Amsterdam
Afdeling - Diemen
Groep - Aalsmeer.

- Amsterdam

Aalsmeer 16 September

No

ONDERWERP'. A. Jongkind

Vo!.gno.

7 SEP 13#

Onder terugzending van bijgaand schrij-
ven van het 'Hoofd van de Centrale Veiligheids-
dienst, dd. 6 September 1947. no. B. X, 20848. betref -
f ende : ------------------------ ̂E^EyEfSf --------
ALBERT- JONGKIND, van beroep bloe,;;enkaopinant ge-
boren te AALSMEER,? Juni 1906, wonende te AALS-
MEER, SPCORLAAN no 5, heb ik de eer U te berich-
ten, dat volgens bekomen inlichtingen genoemde
JONGKIND te Aalsmeer bekend staat als £pjw]6uj|jt||;tr
anar chist- .en is d i ®BstwB̂ eraa£. Zeer waarschijn-

<™̂ *««-»î TOsSŜ Ŵ!̂ ^ • T n -r^ UTfflj niet aangeslotenDij de C. P. N.

O

GEWEST AMSTERDAM
DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT AMSTERDAM

COMMANDANT

^ No. _17 3.........

heeft lageronderwijs genoten en heeft zich op
politiekgebied ontwikkeld door veel te lezen.
Dit lezen zal hem vermoedelijk wel parten gm-
hebben gespeeld want gezien zijn gedragingen
wordt wel eens betod^jfeld of zijn denkvermogen
goed in. orde is. Hij is kalm van aard en treedt
niet op de voorgrond als spreker maar werkt
meer achter de schennen . Vermoedelijk k_nj|gB
dienstplichtige narsonen bij hem om admas.
__S.ï.wi»«.*̂ rB**̂van opruien is echter tot nu toe niets geble-

.- *____ ___ _-.____-—*_*_»«*. __._«___-«»__ -,.

De Opperwachtmeester
G vgffi der Tang

Geheim. Persoonlijk.

Gezien en doorgezonden aan het Hoofd
van de Centrale Veiligheidsdienst,
zulks in antwoord op diens schrijven
yan 6 September 1947, Io.B,X.20848 ,

,Ste

Amsterdam,£6 September 1947/
Be Majoor,

Districts-Co mmanc
H.A.T.i

b. a.
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Onderwerp: Dienstweigeraarsbonnen.
Uo. tfj/1947.

• i, • f-v /

ft E H B I

Vo'gncx

2 10CT.1947

BUREAU BL
y

r

Haar aanleiding van het ingekomen schrijven, d.d. 13-
October 1947, H«P« Ho.52-19.1947, Geheia-^ersoonlijk, van
het Bureau Inlichtingen te Leeuwarden, waarbij inlichtingen,
worden gevraagd omtrent d« verkoop van z.g. "Dienstwaigerasq
bonnen", aan de aanwezigen van d^ OT> 5 October 1947 alhier
gehouden openbare vergadering van "De Dageraad" , wordt bet
volgende medegedeeld*

Deze E.g, "Dienstweigeraarsbonnen", welke werden ver--
kocht dienden ter vervanging van collecte, welke bij verga-
deringen in de regel wordt gehouden.

Deze bonnen werden uit een boekje getrokken, terwijl e
eert stok In dit boekje achterbleef, zodat dit een controles*
bare collecte was en men aan de hand van deze stokken pre—
cles kon nagaan hoeveel bonnen waren verkocht.

v Volgens uitleg van de voorzitter O. van Houten, wonende
" Was o enberghs traa t 25 alhier, was de orbrangst van de verkool

van die bonnen bestemd tot steun voor de in ons land aanwe-
zige 5oodlenstwelgeraars. Voor het geld, hetwelk op deae-
wijze^Wïrcl verkregen, werden boeken, riafcjes en kleding g»-*
kocht en aan de dienstweigeraars aangeboden.

I Volgens bekomen inlichtingen, dan zou ook in het «fee!te»
blad "De YlaaP , regelmatig een annonce voorkomen om de hier
bedoelde steuntonnen te kor>en.

Sneefc 18 October 1947.

Verzonden aan;

Be H«^r Hoofd van het Bureau inlichtingen te Leeuwarden.

De Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te *s Gravenhage, Javastraat



Verbind4.̂ te. ,„ „est-Groningen.
Vcï.-vv-y' /
anuari 19W.Ho.7.H. GEHEIM. Datum:4

Onderwerp: Harm PRAKTIEK. VQ 6 JAN.

Datum van Ontvangstberloht:! Janua:
Betrouwbaarheid berichtgever: Betre
Waardering bericht : Idem.
Tevens bericht gezonden aan : Pr.Gen.te Leeuwarden.
Ondernomen actie t Gene.
Medewerkende instanties : Gene.

Ik moge UHoogEdelGestrenge/TIEdelGrootAchtbare be-
( leefd berichten,dat in het weekblad "Het Nieuwsblad",

uitgevers Seggers en Kremer,Hoofdstraat 6 te Hoogezand
d.d»29 December 1948,de navolgende advertentie was ge-
Plaatst:
«Steunt de Dienstweigeraars in Geld of ïïatura. Te zen-
den aan HJPraktiek,Kolham B.358.»
Toorts werd in hetzelfde blad een ingezonden stuk
door H.lPraktiek geplaatst,waarin hij wijst op oorlogs-
geweld en oorlogsdreiging.In dit verband haalt hij
300 jonge mannen aan,dle een beroep hebben gedaan op
de Dienstweigeringswet,welk beroep werd erkend,en op
de anderen,die eveneens een beroep op dezelfde wet de-
den,welk beroep werd afgewezen.Hij haalt deze personen
aan,dat zij zijn als lichtende voorbeelden en dat het
meeleven met déze jongens overweldigend is.Hij doet
verder een beroep op de inwoners der gemeente Slochte-
ren niet achter te blijven en een pakket te zenden aan
de dienstweigeraars.
Harm PBAKTIEK voornoemd,geboren 11 Augustus 1907 te
Sappemeer ,zonder beroep,wonende te Slochteren,Kolham
B.358,is bestuurslid van de "Stichting Vrijheidsfeew**-
'g^H^:^Tr^tiaT1h'?T' nf nthtiUBtjïïlj is een goed rede-«.„ . . is brutaal in zijn op-
treden.
Van enig binnenkoken van giften voor het vorenomschre
ven doel is tot hedten niet gebleken.Mocht dit in de
toekomst enige omvang nemen,zo zal hieromtrent nader
worden bericht.

Einde.



(Buiten
der redactie).

Het la weer Kerstfeest geweest en
yeer staat er een Nieuwjaar voor de
leur. Uit vele monden heeft weer het
,Vrede op aarde in de mensen een
•elbehagen" geklonken. O, bittere
•onie! Voor mij .ligt een dagblad.
Ihina: Communisten dicht bij Nan-
'ing; Indonesië: overeenstemming
:et de republiek onmogelijk. (Intus-
01 bezetten Ned. troepen verschil-

lende belangrijke strategische pun-
). Oorlogsgeweld hier, oorlogs-

daar. We zullen nu maar
[Jgen over de voorbije oorlog,

we allen aan den hjve hebben
!d en waarvan we de naweeën

log dagelijks ondervinden. Waar we
" iter niet over mogen zwijgen is de
liging van één niéuwe wereldoor-

fog. De spanningen in de wereld zijn
ot en het duizelt ons by de ge*

ichte aan de verschrikkingen, wel-
een nieuwe oorlog Imet zich mee
. brengen. Denk eens aan de

itoombom. Zo zittend te denken, ga.an
" n gedachten ineens uit naar die

line, dappere schare, de dienstwei-
«ars. Dit zijn ruim 30<i jongeman-

ien, die een beroep op de Dienstwei-
eringswet hebben gedaan en wier
eroep door de commissie yan advies
* ÉTkènéL" j:i| perken in Staats-
iènst buiten militair verband en zijn
i drie kampen in Drenthe onderge-
iracht. Verder zijn er nog de vele
londerden jongens, die eveneens een
«roep op deze wet hebben gedaan,
aar niet zjjn erkend en die nu nog
idlopen in afwachting van. wat er
ier zal gebeuren, terwijl vel«
.tallen reeds opgesloten zitten in

igenissen, veroordeeld of wach»
l op het vonnis van de krijgsraad.
hebben U ih deze dwaze wereld,

vol oorlogsgeweld en dreiging iets te
zeggen. Zij zjjn als lichtende voor-
beelden, die deze feestdagen met
recht hebben kunnen zingen: Vrede
op aarde, in de mensen een welbeha-
gen/ Het doet er niet toe of ze zijn
Gereformeerd, Vrijzinnig-Hervormd,
Baptist, Humanist of vrij-socialist
enz., zijj voelen de consequentie van
hun daad. „Vrede op Aarde".

Het meeleven met al deze jongens
U in. vele delen van 'dit land OV&T-
weldigend. Laat men ook in onze ge-
meenten niet .achter'blüven en van
dit medeleven blijk geven, opdat al
deze jongens, evenals met Sinter-
klaas, een goed Kerst- of Nieuwjaars
pakket krijgen en bloemen de cellen
én barakken mogen sieren, als sym-
bool van een waarachtig feest, hetzj]
Kerstfeest, Pasen of Pinksteren.

Namens i het Steunfonds
daadwerkelijke anti-militairisten
H. PRAK.TIBK. K 358 Kolham.

let

De ^istributie-voorschrifltelS^^oöV
motorvoertuigen z$jn opg: ^T"1'
Deze kunnen thans zonder vergun-
ning worden gekocht, verkocht en
afgeleverd. De distributie van rups-
bandtractoren en landbouwjeeps ia

ue-nul,»» «=«-, fabripant of weder-
verkoper mag niet tot de vrije ver-
koop^ overgaan, voordat alle door
hem in ontvangst genomen vergun-
ningen zijn gehonoreerd. Aan impor-
teurs en fabrikanten wordt de- ver-
nlichting opgelegd voor de tiende dag
van elke mland aan het Eijksbureau
"voor metalen. schrifteujk^^opgaaf te

den?.èp ae vt«?"—rveehouderij-producten i
(dus vlees, eieren,i foty
320 tot 497 mipioen gt'
nen we hieruit de toen<
ding, dan blijkt dat de
tuinbouw bünö viermi
weid, die vaniJde akkj
maal zo hoog, vaiide zr
zo hoog en van de an
producten VA maal i
zegt natuurlijk niets e
veelheden der verkoch
want het zijn de prijss
deze toenemmg verooi
De akkerbouw bijv. w*
in -*-
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Betr.f Comité Steunfonda Dienstweigeraars,

:-V ' -^'5 ' Q E H E I M

Onder toezending van onderstaand afschrift van een
bericht, voorkokend in «De Trije Socialist" van 19
februari 1949, moge ik U verzoeken mij te willen doen
Inlichten omtrent de personalia etc, van de leden van
dit Comité.

*BPfflPffilïPAM* S tetunf Qnds Dl enstwelg er aar a* *• De groep
*4^*wenst niet achter te^iffven bij de kameraden van
"den Haag en Zaandam»
Mln samenwerking met een groep nensen die niet direct
"bij ons onderdak hebben maar overtuigde anti-mil.zljn,
«hebben we een comité gevormd om te trachten een bedrag
"bijeen te brengen om bij te dragen aan bovengenoemd
"fonds* Hm stoet er echter gewerkt worden* De leden van
Mdit comité gaan hard aan het werk* En TJ, kameraden?
"Rotterdam moet beslist een goed figaar ®aken. Sier
"moeten allen aan het werk» leder op zijn wijze. Door
"een steïmlljst aan te vragen bij kasuJ.Bedeau, Polder-
"straat 29» Botterdam. Kant ü ©p de fabriek of werk-
"plaats bijdragen verzamelen. Te Ie mensen zijn, al of
"niet geestverwant, bereid iets bij te dragen, want
•ondanks alles, onze ideeën dringen door en zeer zeker
*op anti-dll. gebied. De bedoeling Is in de maand
«September een avond te beleggen, waaraan zullen mede*
"werken* Toneel met prop.-stuk en. om de financiën zo
•hoog mogelijk op te voeren, een Tombola. De volgende
"laaal daarover meer* Onze vrienden v.d*E»Maasoever
"mogen zich hier niet afzijdig houden: wij verwachten
«*hun medewerking, teaeer daar het de oedoelimg is ook
•aan de B.Maaso«ver een vervolgavond te houden, Wij
"komen ook daarop terug* Alle correspondentie te rich-
"ten aant J«B«rls, Tan Walravenstraat 99, KotterdaP1-."

