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No«14*009641•

Uw schrijven dd» 12«5*49*
No*»59^31»
Onderw». Comité's van vrou«
wen van in Indonesië verbly-
vende militairen* .
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5 lAQ^W»

? \<KÖ°Jp>-*

Op instigatie van P*M* Verbruggen,hoof dbestuir s lid van het
bemobilisatie-comitl "Voor Onze Militairen Overzee" (HV»O*M*O»M),
werd medio Juni 1949 te Haarlem een initiatiefcomite gevormd be-
staande uit de dames F* Dalman-Willing,E„ Duk-Ploeg en G* Vree*
Storck,welk comité tot doel had ook in Haarlem een afdeling van
de "V*O.M*Q." te stichten.

Door het plaatsen van advertenties in de plaatselijke bladen
en persoonlijke werkzaamheid wisten zij een groepje belangstel»
lenden om zich te verzamelen.

Op 14 Juli 1949 werd voor de eerste maal een openbare ver-
gadering belegd,waar te t woord werd gevoerd door voornoemde Ver»
bruggen uit den Haag. Eeeds spoedig na de eerste activiteit van
het comité werd belangstelling getoond van C*P*N»-zijde in de
persoon van An&ie Averink .gemeente raadslid te Haarlem voor de
C*P*N» (bevriend met één der initiatiefneemsters),die het houden
van «en vergadering sterk animeerde en op voornoemde vergadering
met enige partijgenoten aanwezig was*

In overleg met het partijbestuur drong Annie Averink er bij
het Initiatiefcomite op aan riglomaals een vargadering te beleggen
en daa te pogsm een bestuur te vormen* De bedoeling van C*P*N«»
zijde was om te zorgen.dat op deze vergadering em behoorlijk
aantal partijgenoten aanwezig zouden zijn en dam te trachten
zoveel mogelijk partijleden en met de C»P*N» sympathiserenden,
althans voor de C*P»N* bruikbaren in het bestuur te krijgen*

De 2e openbare bijeenkomst werd gehouden op 7 September *49*
Als spreker trad wederom op de Heer Verbruggen uit den Haag,die
zeide gekomen te zijn om in de afdeling Haarlem een bestuur te
vormen met het oog op de te voeren landelijke actie* De afdeling
Haarlem,zei spr*,was een geesteskind van hem en hij was er trots
op dat op zijn initiatief hier een afdeling tot stand was gekomex
Het resultaat van deze vergadering was,dat een definitief bestuux
werd gekozen dat als volgt werd samengesteld:
presidentes F* Dalman-Willingj 2e presidente: Mevr* M» Vreene*
goor; secretaris: K* Giliamsj penningmeesteresse: Mevr* J* Schou*
ten; alg* adjunct: B* Duk*>f%f«g en adviserende leden: J*F* v*d*
Mark en Me j* M*J# Durrer*

Een derde openbare bijeenkomst vond plaats op 18 November
1949* In totaal waren op deze vergadering aanwezig : 38 personen
(inclusief bestuur). Als spreker .trad op B* Greep uit Arnhem
(oud*»rechercheur van politie)* In zijn betoog wees spr* er op,
dat,hoewel de vereniging door te t beëindigen van de strijd in
Indonesië in het defensief gedrongen is.beslotenwerd de actie
toch voort te zetten omdat nog veel te doen is zoals ha t! toe zien
op een snelle repatriëring,de nazorg voor de repatrierenden, hè t
terugplaatsen in het bedrijfsleven enz»

Betreffende bat ledental kan worden medegedeeld,dat de aft-
deling Haarlem thans 122 leden telt,waarvan 29 personen v> orkomei
in onze kartoteek*

Personalia bestutr sleden en sprekers op de openbare bijeenkom»
sten:



/JFrida Qertrud Willing.Neundorf (Dld),,12,2.03 (gehuwd met G.J* Dalmaij
Hendrik Rozenlaan 22* Leidster communistische vrouwenclub*

/ V Klaas Giliams. 14«5 «02. Sneek. Niet a ten ra dele bekend* ^ li<2 g^y^
/jGi.1sbert.ie Vugta.Zandvoort«27*11 «99» (echtgenote van G* Schouten),

Pepijnstraat 16* Laat zich niet rechtstreeks over haar politieke ga*-
zindheid uit,doch vestigt de indruk progressief te zijn ingesteld.

M Maria Johanna purrer.AmsterdamfrulO*26.ongeh». inwonend op adres:
Pepijnstraat 16 (idem als G* Schout en«*Vugts )•

l (Cornelia Duk.Haarlemtl^*6*01.Schneevoogtstraat l*A*rd« s lid C*P*N«
(zijn echtgenotes Elisabeth Ploeg,Htlam,27«2*01,had zitting in het
initiatiefcomitS)*

i \a de Wit«Fi.1naart.6*9*90 (echtgenote van J*F« Vrenegoor) jNijl-
straat 9. IfflfjfyyyyBipqirXjp^^ (1940* communist)

f l Johannes Fr ader ik van der Mark.Lelden.11*1*80 «Voorhelmstraat 38»zw*
(geen nadere gegevens)*
TG-«rdina Wilhelmina Stork.Amsterdam. 19«9*03 (echtgenote van G* Vree),
Bloemhofstraat I5*zw» (geen nadere gegevens)»

.• Verbruggen.Stortebekerstraat 3*1,den Haag* Felle persoonlijk-
heid» (zijn aoon werkt ondeU de militairen in Batavia,waar ook een
afdeling van d e V«O«M«OV bestaat* Br is regelmatig verbinding)*

i B* Greep.Callumastraat 57fArnhem (evenals Verbruggen hoofdbestuursM
lid V*0*it«0*).
Annie Averink (reeds meerdere malen gesignaleerd)*

ft 11 December

Aan het Hoofd der B*V*B*
Javastraat 68»
D e n H a a g *



No. 350/661 -1949- Geheim Persoonlijk.

O nd erwerjB ; Comité 's van vrouwen van in
Indonesië verblijvende militairen.

Antwoord op schrijven d. d. l 2 Mei 1949,
Kb. 59421.

Voigno.

31 AU6.B49

<¥

Met betrekking tot het bovenstaande wordt be-
rioht,dat in dit ressort tot op heden niet is geble-
ken,dat oomité's.als bedoeld in het aangehaalde s ehri j -
ven, z i jn opgericht of nog in oprichting zijn.

/f/7 Amsterdam,29 Ajigustus 1949.
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p: Comités va.Yi vrouwen in Indo-
nesie verblijvende militairen.

Bericht op ichrijven vin d.d. No

VGRAVENHAGE.
Kon.ntfnne^ch, 46
Tdefaon .83430-. 6343 .

P7
2? 19

"
/ Q
49.

31 MR, 1949-

Met "betrekking tot Uw schrijven no. 59431 d.d. 12 Mei 1949,

deel ik U mede dat tot op heden niet is kunnen "blijken dat er in mijn
/

o. h, District comités als "bedoeld in Uw schrijven zijn opgericht, noch

in oprichting aijn.

Mocht in de toekomst van een en ander het geval zijn, dan

zal U nader worden "bericht.

AANde Heer J. G.
Cra"b"bendam, Javastr,58 te
e-Gravenhage .

De Distritscommandant,

De Dir. Off, der Rijkspolitie 3e kl.

A.WOLTERS

40053 - '48
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26 JULI 1949

l A •""-*•>
J Av.Lf/

-7-49. --Aani B VI. E. 106. 8
Van i KA-R. A.
ONDERWERP: Enveloppe Minister Schokkin^.

Dt uitslag van het ondtrzotk door d« Engtls«n ingesttld
m.b.t. bijgaand» «nvelöpp» is «veneens negatief ?

Het stempel "Restricted"wordt niet door hen gebruikt en het
stempel "Confidential" is geheel verschillend van het door
hen gebruikte.



I.ï).Oostelijk Groningen.
Onderw: Comité'S van vrouwen van in

Indonesië verblijvende
C militairen.

Intw.op: Uw verzoek om inlichtingen
dd. 12 Mei 1949.10. 59431

g B H BI
L/

11JUU1949

In antwoord op Uw verzoek, vervat in nevensaangehaalde
brief, betreffende nevensvermeld onderwerp, moge ik IT berichten
dat in het m.o.h., ressort geen comité'1 s zijn opgericht.

Het onderwerp heeft echter mijn voortdurend© belangstel-
ling en bij mogelijke oprichting van dergelijke comité*s, ligt het
mijn bedoeling ü met de ontwikkelde activiteit e.a, in kennis
te doen stellen.

I. D. O os t e lijk G-r o ningen* 8-8.49



I.D. Ho. 670

G E H S I M .

no.

11 JUU1949

ACD/4
9 Juli 1949.

l

xl

Naar aanleiding van Uw schrijven Ho. 59431, d.d. 12 Mei
1949, betreffende Comité's van vrouwen van in Indonesië ver-
blijvende militairen, wordt het volgende bericht!

Medio April van dit jaar betuigde van Gelder, Machtelina
Jacoba, geboren l Juli 1927 te Rotterdam, tandarts-as/siatente
wonende Boergoensevliet 63 te Rotterdam, naar aanleiding van
een advertentie schriftelijk haar adhaesie met het streven
van het demobilisatie-comité. Dit schrijven werd gericht aan
de secretaris van dat comité Greep, Callunastraat 57 te Arn-
hem. ïTa enige correspondentie te hebben gevoerd, heeft feij»
in samenwerking met een vriendin en een lid van het Protes-
tants- Interkerkelijk- Thuisfront (P.I.T*) een vergadering uit-
geschreven met als spreker genoemde Greep. Deze vergadering,
gehouden op Maandag 33 Mei 1949 werd bezocht door ongeveer
175 personen, die allen een schriftelijke uitnodiging hadden
ontvangen. De meeste adressen werden haar verstrekt door
Greep, voornoemd en wel van personen, die hem schriftelijk
adhaesie hadden betuigd. Voorts schreef zij aan een klein
aantal personen via haar relatie bij het P.I»T..

Het feit dat van deze vergadering een uitgebreid verslag
is verschenen in het dagblad HDe Waarheid", waarbij haar
naam en adres werd vermeld heeft mei. van^Gelder , voornoemd,
zo' doen schrikken, dat zij van alle activiteit heeft afge-
zien.

Terdijsseldonk, Geertruida, geboren 23-1-1916 te Rot-
terdam, echtgenote van Deltenre, Johannes Gornelis» geboren
±ft3E3dtx 6-10-1911 te Rotterdam, wonende Scheveningseatraat lOd
te Rotterdam, die zich eveneens als contactadres voor de
Rechter-Maasoever had beschikbaar gesteld(zie dezerzijds
schrijven I.D. Uo. 699, d.d. 27-5-1949) heeft herhaaldelijk
bij mej. van Gelder, voornoemd, op vorming van een comité
aangedrongen, doch van Gelder is er niet op in gegaan en
brieven laat zij onbeantwoord. Ook Greeja, wiens personalia
luiden: Greep, Bertus, geboren 7-9-1900 te Rotterdam, ver-te
tegenwoordig er, wonende te Arnhem, Callunastraat 57, dringt
nog- steeds op vorming van een e-omité aan. Zij heeft hem doen
weten dat er te Rotterdam geen voldoende belangstelling voor
bestaat.

van Gelder , M.J. is lid der Nederlands Hervormde Kerk
en heeft kort geleden belijdenis van haar Geloof afgelegd.
Voor politiek heeft zij geen interesse.

Opgemerkt wordt dat in dezerzijds schrijven I.D, ïfó.
699, d.d. 27-5-1949, abusievelijk is genoemd» Hopt eb o om,
Oornelia, geboren 12-4-1897 te Rotterdam, echtegenote van
vajLGelder» Joost Willem Jacobus, geboren 1-1-1897 te Rot-
terdam; deze naam moet worden vervangen door die van haar
bovengenoemde dochter &an Gelder, M.J..

Aan G.V.D..



VERBINDING No. 50.

No. P

&
30 Juni

Uw schrijven No. 59̂ 31,
dd. 12-5-^9.

Onderwerp: comité's van vrouwen van in
Indonesië verblijvende f t UMI m „o
Tn-n-H-.alT-.n. ' ' JJU '̂9militairen.

01

G E H E I M .

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven heb
ik de eer Uedelgestrenge te berichten, dat de oprichting
van een comité, dat vrijwel identiek is aan de in margine
genoemde comité's, n.l. van ouders van in Indonesië verblij-
vende militairen, U reeds werd gemeld in het rapport R 1^3»
dd. lj-6-̂ 9.

*an het alhier bestaande comité kunnen uitsluitend
ouders, vrouwen of verloofden van bedoelde militairen lid
worden.

Behalve het U reeds gerapporteerde is tot op heden
geen openbare activiteit van dit comité bekend geworden.

De leden van het bestuur zijn bekend met het gevaar
van communistische infiltratie, doch zij zijn zonder uit-
zondering anti-communistisch georiënteerd.



