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Inlichtingen cabaret
één*»

In liet dagblad «De Waarheid» dd* 26 Maart 19471
editie, Amsterdam, kwam «en bericht voor van den vol- /
genden inhoudt

. SffifflWfflt: 3R%»_ ' ' • • • , -
'"CaXlantsOog. -Zaterdagavond trad in zaal de Wies het
"cabaret—gezelschap. "Kuismer één" o*l.v.Baan I*ool voor
"het voetlicht, waarmee désse populaire Noordhollan-
wder een buitengewoon saooes oogstte» J)e Inhoud van
tt,het gebapa0ijt.1e*' -o*:a». . f ei anti-ailitariötiaoïii* ̂ roor*.
"draehten- gaf hierbij wel de* doorslag* Be naam van
*het geBelschap lijkt ons dan ook niet» ©verdreven»"

S • • • - • • _ '

Ik moge U ver E oek en mij aoo uitvoerig mogelijk te
Villen doen inlichten omtrent d es en avond* de perso-
nalia en folif̂ ek̂  oâ l̂ ieöïlng van genoemden Baan
Pool en de leden van het cabaret-gezelsohap * Nummer

' ' • '..
Ook BÖU ik gaarne inlichtingen ontvangen omtrent

de politieke inetelling van het cabaret-geselschap ,
in het a3tgea«én en van wie(nS de organisatie vanvdeaen
avond ia uitgegaan*

HET HOOFD VAN DBH GEKfEALEH
, VBI^ÏSailDSDlBirSÏ

Jf namens dezen:

( J,G.Orabbendam«)

Ben Er»Biatr*0ommandant der Rijkspolitie
te

A L KM A A R.



ooss.
CRJ.:

BATUM:

rAR««^.

Nummer één*
CALLANTSOOG. — Zaterdagavond
itrad iti zaal de Vries het cabaret- j
fezelschap „Nummer één" o.l.v,
Daan Pool voor het voetlicht,
waarmee deze populaire Nóordhol- j
lander een buitengewoon succes

igstte. De inhoud van het ge4
rachte — o. a. tel an t i-militair i s-f
ische voordrachten — gaven hler-|

bl) wel de doorslag. De naam van
het gezelschap Itjkt ons' dan ook i
niet» overdreven. J
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L eboren
ost-

Op 3 April. 1947 werden aan het bureau van Politie
aan de Van der Vennestraat alhier, aangebracht:
1. Pieter Johannes TERWAN, geboren te Rotterdam, 22 Fe-
bruari 1897, zwemmeester, wonende Zegenstraat 21a, Rotter-
dam; X

^ 2» Th omas Day i d VAN DAALHUI ZEN . geboren te Rotterdam, 4
Januari T̂ ÏT, kantoorbediende , wonende Zegwaardstraat 13A-.
Rotterdam;

A 3. Dirk VAN KOEST', geboren te 's-Gravènhage, 5 Mei 1873,
stoffeerder, Pagelstraat No.39, Den Haag; /

l 4. Cornelia KffOEEE, gehuwd met G . J . SWAXUê . geboren te
> Amsterdam, 18 Lïaart 1884, zonder beroep, wonende Zocher- ,

straat 71 III, Amsterdam;
'5' Jaooba Johanna LEIJSEK', gehuwd mejfcr J. BURGER J PIT, gebo-

"* ren te Amsterdam, 29 Februari 1896, zonder beroep, wonende
, Karl ESarxstraat 43, Zaandijk;

6. A.l.ida Geertruida VAN REENEN, geboren te Amsterdam, 5
^ Februari 1888, ongehuwd, huishoudster, wonende G. v. d. linde-

straat SOA, Rotterdam;
j7* Annette Marie REIMINGER. gehuwd met J. VISSER,
te Amsterdam, 18 Juli 1896, zonder beroep, wonende
vlietweg 36 te Stompwijk;

/8. Jap oba Johanna KHONENBERG . gehuwd met C.EVERDINK. ge-
boren te Leiden, 20 April 1911, zonder beroep, wonende
Jensiusstraat 2, Rotterdam;
die, zonder dat daartoe door Burgemeester en Wethouders de
zer Gemeente vergunning werd verleend, op de openbarei
straat met borden liepen, met de volgende opschriften:

"Geen kanonnen voor botert " t
"Oorlog is misdaad;" )
"Alleen de arbeiders kunnen oorlog voorkomen;"
"Militairisme vernietigt welvaart;"
"Moeder kent Uw taak;"
"Soldaten beteekenen oorlog;"

^ "Evangelie is vrede;"
"Oorlog is in strijd met het Evangelie;"
"Elke soldaat meer, meer oorlog;"
"Onze jongelens kanonnenvleesch;"
"Moeders Uw zoenen geen soldaten;"
"Bewapening kost U Uw voedsel;11

Tegen genoemde personen werd proces -verbaal opge-
makkt terzake van artikel 11 der A.P.V-. voor ' s -Gravenhage

Verzonden op 14 April 1947.
aan: het Hoofd van den Gentralen Veiligheidsdienst, alhier.

.
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C«Knolle*

/ - ' , ., t
Op 3 April 1947 werd te fs~Gravenhage door de politie aange-

v

houden Cornelia KKOLLE. gehuwd met Ü.J,SWALüg. geb. te Amsterdam,

18 Kaart 1884, wonende Zooher straat 71 III Jüasterdaia, die met een
\ - -

/ aantal andere personen, zonder verkregen vergunning» op de openbare

straat met borden liepen, waarop anti-militaristlsche leuzen waren

aangebracht.

Ik moge tl verzoeken mij omtrent genoemde Cornelia Swradud-Eiaol]

eenige inlichtingen te willen doen verstrekken, waarbij ik gaarne

tevens haar politieke oriënteering zal vernemen.

HET HOOFD VAN DEK CENTSAI£N
coii.i t* mux&mm%$2£®&$

Hamens dezen;

J.G.Crabben^iam.

j *

\ : ' '
i

\n Heer Hoofd Coaaaissaris

te
M S T E E P A M .



AMSTERDAM

Afdeeling

COMMANDANT 1 IJITGEBOEKT i

No. 1U/ L. « v «JU» G-Üiit! JBirTTeTbuuiix J.JK..

Bijlagen : 1 •

v_>nuerwerp .JULI. J.L.I1 UJLllgfcJIl CüUcsJ- c u iMUJIUUfcJI col

...,~^.r* LVt....!.. •

Volgno. ^

1 3 MEH947

ACD/xr/^

Ter voldoening aan het gestelde
in Uw schrijven del. 8 April 1947
Ko. B.X. 13046 Geheim,onderwerp als
in margine ̂ vermeld, heb ik de eer
UHOOGBnELGETREHGE de gevraagde in-

hierbij aan te bieden.

De Districtscommandant,
De ̂ pitein,

Mr. J.P. v.d. Steur.

TypJ D.

Colls

Afschrift aan den Heer Procureur Generaal
fung. Dir. aaocc Gen. van Pol. te Amsterdam.

BUREAU B

AAN
Hoofd C.V.D.

ie s' -iGravenhage.

PATRI A-A M ËR8FOORT



IttJKSPOXiltlE.

GEWEST AMSTERDAM

Den
COMMANDANT

Den 1947,

No. 37-C.V.D.-Gehelm-Persoonlijk«

Bijlagen: , "•'

Onderwerp: Inli'cht ingen cabaret "Nummer èèn"

3e,

4e. __

5e.

^er voldoening aan het gestelde in het
schrijven van den Centrale Veiligheidsdienst dd. 8 April, 1947
No.B.X.13046 Geheim, voorzien van üw onderschrift dd, 10 April
1947 No.l07-C.V.D.-£eheim-Persoonlijk,betreff ende het in de mar
gine aangehaalde onderwerp, heb ik de eer ÜWelEdel^e streng* het
navolgende te berichten:

Het cabaret "Hummer één11, in de samenstelling zooals dit op Za-
terdagavond 22 Maart 1947 in het cafe^van De Vries. ̂ te^ Callants-
oog optrad, bestaat uit zeven leden n. 1... Daan POOL, hurrioris t, wo-
nende te Oude Sluis bij wie. de leiding van het gezelschap berust
Mimi Buik, geboren Pool,3an Heins, J.WestermanjVan^JEoü*» ea Oo

-.
ïïët gezelschap is links georiënteerd en brengt gewoonlijk even

als deze avond, verschillende anti-milltaristlsche .zang en caba-
retnummers ten gehore.