HET HOOH) TIP DE DUK^,
namens dezes

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
& o t t e r d a nu
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L'=-M we^tt^iet jdSitër te Blijven bij d:e kame-

van den ̂ d^^nr\l^'"•
IQ gamenwerklnS mA'eWBr^oep inensen die niet

direct bij ons onderdak hebben maar overtuigde anti-
f mil. zijn, hebben we eeircomité gevormd om te trachten

een bedrag bijeen te "brengen pin bij te dragen aan bo-
vengenoemd fonds. Nu moet er echter gewerkt worden.
De leden van dit comité gaan hard aan het werk. En
TJ, kameraden? En U, kameraden? Rotterdam; moet be-
slist een goed figuur maken. Hier moeten allen aan het
werk, ieder op zijn,wijze. Dp.or een steunlijst _aan te
vraglen bij kam. J. Bedeau, Polderstraat '29, Rotterdam,
Kunt U op de fabriek of werkplaats bijdragen verza-*
melen. Vele mensen zijn, al'of niet geestverwant,'bereid
iets bij .te dragen, want ondanks alles, onze ideeën
dringen door en zeer zeker op anti-mil. gebiedt De be-
doeling is in de maand Sept. een avond te beleggen,

, waaraan gullen mledewerke'n: Toiiëël'mêt prbp.-stuk en,
om de financiën zo hoog mogelijk op te-voeren, een
Tombola. De volgende maal daarover meer. Onze vrien-
den v. d. R. Maasoever mógen zich hier niet afzijdig

.Houden; wij verwachten iuh 'medewerking, temeer daai-
het dé bedoeling is ook aan de R. Maasoever een1 ver-,
volgavond te houden. Wij komen ook daarop terug. Alle
eorresponedntie te richten aan: J. Baris, van Walraven-
straat 99, Rotterdam. .



Verbinding:

Ho. 307. \^^~ 28-2-1949.

Onderwerpt Steunfonda Dienstweigeraars en
activiteit der Vrije Socialisten,

Datum ontvangst bericht: 24-2-1949

Betrouwbaarheid: berichtgever» Betrouwbaar.

Waardering bericht» Betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties: Gene

Ondernomen actie: Gene.

Door de leden van het in JanuariYj.l. door Vrije
Socialisten en geestverwanten opgerichte Steunfonds voor
dienstweigeraars (Zie "De Vrije Socialist^van 15 Januari
en 5 Pebruariml949) is tot heden circa f.200»- bijeenge-
zaraeld. Br wordt gewerkt met steunli jsten eri met de bekende
bonnetjes.

Ten huize van Blom, Jan Hendrik, geboren 2-12-1903
te Rotterdam, wonende te Rotterdam, Ieyendaal5,* worden door

* Jk'deze leden samenkomsten gehouden, waar Bedeaux, Jan, gebo-
"^ ren 25-1-1877 te Leerdam, wonende te Rotterdam, Polderlaan

29b tegelijkertijd een cursus geeft over Spinoza.
De nevenbedoeling ig om deze sympathiserende!!, v oor -_

name l i j k B;e l lamyan e n, de Vrije Socialistische gedachte bij
^ te brengen.

De bijeenkomsten, waarvan er nu twee z i jn gehoudeai,
ir" worden bezocht door circa 18 personen.

Voorts -bestaat het plan om op 8 of 10 Maart 1949
aan de Linker Maasoever'een soort bazar te hoeden, waarvan
de opbrengst zal worden bestemd voor de dienstweigeraars. j

De samenkomsten van de Vrije Socialisten ten huize i
< van de Jong, Teunis, geboren 29-1-1883 te Kralingen, wonende

V te Rotterdam, Sgstraat I5a, welke nog steeds elke Woensdag
worden gehouden-, worden bezocht door 8 a 9 personen.

De enkele Vrije Socialisten, woonachtig aan de Rech-
ter-Maasoever vertonen geen activiteit. Binde.
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UMRT1949

11 Maart l

Als antwoord op Uw schri jven no. 56641, d, d.
8-3-1949, betreffende net * Comité Steunfonds Diens tweige-

, worde net volgende bericnt:

net door u bedoelde bericnt komt niet voor in
het nummer van "de vr i je Socialist" van 19 februari 1949,
doen in dat van 22 Januari 1949» Daarvoor z-ljn reeds enkele
publicatie' s over dit onderwerp verschenen, In »*de vr i je
Socialist" van 19 jj'eoruari 1949 staat een artikel, onderte-
kend door tt.O. ( Olk , nermann Oldlg tfriedrich, geboren 9-7-
1882 te Amsterdam, wonende Zeisstraat 17a te Hotterdam) met
de opwekking de lezingen van .Be deaux , J . , bij te wonen.
Alle in deze bericnten genoemde personen zi jn bij uw dienst
.bekend, benalve Hensink, fsaatiaanjje Marie, geboren 30-5-
1906 te Spijkenisae, weduwe van 3a.arl.po8, mieter, geboren
7-8-1897 te Vlaardingen en wonende Adriaan Pieterstraat 53
te Rotterdam.

In dezerzijds scnrijven l.D. jiO.507, d. d. 28-2-
^949_ is over de activiteit van genoemd comité 'enz. gerappör-
tserd, waarbij tüana de opmerking moet worden gemaakt dat
het houden van de ±>azar voorlopig nog is u/tgesteld.

Aan C.V.D.

C

v-s
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Onderwerp: Verslag propaganda-avond "HaagsiComité tot S
. - . . ' • ' . ïr&vaarr'"a*t . .
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l Op Zondag, 15 Maart 1949, hield het: Haags Cpmité tot
T steun aan Dienstweigeraars een propaganda-avond in de grote

zaal van het gebouw "Amicitia", West e inde 15 te 's-G-raven-
hage.

Zaalcapaciteit 450 personen. Aanwezig + 400 personen.
Nadat de voorzitter, D.YAH KOBBT.(DirkrVAN KOERT, Den

Hft&g, 16 Maart 1904, Jan=de Baenstraat 128 te Den Haag) te
omstreeks 20.00 uur de vergadering had geopend, gaf hij het
|woord aan A.J.BOE.(Adrjanus Jaeobus BOI, Rotterdam, 7 Juli
1895, Seheppingstraat 44, Den Haag), die een propagandisti-
sche rede hield.

"De politiek", aldus BOM, "roert zich en viert nu hoog-
tij. De mensheid is in spanning, wat zal het worden, Oorlog
of Vrede! De diplomaten zijn aan het woord, het volk nietr
dat komt straks, als er gevochten moet worden. Direct na de
capitulatie van de tweede wereldoorlog werden de oorlogsdes-
kundigen gesplitst in Oost en West. Een groot gedeelte van
de Duitse deskundigen werd naar dé hel van Siberië* gestuurd,
terwijl het andere gedeelte thans werkzaam is in de labora-
toria van Amerika, in beide gevallen met het doel om vast
te stellen, hoe men in de kortÊriiogelijke tijd de mensheid
kan vernietigen. De diplomaten en politici bewapenen, doch
vechten niet, dat laten zij doen. Het Volk gaat het doen!
Zo was het, zo is het. Zijn mening wordt niet gevraagd,
maar het moet straks wel vechten. Kameraden, er wordt thans
wederom, zonder U erin te kennen, over Uw lot beslist.
Slechts enkelen hebben het spel in handen. Wanneer spreekt
het volk nu eens zijn veto uit? Dan is het pleit gauw be-
slecht. Door niet te vechten zijn zij de overwinnaars op al-
le fronten. liet de enkeling, maar het volk moet zulks doen.

l Het schijnt thans, dat zelfs de reactionnairen het met ons
.eens worden. Dit moge U blijken.uit een artikel in de "Groe-
ne Amsterdammer" van de hand van een officier van het Neder-
landse leger, die momenteel in IndonesiÖ vertoeft. Wij? Hol-
landers, zijn niets beter dan de Duitse militairen. Die be-
rispen zich steeds op bevel, hetgeen de Hollanders op Celebes
thans ook doen. Dit zal zo blijven, zolang het militairisme
bestaat." Spreker verzocht daarna de heer W...AKgEBMl op te
staan. 'AKKERMAN heeft, aldus spreker, twee~~Jaar" gevangenis -
straf ondergaan, omdat hij een dienstweigeraar is en de "Vrede
lief heeft. Laat dit voor ons een lichtend voorbeeld zijn
en laat ons voortgaan op de door ons ingeslagen weg." (ap-
plaus J. Daarna verzocht spreker J o s VAN JLEBïïWBg. die de muzi-
kale medewerking verleende, tor ere van W.AKXEÏÏMAN de "Inter-
nationale" te spelen, die door het publiek in de zaal staande

,jwerd meegezongen. Vervolgens zong het Vrij Socialistische
l j zangkoor "Libertas" onder leiding van de .d_ir_lgeja.t, JQ.B. VAN

M gBStJWEE,, enige~llgüeren> Daarna werd begonnen met hö""t! 'öp"lv"&é-
glTü">fgri een anti-militairistisch toneelspel in 4 bedrijven,
genaamd: "ïerug van Het ITront".

In de pauze maakte het publiek een gretig gebruik van
de gelegenheid loten te kopen a raison van f.1.— per zeven
stuks. De opbrengst hiervan wordt in zijn geheel afgestaan

-aan-\
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aan het Dienstweigeraarsfonds.
Ife^ de pauze werd het 3e en 4e "bedrijf opgev'öer'd van

Nadat, he-tezangkoor nog enige liederen ten gehore had
ejbraqht, sloot de voorzitter te 23.15 uur de vergadering,Bind'e)* • • • ; - • *
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VI. BD.3
G E . H E I M

W.lkkeraan»

Hiermede heb ik de eer t? te berichten, dat
op een op 13 Maart 194-9 te * s-Orgtsahage ge-
houden propagaHda-avond van het Haags Comité
voor steun aan dienstweigeraars aan de aanhef
zigen werd voorgesteld zekere WTAjcl£.eyiaaii«
Volgens de spreker had deze twee jaar gevange-
nisstraf ondergaan *omdat hij dienstweigeraar
is en de vrede lief heeft*1* Té si^ner ere werd
de "Internationale11 gespeeld, die door het pu-
bliek staande werd meegezongen.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen be-
richten of de betrokken persoon bij ü als
dienstweigeraar bekend is en in bevestigend
geval Bij in kennis te willen stellen met zijn
personalia, woonplaats en met aijn Ü eventmeel
bekend zijnde politieke antecedenten.

HET HOOH) YAH DE DIENST.,
1 namens dezes

J .G.CrabbendaPi.

Aan de Heer
Hoofd Sectie 5 B
van de Generale Staf,
Juliana-kazerne,
te
•s-GHAVEÏiliAGK.
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Verbinding: l/* " -/^-^
No: 388. 17 Maart 194>9
Onderwerp: Samenkomst Dienstweigeringsoomité.
Datum ontvangst bericht: 12-3-1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

- »•*< '\g bericht: Betrouwbaar. *£*/

Tevens bericht gezonden aan: J*$
Medewerkende instanties: Gene. ^
Ondernomen actie: Gene.

Kort verslag van een samenkomst van het
igeringsoomité", bestaande uit leden van de

gröep"van "Vrije "SocïaTïsten L.M.1' en leden van "Futö-
rum" , ten huize van BIom,Jan Hendrik,geb. 2-12-1903,
te Rotterdam,winkelbediende,wonende lependaal 55 t e*
Rotterdam, op Vrijdag, 11 Maart 1949, te 20 uur.

Aanwezig: 15 personen, onder wie:
Bedeaux,Jan, geb. 25-1-1877 te Leerdam;
de Jong,Teunia,geb. 29-1-1883 te Kralingen,haven-
arbeider, en zijn echtgenote:

y\ 29-5-1879 te Zierikaee,bei-
/Vden wonende Egstraat 15a te Rotterdam;
XlRensinkjBastiaantje Marie,geb. 30-5-1906 te Spij-

kenisse,wonende Adr. Pieterstraat 53 te Rotterdam;
Hermanus,geb. 22-11-1903 te Rot-

t erdamywonend e te Rotterdam}
VfAllart,Ghristoffel,geb. 10-4-1891 te Rotterdam,kan-

• t oor bediend e, wonend e Snellinofcstraat 43b te Rotter-
dam?

XJNet,Jaoobus Johannes,geb. 23-1-1881 te Middelburg,
zonder beroep, wonend e Schans 32b te Rotterdam;

jAlf onsus Gornelis,geb. 14-8-1910 te Rot
Lterdam%lne taaischaver, wonend e lependaal 21b te Rot-

t , te rdam;
/yMeijninger,Antje,geb. '9-3-1899 te Rotterdam, echt-

A* genot e van Moesman, Johannes, geb. 30-7-1897 te Rot-
t er dam, wonend e Vosraaerstraat 12a te Rotterdam} en:

Geld eren, Wilhelmina, geb. 4-10-1885 te Rotter-
Tam, ech tgenbt e van: van Woezik,öornelis Johannes,

^geb. 3-1-1888 te Dreumel,wonende Persoonshaven 39b
te Rotterdam.

Bedeaux, J., voornoemd, d ie als leider van de groep
moet worden "beschouwd , opent te ruim 20 uur de bijeen-
komst en deelt mede, dat uit alle delen van het land
steun wordt ontvangen voor de dienstweigeraars.

Wij hebben thans al ongeveer 250 gulden ontvangen,
zegt. spr„, en er zijn nog wel 28 lijsten in omloop.

Van Hobbe^Driesprong A» 266 te Leersum. is een ssfe
schrijven binnengekomen, dat een groot aantal artikelen
kunnen worden afgehaald,, te weten, een snijmachine,een
led ikant , keukengeréi, kof f iemolens , kleren, f lessen enz . ,
waarvan de opbrengst kan worden besteed voor de dienst-
weigeraars o

Turnhout, nader e personalia nog niet bekend, wonend e
Dordtselaan ... te Rotterdam, heeft geld en boeken be-

- schik-



- 2 -

schikbaar,hetgeen ook kan worden afgehaald.