I.D. Zuid-P*riesland

Ho. 102 R. GEHEIM

Aan: De Heer Hoofd C.V.D.
te 's-Gravenhage

Heerenveen, 29 Juni 1949.

-* 'NKÏWf Velgno,

- 1 JULM949
Onderwerp: Comité's van vrouwen van

in Indonesië verblijvende
militairen.

In antwoord op Uw schrijven, d. d. 12 Mei 1949,
no. 59431 heb ik de eer, U te berichten, dat in het mij o.h,
ressort geen "Comité van vrouwen van in Indonesië verblijvende
militairen" werd opgericht.

Ten aanzien van overige activiteit op dit gebied moge ik
U verwijzen naar mijn maandrapport over Meî l949, waarin
ik melding maakte van een on-politiek comité, dat is opgericht
in de gemeente Wymbritseradeel (De Jong-Santema).



Verbinding : I.D.West-Groningen._

TT0.149.R. G e. h e i m . . Datum ; 22

J

27 JUNI1949

Betreft : Ooraitié's van vrouwen van in Indonesië
verblijvende militairen.

Antwoord op : Uw, sc.hrijven,d.d.l2 Mei 1949,TTo.59431,Geheim.

In antwoord OjJ Uw "bovenaangehaald B chr i j ven, moge ik UHoog-

BdelGestrenge "beleefd "berichten»dat in het mij o. h. ressort

tot heden niet is gebleken, dat comité 's van vrouwen van in

Indonesië' verblijvende militairen of soortgelijke comité' s

werden opgericht of nog in oprichting zijn.

Mocht in de toekomst blijken»dat vorenbedoelde comité 's wor-

den opgericht, dan zal hiervan met Vermelding van het gevraag-

de in Uw vorenaangehaald schrijven, ten spoedigste bericht

aan Uw dienst worden verzonden.

Par.
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1941

iedere Bewindvoerder,
ter sak* deekuadig.

• B-£r avenhage , Hei 1949*

Wij v«»tig«a. m ïïw aandacht o», 4a% a» op het og«nblik ««n
Actie wordt Toorte»r«i4<^4«*lt«lyk reed» in uitvoeriag), o
gen0ead motto. mvt iMMk êeel om 4» oudere «n vrouwen der te
I* Militairen ui* Ia4«n«B±a? t» bewegen taan teleurstel!*»* ever A«
voorgena»en maatregelen, tot uiting |e tramfam ia p*ot*stl»ri*Y«:n
aan da Mini e t «r op daaowratiseh* basl».

da reden hiervan is o*m» da aajjkondiging van d* Ministar
van Oorlog, dat da tearugkarenda militairen in Holland aan liapeplal
ding mllan krijgsn roo* da ni«uwa taak in Sarop*. JÉza oplaiding a
dan slaa&ta a«a* S wakan dxurtn, fe*tg»an TOOT aaii goaéa ti-aininf wal
t • kort zal aijn, jaodat wij op aan aanaianlijk lamgava tijd rakanaa,
wij «aar zijn gasaliaidaH van onza maum*a au zenaii*

fjg willen hiar eerst roorop etall«n, dat wij da noodzaak
inai«n van ha t fait 9m ook in H»darlant aan gead ia^ar op ta ka%
»aar waarom ma»t»n HO. aar at da oaaan, dia reed» aak«le dar baat*
gay«a i» dienst Taa haTfitarlpad in Isdoaaaia, mm
wordan om ia 3aaropl«idia« ta k^ataa»

walk aan aahrelaanda tegonatalliag iatt é» liaiitingan
19441941. */» 1944. syké'Stèm töt,o'^ h*d«n sfaad v»ij uit «aan, an zich

aam go «da baan zoakam* farwyi andaren kim offer in Indoait ging«n
brang«nr nee f t het grootst* dsel Tam lichting 1941 t/» 1944, ziah
ia d* baat» banau ganeeteld| zondar enig of fair* Tlak aa da b«TT}jdiaf
waran da motilijkhslèn van keuring «na. natuurlÉc groot, zodat ni»tj;
al daza liahtingen gelijk opgeroep*n konden worlaa. ïu zoudfto. daza
ia0«iiykhtdan o. i, aat go a da wil en wat baat oY«rJpemj»n irunnan werdas|
maar het ia natuiariyk gam&JgJcaxykar om"d» uit Indenesia terugkomenda

ta g«T«n in Holland^ want daza maananMilitairen aan
kt^pn»bdat nog eaa offer mdar«breng«H., zodat da llehtingan 1941 t/a
1944* lekker naast da haard kunnen blijven zitten* an toekijken,

Matauriyk kunnea deze lichtingen dienatnemen in de ff at.
lR*s9rre(als z,y ze> willsn aijnt). Bier weer dm* tie oneerlijk"

Meid tegenover d* Bianatplichtigen. Da mee s t «n aallen me «r aan hxm
vrijhaid denken, dam a*a da verplichtingen tegenovar Indievaardere,
Se Hat. ae serre ia een goed korps voor oudere aienaen dia hun land
nog willen dienen mei het wapen in da hand* Da lichtingen 41-44 moe-
ten e eht er geslotea éeaheden vormen, étt de lasten in Indonesië helpen
verlishten, zodat anderen eerder naar hui e Icunnen gaan»

W$ zijn zeer ontevreden H» t da gang van zaken «a onze, maat
ia au bijna vol* fiat stemt oma sama beter, waar wig weten bij inferaiatia,
dat a* een stee da groter aam t «l laden fan liahting 41-44 is, dat ©naa
ontevredenheid IftSL bsgrypt, en dia in tegenstelling met vroeger aan
Dienetpliaht voor hen baal aanvaardbaar zou vinden*

wy hopen, dat de Minister alamog de nodige maatregelen zal
neiaea oa ei nerela tegenstellingen tusaen da verschillende laarklasaaa
ep ta heffanf eodat wij geaaeelük one Land naar besta taten dieaaan.

Aageaien hier werd t gesproken mi t naam van wal haaa* all a
Trouwen an ©udera vaa Militaire» in Indonesië» en da opatallere vaa
de se brief aaaen, dat hu» nedejrige naipen in dit grote verband verloren
gaan, eindigt deze brief, aet de meeste Hoogaohting,

Oadera en Trouwen vaa Militairen im Imdoneala.



^ -, UITTREKSEL

Voor QP....S.7.8.» Naam ."AQtle....C.Qmite...±e€«n...Vsrlengin&...ni!sns.ttijdM

Origineel in .Q&...53.5., Naam M.JJ,f.Y..T.B..«...-..t»rga^e.r.ingan"

Volgnr Ag.nr .63.012.. Aard van het stuk .Yeralag..

Afz X.I}....:Ro.tfcar.<!anu Datum 28,5*49..

Kort verslag van de besloten kad «r ver gade r ing van de
afdeling Rotterdam der N.V.B, ten huize van Hendrina
OOgTERUM - (Verkoef), woneflde Kabeljauwsestraat 45 c
te Rotterdam.

" J
Voorts komt de actie van de ïactedera en vrouwen die hun
jongens en mannen utt Indonesie"wiHen doem terugkeren
ter sprake. Spreker deelt mee, dat mevraftfJSSKIBOSK, G.
zich betreffende deze zaak^heeft gewend tot het comité
in Arnhem, aMtaar gevestigd bij GREEP, Callunastraat 57.
Vanwege dit comité ia bericht terug ontvangen dat de
moeders en vrouwen van deze jongens en mannen tëlf plaat-
se lijk"een comité moeten vormen. Voorlopig treedt voor
Rotter?!am-Zuid op Cornelia ÜOOTEBOBII, geboten 12.4.97 te
Rotterdam, echtgenote van Van ÖEIHER? Joost Willem Jacobus,
geboren 1.1.97,te R'dam, wonende Boergoensevliet 63 b te
Rotterdam en voor Rotterdam-Noord 'VERDIJSoEpONK, G.
Alle correspondentie enz. moet uitsluitend naa.r bovenge-
noemde adressen worden verzonden. Op ̂ eze mededelingen volgt
Slechts een matige discussie.

Uitgetrokken door J..E.« Afd./Sectie ACD....IV....b» Datum 18.«8..*4.S*..

Op aanwijzing van : B....III...m.

5074 - '48



Volgno.

19 MEM949

ACD/ ÏJLS
Verbindingj Ho. 12

Doss.201/1

Onderwerp: Comité van vrouwen van in Indonesië verblijvende militairen

Datum on.tvau.gat bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:kö*rouwbaar
Waardering bericht betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

B.0.3. van ./
12 Mei 1-949 v

In antwoord op het terzijde vermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat de voorzitster van de Nederlandse Vrouwen-
Beweging, afd. Den Haag, genaamd:

Anna Catharina MÜLDBR, gehuwd met H.G.VAN KOEST, ge-
b o r e n t ë""' s -Gr a venhage 29 Apr 11 1907» wonende" Joh'anues-
burgstraat 45 te 's-Gravenhage, op een besloten vergade-
ring der H.V.B., gehouden op 12 Mei 1949, in het gebouw
"Amicitia" te 's-Gravenhage, een opgave verzocht van naam
en adres van ouders, wier zoon als soldaat in Indonesië1 ris,
opdat ook te 's-Gravenhage een comité gevormd wordt, dat
ijvert voor de terugkeer van de' militairen uit Indonesië,
ïïevens verzocht zij een d ergelijke opgave van ouders (niet
leden), die onder dezelfde omstandigheden verkeren, met
welke inzameling de U.V.B. zich eveneens aal bezighouden.
2ie in verband met het vorenstaande dezerzijds schrijven
Doss.102/42 d.d. 17 Mei 1949.

Overigens is tot heden omtrent de activiteit van het
(voorlopig) comité niets gebleken.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd.
~v (̂e/nde)



UITTREKSEL

Voor OD .978 Naam J^.tla...Cm,ite.....tegen...Jerleng.ins...menstti jd.
i

Origineel in OD 535 Naam

Volgnr Ag.nr. $2354 Aard van het stuk

, Afz JQ0& Haag Datum

Op 12 Mei 1949 werd in het gebouw "Amicitia" aan het Westeinde
te Den Haag, een besloten bijeenkomst gehouden van de afdeling
Den Haas van de H.Y.B.

Na de rede van 7AH PBAAfl deelde de voorzitster mede, dat in
de pauze aan de aanwezigen steun! ij sten voor de stakende
atucadoors zouden worden uitgereikt* Zi$ verzocht de medewerking
van de vrouwen om te zofcgen voor zo groot mogelijke bedragen
op deze lijsten»
tevens verzocht zij om een opgave van naam en adres van ouders,
wier zoon als soldaat in Indonesië is, opdat ook hier ter stede
een comité gevormd wordt^.dat ijvert voor de terugkeer van de
jongens uit Indonesië. Ook verwacht zij zoveel mogelijk namen
en adressen van niet-ledea{ouders van in Indonasie verblijvende
militairen)» dis het bestuur van de afdeling van de H«T»B« zal
inzamelen.

Uitgetrokken door :... ö» ': Afd./Sectie AGD 4b* Datum

Op aanwijzing van

5074 - '48



Verbinding
One kenmerk
Onderwerp

l H l I l .

U I T T R E K S E L
UH
Aj.no.:
Voor :

i 6f.
; 619/49 I.D.
f Vergadering

9 Mei 1949.

Batam U lui 1949.

Da t ua van ontvengatberioht *
Waaroering beriöht 4
Betrouwbaarheid berichtgever s
favtaa bericht geeonden aan t

Ondernemen aotiea i
&3ede*wrfcend€ inatentiea »

aecr goed.
saa* betrouwbaar,
da Jaaa* Procureur-Generaal,
te f ö-Her-kogenboach.
gaan*

Op 9 itai 1949 ta •«•*****» 19.50 uur is door da C.P.K.
afdeling Eindhoven In l»t gebouw van da Waarheid eau da Broekaeweg
140 ta Eindhoven aam spoedvergadering gehouden in v«rb«nd met de
dldafttstelling voor de a.«. gtftcent«r«ad»verki*aing6n.

JCSI ve^afleri^ ^r d gi^ïa ïoor va n Turnhout. Hij fleïlde mde,
dat êts« feeapreking nodig *«• in v«rb«ö<ï owt d« «snwnetelling van een
bloklijit. Hl4 ael verder, dat door bet parti^beatuur «n wel door ka-
uwrsad de öroot da internatioaale lijn naar voren «cta gebreoht «n dat
dexe bat eaaa *aa mat Mat tijdelijk opheffen van hat iaoletioniame
van da peïtij OB hierdoor êe bredere la ge n ven de bevolking ta be in-
vlo e den. Bait en ander vond volgen» ham ook plast» in Chine, ^rankryk,
in Itfilit en vooral op het Vredeeoon«rea ta Parijs vond dez« gedach-
te in^&ng, t er ui J l da opheffing van ia blokkade ta Berlijn door Mos-
kou in dea* riobting wees. Volg*na da Groot vloeide hieruit voort,
dat de respeetiavalijke dietriota» t n af delingebes turen «tiaülerend
B»e«ten werken oa daar, waar het mogelijk wae, bioklijeten samen te
etellen au zodoende op bradt baaia te komen.