Op Zaterdag 22 Maart 1947 was bovengenoemd gezelschap geënga-
geerd door de caf ehouder De *ries.te Callantsoog ter gelegen-
heid van de opening van diens ca^e.-^e belangstelling bestond
grotendeels uit buurtbewoners behorende tot links georiënteerde
partijen,

De politieke oriënt eering en de personalia van de leden van bo-
vengenoemd geaelschap zijn als volgfj
^aniêl Pool, geboren te Zijp®, 15 Juli 1895, ongehuwd, beroep arist
kle ermaker , wonende te Oude Sluis, gemeente Zijpe,H»51, staat be-
kend als communist en anti-militairist .
Wilhelmina Pool , gebo ren te Alkmaar 12 April 1885, gehuwd met A.

luik , v; on ende~ t a Oude Sluis, gemeente Zijpe, H. 51. Links georiën-
teerd. Wiet bekend £f z i^ bij een pollt5.eke partij is aangesloten

Johannea . ̂ acobus Heina . , geboren te Amsterdam, 23 April 1923, on-
gehuwd, van beroep artist, wonende 'te Schagen ^anaalstraat 13. Po-
litieke oriénfceering niet bekend.
Hendrik ^acob We sterman, geboren te Barsingerhorn,27 Decem-ber

19~2~ë7 on gehuwd , v an b e ro ep artist , v/ on en de te Schagen kaan D.S.ver-
moedelljk links georiënteerd. Ni et bekend of hij bij een politie-
ke partij is aangesloten.
°atha rina ElisgbethwHeins , geboren te Amsterdam,23 Maart 1914

echtgenote Van ~B.de *ries( eigenaar van het café waar bovenstaan-
de voorstelling werd gegeven) wonende te CajQantsoog A.33.^er-
moedelijk links georiënteerd. Van aansluiting bi j een partij nieti
bekend. Be
AAN

den Heer Kapitein Districtscommandant

der Rijkspolitie te A L K M A A R.

6602 - '44 - K 983



P© ^v-erige beid© vtöt :H©t gezelschap beJiotf.ende "leden n.l.
Van Tollen en Q.-BÓOtama,laatstgenoemde is als pia&ig.t aan het;
cabaret verbonden,wonen respectievelijk te Alkmaar en Schoorl
an uan-hun politiekeorienteering en personalia is. alhier ter-
plaatse'nieta bekend zodat .vermelding hiervan achterwege moet
blijven» . . : . . • : . : • : ••--• • - - . . . r - .

*

De Adjudant,
vm. Af déllngscoamandant.

„ . , - _, I.Adriaahae.. . ..

d1 T:, c TJ iou';' o i..>r, o
;:!'• v ••:- . L ^ ' f , ^n ;

iol-:'.1;- ."11 'f o- --1



21 Mei

B. 15152*

S. Diab. 3.

O. BoötBma»

In Eoord-Holland worden de laatst» tijd
voorstellingen gegeven door een groep
personen end»r d0 saam wCabaret nuamer
Bern»*»
H*t g0»«l«ohap 10 links geori«öat«erd en
torecgt gawoonlijk aaag- «n oabaretnuiamerB
m«t eon afltr eterke anti-militairietiaofa»
tendens . ,

t

Als pianist is aan dit geaölschajp vörbon»
d«n sekere 0. ̂ ootoma» wonende t« Sohoorl*

Ik moge U v»r2»oken mij tt willen doan
inlichten omtrent personalia, politieke
oriëntering «na. van genoemde 0. Bootsma*

HBf HOOyD VAK m
TOILIÖHEÏDSPÏ1N8T
Kamens deze t

Aan
Be Heer Dlstrietscoiaman
der Rijkspolitie

te J,6* Crafctoendam*

Coll.



. UITGEBOEKÏ | a M.I

B. Biab, 3, /?//

Van ïollen* . , • . '

In Hoora-Bolland worden de laatste tijd voorstel*
lingen gegeven door een groep personen onder de
naam "Cabaret nummer Bén"*

Het gezelse&ap la links georiënteerd en brengt
gewoonlijk zang* en aabaretnuaoaers met een geer
sterke anti*wilitairistioefae tendens»

$et dit gaeelachap bekoort o«a« zekere van Tollen.
wonende te Alkmaar*

Ik sege U verzoeken Bij te willen doen inlioh
ten ontrent peraonaliar politieke oriëntering
enz. van goBoeade van f oliën*

HET HOOFD TAB m CENTRALE
fBI&I&HSlIïSBIEirSf
Namens dese t

Aan
Be Beer Oomnissaria van Bollkfe J.ö, Grabbendaa,

te

Ooll.