Na enige discussie wordt besloten, dat de goe-
deren uit Leersum door van G-end en Loos zullen wor-
den afgehaald.

van Gelderen, W., voornoemd , en Rens ink, B .M., vo or-
noemd,leveren hun lijsten in van gelden, die zij heb-
ben opgehaald op de openbare vergadering der Neder-
landse Vrouwenbeweging op 8 Maart 1949 in het Doof-
st ommeninstituutjAmmanstraat 22 te RotterdanuRespeo-
tievelijk hadden zij P. 27.11 en P. 7.50 opgehaald.

Meijninger,A.,voornoemd tbrengt een lijst mede
van van Diesj,Ëlieabeth,geb. 27-7-1887 te Rotterdam,
echtgenote van van Wingerde,Nioolaa8,geb. 24-2-1887
te Kralingen,wonende Voorhout 151 te Rotterdam, die
deze avond verhinderd is te komen en het blijkt, dat
deze lijst afkomstig is van het comité uit Den Haag.

Bedeaux,J.,voornoemd , is hier slecht over te
spreken, daar dit tot verwarring moet leiden.Hij zal
een en ander met van Piest, E.,voornoemd,bespreken.

Vervolgens geeft hij dan zijn cursus over "Spi-
noza". Behandeld wordt het onderwerp "Lichaam en
Geest".

Daarna deelt hij tot slot mede, dat op 22 Maart
a.a. een jaarvergadering van "Puturum" zal worden
gehouden.

Na de aanwezigen te hebben opgewekt de propa-
ganda-avond van het Haagse-comité op 13 Maart 1949
bij te wonen en bovendien ieder nog eens op het hart
gedrukt te hebben voorwerpen voor de tombola te ver-
zamelen, sluit spr. te 22.45 uur de bijeenkomstJEjnde.



MIHISTSRIS YAK AIGL: ÏÏKE
B 's-Gravenïiage. 2 April 1949.

Onderwerp: Hobbe, G E H E I M faf ie é
IV. RD.3

Hiernede moge ik tl verzoeken mij in kennis te willen
doen stellen rset de personalia, politieke oriëntering
c»q. activiteit en verder van eelang zijnde gegevens be
treffende Hobbé. wonende Driesprong A. 266 te Leergnm.

Genoer̂ e persoon stelde diverse goederen ter beschik
king van het "Diensttfeigeringscomité11 te Rotterdam, het
v/elk grotendeels bestaat uit personen, behorende tot de
"Yrije Socialisten̂ . De opbrengst van deze goederen kan
dan gebruikt morden voor de dienstweigeraars»

HET HOOFD VAN DE DJLKST,
namens dezes

Aan de lieer Districtscomtsandönt
der Bijkspolitie in het
district Utrecht,
Utrecht se^eg 1̂ 9
te
DE BILg.

L.L.r.laere.



A F S O H R I ï T

AHTI - MILITAIRISTI8QH - GOMITB.

Geachte Lezerr

Bovengenoemd Comité doet hiermede een beroep op uw financiële hulp. Sr
zijn ongeveer 1200 militaire dienstweigeraars en daarvoor is wekelijks
plus minus t 200.- nodig om hen en hun familie te steunen.

Wij vermoeden, dat ook U sympathiek staat tegenover de daad dezer moe-
dige jongens, die door hun voorbeeld de grondslag leggen voor een maat-
schappij waarin oorlog en militairisme onbekende zaken zijn.
Uw bijdrage zal dientengevolge een historische betekenis krijgen, want
de mensheid zal uiteindelijk het bloedig geweld overwinnen* De oorlog

overwonnen worden door de dienst aan de oorlog op te zeggen. Dit ja
taak voor alle mensen van goede wil)!T

Wij hopen, dat U de belangrijkheid van de anti-militairistisohe aetie
zal inzien en dat de regeringen spoedig eventuele eonflieten tussen de
naties met vredelievende middelen moeten oplossen, omdat de volkeren
SIBT meer bereid zijn elkaar bloedig te bestrijden!

De dienstweigeraar; geeft het goede voorbeeld en zij moeten geholpen
worden!

liOOBH WIJ OOK OP UW MBIgWgRKIITG

Wilt U deze circulaire goed bewaren, daar er antwoord op wordt gehaald
en dan hopen wij dat wij uw bijdrage mogen ontvangen voor dit belangrij-
ke doel? Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens bovengenoemd Comité

JYBarie, Seer.
Walravenstraat 99b.
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B. Landelijk Secretariaat.

Cl* do Yriesela&n 146. Rotterdam, telefoon 50230

A G B g D A

voor de Landelijke Conferentie van het O.V.B., te houden op ZOSDAOt
3 April in de Foyer van het DOOFSTOMMSHINSTITUÜT aan de
te ROTTERDAM.

l* Opening door de Landelijk-Yoorzitter V»Smid.
-2. Mededelingen door de Landelijk-Penningmees ter JVBestman.
3. Inleiding door de Landelijk-Seeretaris A.v.d.Berg, oven

«PB! ALGEMSÏÏS POLITI3KS EN JJWOHOMISCHB SITUATIE BH DE TAKTIEK
TAN HST O.Y.B. IS DSZE ISRIODB».

4. Diseussie door de gedelegeerden.
5. Samenvatting van de inhoud der discussie door de inleider en,

indien mogelijk, formulering van een gemeenschappelijk standpunt
in een resolutie.

6. Sluiting door de Yoorzltter.

2AJT _l£.10JJÜR_ T0£ JL3.00_ mJR _PAÜ2SA

In aansluiting op bovenstaande agenda kunnen nog de volgende op-
merkingen worden gemaakt.

De inleiding van de Secretaris draagt het karakter van een per-
soonlijk inzicht en moet dus niet gezien worden als een bes tuuras tand-
punt of een mening van de Algemene Ba*d , die dan» zoals dat altijd in
de oude beweging ging, tot elke prijs er in gepraat moet worden.

Hierin komt weer iets naar voren van de nieuwe geest» die aan de
nieuwe vormen van de arbeidersbeweging verbonden moet z i jn» ook ten
aanzien van de plaats der bestuurders.

Het is daarom haast vanzelfsprekend» dat de Algemene Baad in haar
zitting van 12 Maart '49 bepaalde» dat de inleiding zo beknopt moge-
lijk meet zijn om de discussie een zo groot mogelijk deel van de niet
al te lange duur dier Conferentie te verzekeren.

De inleiding dient dus gezien te werden als de opening en richt-
lijn voor de discussie»

De discussie van de beweging zelf is het belangrijkst en de in-
houd en weerklank daarvan kan bepalend zijn voor de samenstelling van
de slotresolutie.

Deze everweging en het feit dat we hier niet te doen hebben met
een reglementair Congres, waar men er nu eenmaal niet aan ontkomt om
met vooraf geformuleerde en vastomlijnde vooretellen te komen» hebben
er toe geleid «m, in plaats van de discussies over een resolutie» de
weg te volgen van een resolutie over de discussies»

HST WOORD IS AAN DE B3WSGI1C.

Uamens het Utvoerend Bestuur»

A»v.d.Berg, aeer.
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Betreft : E.Th. Eodde, geb . 21-.5-78Y ""l
won. Driesprong A.26(p te &e er sum . j

Antw. op : No. 58117, dd. 2-4—4-9»

Eduard 'Iheodorua Hodde en ni e t H obb e, i s geboren te Amsterdam,
21 Mei 1878,Nederlander,zonder beroep en woont te Leersum,Drie- •
sprong ïfo»A»266.

Bij een dezerzij dan vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar
de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende; ;

Eduard ïheodorus Hodde is een zoon van Johannes Christiaan |
Hodde en Alida Maria Fallentin.Muard Theodorus Hodde is op 14
December 1904 te Amsterdam gehuwd met Matje Vreeken,geboren te
Leimuiden,6 April 1877.Het huwelijk Hodde-Vreeken is kinderloos»

Komende van Haurik(Gld),nader adres onbekend,vestigde het ge-
zin Hodde zich op 29 Maart 1927 te Leersum op voormeld adres.
Oorspronkelijk is het gezin afkomstig uit Amsterdam,alwaar Hodde
werkzaam is geweest als badmeester in dienst bij die gemeente.
Hodde is thans als zodanig gepensionneerd.

Alhoewel met zeer grote waarschijnlijkheid kan worden aangeno-
men dat Hodde-niet als lid is aangesloten bij de Communistische
Partij Nederland,heeft hij zich gedurende zijn verblijf te Lear-
sum wel doen kennen als iemand die sympathiseert met de doelstel-
lingen van die Partij.Van het naar buiten uitdragen van die be-
ginselen, noch het op andere wijze voeren van propaganda door Hod»
de is nie'ts merkbaar.Kvenmin van het lezen iyan Communistische
lectuur.Van enige politieke activiteit is dan ook geen sprake»

Tijdens de oorlogsjaren heeft Hodde actief deelgenomen aan
het verzet,onder anderen door het verbergen en voorthelpen van
j oden.In ds illegaliteit kenmerkte Hodde zich ala een goed en
betrouwbaar collega,die spoorbaan zijn medewerking verleende.

Ha de oorlog is Hodde werkzaam geweest bij de P.R.A» te Leer-
sum,in welke hoedanigheid hij .verschillende goederen,afkomstig
van politieke delinquenten,onder zijn beheer heaft gehad,welke
goederen hij naderhand niet dan na zeer veel moeite weer ter be-
schikking van de rechtmatige eigenaar heeft willen stellen.

Hodde,die zich, voelt aangetrokken tot het verenigingsleven en
lange tijd penningmeester ia geweest van de Sportvereniging "H»
D » S » W te Leersum,sta at overigens gunstig bekend.

Het gezin Hodde heeft een kind opgevoed,genaamd:Christoffel
Arnold Engelama,geboren te Utrecht,6 November 1915»Christoffel
Arnold ïïngelsma ia een natuurlijk kind van Gijsborta Jacoba En-
gelsma,verdere gegevens onbekend»Christoffel Arnold Engelsma is
op 13 September 1941 te Tiel gehuwd met Adriana Johanna Vink,ge-
boren te ïiel,27 Mei 1915«Het gezin Bngelsraa woont te# ïiel,Voor
de Uitkijk No.^S.lSngelsma is Kantoor-boekhandelaar.Voorzover
hier bekend zou Engelsma dezelfde idee'ën en sympathieën zijn toe
gedaan als zijn pleegvader Hodde.

Hodde,noch één van zijn familie- of aangehuwde familieleden
worden genoemd in de administratie van Politie of P.R.A. te
Leersum»

De Bilt» 21 April 1949»



MINISTERIE V.AÏT OORLOG ' s-Gravenhage, 20 April 1949. "V
HO- "'̂ kwartier v. d. Generale Staf
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No: 1-597/49 Z3ZR GEHEIM . Vr< -
Onderwerp: W. J.K.Akkermans »v " —
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/ I n antwoord op Uw schrijven d.d. 20-4-'49,•
No. 57̂ 00, moge ik U berichten, dat met W.AKKSRKAflg be-
doeld zal sijn:

AIQCSBIIANS, Wilhelmus Johannes Maria, geboren te 's-Graven-
hage 16-7-'25, chauffeur-monteur, wonende Jan van Gojen-
straat 23 I te 's-Gravenhage, die genoemd wordt in:

a. Uw brief d.d. 6-2-'47, No. B 10421;
b. mijn brief d.d. 6-3-U7, No. 795 G;
c. Uw brief d.d. 13-3-'47, DIS-152;
d. mijn brief d.d. 1-4-«47, No. 501 G;
e. Uw brief d.d. 21-5-M7, DIS-152.

Inliggend moge ik U een copie doen toekomen van
zijn verklaring, d.d. 13 Juni 1947, afgelegd voor de Com-
missie Dienstweigering, waarop hij bij beslissing d.d. 4
Juli 1947 door de Minister niet als dienst?;eigeraar werd
erkend»

Bij vonnis d.d. 9-12-U7 No. 1553 van de Krijgs-
raad te Velde-Zuid werd hij echter wel als principieel
dienstweigeraar aangemerkt, voorwaardelijk veroordeeld tot
een jaar gevangenisstraf en uit het arrest, dat 13-g- maand
had geduurd, ontslagen.

In deze principiële zaak ging de Auditeur-Mili-
tair bij genoemde Krijgsraad in hoger beroep en op 16 Maart
1948 diende de zaak voor het H.M.G. (vide de pers d.d.
13-3-'48).

•̂- Bmj arrest van 6 April 194& werd vorenbedoeld
vonnis vernietigd en Akkermans veroordeeld tot 3 jaar ge-
vangenisstraf met aftrek preventief, alsmede tot ontslag
uit de militaire dienst.

Op 5 Maart j.l. werd hij voorwaardelijk in vrij-
heid gesteld met een proeftijd tot 18 Juli 1950 én onder
toezichtstelling van het Leger des Heils te Amsterdam»

Van gijn door U gesignaleerd optreden is ter be-
voegder plaatse kennisgegeven»

TypiMvdH Het Hoofd Sectie G 3 B,
Coll:^ De Luitenant-Kolonel,

lv.—- _

(M.P.Kokje)
AAN:

Hoofd C.V.D..
Javastraat 68,
's-GRAVSNHAGE.
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COT5:'lSbi:3 V.".."T ADVIES VOOR DE DE:ĥ TW:3ï(j:iRlFGSW3T.