Terd«r w«rd door fc«ner»aö de (Jroot aanbevolen OM bij het organi-
seren van "Troepen terug" ta trachten 01ganioatifiB en verenigingen
ta atiwileren hierin atia ta werken en da partij op da aohtergrond
ta houden, indien dit hierbij nodig «aa« De Groot waa tevens van me-
ning, dat hat vormen van bloklijsten afbreuk KOU doen aan het «teo-
menaant»! va» ie K,V.P. au P.v.d.A.. De a e mededelingen vsn da aroot
zijn vol gene gezegde va» vatt Turnhout op 2at«rdag, 7 Mei j.l. te
Amsterds» tijdene e«n be «p rek ing gedaan.

Op da vergadering ta Eindhoven deelde von Turnhout vereer mede,
dat da C.P.K. alhier «et een bloklijat uit «om kotsen, waarop de vroe-
gere ooramuniet Bakker sle lijatssnvoerder aou voorkomen.

Hierop entstonü hevige oppoeitie door da la da a Ifaad» de vrouw
van Haad en Kloe. laad en zijn vrouw waren van mening, dat het vormen
van een bloklijat met als eerste Bakker eou uitlopen op eau öebacle,
zoele b.v. met de vorige gemeenteraad het gevel was, toen Bakker zich
plotseling terugtrok. Mevrouw Saaé gaf s&roaatiaoh te kennen, det
men ook Talk dan wel,op da lijst kon plaatsen. Zij gaf ta kennen aioh
geheel terug ta trekken in da verkieaingaatrijd, indien Bakker op de
lijst bleef. Volgene haer had da partij geen verdere behoefte aan
infiltratie en Valk werd volgen» Baai toch si goed genoeg ingeliaht.

Ven Turnhout haaft hierop geantwoord, det, indien da neerderheid
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R A P P O R T .

In verband met inhoud vaar^eïm

veigno. t

-7APR.1949 \

No. 226/49,
d. d. 29 Maart 1949, betreffende een gehouden ledenvergadering
van de af d, Groningen van de N.V.B, kan ten aanzien van het
daafin vermelde omtrent een op Dinsdag 29 Maart 1949 te Groni:
gen te houden vergadering van de N.V.B. afd. Groningen met
vrouwen wier mannen in Indonesië zijn, kan worden vermeld,
dat hier aanwezig waren ongeveer 15 vrouwen. Namens de N.V.B.

/ i a f d ' Groningen werd het woord gevoerd door Jouk J e tan der
p i k\, geb. te Groningen 28-2-12, wonende te Groningen, secre-

ta^resEre van de afd. Groningen van de N.V.B. Zij hielqeen
propaganda- r ede voor de N.V.B, als zodanig en noemde het optr
den van onze militairen in Indonesië ver beneden peil, waar-
bij zij dit optreden vergeleek met dat der Duitsers in ons la;

Dit optreden heeft tot gevolg gehad, dat het te Gro-
ningen opgerichte Comité van Vrouwen van Militairen in Indone.
sië, waarvan de secretaresse is genaamd Swaantje KOLMAN.

l_ vrouw van /%eb. te Groningen 23-12-28^ wonend© te Groningen, Dellplein
Sijbrand Sieberen Ino. 5/a, (Een dochter van de bekende communist Jan Arend KOL-

MAN) elke verbinding met de N.V.B, heeft verbroken en nu wll-
traChte]Q als zelfstandige vereniging de strijd voort te zet-
ten. Bijzonderheden omtrent deze vereniging of dit comité ont'
breken nog, doch zullen bij bekend worden onmiddellijk worden
gerapporteerd. Einde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 April 1949.
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Naar aanleiding van het schrijven van de /
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, No.2̂ 231,
d «d. 24 Februari 1948, betreffende het verzoek om in-
lichtingen aangaande De JONG, kan, na een ingesteld
onderzoek, het volgende worden vermeld :

—j TJIPEE DE JONG, geboren te Leek 3 Maart 1903, visventei.,
wonende te Groningen, Grote Leliestraat 12/1, heeft geed
vonnissen» In de administratie van de P§litie en P.B.A.
te Groningen komt hij niet voor.

De Jong bemoeit zich zeer weinig met de
Politiek. Hij behoort tot de linkervleugel van de Partij
van de Arbeid,

Tijdens een openbare protest-vergadering,
tegen verlenging van dienstplicht in Indonesië, gehou-
den op 6 Februari 1948 te Groningen, werd de Jong gekoze
tot secretaris van het comité van actie voor de stad
Groningen. In een later door het comité gehouden bijeen-
komst werd de Jong de functie van penningmeester toe-
gewezen, terwijl in zijn plaats tot secretaris werd

H benoemd j HENDRIK VAN WIJK, geboren te Groningen 12
Augustus 1898, magazijnmeester, wonende te Groningen,
Jan van Galenstraat 4/a. Van-Wijk is een rustig persoon
en bemoeit zich nimmer met politiek. Hij behoort tot de
gematigde vleugel van de Partij van de Arbeid. Hij
heeft geen vonnissen en komt niet voor in administratie
van de Politie en P.R.A, te Groningen.

Het comité van actie te Groningen, dat
aanvankelijk gesteund werd door de hoofdonderwijzer,

X|de Heer Zoetebier uit Vries - een van de medeoprichters
van het comité van actie in Drente - bemerkte al vrij
spoedig, dat er weinig animo voor deze zaak bestond»
Het comité te Groningen heeft nog wel een poging gedaan
om van de afdeling Militaire Zaken een opgave te ver-
krijgen van alle militairen uit de stad Groningen, die
in Indonesië vertoefden, doch toen ook dat geweigerd
werd liet het comité al gauw de moed zakken» Daar kwam
nog bij, dat de Heer 2oetebier niets meer van zich liet
horen en zelfs op een brief van het comité van Groningen
niet eens antwoordde.

2o is het te verklaren, txt dat er na 20
Februari 1948 geen vergadering of bijeenkomst te Gronin-
gen meer is gehouden en thans geen enkele actie van het
comité meer uitgaat»

Enigetijd geleden heeft het comité zich,
in een dringend schrijven, tot de Heer Zoetebier gewend
met de vraag hoe te handelen nu de actie verliep. Het
antwoord luidde : "De actie maar staken". Daartoe is
thans besloten.

Het comité komt begin September nog een-
maal bijeen om aan een #lein bedrag aan geld een passen-
de bestemming te geven. Daarmee heeft dan het comité van
actie te Groningen opgehouden te bestaan, - - - - - - -

Groningen, 18 Augustus 1948„



Rijkspolitie Gewest Groningen Heerenveen, 21 Juni 1948,
District Heerenveen

Commandant

No, 64 a R. G E" H E I
Aan: De Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst

t e ' s - G r a v e n h a g e

Onderwerp: Actie-comité tegen verlenging van de dienstp
Bijlagen: Een.

In antwoord op Uw schrijven, d.d. 8 April
1948, no. 31904 Geheim,deed ik U op 19 Mei j.l. onder noxx54 R.
Geheim een rapport toekomen betreffende Klaas Leenstra, geboren
16 Juni 1895, wonende te Nijega no. 94, gemeente Doniawerstal.
Deze Leenstra maakte deel uit van een z.g.n. "Actie-comité
tegen verlenging van de dienstplicht", opgericht te Joure,
gemeente Haskerland. Ik kan U thsns over dit comité de volgende
nadere gegevens verstrekken:

Het initiatief tot oprichting van het comité is uitgegaan
van genoemde Leenstra. Deze stelde zich in verbinding met de

*l op dit gebied bekende hoofdonderwijzer Zoetebier uit Vries.
•• Op 12 April 1948 werd in het hotel Bijkersma. te Joure een

openbare vergadering gehouden met als voorzitter de heer
Zie bijge- Leenstra. Zoetebier trad hier op als spreker.£De vergadering
voegd kranten- was slecht bezocht, naar vermoed wordt, omdat net publiek
verslag. vreesde, dat er een politieke achtergrond achter zou zitten.

ÏTa een rede van Zoetebier werd een voorlopig comité voor
Joure en omgeving opgericht» Hierin namen zitting:

'*le. Klaas Leenstra voornoemd (verdere gegevens U bekend);
i 12e. Sibbele Bonthuis, geboren te Joure, 3 October 1884, van

beroep opperman, wonende te Joure, Kakelsteeg A 293. Is
Rooms-Katholiek en vermoedelijk lid van de K.V.P. Is
anti-communist. Hij heeft een zoon als dienstplichtig
soldaat in Indonesië}

'l 3e. Willem Hofstra, geboren 15 Maart 1895 te Joure, van beroep
kruidenier, wonende te Joure, Midstraat A 232. Belijdt de
Nederlands-Hervormde Godsdienst en is vermoedelijk lid ven
de Christelijk Historische Unie. Is anti-communist. Van
hem dienen twee zoons in Indonesië}

i l 4e. Douwe van der Veer^ geboren te Joure, 25 Maart 1889, van
( '' beroep machinaal houtbewerker, wonende te Joure, Midstraat

A 183. Hij is Doopsgezind. Vermoedelijk is hij lid van de
Partij van de Arbeid. Hij staat bekend als anti-communist.
Een zoon van hem is dienstplichtig soldaat in Indonesië.

Op 11 Mei 1948 hield het comité haar eerste openbare verga-
dering in hotel Bijkersma te Joure, onder voorzitterschap van
K.Leenstra. Ook deze vergadering was slechts matig bezocht.
Men besloot, zich met een request tot de regering te wenden en
hiervoor handtekeningen in te zamelen. Ouders van militairen
in Indonesië zegden hun medewerking toe, met als gevolg, dat
thans verschillende personen bezig zijn met het verzamelen van
handtekeningen.

De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie kl.

W.G.Bi.irde Vroe



TEGEN TEKLENCfflNG VAN DIENST-
TIJD m iNöië.
Joure — Maandagavond j.l. kwamen enige
ouders van militairen in Indië en .andere be-
langstellenden van Joure en omstreken bijeen
in hotel Bjjkersma teneinde te komen Jot een
actie tegen verlenging van diensttijd in Indië.
De voorzitter, de heer K. Leenstra ,van Schar-
sterbrug, zette doel en streven uiteen jan
heette het comité uit Drente en, de heer' Zoe-
tebeer van Vries, die het woord ;zou voeren,
wielikom. . / ,
Na vüf jaar onderdrukking, toen' de bevrijding
kwam, hebben we feest gevierd, en daartoe
bestond alle. reden. Velen waren gevallen,
veel vernield, en dat temperde >de vreugde^
Bij het herwinnen van de vrijheid dachten wij '
niet aan de millioenen. bevolking van 'Insu-
linde. die nog zuchtte onder de 'druk van-
Japan, terwijl velen daar nog in .concentratie-
kampen verbleven. Later kwam het vraagstuk -
Nederland-Indië, dat om oplossing, vroeg.
Vrijwilligers meldden jzich om de bevolking
daar weer rust, orde en vrede te brengen. Het
aantal* was eciter niet* groot genosg .en ook
anderen .werden opgeroepen naar Indië voor
dat doel.
ï)it wekte bij; velen een ernstige • .stemming,,
Onsfe jongens waren «r zich van • be.wust dat
na een .grote reis hen een moeilijke zending
wachtte. De. ouders lieten hen gaan '. en de
jongens gingen, ze ,deden hun, plicht %.%_,ggede
vaderlanders. Ze gingen met het "idee dat. 3 ;
jaar diensttijd vóór hen lag: en hak jaar in
opleiding, en anderhalf jaar in Indië. Dat was
niet een toevallige gedachte, het was gegrond)
op uitlating van hoger hand aan hen gedaanT •
Dat is geen peulschiiletje: de tropische dienst-

jaren tehen" duhoel, hst zou -dus igelijk staan,
met drie en een half jaar diensttijd' in Neder-
land. De jongens (en dus ook de ouders)
hebben ,dit offer gebracht. Nu- is de regering
voornemens, de diensttijd in de tropen te yer-
lengen, wat een niet geringe t* eurstelling1

zou betekenen. Het "is in Indië tegengotópen
zoals het motief luidt. Spr. kan zich dat niet
indenken. Het gaat in' India over onmetelijke
afstanden, daarbij de moeilijkheden gevoegd.
dié het tropisch klimaat oplevert, kon men
niet verwachten dat men al spreken kan van
tegenlopen. De oorlog met Atjeh heeft jaren ge-
duurd en dat was slechts een klein , stukje.
Spr. . gelooft eerder dat de verlenging berust
op het financieel bezwaar van de grote tran-
sportmoeiljjkhedëh. Indien dat zo is moeten
we die financiële bezwaren samen dragen,
maar de jongens, die hun plicht deden, heb-
ben het recht op gestelde tijden te wonden
afgelost. De actie tegen verlenging van dienst-'
tijd. in Indië ontstond in Drente, waar reeds
verschillende comité's werden opgericht, die
in Provinciale organisatievorm werden vervat
Ook, in Leeuwarden, in het Noorden van Fries-'