BI 15E67,

HB.

anti-militaristische meeting
in Hieuwe Wiedorp,

16 Mei

Volgens het orgaan van d« Vrije Sgclalisten
Vereniging Mde Vri^e Socialist" van 5-4-1947 j zou in Juli IHf
in Nieuwe Wiedorp een anti-militaristische meeting worden be-
legd.

Ifc moge U verzoeken mij te zijner tijd omtrent ge-
noemde meeting 20 uitvoerig mogelijk te willen doen inlichten.

De Heer Diatrictseoipmendsnt
der Rijkspolitie te

, .W. AAR.

HET HOCTD VAN BI C1NTBALE
V1ILIGHEIDSDIENST
namens deze:

S .G ,CrabT>endam.



BGSS. N».: '
«T. t

N. NIEDORP. — Dte kam, \\ier en in de omgeving
zullen in Juli één anti-mil, meting beleggen. Een ter-*
rein is ous reeds toegezegd.



G E M E E N T E

COMMISSARIAAT VAN POLITIE

No. C.I. 2?

BIJLAGEN: —

ONDERWERP:
"VAN TOLLEN".-

WTGEBOÉKf

ALKMAAR, 10

A A B

1 1 JUN1194?;

C

Bericht op schrijven van
No. B.15152

21 Mei 194/7»*• +*J~T/t

G E H E I M . -

D

f
In antwoord op Uw bovenvermeld

schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de daarin
genoemde VAN TOLLEN niet in de bevolkingsregisters
dezer gemeente staat ingeschreven en alhier overigens
ook onbekend is gebleven, zodat de door U gevraagde
inlichtingen niet verstrekt kunnen worden.-

Het gezelschap "Cabaret nummer Eén" trad tot
op heden niet in deze gemeente op.-

Bij het dezerzijds ingestelde onderzoek is ge-
bleken, dat men in artistenkringen te dezer stede
wel van het bestaan van genoemd cabaret op de hoogte
is.-

Het "Cabaret nummer Eén" zou een West-Fries
gezelschap zijn en staan onder leiding van DAAN POOL
(vermoedelijk pseudoniem), wonenbe te Oudesluis.

/ De Commijs^aris van Politie,
Vr.-

AAN
de Heer HOOFD VAN DE
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68
te

' s - S R A V E N H A G E . -
1000-15-7-'«£"It 10



^^I^-^Ï^T AMSTERDAM
District Altonaaï?- Alkmaai»
Afdeeling ' f ttff

Uil t

NO. 135 G.V.D. Geheim
Bijlagen: '

Onderwerp : jnl ich tingen
O.Bootsma.

iEBOEKT j

'
i-eraponlijic.

K , IV :

D.. -, *•

.YslMV-* m

1 6 JUN1 1947

A/pl / 721/
.,J.b x

ii

' /^- ^- 'vf

7.

1

)
Ter voldoening aan het gestelde

in Uw schrijven dd. 21 Mei 1947 wo.
B. 15152 Geheim, onderwerp als in mar-
' >gine vermeldj heb ik de eer UHOOGEDEL-

ESTRSïTGE de gevraagde inlichtingen
ierbij aan te bieden.

De Districtscommandant,
De Kapitein,

Mr.,J.P. y.d.Steur.

Typ:

Coll.

Afschrift aan den Heer procureur-Generaal
f ving. Dir. Gen. van Pol, te Amsterdam.

AAN
Den Heer Hoofd C.V.D.
te 's-Gravenhage.

PATRIA-AMERSFOORT



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District Mkma.Sr

Afdeeiing .Alkmaar.
Groep

COMMANDANT

No. 46 C.V.D. Och*lm Persoonlijk.
Bijlagen:
Onderwerp: Inlichtingen betreffende

O» Bootsman*

9 ..Juni. ..194#

C

Ter voldoening aan Uw opdracht, gedaan bij
onderschrift dd. 23 Mei 1947, No. 135 C.V.D. Geheim

Persoonlijk, heb ik de eer IMBLBDELGESTRENGB het navol-
gende te berichten.