AFSCHRIFT van de notulen van de vergader::^ v-...., Vrijdag 13 Juni 1947
van de commissie van advies voor de Dienstweigerlngswet,
voor zover betreft W,J.T'. Akkermans, geboren 16 Juli 1925.

W. J. I.':. Akkerman s wordt ter vergadering binnengeroepen en
verklaart oncier me ar ongeveer als volgt;:

Ik ben magazijn-bediende. Cp de veurinp heb ik gezegd, dat
ik "bezwaren had tegen militaire dienst. De officier vond het beter
een voorireur op te geven en ik heb toen monteur ingevuld, Ih dacht,
dat ilc afgekeurd v/as voer dienst. Als oorlogsvrijwilliger ben ik af_
ge'-ieurd. Ik dacht toen, dat ik dit moest doen. Later ben ik tot de
overtuiging gekomen, dat het leger niet de goede manier is orr. te hel-
pen. "3r vallen altijd offers.

Ik zou, on de mensen uit de concentratiekampen te bevrijden
niet willen doden.

Tegen dieven en moordenaars moeten wij Inderdaad iets doen,
doch zonder gev/eld. Geweld, is altijd verkeerd, v/ij moeten steeds
weerloos zijn.

We moeten in Indië de mensen hel;,en, doch niet met geweld.
Tijdens de oorlog heb ik in de fabrieken voor de Duitsers

gewerkt. Ik had toen nog geen "bezwaren. Wat er precies in mijn eerste
verzoek stond, weet ik niet meer. Il: heb dat gemaakt in de cel. Ik
meen, dat een officier mij gezegd heeft, dat het niet genoeg v/as voor
dienstweigering. Op 25 üctcber j.l. ben i.!-: gearresteerd. Ik zit thans
in INieuwersluis. Ik krijg veel brieven. De meeste mensen ken ik ech-
ter niet. In een weekblad staan de namen van de dienstweigeraars.
Dit blad is de "Vrije Socialist."

Toen ik bericht kreeg ingelijfd te zijn, is er bij mij
thuis over gesproken en is de overtuiging gegroeid.

We raceten de geest van ons zelf uitdragen, de boeven zul-
. len dan v/el leven, indien dat het betere leven is.

De Engelsen en de Canadezen hebben er verkeerd aan geda.an,
ons op die manier van het gev/eld te bevrijden.

Wij moeten zelf beginnen onze overtuiging naar buiten te
brengen.

Ket is verkeerd, dat de overheid met geweld ingrijpt. Sij
kan h et ook an d e rs.

Op het ogenblik is het nog zo, dat er neg verkeerde mensen
zijn.

Ik v/eet, dat als ik erkend word," ik langer moet dienen.
Tegen zwaren arbeid en dienst in de mijnen heb ik geen "be-

zwaar .
Ik heb 4-3- maand In de cel te Gilze gezeten.
Ik ben op de lagere school en de ambachtschool geweest»

Ik ben niet blijven zitten.
Mijn ouders zijn van huis uit katholiek. Wij doen er niet

meer aan.
Als iemand wordt aangevallen, zal ik pogen met overtuiging

de aanvaller van zijn voornemen af te brengen. Zou dit niet gelukken,,
dan ben ik niet verantwoordelijk, als het slachtoffer gedood werd.

Ook zelf zou ik mij niet verdedigen.

W.J.LI.Akhermans verlaat de vergadering.

De conmiosie besluit de ïhLnister te adviseren de "bezwaren
niet te erkennen, aangezien de bezwaren niet ernstig genoeg zijn.
Akkermaris heeft eerst voor de Duitsers gewerkt, zich daarna als oor-
logsvrijwilliger opgegeven en eerst later van inzicht veranderd is
volgens zijn eigen verklaring.

Voor eensluidend afschrift;
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1073*
Onderwerpt Beul.bijeenk. Dienstweigeringsoomlté.
Datom ontvangst bericht t 2-9-49.
Betrouwbaarheid beriöhtgever» betroawbaar.
Waardering berichts betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden aam
Medewerkende instanties: gene.
Ondernomen actie: gene. 6 September 1949*

Deaersljds wordt het volgende berioht:
In een besloten bijeenkomst van het z.g. "Dienstweigerlngs-
oomlté" alhier» (bestaande uit Trije Socialisten en leden van
de stichting Futurum), gehouden op Woensdag 31 Augustus 1949
ten huize van de jong ,Teunis, geb: 29-1-83 te Kralingen» woat
Bgstraat 15a te R'dam, en beaooht door 13 personen» deelde
Bftrie Johannes, göb:5-1-09 te R'dam, won» Walravenatraat 99b
ie 'k*dan mede, dat hij bericht had ontvangen dat het Dienstweige-
ringseomlte te Den Haag het oontaot met het landelijk comité
had verbroken. Er zou rul. versohil van mening met Jongkind
Albert, geb» 7-6-06 te AAlomeer, wonsSpoorlaan % te Aalemeer
en Xe Maitre Miohiel Nicolaaa, geb19-10-02 te A'dam, won:
LinnaeuBfcade 41 hè te A*dam, «iln ontstaan over de behandeling
van de dienstweigeraars door hei Landelijk Comité, zo aouden
de niet-prinoipieile dienstweigeraars in het geheel geelt uit-
kering ontvangen en zoa het bedrag van F*2t5*<» voor het verkrij-
gen van rechtskundige bijstand te laag aijn geacht.

Bovendien zouden schriftelijke inlichtingen betreffen*
de de besteding vatt de binnengekomen gelden door Le Maitre M.R,
en Jongkind A. onbeantwoord esijn gelaten* Vorens taande g ou voor
van goert D»wontFagelstraat 39 te 's-Hage, aanleiding aijn ge-
weest het oontaot te verbreken met de bedoeling zelfstandig
verder te werken»

Baris J. voornoemd was kennelijk door deze berichten
nogal opstandig geworden, want hij dreigde de zaak er bij neer
te sullen gooien , als alles Juist zou blijken te aijn weerge-
geven, in een overigens onbelangrijke discussie wist men Baris
over te halen niet tot overijlde daden over te gaan»

Barls Keide dan ook toe Le Maitre M«NM Jongkind A.,
en van gptrf 33* te zullen uitnodigen deae affaire met hem te
komen bespreken* £ inde *

Aan
r
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Rotterdam 12 September 1949

Kort verslag van de grote openbare bijeenkomst ten bate van
de "slachtoffers" van principieel en daadwerkelijk anti-mili-
tairisme, uitgaande van het "Comité tot ondersteuning van anti-
milita iris t en t e Rot t erdam", en gehouden op Zaterdag 10 Septem-
ber 1949, te 19.30 uur, in de aula van de K.B,S. aan het Afri-
kaanderplein te Rotterdam.

Zaalcapacitè&t 450 zitplaatsen. Aanwezig circa 225
personen, mannen en vrouwen, meest van middelbare leeftijd/''
hierbij inbegrepen circa 45 personen die per autobus uit Den
Haag waren gekomen.

Militairen of andere personen in uniform gekleed waren
niet aanwezig.

De stemming onder de aanwezigen was flauw, terwijl de
vergadering, .na de opvoering van het toneelstukje, tenslotte
geheel verliep.

Aan iedere bezoeker werd een folder uitgereikt met de
belangrijkste bepalingen der Dienstplichtwet in verband met
dienstweigering en een folder voor een esperanto-cursus.

Gecolporteerd werd met speldjes (gebroken geweer),
lootjes voor de tombola, "Esperanto wint veld" en de "Vrije
Socialist". Gecollecteerd werd ten bate der dienstweigeraars.

Medewerking werd verleend door:
XlHuijser Roelof, geb: 22-12-1914 te Rotterdam, wonende te

Rotterdam, Oostzeedijk 284 (piano);
E.K^lvan Oostveen Jacoba Alida, geb: 13-7-1916 te Amsterdam, echt-
i<..jytg'ënöte van "van de Velde leendert Jan,geb: 11-1-1902 te R'dam,

wonende te Rotterdam, Hendrik de Keyserstraat 48b (zang);
yfaagerwaard Maria Martina, geb: 5-3-1912 te Zaltbommel (bekend)

declamatie; en:
Het Haags Anti-militairistisch toneelgesselschap.

De bijeenkomst was aangekondigd in "De Vlam", "De
Vrijdenker","De Vrije Socialist",en de "Nieuwe Strijd".

jBedeaux Jan, geb: 25-1-1877 te leerdam (bekend),
opent te 20.05" uur de bijeenkomst met een woord van welkom en
zegt, dat deae avond gewijd zal zijn aan cultuur, kunst en
solidariteit. Voorts kondigt spr. het programma aan.

Jongkind Albert, geb: 7-6-1906 te Aalsmeer, wonende
be Aae.sm.eer, Spoor laan 5, zegt, dat het aantal bezoekers voor
een stad als Rotterdam, waar "Steunt wettig Gezag" slechts
150 personen heeft kunnen bijeenbrengen, groter zou moeten zijn.

In een tijd vafc "Atlantic-pact" en «Verdrag van Brussel*
moet het immers voor ieder bewust mens wel duidelijk zijn dat
er, teneinde <Se vrede te dienen, maar één mogelijkheid bestaat,
n.l.dienstweigeren. Spr.ontkent dat deze houding negatief zou
zijn, want dienstweigeren betekent niet dat "Wijw nie.t bereid
zouden zijn de mensheid te dienen. Thans worden de dienstweige-
raars bezig gehouden met het ontginnen van heidevelden in Drente.
Begrijpelijk is het dan ook dat dit werk vele dienstweigeraars
niet bevredig*. Een aantal daarvan heeft zich kort geleden tot
de Minister gewend met het ver-

-z oek-
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zoek naar Indonesi'é te worden gezonden, om daar behulpzaam te
kunnen zijn bij dé pokkenbestrijding» Anderen hebben zich
beschikbaar gesteld om als "proefkonijn" te dienen in verband
met de bestrijding van "de Hode Hond". Op beide verzoeken is
afwijzend beschikt, omdat dé "Minister"» hiervoor de verant?
woordelijkheid niet wenste te dragen, (hilariteit).

Spr. somt vervolgens een aantal gevallen op, waarin het
fonds dienstweigeraars steunt en doet tenslotte een harts-
tochtelijk beroep op de aanwezigen het fonds financieel te
steunen en hét bestaande comité te versterken, teneinde deze
mannen, de *7cförhoede* van de strijders voor een betere so-
cialistische samenleving, financieel in staat te stellen, hun
strijd, dua "onze strijd*' voort te zetten.

Bedeau» , J», voornoemd, sluit te circa 23*30 uur de bijeen-
komst, na de medewerkers zijn verontschuldiging te hebben aan-
geboden voor het feit, dat i.v.m. het late uur zoveel bezoekers
de bijeenkomst hadden verlaten. Sinde.

Aan B. V „D.
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„Fonds voor slac:
lijk anti-militarisi

Het doet zich ifogal eens voor, dat er z.g. grieven
zijn, ten opzichte van genoemd steunfonds. En als men
mij er dan over onderhoudt, wat meestal uit de tweede i* i
of derde hand komt, dan kan ondergetekende zo maar ;
niet op de betrokken bestuurders van genoemd fonds
afgaan. Gaarne zou ondergetekende, als er werkelijk
gegronde argumenten zijn, daarvan officiële mededeling
hebben. Bij zo'n geval is het mij ook al eens tpegezegd,
maar tot heden ontving ik niets.

Er schijnt ook een zekere onkunde te bestaan bij een
groot gedeelte onzer geestverwanten, tot wie zij zich
moeten wenden. Wij vermeenden en daar bedoelt on*
dergetekende het „L. C. v. Vrije Socialisten" mee, dat
het wel bekend was, temeer daar het op het laatste
Congres ook nog ter sprake is geweest.

Maar ter herinnering zij dan nog eens bekend ge-
maakt, dat wanneer er gegronde motieven zijn, daarvan
officieel mededeling te doen aan onderstaand adres en :
dan ook nog in hoofdzaak uit de Vrij«Socialistische

richting, want voor andere politieke stromingen zijn
ook adressen aangewezen. Meldt U zich voor alles eerst
tot de secr. van het Steunfonds: A. Jongkind, Spoor*
laan 5, Aalsmeer.