, land in de prov. Groningen on. in Zuid Hol-
land wordt activiteit verwekt. De beweging
.wil langs' zuiver wettige weg het doel be-
reiken en daartoe adressen en 'n ïuaïition-
nement aan Kamerleden en Regering zenden.
Er zijn 200.000 jongens in Indië, dat betekent
dat pl.m 400.000- ouders, broeders, zusters,
verloofden en vrienden belang bij de actie
hebbén. Deze allen langs de weg van organi-
satie tot- één wil te brengen, zal de regering
de stem van het volk. 'om recht uiteindelijk1
doen vernénw"-

o
ü
t-t
Q>

'S

De ouders in de eerst© plaats, moeten worden
doordrongen van de noodzaak dezer actie,
ze moeten tpt steun worden bewogen, de
idee moet worden uitgedragen. Het gaat om de
zaak van de ouders voor hun kinderen, en.
daartoe moet het beperkt blijven. Daarom
wenst men elk politiek- én godsdienstig motief
té vermijden, de actie moet daarvan volkomen
los staan. Ook de gedachte over de kwestie
Nederland-Indië blijft buiten geding. De 'actie
wil geen algemene kritiek op de p^gering, hij
wil- geen' klachten- of kankerbureau zijn. Men
heeft open oog voor de goede behandeling en
medische verzorging, die niets te wénsen,
overlaat en waarvoor men alle waardering
heeft. Ook het werk van Niwin en Band Ne-
derland-Indië wordt geapprecieerd, doch onze
actie - akllds spr. - jigt op ander terrein, al
willen we dan ook hopen dat ihun houding
onze ideeën steun verlenen. Hun -parool is;,
„Wij leven mee met d» jongens overzee",
laat Hst onze zijn: „Wij1 leven vóór ónze
jongens overzee." • . - • ' .
'pp deze boeiende rede, die met aandacht en
instemming werd gevolgd, volgde een geani-
meerde bespreking, "waarbij de heer Zoete-
beer de gelegenheid 'kreeg op enkele punten
de zaak iets nader toe te lichten. Ten slottei
werd een comité voor Joure opgericht, aan-
wezigen uit HaskeiSorne, Scharsterbrug, St.
Nicolaasga, St. Johannesga en Delfstrahuizen
namen op zich te trachten de bewoners van
hun streek tot steun en medewerking te be-
wegen. • : , ' '



Districtscommandant Rijkspolitie

No. 54 R. GEHEIM

~—-"fMB-̂ 2*Heerenveen v

Bijgaand rapport van de GroepsoesHaaadaaib
Lemmer, d.d. 14 Mei 1948,doorgezonden aan de Heer
Hoofd G.tf.D* in antwoord op diens schrijven, d. d.
8 April 1948, no. 31904. /

Zo spoedig mogelijk zullen nadere inlichtingen
volgen over de activiteit v§n het comité, als
"bedoeld in genoemd1* schrijven. Mede zullen dan
bijzonderheden over de andere comité-leden worden
verstrekt.

""" Heerenveen, 19 Mei 1948»

De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie kl.

W.C.B1.11 de Vroe



E y k s p o l i t i e
Cikpoep Lemmer

Commandant Lemmer,14 Mei 1940.

S,s li © i m -Persoonlijk.
Aan. de Heer Districtscommandant
der Bijkspolitie te Heerenveen.

Onderwerp;Actiecommité tegen verlenging
van. cLe dienstplicht,
ïer voldoening aan het gestelde in uw

onderschrift d,a. 10 April 1948 nr«^>4 E,
Geheim«"Per3oonlijk,h@b ik ae eer U beleefd
het volgende te "berichten.

Mij bleek dat er een voorlopig comité
van actie tegen verlenging van de dienst-
plicht in het leven is geroepen.Dit comité
,bestaat uit ae heren K..LE1NSIHA,wonende te

nr.94 gemeente üOHïAiittEïtSXAL* W.MOJj1-
.BONÜMUia en i).van der "VEEH,de laat-

ste drie wonenae te JOüïüJi,gemeente MAüiüiiK-
LAlMÜ.Mij «era medegedeeld dat er in het
begin van April 1948 te JOÜHE een verga-
dering was gehouden doch over het aantal
bezoekers,de spreker(s) enz.kon men mij
niet inlichten.

In de Jouster courant van j> Mei 1948
kwam een aankondiging van een vergadering
van genoemd comité voor,welke aankondiging i
ik hierbij voeg.

,\Ö LEEÏföTEA,geboren te JQUBE,lö Juni
1Ö9J> en wonende te HIJBGA nr»94 gemeente
DÖNIAWKES'ÏAL, is veehouder van beroep .Ei j
heeft een zoon,genaamd ALE,die als dienst-
plichtige momenteel in indie* vertoeft .Hij
is Doopsgezind en vermoedelijk lid van de
Partij van de Arbeid.Hij is anti-communist.
Het is een persoon die graag op de voorgronc
treedt,Bij LEENSIHA speelt het eigen belang
een grote rol en algemeen is men van mening
dat hij zieĥ oit genoemd comité terug zal
trekken zodra zijn ̂ oon teruggekeerd is.

\e öroepscommandami,

F.Algera.
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V. D. 1940. No. 53. GEHEIM.

Antwoord op : Uw brief dd. 8 April 1948,No.31904.GEHEIM.
Onderwerp : Inlichtingen betreff. 0.Holthuis te Harkema-Opeinde, en and

Actie Comité tegen verlenging van -de dienstplicht.

In antwoord op Uw aangehaalde brief,betreffende het vermei

moge ik U het volgende berichten.

| O e d s H O L T H U I S .geboren te Harkema - Opeinde,24 April 1093,
ƒ ŵinkelier(h),wonende te Harkema-Opeinde no.333a,is Nederlander,gehuwd en behoort

tot de Gereformeerde Kerken.Vermoedelijk heeft hij altijd te Harkema-Opeinde in
de gemeente Achtkarspelen gewoond,althans vanaf 1930.Hij is kimi'rilttindgJK winkelier
in kruideniers- en grutterswareh.Hij staat gunstig bekend en is,voor zover be-
kend, niet met Justitie of Politie in aanraking geweest. Politiek behoort hij
tot de Anti-revolutionnaire partij.Hij behoort tot de elite van Harkema-Opeinde
en neemt ter plaatse een vooraanstaande plaats in op kerkelijk terrein en poli-
tiek gebied.Hij is een conservatief iemand,die het niet eens is met het beleid
van de tegenwoordige regering.Te Harkema-Opeinde is van bedoeld AdLfce Comité
niets bijzonders bespeurd,terwijt het ook niet bekend is of meerdere inwoners
ook lid zijn van bedoeld comité.

t J e l m e r d e V R I B S,geboren te Garijp,30 Juni 1901,veehouder(h),
/ 'v-wonende te Suameer no.l?2a,gemeente Tietjerksteradeel,is Nederlander,gehuwd en '

behoort tot de Nederlandse Hervormde Kerk.Hij heeft altijd in die gemeente ge-
woond. Hij is een kleine veehouder en niet finacieel draagkrachtig.Politiek be-
hoort hij tot de Christelijke Historische Unie,maar treedt daarbij niet op de
voorgrond.Hij staat zeer gunstig bekend en kwam niet,althans niet voor ernsti-
ge zaken,met de Justitie of Politie in aanraking.Zijn oudste zoon Sjoerd is op
het oogenblik in militaire dienst en in IndiS en daar hij niet best een andere
kracht kan betalen,&s hem er veel aan gelegen om die jongen zo spoedig mogelijk
weer thuis te krijgen,omdat zijn zoon hem altijd in het bedrijf hielp. Het be-
treft hier dan ook meer het zoeken van eigen voordeel,dan het ageren tegen de
een of andere instantie.Hij is ook niet tegen de militaire dienstplicht gekant.
Hij heeft getracht vrijstelling voor zijn zoon te verkrijgen,doch dit is hem tot
op heden nog niet gelukt .Wanneer hij kon vermoeden, dat achter deze acfie een
politieke (communistische)achtergronde school,dan zou hij voor deze actie dicect
bedanken en zich er niet meer mee bemoeien.

| H e i n d e r t d e H A A H ,(en niet U.), geboren te Boornbergum,
/• 8 October 1096,melkcontroleur,wonende te Wartena no. 184,gemeente Idaarderadeel,

is Nederlander,gehuwd en belijdt de Nederlandse Hervormde godsdienst. Hij woont
sinds 1922 in Wartena.Hij staat gunstig bekend en is volkomen betrouwbbasyook
op politiek gebied.Vermoedelijk behoort hij tot de P,v.d.A.,doch niet bij het
meer linkse gedeelte j vroeger behoorde hij tot de S.D,A.P. Hij is niet persoon-
lijk bij deze aangelegenheid betrokken,daar hij geen zoon in militaire dienst
heef t .Volgens hem gaat het hier ook niet om,maar wel hierom, dat de regering be-
loofd heeft de militairen niet langer dan voor twee jaren in dienst te houden
en nu blijkt,dat de regering deze belofte niet gestand doet.In geen geval is
hier communistische invlfted in het spel;was dit wel zo,dan zou hij zich er niet
meer mee inlaten.Terplaatse hebben geen communisten zitting in het Actie Comité,
Voor ernstige feiten kwam hij in geen geval met de Justitie of Politie in aanra-
king.Enige maanden geleden had hij gelezen,dat er een vergadering zou worden ge-
houden te Leeuwarden,in het gebouw "Irene",Nieuwburen. Met twee dorpsgenoten

/ 4/1 (W.Visser,schipper,en F.Veenstra,boerenarbeider,beiden wonende te Wartena en po-
litiek ook volkomen betrouwbaar) is hij naar die vergadering geweest.Hier sprak
een hoofd van een school uit Drenthe.Hij kreeg de indruk,dat de bakermat van
dit actie comité is gelegen te SEXT (Dr.) .Daarna is een vergadering gehouden te
Wart ena, alwaar verslag \irerd gedaan van de vergadering in Leeuwarden.Ongeveer 10
personen waren hier aanwezig.Hierna zijn stroolbiljetten verspreid (een exemplaar
hiervan wordt aan dit schrijven gehecht).Nadien is er echter niets meer van dit
Actie Comité vernomen en schijnt het niet meer te bestaan, althans geen activiteit

meer



meer te ontploien.Aanvankelijk lag het in de bedoeling om een petitionnement
mét handtekeningen aan de regering aan te bieden,waarin de regering verzocht werd
om de eens gegeven bel&fte na te komen.Er was dan ook geen sprake van een ophitsen
tegen de regering en van enige politieke achtergrond is nimmer iets bemerkt. In
de provincies Drenthe en Groningen moeten indertijd meerdere vergaderingen zijn
gehouden om te komen tot het oprichten van Actie Comitéss. Vermoedelijk is van
de uitvoering van het voorgenomen plan niets gekomen door gebrek aan financiën,

| P i e t e r B R O U W E R S,geboren te 't Bildt,ll December 1902,
S ' brandstof f enhandelaar (h),wonende te Hallum no. 13, gemeente Ferwerderadeel, is

Nederlander,gehuwd en belijdt geen godsdienst. Hij heeft gewoond in Leeuwardera-
deel en verhuisde op 21 - 3 - '30 naar Hallum. Hij staat goed bekend en kwam,
voor zover bekend,niet voor ernstige feiten met de Justitie en Politie in aanra-
king.Het is een serieuze man,die geen last met de politie wil hebben. Hij heeft
ook zitting in het plaatselijke bestuur voor Staatspensioanering.Politiek is hij
betrouwbaar;vermoedelijk behoort hij tot de P.v.d.A.jin geen geval is hij meer
links georiënteerd. Ter plaatse is van enige actie niets vernomen. Hij heeft
een zoon als militair in Indiff en daarom wordt vermoed,dat hij zich voor dit
Actie Comité heeft opgegeven, om daardoor te trachten die zoon zo spoedig mogelijk
weer thuis te krijgen. Zijn zoon was hem behulpzaam in de brandstoffenhandel

( en hij kan niet best een vreemde kracht betalen,aangezien zijn vrouw ziekelijk is,
Hij is een ijverige man,die zich niet op de voorgrond stelt. Van het gezin is
ook niets ten nadele bekend. Het is ook niet bekend of meerdere personen te Hallum
lid zijn van genoemd Actie Comité.