Oebele BOOTSMAN, geboren 11 Januari 1985 te Zijpe,
wonende Idenslaan B No. 83 te Behoorl, ongehuwd, gods-
dienst gene, is van beroep musicus. Hij is als pianist
opgenomen in het oabaret-gezelsehap van Daan Pool, wonen-
de Oude Sluis, die leider daarvan is. Bootsman is links
georiënteerd en behoort gerekend te worden tot de Partij
vin de Arbeid. Hij houdt er anti-mlitairistische denk-
beelden op na. Hoewel Bootsman onder leiding van Daan Pool
voorstellingen met sterk anti-militairistische tendenz
ten gehore brengt, treedt hij op politiek gebied overigens
niet op de voorgrond.

Daar genoemde Daan Pool buiten mijn Afdeling woon-
achtig is, kan ik omtrent hem niet tevens de nodig* in-
lichtingen verstrekken.

D* Adjudant,
Afdelingsoommandant,
P. van Breukelen.

AAN den Heer Kapitein
Districtscommandant der Rijkspolitie

te
A l k m a a r .

PATRIA-AMËfisFOOUUt



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District Alkmaar.

Afdeeling Aldaar.

Groep

COMMANDANT

No. 42 C.Y.D. Geh.:Pers.
Bijlagen: twee.

Onderwerp:

Anti-militairistische meeting
in ïïfieuwe Niedorp,

Volg^o.

1 2JULH947

BURF4U D
. • t
Mi.'mmeri l

Ter voldoening aan HK het gestelde in Uw schrijven dd.

16 Mei 1947 BZ.nr.15267 gehim,onderwerp"anti-militairis-

tische meting irin Uieuwe ISTiedorp",voorzien van hst onder-

schrift van den Heer Districtscommandant der Rijkspolitie

te A13onaar,dd.l9 Mei 1947 nr.127 C.Y.D. geh.Perg.hel> ik de

eer ÜHoogBdelG-estrenge hierbij als "bijlage te doen toekomen

het rapport opgemaakt door de Opperwachtmeester G-roepscomman

dant der Rijkspolitie G-.Dieckman te Heer Hugowaard,die "be-

doelde meting persoonlijk heeft "bijgewoond om daarvan verslag

uit te "brengen.

C'

AAN
den Heer Hoofd C. V. D,

te

s

De Adjudant
w.n Afdelingscommandant

„, Ptvan Breukelen

GEZIEN
Commandant Rijkspolitie

District Alkmaar
A)Ua.r,1 J J(J|J

De Districts-Commandant
•0e

J>&£.S? ,» * .*s jyf^/-
Cóo*-̂ -&''

d/t Chefs.

PATRiA'AMGRSFOORT



GROTE MEETING
voor Anti-Militarisme

' r
\n Geheelonthouding

ZONDAG 6 JULI
., - • > £ • • " '

's middags 2 uur, op hel terrein van

P. Zwagerman te Nieuwe Niedorp.

/
SPREKERS:

J. Bakker, Den Haag

R. A. Willemsen, santpoort
D* Franken, Nieuwe Niedorp

v

BONTE-AVQND Zaterdag 5 Juli, 8 uur.

ZONDAGOCHTEND: Cursus-bijeenkomst
Spreken W. W I ES E,

> '

Onderwerp: „De taak der jeugd*'. Aanvang 10 uur.

VRIJE SOC. GROEPEN NIEUWE NIEDORP
EN OTERLEEK

JONGELIEDEN GEHEELONTH. BOND

DOOPSGEZINDE VREDESGROEP.



sitjj*f-i~fAJL\**. «t itvHiiiM»».» x-
AFEBEIBG ALKMAAR* (/£
GROEP SEERHDfCiOWAAHI)»

Onderwerp:
Bteetiag Aati»Militairism« en Geheel-
onthouding op 6 Juli 194? in de ge—
meante Kisuwe Hiedorp»

Ter voldoening aan uw verzoek, vervat in Uw onder*»
schrift d.d» 20 Mei 19/t7;Ho»42»C»T*,D. (Geheim) heb ik de eer
H beleefd te rapporterem

*Qp 6 Juli 194-7, heeft te Meuwe Hiedorp,blijkens bijgaand
pamflet,de in Uw vorenaangehaald onderschrift bedoelde mee»
ting,plaats gevonden»die door mij persoonlijk werd bezocht»