\. Jansen, Lange Poellaan 35, Haarlem
V- •—-' '^s~ "»' '''





CENTRAAL STEUNFONDS •, j
.VOOR PRINCIPIËLE GEWETENSBEZWAARDEN INZAKE DE KRIJGSDIENST .
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AAN HEN, DIE GEWETENSBEZWAREN HEBBEN

TEGEN DE VERVULLING VAN MILITAIRE DIENST

D E D I E N S T W E I G E R I N G S WE T
(Staatsblad 1923 no. 357) , * • •

. " ' - . , ARTIKEL 1 .
Hij die voor inlijving als "dienstplichtige is aangewezen of de militair, die op grond van zijn overtuiging
dat hij de evenmens nie£ mag doden, ook wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt, gewetensbezwaren
heeft tegen de vervulling van militaire dienst, • ' •

a. bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen,
b. van welke aard ook, , ' - ' '

kan zieh, met een -met. redenen omkleed verzoekschrift, tot het verkrijgen van toepassing van artikel 3 (lees :
plaat»vervangende burgerdienst of non-combattante militaire dienst), wenden tot Onze Minister van Oorlog,
wanneer hij voor de landmacht bestemd i^ of daartoe behoort; tot Onze Minister van Marine, wanneer hij
voor de zeemacht bestemd i» of daartoe behoort. • • f
Voor de toepassing van deze, wet wordt onder militair verstaan hij die, hetzij als vrijwilliger, hetzij als
dienstplichtige, tot de land- of zeemacht behoort, ook gedurende de tijd, dat hij met groot verlof is,

ARTIKEL 2. x

De betrokken Minister beslist op dit verzoekschrift, na advies van een door Ons (lees: de Kroon) ingestelde commissie.
Deze commissie is verplicht de verzoeker op te roepen énjjbem-, bij verschijning, te horen. \f de dag, waarop hét verzoekschrift is ingediend,-^tot' die, waarop de beslissing door de betrokken

Minister is genomen, kan de verzoeker ,van dieristvemchtingen vrijgesteld worden en k^n,' indien tegen hem
wegens ohgehöörzaamhéid~aan enig' dienstbevel of*tÈfêfi^'vtibifehtifrtBeiiJ strafvervolging^a^hHlïgïg'fsv^ttëzë
geschorst worden. . *
Bij gunstige beslissing op het verzoekschrift wordt de strafvervolging gestaakt.

ARTIKEL 3,-
Bij erkenning van de gewetensbezwaren door dé betrokken Minister wordt: :

a. hij, die eren- beroep heeft gedaan op het gestelde bij artikel l sub a, belast met militaire
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 de militaire
dienst of onder opheffing van militair verband, te werk gesteld bij een andere tak van staatsdienst,

Onder takken van staatsdienst zijn voor de toepassing van deze wet begrepen de bedrijven. onder beheer
van de staat, wapen- en munitiebedrijven uitgezonderd.

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE DIENSTWEIGERINGSWET EN HAAR TOEPASSING VERSTREKKEN:

l Voor alle gezindtèni ongeacht politiek of godsdienst:
S. Kaper, Oranjestraat 70, Zaandam. S. Redmeyer, Bovenburen, Winschoten. H, Koninff, Cörtinghpoort 8,
Groningen. S. Wïjnnobel, Vliet 49, Leiden, Al Jongkind. Sooorlaan 5, Aalsmeer, en voorts ï'edere Dinsdag-— ~ - of/ •- -- -- -Amsterdam. Na 18.00 uur Telef. K 2900-35/35.

. _ Lt
en Donderdagavond van 7-10 uur, ̂ Keizersgracht 7-S5,

2. Voor „Kerk en Vrede" :
^W. van den' Bosch, De Genestetsiraat 26, Zwolle. • DB,. J. B. Th. Hugenholtz, Ammërstol. H. de J

Gymnasiumstraat 9, Leeuwarden. G. A. de fonpfi/ Dillenburgstraat 5, .Groningen. Dr. E, K^Meursing,
v* Johan de Witjtstraat 39, Dordrecht. Ds. HTj. de Wils, Gouda. J. J. Wentink, Argonautenstraat 37,

Telef. K 2900-94241, Amsterdam. .

3. Voor Doopsgezinden : '
| -j Doopsgezind Vredesbureau,'Singel 452, Amsterdam, Da. M.de Boej, Boulevard Evertsen 12, Vlissingen,
11 • V L^Gleijsteenj Ie Helmersstraat 135 hs., Amsterdam. C. inja, Nic. Beetslaan 10, Tel. K 2954-2473, Baarn!
t'* Ds.D. GKnipschëer, De Sav. Lohmanstraat 41, Groningen. Ds. F. van de Wissel, Emmakade 27, Leeuwarden.



Dit, zijn de belangrijkste artikelen van de wet.
Sinds 31 Juli 1947 wordt artikel 2 lid 3 in het algemeen weer aldus toegepast, dat ieder die zich op deze wet beroept,\alvorens
hij in werkelijke militaire dienst heeft moeten Romen, uitstel van eerste opkomst krijgt, totdat op zijn beriep is beslist. Hij moet
echter in zijn request daarom verzoeken.
Doet hij zijn beroep pas, als h'ij reeds, in dienst is, dan blijft hij in dienst, tot op het beroep is beslist. Indien hij zijn beroep
doet binnen een maand nadat hij is opgekomen, wordt hij overgeplaatst naar het depot- en detentiekamp thans te Nieuwersluis.
Daar blijft hij, tot op zijn beroep is beslist.
Doet hij zijn beroep pas, nadat hij langer ̂ an een maand in werkelijke dienst is, dan gaat hij, als hij is goedgekeurd voor dienst
in de tropen, met zijn onderdeel mee naar Indonesië en wordt zijn beroep in Batavia verder behandeld.
Wie zijn beroep doet, als hij reeds in dienst is en tevens een daad van dienstweigering stelt (weigert zijn uniform aan te trekken,
een geweer aan te nemen, of iets van dien aard) gaat in arrest. Hij blijft in arrest, totdat op zijn verzftek is beslist. Het arrest
wordt in gevolge beschikking van de Chef Generale Staf doorgebracht in het depot en detentiekamp te Nieuwersluis.
Het is derhalve wenselijk, dat men reeds bij de keuring zijn bezwaren duidelijk en ronduit kenbaar, maakt. De keuringsofficieren
hebben opdracht, de gewetensbezwaarde alsdan, te wijzen op het bestaan en de werking van de dieastweigeringswet.

Het is eveneens wenselijk, het beroep op de wet te doen, terstond nadat men is goedgekeurd, en in elk geval vóórdat men in
werkelijke dienst is gekomen. .
Het verzoekschrift is niet gebonden aan enige vorm. Het moet wel de opgave van de redenen voor dienstweigering bevatten.
Het mag worden gesteld op ongezegeld papier. Men verzende het aangetekend en beware een afschrift voor zich.
Enige tijd na de verzending ontvangt men een vragenlijst van het ministerie, die men zorgvuldig moet beantwoorden. Terecht
wordt aangedrongen op een uitvoerige en principiële toelichting van de bezwaren en hoe en wanneer die zijn ontstaan. Ook van
dit stuk beware mea een afschrift.

Tenslotte worden getuigenverklaringen gevraagd. Het gaat daarbij niet zozeer om verklaringen van goed gedrag, maar ook en vooraf"
om gegevens over iemands karakter, levenswijze en opvattingen omtrent geweld. Ook van deze verklaringen beware men een afschrift.
Na enige tijd ontvangt men een oproep om te verschijnen voor de psychiater, die aan de Commissie van Advies is toegevoegd,
Pas daarna moet men verschijnen voor de Commissie van Advies.

De Commissie houdt met drie afdelingen zitting in den Haag en met één afdeling in Batavia. Er is geen recht op inzage van, de
stukken. Er ia geen recht op bijstand. Men krijgt geen inzage' in de notulen van de Commissie noch ook in haar advies.
Men make terstond na het verhoor een nauwkeurig verslag van vragen en antwoorden en beware dit.
De minister beslist vrijwel steeds overeenkomstig het advies van de Commissie. Bij de beslissing worden geen redenen opgegeven.
Er is geen hoger beroep.
In een aantal bizondere gevallen (ongeveer IS procent der afgewezenen) heeft een tweede behandeling (de zo'g naamde revisie)
plaatsgevonden op voorstel van een krijgsraad of namens de betrokkenen. Vrijwel steeds is erkenning gevolgd.

Hij dié is afgewezen en bij zijn bezwaren volhardt, en die niet wordt afgekeurd of om andere redenen wordt vrijgesteld van
militaire dienst, komt voor één der krijgsraden. Het voorarrest duurt gemiddeld zes maanden.

. Van de ongeveer 60 gevallen, werden 10 veroordeeld tot S jaar; 7 tot ongeveer lYj~2 jaar,; 7 kregen voorwaardelijke straf
met de bizondere bepaling dat zij gedurende drie jaar de burgerdienst moeten verrichten; 10kregen lichte straffen. De straf wordt
gemeenlijk doörge'bracht in een werkkamp of in de Jeugdgevangenis. In 24 gevallen werd de strafzaak op de een of andere manier
gestaakt, omdat de gewetensbezwaarden alsnog waren erkend.
Van de vonnissen van de krijgsraden is hoger beroep op het Hoog Militair Gerechtshof. Tussen hét vonnis van de krijgsraad en
de zitting van het H.M.G. verlopen gemiddeld drie a vier maanden.

De plaatsvervangende burgerdienst wordt sinds Juni 1947 vrijwel geheel in Nederland vervuld, en bestaat tot dusver in
werkzaamheden bij heideontginning, wegenaanleg, oogstvoorzieniag, krankzinnigenverplegiug en belastingadministratie.

De erkende gewetensbezwaarden verblijven in het algemeen- in kampen, eerst in de Lauwerspolder bij Usquert, sinds eind 1*947 bij
Vledder en sinds herfst 1948 ook in de kampen Zwinderseveld en Geesbrug.

Anderen zijn als verpleger intern in de Rijkspsychialrische Inrichtingen te WoeuBel. Weer anderen wonen thuis en werken bij de
belastingen.

Deze burgerdienst duurt een jaar langer dan de militaire dienst van de betrokkene zou hebben geduurd. 4

De rechtspositie der erkende gewetensbezwaarden is i soms die'van een tijdelijk ambtenaar, soms van een arbeidscontraetant.
Zij vertoont verwantschap met die van militairen, maar*isr principieel niet dezelfde. De wet stelde een nadere regeling in uitzicht,
maar die is nimmer tot stand gekomen.

Militairt dienst, die niet is gericht op strijd met de wapens, is niet vanzelfsprekend ongewapende dienst. Ook bij de geneeskundige
of de tandheelkundige dienst moet men leren en kunnen schieten. De minister kan echter bij de erkenning vaststellen, dat deze
dienst ongewapend mag worden verricht. Dit moet in bet verzoekschrift worden aangevraagd. De noncombattante militaire diens;.
duurt acht maanden langer dan de militaire dienst van de betrokkene zou hebben geduurd. •

Tussen 1946 en Januari 1949 werd de wet aldus toegepast: Het totaal aantal beroepen bedroeg ongeveer 1500. Hiervan zijn
ingetrokken of met afkeuring geëindigd ongeveer 700. Afgehandeld zijn 829. Erkend : 496 (59.83 %) Afgewezen : 333 (40.17 «/„)_
Van de erkenden zijn reeds ongeveer 300 man tewerkgesteld.



MINISTERIE VAH
BIHMENLAKDSB ZAKEN

Ho.: B.70995

Betr.J S.Wijnnobel
VI. HD.3

•s-Gravenhage, l November 1949

DIËHSIGEHËIM

In een mij ter hand gesteld pamflet, verspreid door het
"Centraal Steunfonds voor Principiële Gewetensbezwaarden
inzake de Krijgsdienst*1, werd o.m.-verneld, dat belangheb-
benden, van iedere godsdienstige en politieke overtuiging,
zich voor het verkrijgen van inlichtingen betreffende de
Dienstweigeringswet en haar toepassing o,a. kunnen wenden
totl S.Wi.1nnobelT Vliet 49 te Leiden.

"Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent zijn
personalia, politieke antecedenten en de eventueel door
hem in bedoeld steunfonds beklede functie.

Hierbij zij opgemerkt, dat in mijn administratie be-
kend is J Simon Hendrik Wijnobel, geb. 31-8-1919 te Leiden,
wonende Rbodenburgstraat 3 teuwent, aan wie betrokkene
mogelijk identiek zou kunnen zijn.

HEÏ HOOH) VAK DE DIENST,
i lamens deze,

J.G.Crabbendam»

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te LEIDEN.



KIHISTERIE VAÏÏ
BIETJENLftEDSE ZAKEN

Ho.: B. 70995

, l Eovember 1949

, L

Betr.J Da. M.de Boer
VI. RD.3

In een mij ter hand gesteld pamflet, uitgaande van het "Cen-
traal Steunfonds voor Principiële Gewetensbezwaarden inzake de
Krijgsdienst", derd o.ra. vermeld, dat belanghebbenden, behorende
tot de Doopsgezinde Gemeente, sich voor het verkrijgen van in-
lichtingen betreffende de Dienst̂ eigerlngswet en haar toepassing
o.a. kunnen eenden tot D̂ - Mfdé Boer» Boulevard Evertsen 12 te
Vlissingen.

ïk moge U verzoeken ïaij te doen inlichten omtrent haar perso-
nalia, haar politieke antecedenten en de mogelijk door haar bij
bedoeld steunfonds beklede functie.

, HET HOOED VAN DE DIENBÏ,
Namens deze,

Aan de Heer
Commissaris vsn Politie
te VLISSIKGEH.

J.Q.Crabbendam,



MINISTERIE
BINNENLANDSE ZAKEN

tfo.i B.7099?