Ten overvloede moge Ik U nog verwijzen naar het rapport,opgemaakt door
een lid van de rijkspolitie te Suameer en gevoegd bij mijn maandverslag over de

F̂ebruari, maand-fu toegezonden bij mijn schrijven no.6 GEHEIM,dd. 15-3-'4Ö,in welk rapport
reeds op dit*Actie Comité de aandacht werd gevestigd. Ook werden hierin genoemd

ren.T-gg • jeüner d_e Vries (zie hiervoor) en Jan Hiddema.beiden wonende te Suameer. Laatst
/ * genoemde 'is A.R. en politiek ten voll'ê iié̂ fouwbaar. Ook aan dit rapport was

reeds een hiervoren genoemd strooibiljet vastgehecht.

Leeuwarden, 5 - 5 -
F.

C



Aan de ouders van militairen in Indië en
militairen in opleiding voor Indië.

L. S.!

Ongetwijfeld zult U uit de pers vernomen hebben, dat de Regering voornemens is de
diensttijd voor de militairen in de tropen te verlengen. Deze mededeling heeft U
met gemengde gevoelens geIez«H, en zeker is ze voor onze jongens in Indië een teleur-
stelling geweest. Ze hebben metterdaad bewezen hun plicht te willen doen, maar ze
rekenden er stellig op na bepaalde tijd terug te mogen keren in het Vaderland.

Het komt ons billijk voor, dat de lasten verdeeld worden, dat onze jongens dus afge-
lost worden op het tijdstip, dat aanvankelijk was vastgesteld.

Daarom willen we komen tot een landelijke protestactie, tegen verlenging van de
diensttijd in Indië. Hiertoe richten we een dringende oproep tot U allen. Sticht in
de plaats Uwer inwoning een comité voor -deze actie, vormt in elk gewest een Pro-
vinciaal Comité, waaruit dan het Comité voor het gehele land moet worden gevormd,
dat tenslotte ons protest bij de^Regëring zal indienen.

In de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe is de actie ingezet. Deze circulaire
heeft tot doel U op te wekken hieraan mee te werken. Het gaat er om de belangen
van Uw kind te dienen. Dit kan alleen door organisatie, als eenling wordt Uw stem
niet gehoord.

Teneinde alle ouders voor dit idee te verenigen, is het noodzakelijk, dat ieders poli-
tieke mening en godsdienstige overtuiging wordt geëerbiedigd, daarom wensen we
onze actie los van alle politiek en godsdienst. .

Verder is het gebiedende eis, dat de actie zich beperkt tot dit ene puni: protesteren
tegen de verlenging van de diensttijd.

Gaarne zullen we van elk opgericht Comité bericht ontvangen, teneinde het contact
tussen alle medestanders te bevorderen.

Het Comité voor Zuidlaren:
A. ENTING, Koningstraat 16, Zuidlaren, Tel. 74.

B. HAMMING, Stationstraat 43, Zuidlaren.

•Drukkerij Hertz, Zuidlaren
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71.

Actie Comité tegeii verlenging van de dienstplicht.

Hierraede heb ik de eer U te berichten, dat mededeling
werd ontvangen» dat in meerdere plaatsen in Friesland wordt
getracht te komen tot oprichting van Aotie Comité*s tegen
de verlenging van de dienstplicht.

Hiermede zouden - voor zover bekend - zijn belast?
O «Hol thuis, wonende te ïïarkeraa Opeinde 333 a;

e ''Jjrrle_s t wonende te Suameer 172 a;
'f

_
"wonende Wartèna 184 en

.Brouwers, wonende te Hallum,
Ik moge ü veraoeken mij in kennis te willen doen stel-

len met de personalia^ politieke oriëntering. en verder- vaa
belang zijnde gegevens betreffende de genoemde personen, als-
mede betreffende de overige leden van bedoeld Aotie -Comité.
Tevens zal ik daarbij gaarne worden ingelicht omtrent de acti
viteit van bedoeld Comité.

HET HOOJ-D VAN DE
ÊÏLIGHEIPSDUKS
Namens deze t

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Districtscommandant \\r Rijkspolitie,

te
L S l U W A B D l N.
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TI. .TZ..3.

Aetie Comité togen verlenging van de d lens t pi i OEI t.

: Hiermede $»%. Ik de eer lf -te beriohtea, dat mededeling werd ont*
Tangea, dat 'in meerdere plaatsen in Friesland wordt getraekt te komen
tot opriohting van Aoti« Cooaité*s tegen de verlöaging van de dienst-
plicht. Hiermede sou - yoor z<^er bekend - ai jn "belast:

wonende ta ioaarsterbros -4f-» . . . ' / .-• : :
kennis te willaa doön stellen met

personalia^ politieke o»i«nt«rlng en verder van belang zijnde gegerejas
betref feisde de ganoaadft persoon» alsjoeds toe tuffende de owrige
Tan bedoeld. Aötl«*C<»ité* ïeveafl M! Ut daarmj gaerne worden
ÜKi^Nftfil^ U*.: aö.tÏTltKJlli :TJRBai tM^<N»ld ^BBJlt̂  * ' '

HÜOJE VAN Dl

Aak-A* Heer Diatriotacoaamaz^aat
der

Hamen»

J .G .
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Commissariaat van Politie LeeuwardjsfrD

Jki-
BUREAU

Aan de heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst

te

_*_s_ Grayenhagei .

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk LEEUWARDEN,

No.29628/ 2.3.1948 Kab.44 22 Maart 1948.
OnderwerpcActie-Comite'tegen de verlenging van de dienstplicht.

In antwoord op uw "bovenaangehaald schrijven, heb ik de
eer U het volgende te berichten:

Tijdens de op 14 Februari 1948 te Leeuwarden gehouden
vergadering werd aan verschillende aanwezigen verzocht in
hun woonplaats een actie-comité tegen verlenging van de
dienstplicht op te richten. Aan Abe DRIJVEH, geboren te
Leeuwarden, 16 Mei 1896, handelaar in bloemen, wonende Deli-
straat 5 "te Leeuwarden, werd verzocht een dergelijk comité
in deze gemeente samen te stellen* Tot nu toe heeft hij aan
dit verzoek niet voldaan, zodat er te Leeuwarden nog geen
comité bestaat.

Drijver treedt op politiek gebied niet op de voorgrond.
Hij is waarschijnlijk lid van de Partij van de Arbeid. Hij
behoort tot de Ned. Hervormde Kerk ( vrijzinnig ). Zijn naam
komt in mijn administratie, noch in het strafregister der
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden voor. Ook bij mijn
afdeling Politieke Recherche is niets nadeligs van hem be-
kend.

Andere personen die in Friesland actie-comité' s zouden
samenstellen zijn:
-J 0. Holthuis, wonende te Har kema-Op einde

Jelmer de Vries, wonende te Suameer l?2a,
U. de Haan, wonende te Wartena 184,
P. Brouwers, wonende te Hallum en f
K. Leenstra, wonende te Scharsterbrug 49.

•M* j

-4 ^

De Commissaris van Politie,

1107 I-5-V 5000 Druk Jacobs
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Onderwerp: -ictie Diensttijdbeperking.

Raonort.'

'T* ""P
^ •

fjfGELEfiO

, j

BUREAU W

Hierbij heb ik, Klaas de Boer, Opperwachtmeester der Rijkspolitie
behorende tot opgeraelde Groep en Post, de eer, U het navolgende te rap-
porteren.

Betreffende doel en strekking van een ingezette landelijke actie
om tot beperking te komen van de diensttijd van dienstplichtigen in
onze Ovarzeesche Gebiedsdelen, kan worden verwezen, naar bij gaan de
a ffi che.

In hoeverre bedo21de actie een politieke agitatie zou kunnen zijn
of worden en of deze actie een bepaalde politieke kleur h^eft, kan
door mij rapporteur niet worden vastgesteld.

T 3e contactpunten van dezs actie te 3uarneer zijn:
j —l «Jelmer de Vries, veehouder, wonende te Suameer nr. 172a en Jan
__| 'Hiddema, veehouder, eveneens wonende 1*e Suaneer nr. 179•> beiden in de

gemeente Tietjerksteradeel.
fierst genoemde is lid van de C ,11" .U. laatstgenoemde van de .-i.R. le-

der voor zich voor hun partij 100-karaats.
Genoemde personen trachten nieuwe contactpunten te vormen in de j

gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland. i
dhiige weken terug hebben genoemde personen een vergadering be- j

zocht te Leeuwarden in gebouw Irene aan de -Hieuwburen. Hier heeft toen!
gesproken een zekere Enting van Zuidlaren, die doel en streven van die j
actie toelichtte. Blijkens informatie is Drenthe de bakermat van ge-
noemde actie. Ï3en onderwijzer uit het dorp Idde (mij rapporteur onbe-
kend) zou de eerste stoot tot deze actie gegeven hebben.

Te omilde is door vrijwel de gehele gereformeerde gemeente op aan-
geboden lijsten getekend.

De contactpersonen te Suai^ieer weten zelf niet beter of deze actie j
staat geheel los van.iedere partijpolitiek. |

'•/aarvan door mij rapporteer naar .waarheid is opgemaakt en geslo-
ten dit rapport en overgegeven aan de Groepscommandant te ïïoordbergum.

Gesloten te ouaiaeer, 8 üaart 194-J.
De Opperwachtmeester,

w. . K.de Boer.
Aan:

de Heer Groepscommandant der B
te
Noordbergum.

en doorgezonden.

Stempel üroep s commandant
Tietjerksteradeel
nr. 210-43
d. d. 9-3-1948.
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Aan de ouders van militairen in Indië en
militairen in opleiding voor Indië.

L. S.!

Ongetwijfeld zult U uit de .pers vernomen hebben, dat de Regering voornemens is de
diensttijd voor de militairen in de tropen te verlengen.^ Deze mededeling heeft U
met gemengde "gevoelens gelezen, en zeker is ze voor onze jongens in Indië een teleur-
stelling geweest. Ze hebben metterdaad bewezen hun plicht te willen doen, maar ze
rekenden er stellig op na bepaalde tijd terug te mogen keren in het Vaderland.

Het komt ons billijk voor, dat de lasten verdeeld worden, dat onze jongens dus afge-
lost worden op het tijdstip, dat aanvankelijk was vastgesteld.

Daarom willen we komen tot een landelijke protestactie tegen verlenging van de
diensttijd in Indië. Hiertoe richten we een dringende oproep tot U allen. Sticht in
de plaats Uwer inwoning een comité voor deze actie, ,vormt in elk gewest een Pro-
vinciaal Comité, waaruit dan het Comité voor het gehele land moet worden gevormd,
dat tenslotte ons protest bij de Regering zal indienen.

In de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe is de actie ingezet. Deze circulaire
heeft tot doel U op te wekken hieraan mee te werken. Het gaat er om de belangen
van Uw kind te dienen. Dit kan alleen door organisatie, als eenling wordt Uw stem
niet gehoord.

Teneinde alle ouders voor dit idee te verenigen^ is het noodzakelijk, dat ieders poli-
tieke mening en godsdienstige overtuiging wordt geëerbiedigd, daarom wensen we
onze actie los van alle politiek en godsdienst.

Verder is het gebiedende eis, dat de actie zich beperkt tot dit ene punt: protesteren
tegen de verlenging van de diensttijd.

v

Gaarne, zullen we van elk opgericht Comité bericht ontvangen, teneinde het contact
tussen alle medestanders te bevorderen.

Het Comité voor Züidlaren:

A. ENTING, Koningstraat 16, Zuidlaren, Tel. 74.

l B. HAMMING, Stationstraat 43, Zuidlaren.

Drukkerij Hertz, Zuidlaren
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VERGADERING PROTESTACTIE TEGEN V,
TIJD IN INDIË, op 4 Maart 1948 TE WILDERVAÏ

Aanwezig? 14 personen
Spreker: ROELOF fflEBKQ ten KATE. geb. te Muntendam 25 JunTT92C

landbouwer, wonende te BORGERCOMPAGNIJ, H. §, gem.
Muntendam. BUREAU B "*

Devergadering, die onder auspecie'n stond van R.ï̂ ten Kate,
werd, te omstreeks 20.00 uur door Ten Kate met een korte toe-
spraak geopend, waarbij hij zijn teleurstelling uitsprak over het
feit dat deze bijeenkomst door slechts 14 personen werd beaocht
Hij bracht vervolgens naar voren dat deze actie geen godsdien-
stige- of politieke achtergrond hadt daar anders, volgens hem,
een versnippering daarvan zou plaats hebben. Spr. ging vervol-
gens in het kort na hoe de diensttijd van de militairen voor
lp Mei 1940 was geregeld,» ledere militair wî t toen hoe lang
hij moest dienen en dat is thans niet het geval0

Hoewel na de bevrijding van ons land de behoefte aan een
nieuw leger aich meer dan ooit kenmerkte, werd terstond daar-
mee een aanvang gemaakt, gezien het feit dat de bevolking van
onze overzeesche gebiedsdelen nog steeds gebukt ging onder de
$apansche bezetting. Teneinde dit volk in vrijheid te doen hedp—
leven moest de "Jap" uit ons mooie Insulinde worden verdreven»
Ieder weldenkende Nederlander ging hiermee accoord en was be-
reid daarvoor gevraagde offers te brengen.