Zij vond plaats op een weiland,gelegen in het centrum van
het dorp en werd bijgewoond door plm* 120 personen bestaande
uit ongeveer 100 volwassenen ees een 20 tal jeugdige personen
wiens leeftijd varieerde vas 18 tot 21 jaar,blijkbaar alle •
leden van de Anti-HEilitairistisehe of Geheelonthouders orga~
nisatie,te oordelen naar het door hen gedragen z.g.n. gebro**
ken geweert je.De meeting ving plnu 1̂  uur aan»

De leiding van de meeting was in handen van een zekere *-
Jan Bakker,geboren te Alkmaar,9 September ,1893, fruithandelaar
ywonende te Oude Riedorp ITo.25*zijnde een tiiterst links ge-
oriënteerd persoon,met anarchistische ideeën*

Gesproken werd:
1e: door HSKBIETTB •RT.TfiABf.Tli MARXS AĤ ODSETTB LIEgRIH'CK.,gebô
ren te Hotterdam, 15 September 1899»gescheiden vrouw van Jo~ -
hannes Chriatiaan Franken,Doapsgezind predikante te nieuwe »
Efiedorp,wonende aldaar B»?0»Zij behandelde het onderwerp anti»
militairisme gezien uit een godsdienstig oogpunt en werd haar
rede aangeduid onder de titel"Vredeswerk in de tegenwoordige»
tijd».

Als 2e spreker trad op een zekere WXL&EM FERDHAND GEKARD
ÏIJBK,geboren te Alkmaar, 10 September 1909, leraar Rijkstuin̂ -
ttotmscËoolywonende te Hoorn» 3"»Pzn»Co8nstraat Ho»9.«»¥iese ont«-
hield zich geheel van politiek,doch sprak als overtuigd ge» *
heelonthou4er»Wiase sprak als plaatsvervanger voor R*A«¥illem*
se& te Santpoort,die niet ter meeting was verschenen*

Als 5« en laatste spreker verscheeo op het podium een ze**
irfv^ ̂  kere JAS BAKKt*^tuit Dea Eaag»ïe oordelen naar zijn rede is »

deza persoon een hoofdbestuurslid of propagandist voor de —
"Vrije Socialist" en besprak hij het militairisme,gezien door
het politieke raampje van öe Vrije socialisten*

Be meeting was omstreeks 1? uur beeindigd»De sprekers wa-
ren zeer beschaafd ia hun uitdrukkingen en werden geen woordet
van opruiende aard gesproken*De opkomst was ver beneden de »
verwachting gebleven en heexste er geen enthousiaste- eerder»
een gedrukte stemming*

Aan de Heer
Afdeling» Commandant der Rijkspolitie
te
A L K M A A R » ' '



2*

Op Zaterdag»5 Juli 19̂ 7»t® 2O uur,w»rd op hetzelfde ter*
rein een aogenaau&e bos&te avond gehouden, waarbij tegenwoordig S
waren In totaal plm* 50 personen., zijnde hoofdzakelijk jonge* |
lui van anti-eiilitairistische en geheelonthouders organisa» •*
ties»Ee leiding: van. deze "bonta avond maa eveneens in Iianden «- \n Jaa Bakker uit Otidê Miedorp.Br ueirden enkele Ter halen verJ

teld vas aQti»militairiatisohè strekking,afgewisseld door *- !
zang en muziek»Deze bonte—avond was omstreeks 22 uur beein- *
digd en iiad een ordelijk verloop»

Op de cursus MieeaakcacatjOp 7 ̂ uli 194? te omstreeks 10 •»
uux,waarbij eveneens plm» 50 personen vertegenwoordigd izaren,
werd het woord gevoerd door ïU3f»G*!iese,voornoemd,die propa»
ganda maakte voor de gehsolonthottding.

Het geheel kan worden beschouwd als zijnde een weinig —
enthousiaste verwon ing» waarran geem of zeer iseiiiig propagan-
da uitging»

¥an de zi|de der ingesetönaoi van Hieuwe Hledorp werd zeer
weinig belangstelling, voor deze meeting getoond»

laarvan door mij dit rapport ia opgemaakt en gesloten te»
Hseraugowasrd op 7 Juli 194-7*

Be OpÊ â Btaohtmeester«4Sroepscommandant,



INLICHTINGENDIENST
-*" AMSTERDAM

No. LD. 2095- ' 47

Uw brief: No. B.13651

"̂"' ..... --u*

Onderwerp: C. KNOTJjg,,

Amsterdam, 16

Volgno.