Betr.t W.v.d.Bosch
VI. RD.3

'sï-Gravenhage, l November 19*9
- \/*f l
**1 » tof )* f'L

DIENSTGEHEBS

In een mij ter hand gesteld pamflet, verspreid door het "Cen-
traal Steunfonds voor Principiële GcraetensbeavJaarden inzake de
Krijgsdienst", «erd o,m. vermeld, dat belanghebbenden zich voor
het verkrijgen van inlichtingen betreffende de Dienstweigerings-
^et en haar toepassing o«a>- kunnen wenden tot W.ypni• d,en^Bosc3 f̂
de Genestetstraat 26 te Zwolle, lid van de vereniging «Kerk en
Vrede«.

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent zijn perso-
nalia, zijn politieke antecedenten en de eventueel door heat in
vorengenoemde organisaties beklede functies.

. HET HDOED VAK DE DIENST,
^ Kaaens deze,

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te ZWOLLE.

J. 5 .Cr abbendaia.



MINISTERIE VAN • «s-Gravenhage, l November 1949
BINNENLANDSE ZAKEN

Np.i B.70995
• DIEgSTGBHEIlI

Betr.: H.Koning
VI. RD.3

UITGBOEKT

In een mij ter hand gesteld pamflet^ verspreid door
het "Centraal Steunfoitdŝ VQor Principiële Gewetensbe-
zwaarden inzake de Krijgsdienst*, nïerd o.in. vermeld,
•dat belanghebbenden zich voor het verkrijgen van in-
lichtingen betreffende de Dienstweigeringsiset en haar
toepassing o.a. kunnen wenden toti H.Koning. Cortingh-
poort 8 te Groningen.

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent
zijn personalia, zijn politieke antecedenten en de
eventueel door hem bij, bedoeld steunfondg beklede
functie.

Hierbij zij opgemerkt, dat in mijn administratie
bekend is t Hendrik, E ver t KOI?IHGt geb. 24-5-1926 te Gro-
ningen, kantoorbediende' N*S*, wonende te Uwent, Hoorn-
sediep 35 B, aan T?ie betrokkene mogelijk identiek zou
kunnen zijn,

HET HOOM) VAM DK DIENST,
4' Karaens deze|

J .G .Crabbendara.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te GRONINGEN»



MINISTERIE
BlBHENIdlNDSE

B. 70995

VAN
ZAKEÏI

Betreï J.Gleysteen

's-Gravenhage, l November 1949

DMSIGEHEIM

VI RD.3
In een mij ter hand gesteld pamflet, verspreid door het "Centraal

Stemifonds voor Principiële Gewetensbezwaarden inzake de Krijgsdienst
werd o.m. vermeld, dat belanghebbenden, behorende tot de Doopsgezin-
de Gemeente zich voor het verkrijgen van inlichtingen betreffende de
DiênstweigeringsTïet en haar toepassing o.a« kunnen wenden tot J»Qley-

Ie Helraer s straat 135-hs. te Amsterdam.

O

Ik moge U verzoeken mi^ te doen inlichten ontrent zijn personalia,
zijn politieke antecedenten en de mogelijk door hem bij bedoeld
steunfonds beklede functie,

IET HCOED VAN DE DIENST,
deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te AMSTERDAM.

J.G.Crabbendam.



No. 7274-48,

Bijlage: 1.
7 OCTJ949

6 October 1949.

Onder verwijzing naar het vermelde op pagina 1, zeven-
de blok, van het ü dezerzijds onder gelijk nummer, dd.
3 October jl. toegezonden verslag over de op 2 Octo-
ber 1949 alhier gehouden "vredesdemorigtratie", wordt
U hierbij toegezonden een fotocopie van het betref-
fende pamflet van het 'CENTRAAL STEUNFONDS voor prin-
cipiële gewetensbezwaarden inzake de krijgsdienst".

BTo.13.ll
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OP KAART
11 NOV. 1949

C



G 2230. Ö IT O .V E H B E R l 9 i|. 9<

Antwoord op het schrijven
van het Ministerie van
d. d» l Hovember

Ho. 70995.

Betreft; W«van den BOSCH,
wonende te Zwolle
de Qeneatetstraat 26»

t> K-

Bij controle op het Gemeentehuis van
Zwolle afdeling "Bevolking11 "bleek dat bovengenoemde persoon
genaamd is;

van den B O S C H

geboren te Utrecht 25 februari 1902,van beroep onderwijzer,
van een Christelijke ULO school,wonende te Zwolle aan de De

/"'T'Seïïestetstraat 26. Van den Bosch is gehuwd met Marie Hendri-
van der Heiden,geboren te Rotterdam 11 December 190?»
lem van den Bosch vestigde zich op 2.8 September 1982

te Zwolle komende uit Amsterdam.Van iden Bosch is j, i d van
de Vereniging "Kerk an Vrftdpt**, doch voor zover bekend be-
kleedt hij in deze vereniging geen bestuursfunctie.Voor
de oorlog is van den Bosch lid geweest van de Christelijk
Democratische Unie. Volgens bekomen inlichtingen! sympathi-
seert hij thans met de Partij van de Arbeid.Volgens zijn
uitlatingen zou hij geen lid van deze Partij zijn. Van den
Bosch heeft in liet jaar 19^8*tweemaal een vergadering be-
zocht van de Afdeling Zwolle van de Communistische Partij
Hederland.Aan rapporteur,die ook op deze vergadering aan-
wezig was,verklaarde van den Bosch toen ongevraagd dat hij
geen interresse had voor de C.P.N* doch dat hij eens wilde
horen wat de Communistische sprekers te zeggen hadden.

Ueinde)



COMMISSARIAAT VAN
POLITIE

TE VLISSINGEN
VLISSINGEN,

TELEFOON 20 (2

Pi enstgeheim.
geen - rNaar aanleidin^-Jta2Iiüw schrijfven

* •' " "'•>*... , *

van l dezer no.7/0995»deel ik U mede,dat
Maria de Boer,geboren te Amsterdam 9 Oc-
tober 190?,predikante bij de Doopsgezin-
de •gemeente,wonende Boulevard Evertsen
12 alhier,op 30 Augustus 1939 i& deze
gemeente werd ingeschreven van Staveren.

Omtrent haar is op politiek-en
crimineel gebied niets ongunstigs bekend

Dezerzijds is niet kunnen blyken,
of zij een functie bekleedt en welke bij
het Centraal Steunfonds voor Principiële
Gewetensbezwaarden inzake de Krijgs-
dienst, noch dat belanghebbenden zich
hieromtrent bij haar kunnen wenden om
inlichtingen.

Da.M.de Boer staat hier gunstig
aange schreven.-

V, .De Commissaris van Politie,

AAN;

DE HEER Hoofd van de Centrale

^e * s-Gravenhage.

'eiligheids
dienst



Verbinding Wo»54.

f"?
ACD/~üT

PAR: iA i

/ ïfaar aanleiding van het schrijven van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage,
No. 70995» <3.d. l ïïovember 1949, "betreffende het ver-
zoek om inlichtingen aangaande H. Koning, kan het vol-
gende worden vermeld s

genaamd
HBIDHIK

De in het schrijven "bedoelde H. Koning is

KOÏÏIIG, geboren te Groningen 24-5-26,
Spoorwegen, wonende tekantoorbediende bij de Hed

Groningen, Hoornsediep 35/b. Hij is op 3-4-48 gehuwd
met Derkje lommert, geboren te Groningen 24-10-25.

De betrokkene woonde tot zijn huwelijk
bij zijn ouders thuis aan de Oortinghpoort 8. Daarna
ging hij wonen Hoornsediep 35/b.

Omtrent hem moge verwezen worden naar de
rapporten van de I.D. Groningen: Ho.27/46, 3§0/48 en
385/49. fW«-i

Toorts is bekend d*t hij 1949 2e secretaris
was van de Tlamgroep Groningen. Rapport I.D, Groningen
77/49. Einde.

i/ ^Groningen, 7 December 1949.



No.7266-'49

Uw brief: No.70995,d.d. l November 1949
«-*

Onderwerp: J,GLEIJSTEEN.

V E R T R O U W ! L I J K .

4 Maart 1950

OP KAART
ACD/gt.
DAT:
PAR:

Ter voldoening aan het gestelde in TJw bovenaangehaald schrij-
ven, wordt het volgende medegedeeld. -

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

a GLEI JSTEM . ge bo ren te Amsterdam, 22 Mei 1895, van beroep
•' boekhandelaar, kerkgenootschap Doopsgezinde Gemeente, van Neder-

landse nationaliteit, gehuwd met;

i/ Gerritje NOWEE, geboren te Arnhem,! Februari 1897, wonende te
l ' Amsterdam, Ie Helmersstraat 135 huis.-

Gleijsteen, die op zijn woonadres een boekhandel drijft, staat
gunstig bekend in die omgeving. -
Hij staat bekend als een godsdienstig mens, waarvan bekend is
dat hij op principiële gronden tegen het militairisme is.-
Indertijd zou hijzelf op deze gronden geweigerd hebben om wa-
penen te dragen. -
Tijdens het onderzoek bleek, dat hij geen enkele functie heeft
bij het "Centraal Steunfonds voor Principiële Gewetensbezwaar-
den inzake de Krijgsdienst" .-
Mensen, die behoren tot de Doopsgezinde Gemeente en op grond
van deze religie zich bezwaard gevoelen om wapenen te moeten
dragen, kunnen bij hem inlichtingen krijgen inzake de weg die
zij moeten bewandelen, op grond van de "Dienstweigeringswet" ,-
om hiervan eventueel te worden vrijgesteld. -
Gl ei j steen leent zich in geen enkel opzicht voor politieke
do el einden. -Hij zei f zou de politieke richting van de P. v. d. A.
zijn toe gedaan. -Do o r informanten wordt hij politiek volkomen
betrouwbaar geacht.-
Zowel politiek als crimineel komt Gl ei j steen niet Tojor in de
administratie van de Politie te Amsterdam. -

_ _ ___ __ ________ __ o -'t
~ — — — — -• — — ——^—* •— — — — ̂  — — ^ — — — — — ̂^ — ̂  *«p •_ •* ^M*»«M£\,/



CONFIDENTIEEL
S.T..

Ij. September
Nivi: Gr,F J).. 1288/5CC

Bijlagent: Twee;

Onderwerp;:: "Anti-milltairis-
-tische actie" - • SEP.

ACD| f» W

Te Uwer informatie moge ik U hierbij
doen toekomen een uitreksel uit een rap-
port, opgemaakt; door Y, met één bijlage,
betreffende, anti-militairistische actie,;
naar de inhoud waarvan Ut U kortheidshal-
ve moge verwjjjzen%.

Hoofd; Sectie G 2 B van de Generale
Staf is eveneens: terzake IngelichtC

S..T,

Aan i: I.Y.I..



Datum van bet bericht
Rapporteur
Van wie is bet bericht afkomstig
Betrouwbaarheid van bet bericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Welke actie ondemoaen
Met welk» instantie wordt samen-
gewerkt

29 Augustus 1950. *^^;'' - • • • • -^"-* 3 il 3k-,k,ki

Contact.
Betrouwbaar.
Betrouwbaar.
Centaet opgenomen met de plaatselijke I.D,
Veilifihelds-Qffieier «Uitaire-Afdeling
en plaatselijke I.D.

Door contact ( adlitalr ) werd adj hot volgende aedegadeeld:

"Toen ik op Ifeandag 28 Augustus 1950 liftte van Arabes
naar Amsterdan, werd ad J anti-a&litairistisebe lectuxir aan-
geboden, mt verzoek het door te lezen. - - - - - - -

Mooht ik voor dienstweigering voelen, dan kon ik mij op-
geven aan de in d» lectuur veraelde adressen , - - - - -

itoniaer en verdere gegevens van de auto en de inzittenden
zijn ai J niet bekend. De auto «as een grlj&e dichtgetimmerde

jeep» Da persoon die mij de lectuur gaf was een beer van onge-
-vee* vijftig Jaar". - * - . . » , » . - - . . .

Op mijn verzoek overhandlge contact uiJ de betreffende
lectuur. - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ , .

Ut aten goed te doen door bet actieve optreden van deze
anti-milititalrlstische greep nog eens te signaleren.

Typ j 3
0011j ;z



c

CENTRAAL STEUNFONDS
VOOR PRINCIPIËLE GEWETENSBEZWAARDEN INZAKE DE KRIJGSDIENST

f
»

AAN HEN, DIE GEWETENSBEZWAREN HEBBEN

TEGEN DE VERVULLING VAN MILITAIRE DIENST

D E D I E N S T W E I G E R I N G S W E T
(Staatsblad 1923 no. 357)

ARTIKEL 1.
Hij die voor inlijving als dienstplichtige is aangewezen of de militair, die op grond Van zijn overtuiging
dat hij de evenmens niet mag doden, ook wanneer dit ingevolge o verheid sbe vel geschiedt, gewetensbezwaren
heeft tegen de vervulling van militaire dienst,

a. bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen,
b. van welke aard ook,

n zich, met een met redenen omkleed verzoekschrift, tot het verkrijgen van toepassing van artikel 3 (lees :
*aatsvervangende burgerdienst of non-combattante militaire dienst), wenden tot Onze Minister van Oorlog,

wanneer hij voor de.landmacht bestemd is of daartoe behoort; tot Onze Minister van Marine, wanneer hij
voor de zeemacht bestemd is of daartoe behoort.
Vóór de toepassing van deze wet wordt onder militair verstaan bij die, hetzij als vrijwilliger, hetzij als
dienstplichtige, tot de land- of zeemacht behoort, ook gedurende de tijd, dat hij met groot verlof ie.