Spr. deelde verder mede dat door de regering de norm
gesteld was van 2 jaar diensttijd en wel •£ jaar opleiding en
daarna 1-J- jaar in de tropen, waarba aflossing aou volgen*
Afgaande op de meldingen in verschillende dagbladen is de rege-
ring voornemens de diensttijd voor militairen in de tropen te
verlengen. Deae rn.ededeli.ng is met gemengde gevoelen» gelezen
en betekent voor oase jongens een teleurstelling. Billijk sou
zijn. dat de la*ten verdeeld worden. Daarom willen wij fcomea tot
een protestactie tegen verlenging van de diensttijd in ïndi»« .
èticht iii de plaata Uwer inwoning een comité voor deze actie;
vormt in elk gewest @eu provinciaal oomité, wa&rtiit dan het
comité voor het gehele land moet worden gevormd, dat tenslotte
ons protest bij de regering aal kunnen indieawu Het gaat om de
Ijölangen van Uw kind te dienen. Het is verder een gebiedende
eia dat de actie zich beperkt tot dit ene punt, n„l« protes-
teren tegen de verlenging van de diensttijd»
Er werd daarna een comité gevormd dat bestaat uit de volgende
personen:
| Kornelis Drenth, geb: te Hoogezand, 9 Februari 1898, landar-
beider, wonende te Wildervank, D.229»
Hendrik Wever, geb. te Wildervank, 21 December 1888, pakhuis-
knecht, wonende te Wildervank, B. 183;

l BEREND WESTERBRINK, geb: te Veendam, 14 Juli 1890, kruidenier
wonende te Wildervank, A. 126. Deze laatste-^erd met algemene
stemmen aangewezen als afgevaardigde voor de vergadering van
het provinciaal comité".
Tenslotte werden nog enige vragen gesteld, die door Ten Kate
werden beantwoord»

De Wnd. DISTHICTS-COMMANDANT
Dir.Off. der Rijkspolitie 3e klasse

W. de GAST
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VI. ï^.2. —.'

Comité's van Actie tegen
verlenging diensttijd»

Te uwer informatie moge ik U mededelen, dat het in het T>e-
gin 1948 in Eext (Dr«-$ opgerichte "Comité van Actie tegen ver-
lenging van de diensttijd in Indonesië*1, inmiddels werd gevolgd
door de oprichting van gelijksoortige comité" »s in verschillende
gemeenten in Groningen, Friesland en B-renthe.

De "bedoeling der oprichters is zoveel mogelijk plaatselij-
ke comitérs te doen oprichten in het gehele land.

»Uit vertegenwoordigers dezer plaatselijke comité*s zullen
provinciale eomité's worden samengesteld» waaruit dan weer /eea
comité voor het gehele land aal worden gevormd* dat t,2.t. namen»
allen een protest tegen-de verlenging van de diensttijd in Indo-
nesli bij de' regering zal indienen.

Provinciale comité*s-zijn thans gevormd in Groningen,
friesland en Drenthe. , _,

De plannen der comité's gaan uitsluitend in de richting
van een protest "bij de regering tegen de huns inziens niet ver-
antwoorde verlenging van de militaire diensttijd in Indonesië»

Tot op heden is van enige politieke invloed in welke rich-
ting ook, in de genoemde comité's niets gebleken, terwijl ook
toetreding tot de comité*s door extremistische personen niet
kon worden vastgesteld.

/ \T HOÜFC VAN DE CENTRAIS

l VEILIGHEIDSDIENST
„L Namens dezer

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Hoofd der Afd*3 B
van de Generale Staf,

Clingendaal,
jié ' •'
l?s-G B A Y E H H A G E.



[RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN
COMMAHDAHT

No. 217. LD.

9>fl*
Assen, 2 Maart 1$4

Aan: de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te « 3 - G r a v en h a g e ,

In afschrift aan: de Heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie, te L e e u iw a rd

KJREAU B
'

ensttijd.Onderwerp: actie tegen verlenging van de militaire,

Antw. op: Uw schrijven dd. 24-2- '48, no. 29231.-

Sedert enige tijd wordt in de provincie Drenthe actie gevoerd tegen
de van Overheidswege voorgenomen maatregelen van verlenging der militaire dienst-
tijd. Uit binnengekomen rapporten over deze actie is mij gebleken dat geen poli-,
tjj^ke doelstellingen worden nagestreefd^ te.rwi.1l de leidinggevende figuren in deze
voor een groot deel personen zijn, van wie een bloed- of aanverwant als militair
in Indië verblijft. Er heeft zich een provinciaal comité gevormd, waaruit enige
plaatselijke comité's zijn ontstaan. Van deze comité's gelieve U onderstaand de
namen en antecedenten aan te treffen van die leden, welke mij bekend zijn.

—- 1 Gerke HOF. gebOBea,30-8-'97> van beroep Hoofd der O.L. School te Midlaren, wonende
* te Midlaren C. 70, gemeente Zuidlaren. Lid P. v. d. A. Staat zeer gunstig bekend.
Heeft geen extremistische .neigingen. """" ll"

,'

•=•— J Wessel SPQELDER, getooren 15-7- '01, van beroep bakkersknecht, wonende te Beilen aan
de Brinkstraat 17. Politieke oriëntatie: P. v. d. A. Treedt niet op de voorgrond.

*'— *.§ Headrik RUTGERS. geboren 31-3- '88 te Belde, van beroep timmerman, wonende te Eelde
aan de Hoofdweg 65. Is wegens wanbetaling door P.v.d.A._geroyeerd als lid. Vfordt
geschetst als een onbetrouwbaar agressief persoon. Treedt op pol. terrein niet op
de voorgrond.

Jan s HUIZING, geboren 12-2- '24 te Groningen, van beroep melkventer, wonende te
Buinea B. 120, gemeente Borger. Oud S.D*A»P«-er. Thans vermoedelijk georiënteerd
op P. v. d. A. Geen revolutionnaire neigingen . "Staat gunstig bekend.

* | Harm ten HOF, geboren 2-7- '98 te Nwe Pekela, van beroep varkenshandelaar, wonende
te Gasselte no. 139. Georiënteerd op P.v.d.A., geen lid. Bestuurslid plaatselijke
Oranjevereniging en van V. V. V. Heeft sluw en berekenend karakter. Niet betrouwbaar.

"— - * Harten de VRIES, geboren 29-5- '99 te Roden, van beroep timmerman-aannemer, wonende
te Roden no, 206. Staat gunstig bekend *n is vermoedelijk georiënteerd op P. v. d. A.

• — g Arnoldus Martinus van WIJK, geboren 8-6- '92 te Belde, van beroep varkenskoopman,
wonende te Vries A. 36. Hij behoort tot de GhriBtelijk_Historische unie. Staat zeer
gunstig bekend.

«J Harmannus ZOETEBIER. geboren 6-$- '97 t* Dalen, van beroep hoofd der O.L. School te
Id«, gemeente Vries, wonende te Ide D 16, gemeente Vries. Is partijloos of georife-
teerd op de P.v.d.A. Treedt op pol. gebied niet op de voorgrond. Staat zeer gunstig

. bekend. " '
v

— » i Jan R02EVELD, geborea 4-ll-'95 te Anloo, van beroep machinist, wonende te Eext E
147, gemeente Anloo. Vermoedelijk georiënteerd cq^_de P.v.d.A., doch beweegt aich
niet op politiek terrein. Staat gunstig bekend.

— g Hendrik SPEELHAS, geboren 7-5- '05 te Gieten, van beroep arbeider, wonende te Bonnen



Bonnen B. 66, gemeente Gieten, Politiek delinquent. Heeft een zoon als militair
in IndiS. Niet communistisch' georiënteerd.

i Goozro de VRIES, geboren 20-9-'05 te Veendam, van beroep brandstoffenhandelaar,
wonende te Peize B 312 IV, gemeente Boden. Politieke oriëntatie niet bekend. Is
op dit en alle ander gebied niet te peilen. Tffordt plaatselijk niet ten volle ver-
trouwd, tenminste niet als zakenman.

Plaatselijke comité1s;

V r i e s :

A.M, v. WIJK voornoemd;
| Geert WEGGEMANS, geboren 30-6-'93 te Odoorn, van beroep landbouwer, wonende te

Vries A 2L3- Behoort tot de C.H.U. Staat gunstig bekend.
• Markus DEKKER, geboren ll-2-l92 te Assen, van beroep huisschilder, -wonende te

Vries A* 122. Behoort tot de C.H.U. Staat gunstig bekend.

G i e t e n :

H. Speelman voornoemd;
Berend EMSCTG. geboren 11-1-'90 te Gieten, wonende te Gieten A. 130. Vermoedelijk
georiënteerd op de P.v.dyA. Staat gunstig bekend.

—^j Jan; PBONK. geboren 25-6-'02 te Borger, wonende te Gieten A 238. Vermoedelijk ge-
orignteerd op de P.v.d.A. Staat gunstig bekend.

E e x t : •

J. ROZEOLD voornoemd;
—J Hinderikus BRIHKS, geboren 26-3-'04 te Anloo, van beroep landbouwer, Ned. Herv.,

wonende te Eext E 66, gemeente Anloo. Georiënteerd op P.v.d̂ A. Staat gunstig be-
kend,

-•— | Gezinus HARTENS. geboren 18-3-'04 te Anloo, van beroep landbouwer, wonende te
Eext E 82 a, gemeente Anloo. Georiënteerd op P.v.d.A. Staat gunstig bekend.

r— | Hendrik SCHUILING, geboren 13-9-'99 te Anloo, van beroep landbouwer, wonende te
Q Eext E 207, gemeente Anloo. Georiënteerd op P.v.d.A. Staat gunstig bekend.

| Lukas POL, geboren 5-l-t4£L-van beroep molenaar op zuivelfabriek, wonende te iext
E 9» gemeente Anloo. Georiënteerd op P.v.d.A. Staat gunstig bekend.

v l Henderikus HARTENS, geboren 14-l-f01 te~Antoo, van beroep botermaker, wonende te
• Eext E 188, gemeente Anloo. Georiënteerd op P.jv.d.A. Staat gunstig bekend.

— | Egbert HQVENKAMP, geboren ll-3-'83 te Anloo, van beroep landbouwer, wonende te
Eext E 71, gemeente Anloo. Was lid van de v.m. S.D.A.P. Hangt vermoedelijk de
C.P.N. aan. Staat wel gunstig bekend.

" •-» | Jan VÜTTING. geboren 26-6-'o4 te Anloo, van beroep landbouwer, wonende te Eext
E 219, gemeente Anloo. Georiënteerd op P.v.d.A. Staat gunstig bekend.

"**"!_.

P e i z e :

G. de VjJES voornoemd;
"**• l Roelof LUINGE. geboren 27-l-»90 te Peize, van beroep landbouwer, wonende te Peize

• B 128. Politiek delinquent. Huidige politieke oriëntatie niet bekend. Heeft een
zeer gesloten karakter.

^ i Klaas NIEBOER. geboren 2-9-»02 te Ten Boer, van beroep tolgaarder, wonende te
Peize A 62. Tijdens Duitse bezetting pro-Duits. Vermoedelijk georiënteerd op
P.v.d.A.

Het streven der comité's is er op gericht tot een landelijke actie te
komen en door middel van deze actie te bereiken, dat de door de Regering voorge-
nomen maatregelen tot verlenging van" de militaire diensttijd niet door haar tot
uitvoering zullen worden gebracht.

De Districtscommandant,
Dir. Off. d. Rijkspolitie 3e kl.,
Jhr. W. A. Gej^rs Deynoot.
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VBBSIAG VAN BEN OP VRIJDAG 20 EBBRUARIA 1948 TE GRONIN-
GEN GEHOUDEN OMBAJEjÉROTEST-VBRGADESlNG TEGEN VEKLEN-
GING VAN DffiNSatgngTllN INDONESIË IN HET TEHUIS.

Aanwezig waren 70 personen waarvan de helft vrouwen. j
2aaleapaciteit 160. In de zaal waren geen versieringen l
aangebracht, terwijl militairen in uniform niet aanwezig i

I waren. Ook deze keer£ trad de fieer ZOETEBIER» hoofdonder-
wijzer uit Vries , als spreker op. Hij leidde ook deze
vergadering.

Spreker haalde de inhoud van enige couranten-ar-
tikelen aan waarin gezegd was, dat de zaak in Indonesië
was tegengelopen, hetgeen het gevolg taad, dat de Dienst-
tijd voor Militairen moest worden verlengd. Men zei
toen:tt Onze jongens hebben pech gehad? Niets meer en
niets minder. Moeten wij hierin echter berusten? Deze
gedachte kwam op bij enkele bewoners in een klein plaat-
sje in Drente. De meeste mensen denken;"Erzal toch wel
niets aan te doen zijn.* In tegenstelling met deze rede-
nering deelde spreker mede, dat er in de nrovincie Gro-
ningen reeds vele comité's van actie zijn opgericht, be-
halve in de stad Groningen. In de dorpen gaat het &awt
Jwrt gemakkelijker dan i>n een stad, aangezien de mensen
in de dorpen elkaar allen kennen.