8 JULI 194?

OP6ELE6D

Bijlagen : - - - -

GEHEIM. ;u B

In
/'"'19

antwoord op bovenaangehaald schrijven van 22 April
1947, omtrent Cornelia KNQLLE. moge
naar het

van 18 Juni 1947, in
Ljven, B.16607 van 12 Juni 1947*

Verzonden aan Hfd. C.V.D,, den Haag. H-2

Aan

1000-4-47



van OORLOG-.

's-GRAVENHA

C H E F V A N D E N G E N E R A L E N STAF

X£JQ££X SECTIE G III B.

No.: 2261 - Zeer Geheim,

Bijlagen : -èêïï, ~

ONDERWERP: Adh*«siebetuiging ƒ l r > I Q —J-.
/_) t—:>••--'bij dienstweigering»

N-.,- ; •

Cv; l J6-?-'>.

Hierbij moge ik U een foto-copie
doen toekomen van een circulaire, houdende
een syaipathie-betuiging rast een dienstwei-
geraar, verzonden door J, Springer te Stads-
kanaal.

Ofschoon het origineel een ge-
stencild exemplaar was, is het het enige,
dat tot dusver bij mijn sectie werd ont-
vangen.

Typ: DK.
Coll:

Hoofd Sectie G III B,
De Kolonel «.d. Gen. Staf,

P.M.H. Tielens.

AAN:
Hoofd O.V.D.,

C "avstr. 68,
Haag.

36602 - ' -J6
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Waarde Vriend.

•Ondergetekenden,gevoele* het als hun plicht,U langs dozo
weg hun gevoelens ten Uwen' opzichte kenbaar te maken.Uw daad
heeft ons daartoe gebracht.Wat ook Uw overtuiging moge zijn,
In èèn opzieht staan wij nanst elkaar in deze maatschaprij.
Oeen man en geen, cant voor het militairisme is het dool waar-
naar wij te samen streven.

Militairisme,hetwelk door alle ti'jden heen,dood en vor-
derf onder de mensheid g&zaaid heoft.Tegen dit militairisme '
NEEN te zeggen,is het enige middel om de oorlog uit te bannen,

En al hebben niet alle menson.bewonderIng voor uw daad,toch
zijn wij er van overtuigd dat eohs Uw idealisme als oon vlam
zal everslaan op de Jonge mensen.

De vlam van het verzet togen dit mensonterend bedrijf zal
eenmaal een grote brand worden.Nu wordt GIJ ale -on-vaderlands
llevende personen aangeduid,doch éénmaal komt de tijd dat Gi'J
on Uw makkers de WARE-HEIDEN yan de geschiedenis zullen zijn.

Gij hebt een schone taak te vervullen,en al gooit do mens-
heid in haar domheid thans met vuil naar U,feens zullen zij
zich voor dit bedreven onrooht diep schamen.Hoeveel hoger
staat Gij in uw daad,dan de doorsnee Jonge man van de tegen-
woordige tijd.Wij mogen en kunnen U niet tot volharding in
Uw strijd aansporen,maar wel kunnan wij zeggen:"TROTS OP U
TE ZIJN."

Trots kunnen wij ook zijn op kerels van Uw soort,die de '
moed hebben voor hun overtuiging Jaren celstraf te trotseren.
Zijn wij soms terneer geslagen,dan geeft de gedachte aan U
ons weer nieuwe moed en schamen wij ons voor onze moedeloos-
heid.

Want zolang er Jonge monoen zijn a Is Jullie,Is er nog
niets verloren en blijven wij hopen op een mooiere samenle-
ving1. Een samenleving waar de Broedermoord uitgebannen zal
zijn.

Moed Kam©raadfwiJ nebben Jou voorbeeld.ao biteter nodig
om voorwaarts te gaan,

Met Kameraadschappe11Jke Groeten.

p/s.Wij zouden gaarne door bemiddeling van Uw familieleden
vernemen of dit schrijven In U* bezit is «ekomen.



50

18275©.
een.

8*0*3, G E H E I M.