ARTIKEL 2.
De betrokken Minister beslist op dit verzoekschrift, na advies van een door On» (lees: de Kroon) ingestelde commissie.
Deze commissie is verplicht de verzoeker op te roepen en hem, bij verschijning, te horen.
Vanaf de dag, waarop het verzoekschrift is ingediend, tot die, waarop de beslissing door de betrokken
Minister is genomen, kan de verzoeker van dienstverrichtingen vrijgesteld worden en kan, indien tegen hem
wegens ongehoorzaamheid aan enig dienstbevel of dienstvoorschrift een strafvervolging aanhangig is, deze
geschorst worden.
Bij gunstige^beslissing op het verzoekschrift wordt de strafvervolging gestaakt.

ARTIKEL 3.
Bij erkenning van de gewetensbezwaren door de betrokken Minister wordt:

a. hij, die een berodp heeft gedaan op het gestelde bij artikel l sub a, belast met militaire
,.- ' dienst, die niet gericht is op strijd met de wapenen,

V • b. hij, die een beroep heeft gedaan op artikel l sub b, onder vrijstelling van de militaire
dienst of onder opheffing van militair verband, te werk gesteld bij een andere tak van staatsdienst.

Onder takken van staatsdienst zijn voor de toepassing van deze wet begrepen de bedrijven onder beheer
van de staat, wapen- en munitiebedrijven uitgezonderd.

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE DIENSTWEIGERINGSWET EN HAAR TOEPASSING VERSTREKKEN;
l Voor alle gezindten, ongeacht politiek of godsdienst:

K| Vf ^ S._JC§£er, Oranjestraat 70, Zaandam. S-JRedmeyer, Bovenbiiren. Winschoten. Ij. Koning, Coctinyhpoort «,—
»/| X| Groningen. S. Wjjnnobel, Vliet 49, Leidên7~Al Jongkind, Spoorlaan 5. Aalsmeer, en voorts iedere Dinsdag-

en Donderdagavond van 7-10 uut, Keizersgracht 755, I. Amsterdam. Na 18.00 uur 'leieï. K 2900-.3.5/.?.5.

2. Voor „Kerk en Vrede":
^ **J IV. van den iïoscb, De Genestetstraat 26, Zwolle. Da^J.JB. Tn. Jjfugenholtx, Ammerstol. JL„d&_Jon£,

J*v| <^ Gymnasiumstraat 9, Leeuwarden. G._A. de Jonge, DlUfinoïïFqsTruat 5, Groningen. Dr. E.^E. Mejirsinjj,
j» v | Johan de Wittstraat 39, Dordrecht. Dj. f J, L „deJV'/s, Gouda- J. J \Veniink, Argonautenstraat 37,

Telef. K 2900-9^241, Amsterdam.

3 Voor Doopsgezinden: *
J*1 Doopsgezind Vredesbureau, Singel 452, Amsterdam. .Da.M.de Boer, Boulevard Evertsen 12, Vlissingen.

'M >C| L_Gl£iMe&ri>'1e Helmersstraat 135 hs., Amsterdam. C,J[nJa, Ni67Beetslaan 10, Tel. i\. 2954-2473, Baarn.
^ l ^ Ds. D. G. Knipscheer, De Sav, Lohmanstraat 41, Groningen. T)s. R van_de Wisse/, Emmakade 27, Leeuwarden.



Dit lijn de belangrijkste artikelen van.de wet.

Sinds 31 Juli 1947 wordt artikel 2 lid 3 in het algemeen weer aldus toegepast, dat ieder die zich op deze wet beroept, alvorens
hij in werkelijke militaire dienst heeft moeten.komen, uitstel van eerste opkomst krijgt, totdat op zijn beroep is beslist. Hij moet
echter in zjjn reqnest daarom verzoeken.

Doet hij 'zijn beroep pas, als hg reeds in dienst is, dan blijft hij in dienst, tot op het beroep is beslist. Indien hij zijn beroep
doet binnen een maand nadat hij is opgekomen, wordt hij overgeplaatst naar het depot- en detentiekamp thans te Nieuwersluis.
Daar blijft hij, tot op zijn beroep is beslist.

Doet hij zijn beroep pas, nadat hij langer dan een maand in werkelijke dienst is,-dan gaat hij, als hij is goedgekeurd voor dienst
in de tropen,' met zijn onderdeel mee naar Indonesië en wordt zijn beroep in Batavia verder behandeld.

Wie zyn beroep doet, als hij reeds in dienst is en tevens een daad van dienstweigering stelt (weigert zijn uniform aan te trekken,
een geweer aan te nemen, of iets van dien aard) gaat in arrest. Hij blijft in arrest, totdat op zijn verzoek is beslist. Het arrest
wordt in gevolge beschikking van de Chef Generale Staf doorgebracht in het'depot'én detentiekamp te Njeuwersluis.

Het is derhalve wenselijk,- dat men reeds bij de keuring zijn bezwaren duidelijk en ronduit kenbaar maakt. De keuringsofficieren
hebben opdracht, de gewetensbezwaarde alsdan te wijzen op het bestaan en de werking van de dienstweigeringswet.

Het is eveneens wenselijk, het beroep op de wet te doen, terstond nadat men is goedgekeurd, en in elk geval vóórdat men in
werkelijke dienst is gekomen.

Iet verzoekschrift is niet gebonden aan enige vorm. Het moet wel de opgave van de redenen voor dienstweigering bevatten.
I mag worden gesteld op ongezegeld papier. Hen verzande het aangetekend en beware een -afschrift voor zich.

Enige tijd na de venending ontvangt men een vragenlijst van het ministerie, die men zorgvuldig moet beantwoorden. Terecht
wordt aangedrongen op een uitvoerige en principiële toelichting van de bezwaren en hoe en wanneer die zijn ontstaan. Ook van

. dit stuk beware men een afschrift.

Tenslotte worden getuigenverklaringen gevraagd. Het gaat daarbij niet zozeer om verklaringen van goed gedrag, maar ook en vooral
om gegevens over iemands karakter, levenswijze en opvattingen omtrent geweld. Ook van deze verklaringen beware men een afschrift.
Na enige tijd ontvangt men een oproep om te verschijnen voor de psychiater, die aan de Commissie van Advies is toegevoegd.
Pas daarna moet men verschijnen voor d» Commissie van Advies.

De Commissie houdt met drie afdelingen zitting in den Haag en met één afdeling in Batavia. Er is geen recht op inzage van de
stukken. Er is geen recht op bijstand. Hen krijgt geen inzage in de notulen van de Commissie noch ook in haar advie».
Hen make terstond -na het verhoor een nauwkeurig verslag van vragen en antwoorden en beware dit.

De minister beslist vrijwel steeds overeenkomstig het advies van de Commissie. Bij de beslissing worden geen redenen opgegeven.
Er is geen hoger beroep.

In een aantal bizondere gevallen (ongeveer 15 procent der afgewezenen) heeft een tweede behandeling (de zo<g naamde revisie)
plaatsgevonden op voorstel van een krijgsraad of namens de betrokkenen. Vrijwel steeds is erkenning gevolgd.

Hij die is afgewezen en bij zijn bezwaren volhardt, en die niet wordt afgekeurd of om andere redenen wordt vrijgesteld van
militaire dienst, komt voor één der krijgsraden. Het voorarrest duurt gemiddeld zes maanden.

Van de ongeveer 60 gevallen werden 10 veroordeeld tot 3 jaar; 7 tot ongeveer l1/!"^ jaar; 7 kregen voorwaardelijke straf
met de bizondere bepaling dat zij gedurende drie jaar de burgerdienst caoeten verrichten; 10 kregen lichte straffen. De straf wordt

gemeenlijk doorgebracht in een werkkamp of in de Jeugdgevangenis. In 24 -gevallen werd de strafzaak op de een of andere manier
V__Artaakt, omdat de gewetensbezwaarden alsnog waren erkend.

Van de vonnissen van de krijgsraden is hoger beroep op het Hoog Militair Gerechtshof. Tussen het vonnis van de krijgsraad en
de zitting van het H.H.G. verlopen gemiddeld drie è vier maanden.

De plaatsvervangende burgerdienst wordt sinds Juni 1947 vrijwel geheel in Nederland vervuld, en bestaat tot dusver in
werkzaamheden bij heideontginning, wegenaanleg, oogstvoorziening, krankzinnigenverplegiug en belastingadministratie.

De erkende gewetensbezwaarden verblijven in het algemeen in kampen, eerst in de Lauwerspolder bij Usquert, sinds eind 1947 bij
Vledder en sinds herfst 1948 ooit in de kampen Zwinderseveld en Geesbrng.

Anderen.zijn als verpleger intern inde Rijkspsychiatrische Inrichtingen te Woensel. Weer anderen wonen thuis en werken bij de
belastingen.

Deze burgerdienst duurt een jaar langer dan de militaire dienst van de betrokkene zou hebben geduurd.

De rechtspositie der erkende gewetensbezwaarden is soms die van een tijdelijk ambtenaar, soms van een arbeidsrontractant.
Zij vertoont verwantschap met die van militairen, maar- is principieel niet dezelfde. De wet stelde een nadere regeling in uitzicht,
maar die is nimmer tot stand gekomen.

Militaire dienst, die niet is gericht op strijd met de wapens, is niet vanzelfsprekend ongewapende dienst. Ook bij de geneeskundige
of de tandheelkundige dienst moet men leren en kunnen schieten. De minister kan echter bij de erkenning vaststellen, dat deze
dienst ongewapend mag worden verricht. Dit moet-in bet verzoekschrift worden aangevraagd. De noncombattante militaire dienst
duurt acht maanden langer dan de militaire dienst van de betrokkene zou. hebben geduurd.

Tussen 1946 en Januari 1949 werd de wet aldus toegepast: Het totaal aantal beroepen bedroeg ongeveer 1500. Hiervan zijn
ingetrokken of met afkeuring geëindigd ongeveer 700. Afgehandeld zijn 829. Erkend : 496 (59.83 •/») Afgewezen : 333 (40.17 %)
Van de erkenden zqn reeds ongeveer 300 man tewerkgesteld.
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viV--esPh?ov«rr?— ™" af Jer^aderi^ van Vrl3e Socialist

voor leden en sympathiserende u op voraoak' vangst -
"Oude i^onds voor stoun aan diensLweirsraars- -n p--}
V?l^?ev3df? 1 Iïovfuber 1^50,te 20.00' uur in êe^ouw »JJQ

Aanwezig circa 30 personen. De nanleiding voor dese
vor^f.erin.i- \era behandold in «De'vri je Socialist» van ' "
u<-. oeru:,.£ ^j Oooober l'50.

Het "Oude :;ondo:' werd v--.r-iiö;5iwo0rdigd door; ' !
K^2r,.iera,mvdore personalia hier niet bakend,wpnende te

! 7 " •"1-'fC6 te Aalsmeer .wonende- te

Groep ' .=>-Grav;n:-.;.,;c werd o. o. vertn -enwoordigd doorj

te "

sont*lia hie
i-o1-»

Li 't

snende te

35 "^e uot Lerdaa^v/onende te

niot bekendjv/onenüe te

t e ' s-Gra.

te

'üooaicht op d:; binnenkomenden v/erd uitgeoefend door:

.^-ï-lüaö te Amstorüaia, wonende te

^^^50^^''^^ te Amsterdam,

3)0 ver^.dcrinC h- d e-.n taraelijk rumoerig verloop.

^, voornoemd, operrt te circa 20.15 uur.de vsr-

in besloten kring te kunnen afhandelen.
pr* S^t «at een Vri ie Socialist voor de vrijheid-.'

d e - , A,, voornoemd,,

dienst h.op fic;;3iScrd,oKdat de Bijbel leert "Gij Juït^ ^
stelt? Oden 'm^r als Vri-1e SocialiSt.die "de roje" voorop

Spr. sciaoldt op de staat en do wet "

' "
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j
wroeten",wanneer de sitaevt opkor.t bevoelt,al kost het 10
jaar. ' ,j

Ie Kait re j'.li,,voornoemd,behandelt in het kort de ' ;

genchi^uenis van hot steuruonds en denkt daarbij met enige:
vergoed ;c2rug a«n a c vooroorlogse tijd toen van K i erop voor»
7,i';tcr v;as en zegt, ca t het na de oorlog noodzakelijlc werd
eyn aokere neutraliteit in acht te nemen in verband met
hot feit,uat ook mensen van X^rk en Vrede,A.II .V.A. e.d»
oia s';oun bi j het fonds ^ n"!:lopten.

Gpr. propageert ei o noodzakelijkheid van één steun- \\t dat den '"^ag door dit drijven de positie der

dienstweigeraars arr.otig benadeelt en roept uit t dat de
jongens,die cich op de vet beroepen niets minder sijn dan
de~onen,dio liet ni^t doen (A. Ion roept "Dat zijn ze welf :

Spr. gaat voort en beschuldigt :;en Uaag ervan tegen j
'•'•et principe van 3'.r. V r i j e '; oei;., list in te gaan door de \- te dwingen cc cel te kiezen en hen dr-araoor in hun j

vrijheid te belemmeren. ;
Spr. besluit on zog-t noert_Jr. ,een reglement te heb—j

Vf(- b^n aangeboden, :r.aar dat deze h?:t niüt eens heeft in willen
'''• ' sion, laat staan zitting te nemen in de raad van toezicht.