Het doel van deze actcJ is, bij de regering
een protest in te dienen, tegen het voornemen de dienst"
lijd_te _veglf4ffigji» Als men een eenheid wenst, dan moet
me n" zeTcer e hêilïge huisjes sparen. Het is daarom de be-
doeling de.politiek buiten deze zaak te houden, terwijl
men zich ook van kritiek op enige godsdienstige richting
wil onthouden. Spreker wekte op tot actie. Het is niet
de bedoeling kritiek op de regering uit te oefenen. Dit
zullen wij straks wel dèen, aldus spreker, bij de aan-
staande verkiezingen. Aan het slot van de vergadering
werd een comité van actie gekozen, waarin de volgende
personen zitting namenj

/* 'Grittje AALDBRS, geb. te Groningen 10 December 1899,
>f echtgenote van Jan LBUHBïïf geb. te Delft 10 Wovember '98
""" * wonende te Groningen Ripperdalaan 13 .
— l Weseel yan_ der LAAïï, geb» te Loppereum 7 lei 1880, won.

te Groningen W.T Bleekerstraat 93.
-- | Johannes KATEHBORG, geboren te Haren (Gr,) 7 november

T93, Bi Hit onstr aat 21..
De vergadering had een rustig en ordelijk verloop, ïïa
Êfloop van de vergadering werd bij de uitgang gecollec-
teerd voor de onkosten .van deze bijeenkomst. - - - - - -

| : G B O ï ï I Ï Ï G E TS, 21 Februari 1948. „
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AM
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdïe'ïïl
Hoofdbureau B
Javastraat 68 * BUREAU B '

's-G R A Y E H H A & B.-

Hierbij heb ik de eer UHoogBdelGestrenge te doen toekomen
een rapport no» 98 houdende het verslag van een openbare
proteatvergadering, die op Woensdag 11 Pebruari 3.1. te Assen
werd belegd.-

De C.v.P,

In afschrift doorgezonden naar de Heer Procureur-Generaal»
fgd. Directeur van Politie te LEEUWARDEN.-
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ZAALCAPACIïBIÉt

e protestvergadering tegen verlenging van de
die op Woensdag 11 IPebruari 1948 te Assen

BOEEB SEEEÏS werd gehouden.

AAHWEZI8*
MILITAIRSU:
SPREKES:

300 .personen
40, w*o. 17 vrouwem
gene

ƒ J HOP, onderwijzer te Zuidlaren
3 MR T

B A P P O R Ho ff• +jt * * •

Naar aanleiding van opgemeld onderwerp heb ik de eer
ÜEDSLGrESTKBHGB het navolgende te rapporteren:

Spreker sprak zijn teleurstelling er over uit, dat de
opkomst zo gering was* Vervolgens zeide spreker, dat de alarmerende be-
richten in de pers en in de radio over een mogelijke verlenging van de
diens IfiJlichif) oorzaak zijn geweest van de gedachte, dat tegen deze ver-
lenging ±« L s gedaan moest worden. Alle ouders, vrouwen of meisjes, die
hun zoon, man. of verloofde in IndiS hebben, hebben er direct belang bij»
Dit idee is nu uitgewerkt. In een dorp (waarschijnlijk Gieten, rapporteur)
is men de mensen bij langs gegaan om te zien of in die mensen hetzelfde -
leefde en ze hetzelfde voelden wat ons beroerde, om zo gezamenlijk het
initiatief te nemen om een. vereniging te stichten. Van Gieten uit moesten
dan Eext, Annen en Zuidlaren op dezelfde manier bewerkt worden. Overal
moest men comiteetjes stichten om zo tot een provinciaal comité" te komen*
Vervolgens moest van het centrum (Assen) de andere provinciën worden be-
werkt om zodoende een massale, aandrang op de regring te kunnen uitoefenen,
opdat vftn Taarfc regeringsplan niets terecht zou komen, Ypr^-ge week ia h*t_

mitl voor Jjren'fê ft ftianaa-fcaid De ea-rate stap is gedaan.j
Bij dl! ©priektin^ war"ën' '47 eden aanwezig, die 14 gemeenten vertegen-
woordigden. De bedoeling is nu om de Assenaren te bewerken om daarna een
vergadering uit te schri'jven. Verder om in Assen het kernpunt van de
generale federatie te vormen. Met desse plannen zijn we in zee gegaan, maar
we hadden niet gedacht, dat er iemand -̂ bi j wijze van spreken met de sabel
tussen de .tanden— daartegen in zou gaan* Dat iemand bedenkingen zou hebben
tegen ons doel. Het is toch begrijpelijk, dat niemand graag wil hebben
dstt zijn (haar) bloedverwant langer dan het nodig is in IndiS rondwaart,
die daar Qveriffejflq hâ apgrijk werk doet. Ik kanm me Aiet begrijpen dat
men ons tegenwerkt ©m bij de reger~mg^aoor middel van een petitionnement
daartegen te protesteren. Pat iemand daar bedenkingen tegen kan hebben !
Toch is dit gebleken* We hebben geprobeerd om in Emmen contact te krijgen.
Emmen heeft echter gezegd t "Waarvoor is dat nodig ? We hebben toch de Band
Hederland-Indifc ? Het is maar het beste dat we ons niet aan jullie storen»
We zullen het wel in onze Band ter sprake brengen" * Maar mijne toehoorders
sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Spreker wees er op dat men
door huis aan huis bezoek moest trachten ds mensen voor het doel te win-
nen. Over politiek wordt niet gesproken* .Spreker haalde nog aan dat men
ook contact met Oosterwolde had, gezocht* Wat zei men echter daar? "Het
loopt zeker weer tegen de verkiezingen hè en nu moeten jullie zeker zien,
dat êên van jullie in de Provinciale Staten komt".
Ook is mij ter ore gekomen, aldus spreker, dat men voorzichtigĵ idshalve
gevraagd heeft wat voor politieke richting ik had. Wat kan da;t' nu schelen?
Of dat dit streven nu van de kant der A«fi* of van de P.v,d,A, komt, dat
heeft met politiek niets te maken. Spreker wekte de aanwezigen op om ook

in



in Assen op een zelfde manier te werk te gaan als men dat in de dorpen
doet. Wek ze op om lid te worden van de vereniging die zichzelf weer
oplost wanneer net niet meer nodig is, Het kan zijn dat de regering de
zaak overneemt of dat in Indië de zaak nog eens bekeken wordt* Want
thans schijnt het̂ ejamlnsjLê jadLaJ»--̂ ^ te gütaĵ  We moeten de mensen
uiteéEzltten wat wewillen. Ons doel is reeds tot buiten de provincie
Drenthe doorgedrongen» Vorige week hebben we een vergadering te
Groningen gehad* Aanstaande Zaterdagmiddag hebben we een vergadering in
Leeuwarden* Wij groeien nog steeds» al is het ook niet zo als we ver-
wacht hadden* Ik hoop niet, dat we te laat komen. Zolang de Sweede
Kamer het wetsontwerp om de <y.ensttijd op 2& jaar te brengen nog niet
heeft aangenomen, hebben wij nog Jeans om het tegen te houden. Ver-
volgens vroeg spreker of er onder de aanwezigen nog personen waren, die
een andere mening waren toegedaan of enkelen, die misschien vragen had-
den te stellen* Deze mochten ook van politieke aard zijn. Toen er
echter niemand naar voren trad, ooncludeerde spreker, dat alle aan-
wezigen het met hem eens waren. Hij sprak nogmaals zijn teleurstelling
er over uit, dat de opkomst zo gering was, maar zeide het thans op een
andere manier te willen proberen. m j «reitete de aaaweg-i gô  nngmaai« ^p
(Uu "he-fr. jyagTJi^oTfftutg fi 'V&vfi&fiT' TUT TTHTI Ast "Ra.»fi _Mft£La3* " *
berde te Jbrengen.t ik êil v&BL.Fen̂  nF\k zeg eenler"™̂

moeten die Band,van het tegendeel overtuigen. Men-moet dit wanbegrip
weerleggen. Dit comité begeeft er geen eer mee in te leggen. Als wij
onze jongens maar weer terugkrijgen* Als de regering echter zegt, dat
het niet kan, dan zal ik misschien als een gestrikt konijn wel wat
tegenspartelen maar ik zal me er bij neerleggen. .
lenging nojadzjilreliflk is dan zullen „we.het alJJfekjgn- aareigey aeida , dat

digzeg s aai er li gaar gediend moest Worden» Op dit punt is
verschil van mening* De regering zegts 2 jaar in IndiS en een \r
oefentijd in Sederland, Anderen beweren weer, dat bij -die 2 jaar de
oefentijd al inbegrepen is. Ik sluit me bij de laatste mening aan, aldus
spreker* We moeten daarom protesteren. Protesteren uit Gieten alleen
helpt niet want dat horen ze in Den Haag niet. Protesteren uit Drenthe
dan luistert de regering met een half oor* Een landelijk protest zal
echter een geluid doen horen dat tot in den~üaag aoörkiinkt» ïk~wil
daarom een ieder die hier aanwezig is deze opwekking meegeven» Denk na
over hetgeen gezegd is, probeer anderen er van te overtuigen zodat ze
ook meedoen» Draag hetgeen hier besproken is uit buiten Assen onder Uw
vrienden en kennissen. We kunnen reeds op Drenthe rekenen* Ook in
(kroningen waren op de laatste vergadering een 12-rtal gemeenten vertegen-
woordigd* Met 14 dagen is er heel wat te bereiken* Als dit nu een zaak
van lange adem was dan zou hiervoor meer propaganda gemaakt kunnen wor-
den» Wij zullen echter haast moeten naken. Binnenkort zal er een be-
roep worden gedaan op de Asser/ ingezetenen voor een handtekening onder
een petitionnement*-

Om half tien werd de vergadering besloten» Het geheel had een orde-»
lijk verloop*

Hiervan opgemaakt dit rapport te Assen, 14 Februari 1948*
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DISTRICT ASSEN*
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Assen, 20 Februari l
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n<s.

rzicht»
3 MRÏIW*

Aan; de Heer Hoofd v.d.Se&trale Veiligheidsdienst
te 'e-Qt r a v e n h a g e »

fer kennisneming aan: de Heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie, te Leeuwarden.

Onderwerp: Aatie togen verlenging van diensttijd.

BUREAU. B'

Op 3 februari 194-8»te 19*30 uur,werd in café* Beugeling te
Zuidwolde een vergadering gehouden voor ouders van militairen en
toekomstige militairen,om te protesteren tegen verlenging dienst-
plicht in Indie',welke vergadering vooraf was afgekondigd in de i
iüeppeler Courant van 2 Februari 194-6»

Ten aanhore van zeven inwoners uit de gemeente Zuidwolde, !
opende de spreker,een zekere Spoelder,bakkersknecht.wonende te Bei-;
ien,de vergadering met de vraag of de aanwezigen het er mee eena
/aren dat de militairen te lang in dienst werdeto gehouden»Volgens
hem diende er geprotesteerd'te worden tegen verlenging diensttijd
en zou de mlM,*ftiren geen langere diensttijd mogen^worden opgelegd
dan -J jaar in Holland en hoogstens l£ jaar in Indie.

-||. Toen in antwoord hierop door de Heer H.Harens en J .Haar de
vraag werd gesteld waar deze zaak van uitging werd daarop door
Spoelder geen positief antwoord gegeven«Hij zeides w In het Noorden
zijn ar al heel wat van deze vergaderingen gehouden en in Assen is,
.aaa, contact-commissie in het leven geroepen waarin men" mi j ook * !
heeft gekomen*"'

Harens repliceerde met erop te wijzen,dat ook door de "Band
Hedarland-IndiQ" het verzoek tot de Högering gericht zal worden de
jongens niet langer dan 2 jaren in militaire dienst te houden en
dat het hem wenselijker voorkwam dat dit door die vereniging ge-
schiedde dan door aan of andere protest-commissie.

Spoeldar antwoordde t "Als <• er dan maar geprotesteerd wordt."
Toen ook de overige aanwezigen zich bij de mening van Harens

aansloten en öpoalder begreep dat hij geen succes kon boeken,werd
van het onderwerp afgestapt ea is nog enige tijd de politieke situ-
atie in het algemeen besproken.

uit opmerkingen die de Heer Spoelder maakte was af te leiden,
dat hij tegen het "Marshall plan" was. i

Êpoalder gedroeg zich overigens zeer yataoenlijk in zijn
uitlatingen .Politieke partijen kwamen niet In het geding.

Door niemand der aanwezigen werd medewerking toegezegd.
iöen plaatselijke commissie werd niet samengesteld.

| Personalia spreken ffessel SPOEHMB,geboren te Ruinen 15 Juli 1901.
"van beroep bakkersknecht „wonende te Beilen,Brinkstraat 17f

Staat de politie^ van de PèV.de A.voor,doch is geen aangeslo-
ten lid.Treedt op politiek terrein niet op de voorgrond.Ben zoon
van hem verblijft als militair in Indie•

Districtscommandant
Lr.Of f .der

r.A.

f V-»J4!litiQ**J. vtOLAA W •

Hijkspolitie 3 ML.
s Deynoot.
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VI. TZ.3.

Aotie-eomité tegen de verlenging van de dienstplicht.

Te uwer informatie moge ik U berichten, dat te lext (Dr»)
een wAetie~e<s&ité' tegen de verlenging van de dienstplicht" is op-
gericht* Dit ooraité, dat onder leiding zon staan van een hoofd-
onderwijzer te Yriefl{genaejBd zoetefeiar), feelegt thans nog voor-
namelijk in het Hoorden des lands protestvergaderlngent waarbij
men tracht aan te tonen» dat de Regering aich niet houdt aan haar
destijds aan de in Indonesië vertoevende militairen gedane "belof-
ten* Hoewel Ma, naar op dergelijke vergaderingen steeds weer
wordt verklaar» zich "buiten de politiek zou houden» wordt meer-
malen scherpe tritiek'op de Begering geleverd*

Eet aatie-comité» dat er inmiddels in geslaagd is in vele
plaatsen in breathe. en Groningen onder-o «i té «s samen te stellen,
atrekt zijn activiteit thans tevens uit tot de provinoie Erits-
land, waar zien op 14 Februari 1943 te Leeuwarden een vergadering
hield*

Aangezien men voornemens is ook-in andere Friese plaatsen
zoals Het Bildt, Idaarderadeel, Aehtkarspelen, Tietjerksterad@elv
Leeuwarderadeel etc, dergelijke comité«a op te richten» moge ik
U verzoeken mij met de ontwikkeling van bedoelde actie op Ie
hoogte te willen doen houden» waarbij ik - indien mogelijk*
tevens gaarne in kennis zal worden gesteld met de politieke ante-
cedenten en de personalia van de initiatiefnemers en eventuele
comité-leden. ^

Een verslag van een op 6 felaruari 1948 te Groningen door
dit comité gehouden protestvergadering kont voor in het door
mijn dienst uitgegeven weekoverzicht Ho«7/48 van 14 tot SI
ar! 1948,

HSÏ HOOID YAU DB
7EÏI.1GHEIÖSD3EÏÏS

j Namens deze:

L.L.van Laere.

Aan de Heer DistrictscoBJiaandaiit
der Rijkspolitie,
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IJ

VERSLAG VAM EEN OPENBARE PROTESTVEHGADEKING TEGM
VAÏJ DE DIENSTPLICHT,GEHOUDEN OP 14 FEBRUARI 1948
IRÈEE; NIEÜWEBUREN 113 TE LEEUWARDEN. :

• t . - •;'.'..:-ï ,''•-

Zaaloapaciteit: ongeveer 250 personen. '
Aanwezig: ongeveer 35 personen»'

Spreker: een onbekend gebleven persoon, van beroep Hoofd van een
Lagere School te

Deze vergadering, welke door middel van een advertentie in
de Leeuwarder Courant van 11 Februari 1948 was aangekondigd, werd
georganiseerd door een voorlopig Comité, waarin o.a. zitting heb-
ben: B. Hamming, wonende te Zuidlaren, en G. Weggemans, wonende
te Vries»

Te omstreeks 15.15 uur opent de spreker de vergadering met
een woord van welkom aan de aanwezigen. De geringe opkomst had
spreker teleurgesteld, temeer daar bij een in Groningen gehouden
bijeenkomst ongeveer 200 personen aanwezig waren. Spreker geeft
vervolgens een uiteenzetting van het ontstaan van het Comité.
Toen enige tijd geleden in de dagbladen bekend werd gemaakt, dat
de tropendiensttijd van l-J jaar tot 2-jg- jaar verlengd zou worden,
kwamen er in het' Drentse dorpje Eest enige personen bij elkaar,
die van mening waren, dat een dergelijke verlenging van de tropen-
dienst niet noodzakelijk was» Men wilde daartoe een aotie begin-
nen en stichtte met inwoners van Zuidlaren en Vries een Comité.
Dit Comité wil.slechts een beperkte actie, welke niet is gericht
tegen de dienstplicht, doch tegen verlenging van de dienst van
degenen die thans in Indonesië in militaire dienst zijn. Haar
sprekers mening was deze verlenging niet nodig, daar de regering
nog andere middelen ten dienste staan om de troepensterkte in In-
donesi'é op peil te houden, b.v. vervroegde oproeping van nieuwe
lichtingen» De door het Comité te voeren actie staat los van
alle politieke partijen en godsdienstige richtingen. Het is hele-
maal niet de bedoeling een z.g» kankerinstituut te stichten; men
wil slechts de regering overtuigen van de onbillijkheid die de
thans in Indonesië verblijvende militairen van de te treffen maat-
regel zullen ondervingen. De band van ouders en jongens ligt bui-
ten de politiek, zegt spreker, en deze band willen wij zo houden.
Men is er in geslaagd in de provincie Groningen 20 comité's van
actie te stichten; spreker hoopt dat ook in Friesland een aantal
comité1s zal worden gesticht. Ieder die hart heeft voor zijn jon-
gen in Indonesië, moet een propagandist zijn tegen de verlenging
van de dienstplicht. Vervolgens stelde de spreker de gelegenheid
open om vragen te stellen. Hiervan werd door enige aanwezigen
gebruik gemaakt. Op de vraag of het reeds officieel vaststond,
dat de diensttijd verlengd zal worden, antwoordde spreker, dat
hij het in de dagbladen had gelezen. Op de vraag van één der
aanwezigen of het juist was, dat niet meer dan één jongen uit een
gezin naar Indonesië moet, antwoordde spreker ontkennend. Vervol-
gens werd de vraag gesteld, hoe het Comité gedacht had de actie
uit te voeren. De spreker zeide, dat men dit nog niet wist; zijn
persoonlijke mening was, dat men zou trachten een petitionne-
ment aan de regering aan te bieden. Vervolgens werd aan ieder



der aanwezigen gevraagd of hij bereid was in zijn woon-
plaats een cofflité van actie op te richten. Se meeste perso-
nen waren daartoe wel bereid. Dergelijke comité's zullen
thans in de gemeenten Het Bildt, Iddarderadeel, Achtkars-
pelen, Tietjerksteradeel,Leeuwarderadeel en Lee«wft3?èe»-
worden gesticht. - , - . • • • j. ^Te omstreeks l? uur was de vergadering geëindigd.
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In Osr terzijde veraslt versl^ van ee» op & Fetsruari 1948 te
Groningen gehouden openbare protöstvergaderlng tegen de verlengi&g
de dienstplient der in InSonasie TöïtoiRröndt Itederlaadse milltaii1®»,
werd als seoretaris van het comité Tas aotiö te Groningen genoemd
de JOI^l. wonnnde G^öt© Lèlie0ti>aat 1S/J t© üwent*

; ;-;iièfüp. aanleiding aiérva&r »o,g^ ik ü vermoeden mij te willen
inlichten «attent zi^Ji politieJc© ofi^n.te3?ing> f>*.<i»- aotiTiteit,
ik tevons gaarne zi|n Tolledigé personalia £al iFerneiaÊn*

2«0 U t*z#t'« .0f3pr. n^er®'' gsgswens omtrent h$t Te.rloop van
bedoelde aotio rnoont Icunnen beschikken» zal ik liet zeer op prijs
len hiermede in kennis te worden gesteld,

UT ÏÏÖÜÜD JM Dl CEHTRAIB

lan de Heer Hoofdc^snissaris Namens deze:
ran



24 Februari

B. 89831. *'"
G £ H l I IU -

VI. TZ.3.

Actie tegen de verlenging vaa de Dienstplicht.

3?e Uwer informatie moge ik U berichten, dat te Eeit
{gemeente Anloo) een comité is opgericht, dat zich ten doel
stelt te ageren tegen de verlenging van de diensttijd der
in Indonesië verblijvende militairen» zonder evönisrel de
dienstplicht als zodanig af te keuren*

Dit comité hield pp 6 dezer te Groningen een protest-
vergadering, waarop een 'zekere ZOETEBIKR. hoofdonderwijzer
te Tries, verklaarde, dat de actie zich imoiddels had uit--
gebreid tot verschillende andere Drentse gemeenten, zoals
Zuidlaren ©n Yries. Tolgens bedoelde spreker zou het coüdfrê
zich niet op een politiek standpunt stellen; men zou slechts
de Regering op «haar afspraak" willen

Naar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoe-
ken mi j - sa mogelijk - nader te v/i Hen doen inlichten om*
tr'ent het verloop van deze actie, waarbij ik naast de even-
tuele politieke antecedenten «n de volledige personalia ven
voornoemde Soetebier, gaarne in kennis aal worden gesteld
met de persoonlijke gegevens en de politieke orifnterlng,
c.q.. activiteit van de overige leidinggevende figuren*

HIT HOOH) VAM BI CENTRAIE
, 7HUX3KËIBSDIEKST
!J? Namens deze:

«G*Crabbendsm.

Aan de Heer Districtsoouffiiandant
der Hijkspolitie,
te
A S B £ .K.
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VERSLAG VAN EEN OP VHIJDAG 6 lEBSUABI 1948, TE
GHOHITTGEff GEHOUDBIT OPEHBAKE PROOTSST-VERGADEHIITG

JEGEff VEBLEMGIÏÏG YMJmJTOSmTffflT TÏÏ
MlLllitJilK""BHT3Isr

Aanwezig waren. 140 personen, waarvan 30 vrouwen. Zaal-
ruimte voor 300 personen. Geen versiering en geen mili-
tairen. Spreker was de Heer ZOETEBIEH, hoofdonderwijzer
te Tries, die ook de vergadering leidde.

Hij sprake als volgt.
wln het plaatsje EEX2S op de Hondsrug in Drente, hebben
ze de koppen bij elkaar gestoken en is eenjoosSJtl °P"
gericht, dat een protestactie zal gaan voeren tegen
verlenging van de militaire dienstplicht van onze
jongens in Indie» 3e zijn van Eext naar guidlaren ge-
gaan en van Zuidlaren naar Vries en nu zijn we uit
die plaatsen naar hier gekomen met het doel om ook in
Groningen de actie in te luiden. We gaan volgende week
naar Leeuwarden en we hebben contact met Amsterdam.
Deze actie moet klinken van Oost naar West , van Suid
naar noord. Ouders en verloofden het gaat omftonzeft
j&Qgens. Het gaat niet tegen de dienstplicht van onze
jongens, maar tegen de verlen^^ging daarvan. De af-
spraak was twee jaar. Daartegen hadden wij^geen bezwaar
Maar afspraak is afspraak en nu s-egt onze egering
een half jaar erbij. Daartegen luidt ons protest, want
wie weet wat er later weer wordt gedaan» Deze actie^
heeft niets te maken, meJy-Jp-Qüt^ek. Ik heb eerDÏeï "voor

"eTJËë' CFödSdTë'nsTige" levens Beschouwing en ik zeg U met
nadruk, dat ik elke politiek hier wil buiten sluiten.
Het gaat hier om het kind, om onze jongens en we mogen
ons hier niet verdelen in Godsdienstige richtingen.
Onze actie gaat uitsluitend tegen dat half jaar, de
rest valt weg. Het gaat hier om één punt, namelijk om
de verlen£|iging. Als ik een afspraak heb dan voer ik
die uit en als dat dan niet gebeurt dan maak ik geen
afspraak meer. De Regering moet zich houden aan haar
belofte."

.Hierna werd nagegaan uit welke plaatsen in
de Provincie Groningen ouders aanwezig waren, waaruit
bleek dat de vergadering was bezocht door personen uit:
ADOBP, HOOGEZW HAREïï, WI1TSUM, EZIÏÏGE, WïïTEïïDAM,
TTBEITOAM, OEff BOE», • KEEEBBUBEJJ, OLDEH07B, SLOCHTEREïï
en de EÉEK. Uit al deze plaatsen stelden zich ouders
beschikbaar om de protestactie daar in te zetten en
uit te breiden. Al de daar op 'te richten comité 's
zouden contact houden met het comité in Groningen.
Iep zijner tijd zou opnieuw, een bijeenkomst worden ge-
houden, zo mogelijk in de stad Groningen.

Als secretaris van het comité in de stad
Groningen zal optreden : De JOïïG, Grote Leliestraat
12/1.

De vergadering had een rustig en ordelijk
verloop.

Ba afloop der vergadering werd bij de uitgang
gecollecteerd voor de onkosten van deze bijeenkomst.

Groningen, 9 Februari 1948.