J ongki nd, A. t v o o rnocnd f s lu i t zich gehoel bij Ie 1-i.ai-
tre, voornoemd, aan, en zegt voort c dat den Ha g ne r b erelid
Had nooton zijn tot ovsrleg.

jjr zijn 3000 dienstweigeraars en laten v/e goed be-
Jenk3n,dat de V. S. V. nar r e> ;n gedeelte van haar "kinderen"t;
onder dit aantal tolt} £792 hunner hebben n. 1. een beroep ij
op de wet go dar n.

, Gpr. sont aan o-m. r:antrl gevallen op,waarin het
fonds ook lodon van de V . ü . V . h- .ft geholpen, o.a.Burger-
jjjon, .<ia; naam, /Tajar>o_n e. a. on zegt dat c e jongens in het al—'
gcr.eon een v/einig gefundeerd oordeel hebben en dat "v/ij",
door i!e hulp die gegeven woröt,^slegenheid krijgen hun i
de V.3.V.-gedachte bij t'o béngen.

Laree,VQornoend, ir.:rkt sarcastisch op of de activi-
teit alleen op dienstwci/;erin,:;sgebied moet ontplooid v/or*-
den

]3on«A.J. tvoornoomd, zegt dat h«t "Oude Fonds" in al- i
; les zijn o i gen r.in c'óet en in het geheel geen rekening i
\t net het Haagse standpunt. "Ais ja voor de wet werkt

ï doug je niet",
/ • Spr. wordt grof en zegt dab Jpngk- :.nd,A., een kapi-

talist is,dis v/aard is bij de deur te v.'orcen weggetraprt;
hij beschuldigt Jongkind,A. er van het standpunt van den
H' ag op vo VS chili r.-nae' "nirmie re n to trachten kapot te maken

/ door b.v. t:; vertellen dat spr, "knuppeldrager" in , een • ;
V^ concentratiekamp is geweest enz. .

"ITn (3e bevrijding heoft die "knuppsldrager" wel voon
and ore din~;on gezeten en vet ::ijn g;;drag in Vught betreft,,
vraag ;,at ~^.'..r aan de Har i,i en Beuker ing" so roept apr.
uit.

3pr. gaat zrj nog e n poosje door,voorspelt Jongkind,,
A » , en Ie I-Ja_itre,!!.". ,een spoedige val, ora^at ze nog maar j

" f.5000.-- in kas hebbon an zort, dat den Ila:.g op eigen
wegen ze,l blijven gaan oni de strijd aan te binion tegen . •
star;t en w e t j "want", zo zegt spr.," v / i j r;evon niet slecht;
steun aan dienstweigeraars, -1 j strijden'tegen alle wetten,
zo b.v. ook de loonbelasting/ t.". i

-Kaper- ' S
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Kaj2ejr,Siemfyoornoeind,betreurt het dat Bom»A« t go per->

soonlijk Ts geweest. "Over de zaken vn,n algemeen bëlaJJg ,
heb ik hem niet gehoord^.zegt spr, en koert zich YOöJptft/"-•',!
op-een desbetreffende vraag van Stevens«Dirk»voorflóaÉd^tiBy:.
gen de uitdrukking van ['Burgerlijk Armbestuur".die B,d|TAjif'
voornoemd,heeft gebezigd» Het steunfonds bestaat nie-fc
leen uit Jongkind;,A, «het is een voorlichtin^sdienst*

"De beschuldiging van "knuppeldi*ger" mist all9
en heeft hier overigens niots mede te maken" zo besluit
spr. . - . ...

vt.d»_Heuveltvoornoemdtzingt op zijn beurt het
lied,zegt dat oen Hr.ag op eigen benen zal blijvea
'zegt " al 10 man te hebben,aie zich niet op do -tfst

len beroepen. ^Wi j hebben al voor f. 1200,— aaij
verkocht fhoudaii dan propago.nda-avoaden en verdie
manier weor aan zo'n avond,11 '

•'•' • ' ' • ' . - * ,
Jongkiïjd>A,fvoornoeadtssegt zich persoonlijk nié'fc

ledigd te gevoeltó. "Ik neem deae dingen maar met eett
relt je zout* want 3Bpj|>A*fd±a zo'n grote mond han^fc 4
ners ^.elf iï| |Rf^Rffiftnfft fdus staatsaan". (Bom,A.f l3
te ^schreeuwen en' aegt Jongkind door de zaal t o willen
Pen). .

i , Spr; gaat voort en zegt,dat den Haag niramer de ksiöö
nzal krijgen het fonda aan bandon te leggen»

"Wij zullen voort tae.n aan ieder die er oo vraagt
lichtingen te verschaffen ten opzichte van het dienstwei*.
gering8vraagstuk,.maar wij laten de jongena verder vrij»

3)é'n Haag'moert het dan zélf waor ui-tsroekén^iraivt wfc. •'$•
Hotterdam heeft zich inmiddels aan onze zijde
en zodoende sullen er; in 4Q toekomst twee fond
ieder op eich zelf zullen werken.

Ie Maitre,M,H> «voegt hieraan toe, dat altijd financi-
eel verslag "kan worden uitgebracht»

Renkema, sluit te 23*50 uur de avond vervolgens
- ( de w o orden:' ""Lat en we altijd onthoudentdat een V,S»V.-er

te allen tijde en op elke manier het kapitalisme moet be«*
strijden " (SIMDE),

Aan B. V. H, ' . " : '-t

. : X* .:'

•'' :. : i



MINISTERIE YA¥ OORLOFMINISTERIE 1
T.TTnï-TfriM A n urn ?;rLUCHTMACHTSTAF
Sectie L.2
Bureau Veiligheid
Nr.L2.02.78/0/1£~7
Bijl: l '

Scheveningen, 3 Januari 195$.

Inges.loten gelieve U aan te treffen

een bericht uit een in Nederland verschij-

nende krant.

Het is mij niet bekend welke krant dit

bericht gepubliceerd heeft, doch ik meen

wel U hiervan op de hoogte te moeten stellen

het Hoofd Sectie L.2.,
v.d. het Hoofd Bureau Veilig

held,

3.J>M.KOEHE
Maj oor-Vlieger-Waarnemer

Aan: B.V.J).

/. &., v. f&L • /?.
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Uit de dienstweigeraars-beweging
Op verzoet mafcen wij onze lezers nog eens
attent op het bestaan van een dienstweigeraars-
steunfonds. waarvan M. Daminan, Ie v. Swin- |
denstr. 53 te Amsterdam, penningmeester is.
Postgiro: 276630.
Ba een jaar straf in de jeugdgevangenis te Zut-
phen te hebben uitgezeten, komt Aldert Tas op
i Juli a.s. vrij. Zijn huisadres is Uiterweg 83,
Aalsmeer.
Door anti-militaristiscne feringen wordt 'n pam-
flet verspreid, dat besluit met de kernachtige .rijm;

Wie bang 1$ doet mee,
Wie meed beeft zegt nee!
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7&S ' s-®raveaaage, 30 Qotober 1951
WE»
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He. t B 121049
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, Antwoord : ........ !...*r..?.

Op 13 Qotofce* 1951 w»ï-4 t* Slauŵ home (gemeent*
He«fenTö*n) ««a propagftndâ avond gelioad«G v»a bet Landt 11 $t\- en Propagandaf onds voor Militaire Di«n»t- en Arbeida-

weigering, welke werd geepèmd door B. Rook s ( wonend* Bonte-
bokeweg te Langeawe,««, gemesate Opsterland.

Ik moge f ver«oek«n ai j in keania t.e willen doen stel-
len met '*ija personalia, politiek» antecedenten en verder
van belang ssitatde gegevens, waaylbij moge worden opgemerkt,
dat in de administratie voorkoat Binmie RookB, geboren
10-2-1912, wonende te Irfingeawaag 367, lid B, 7,0*.

HET HOOPD T AI lm DIENST.
k Haaena deee,

Aan de heer Korpschef van politie
in de gemeente OPSTEHLASD
te 4 G.
B 35 $ $ a f 18 S W A 4 f>



Antwoord op schr. no.121049, d.d. 30.10.1951.

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven van 30 Oc-
tober 1951, nr. 121049, betreffende D.Rooks, heb i'k de eer
U hieronder de gevraagde gegevens te doen toekomen.

y |Binne jLQOEET, geboren te Appelscha, 10.2.1912, grondwerker,
A'wonende te^lJangeswaag, Bonte_b

Betrokkene is lid" van de E.V.C." TI s" è e n aanhanggjc_v an
de C^|VN. maar treedt niet op de voorgrond. Hij hééft een
hekeHTaan werken en is iemand zonder een vaste overtui-
ging.
Zijn politieke overtuiging is gebaseerd op "eigen profijt11

O R K A A N i 16 NOV «51
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Qnd erw erp: _
Propaganda bijeenkomst van het Landelijk Steun- en Propaganda Ponds voor
Militaire Dienst en Arbeids Weigering.

V""~
"~~ Op Zaterdag, 13 October 1951, werd in de benedenzaal van het

café van 0. van der Laan (zaalruimte ongeveer 150 personen) staan-
de te Nieuwehorne no. 156, een propaganda avond gehouden van het
Landelijk Steun- en Propaganda Fonds voor Militaire Dienst en Ar-
beidsweigering,

l Te omstreeks 20.96 uur werd de bijeenkomst geopend door D.
•^K/Rooks, wonende Bonteboksweg te Langezwaag/ De zaÜl was voor on-

geveer een vijfde gedeelte bezet (onges-eer 30 personen), zowel
met mannen als vrouwen» £ gemeente OPSTERLAÏÏD

De personen, afkomstig uit Nieuwehorne,. Öudehorne, Katlijk,
Bovenknijpe en Langezwaag, waren voor het merendeel personen tus-
sen de 35 en 55 jaren.

Rooks, voornoemd, betuigde in zijn openingswoord zijn spijt
over het feit dat de opkomst zo gering was. Hij rmep een hartelijk
welkom toe aan de leden van de toneelgroep: "Wie denkt overwint",

\X< uit Amsterdam en de spreker voor deze avond: J. Nieuwenhuyse, uit
Amsterdam gaf vervolgens het woord aan de secretarisjyan_genoemd

J.JSXaver, wonende Orteliusstraat 237 II te "Amsterdam,
West,

Ook deze betuigéde zijn spijt over de geringe belangstelling
en merkte aan het slot op geen werkkrachten, geen hamerslagen te
leveren voor de oorlogsindustrie.

Nadat door Mevrouw Klaver-Kei j zer uit Amsterdam enige pro-
paganda stukjes waren voorgedragen, kreeg de spreker voor deze
avond, .Joh. ITieuwenhuijse voornoemd, het woord. Deze behandelde
het onderwerp: '"Oorlog of Vrede".

Hij gaf een overzicht van het leed, dat door de afgelopen
oorlog over de landen der wereld was- gebracht en noaade getallen
over gesneuvelden, vermisten en daklozen.

Vervolgens deelde hij mede, dat het instendhouden van ons
leger, jaarlijks een bedrag van ongeveer 1-̂  milliard guldens
kostte. Hij noemde de wapenleveranciers en de zwartehandelaars
"oorlogsophitsers."

Hierna besprak hij de mogelijkheid om oorlog de voorkomen.
De vrouwen moesten hun kinderen anti-militairistisch opvoeden en
de mannen moesten niet werken in fabrieken waar oorlogsproducten
worden vervaardigd»

Aan het slot van zijn betoog wekte hij de aanwezigen op meer
activiteit te betonen bij het bezoeken van dergelijke bijeenkomst-
en en het lezen van het door het Steunfonds uitgegeven strijd-
blad. Na de pauze werd door de toneelgroep: "Wie denkt overwint"
uft Amsterdam, het toneelstuk "Thuiskomst", van Jac. Keijzer, op-
gevoerd, waarna Mevr. Klaver-Kei j zer nog enige propagandistische
voordrachten werden gehouden.

Te omstreeks 23.15 uur sloot Rooks, voornoemd, de bijeen-
komst, na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun opkomst.

Het aanwezige publiek gedroeg. zich tijdens de bijeenkomst
rustig en applaudis eerde matig.

De bijeenkomst had een rustig verloop en van feiten in
strijd met de openbare rust of veiligheid of enig ander straf-
baar feit is niets gebleken.

Br is niet gebleken dat er een afdeling van vermeld Ponds
in deze gemeente bestaat.

E i n d e, Heer«nveen, 19-10-1951./»



I*D* No* 1642

YBR3C.ROPWÉLUK

5. DEC, 1951
Verzoeke de personalia van de meermalen bij uw dienst

(gerapporteerde Rensink, Bastiaantje Marie, geboren 30~5-.lSQi
te Spijkenlsse, wed, van Saarloos, Piete?, geboren 7-B-Ï897
te Hekelingen, wonende te Rotterdam, Adriaan Pieterstraat 53,
te wijzigen ia Eensink, Bastiaantje Maria,, geboren 30-5"
te Spijkenisse, wed. van Saarloos, Pieter, geboren 7-8^1(597
te Hekelingen, wonende te Rotterdam, op voornoemd adres.

Aan B.T.D..

's*-