Sympathie-betuiging net dienstweigeraars

re, door ft' B' P &, t
gericht tot

van. een afschrift van «en gestencilde circulai
&f . wonende Molenstraat E.4é te Stadskanaal

in net:Bms van Bewaring te I«eeuwar<ien
dienstweigeraar ll.Foppen, Koge ik W verzoeken mi3 enige inlichtingen
omtrent genoeade Springer t«a*v* zi$B politieke oriëntering, alsmede
betreffende sijn roogelipre antl-«d.lïtairistisclie activiteit te
willen doen ¥erstrekkea§ Tevens sal ik net op prijs stellen zijn
volledige personalia te vemefiieia*

ÏÏËÜ IOOSÖ Y4H SE CBKÏHA1E
V

AAN t
De Heer Districtscommandant
der
te

namens deze t

S ,Q .Crabbendam*



A F 8 C H E I fff.

Stadskanaal, 17 Juni 1947»

AANJ Hilbrand Poppen.
Cel Ie B 8?

Huls van Bewaring
Leeuwarden*

Waarde Vriend,

Ondergetekenden, gevoelen het als hun plicht. TT langrdeze
weg hun gevoelens ten Uwen opzichte kenbaar ie maken* $w
daad heelt ons daartoe gebracht. Wat ook Uw overtuiging moge
zijn, in één opzicht staan wij naast elkaar in deze maat-
schappij* (leen man en geen cent voor het militair i sa« is
het doel waarnaar wij te samen streven*

Hilltairlsme, hetwelk door alle tijden heen* dood «n ver*
derf onder de mensheid gesaald heeft* Tegen dit militairisme
KEEN te zeggen, is het enige middel om de oorlog uit te bannen»

En al hebben niet alle mensen bewondering voor Uw daad* toch
zijn wij er van overtuigd dat «ene Uw idealisme als een vlam
3&1 overslaan op de jonge mensen*

De vlam van het verzet tegen dit mensonterend bedrijf zal
eenmaal een grote brand worden* Nu wordt Gij als on-vaderlands -
lievende personen aangeduid* doch e*e*nmaal komt de tijd dat Gij
én tJw makkers de WAEE-HEXDEH van de geschiedenis sullen zijn.

Gij hebt een schone taak te vervullen en al gooit de mens-
heid in haar domheid thans met vuil naar tJt eens «uilen zij
2ich voor dit bedreven onrecht diep schamen* Hoeveel hoger staat
Gij in Uw daad, dan de doorsnee jonge man van de tegenwoordige
tijd* Wij mogen en kunnen Ü niet tot volharding in uw strijd
aansporen, maar wel kunnen wij zeggen i "TROTS OP U TE ZIJN8,

Trots kunnen wij ook zijn op kerels van Uw soort s die de
moed hebben voor hun overtuiging jaren celstraf te trotseren*
21 jn wij soms terneer geslagen) &&& geeft de gedachte aan U
ons weer nieuwe meed en schaken wij ons voor ome moedeloosheid*

Wantsolang er jonge mensen zijn als jullie, is er nog niets
verloren en blijven wij hopen op een mooiere samenleving c Ben
samenleving waar de Broedermoord uitgebannen zal zijn.

Hoed Kameraad, wij hebben jou voorbeeld zo bitter nodig om
voorwaarts te gaan.

Het Kameraadsehappelijke Groeten»

w«g» J.Springer*

p. s. Wij zouden gaarne door bemiddeling van Uw familieleden
vernemen of dit schrijven in t?w bezit Is gekomen*

Afz. J.Springer,
Molenstraat

' Stadskanaal*

typ,i SvD,3.
Coll*l *#.



... - i - :
8 Augustus

182750*

SI H 8 I K. • • ' . ' • '

Anti-militaristische actie*

Op 15 Juni 1947 bevond zich een onbekend gebleven persoon in het
«safe "Sphinx" aan 4» Eeerenatraat te »s-Gravenhage»! die aldaar anti- ''
militaristische propaganda maakte.

Hl j adviseerde militairen ata nooit naar ïndoneai» te gaan an in-
dien zij hiertoe werden verplicht om dan maar bij hem onder te duiken.

Aan ««n tweetal militairen gaf hij «la zijn adres op Briktstraat
lOa t« Soest.

lic moge U verzoeken naar de bewoner van dit adree «en onderzoek
te willen doen instellen en al J omtrent hflm zo uitvoerig mogelijk t»
willen doen beriohten.

! BET HOOÏD TAS DE CS1NTRAI£
. ^ VEILIGHEIDSDIENST

Kastens deaej

.Aan de Heer Korpschef van Politie, ~ .
ii ; ,^/ . s ' , ' • ' . • .

^• ' " J.G.Crabbendaa. ; '.•



..JIJIJIJtl.il.

m*JB«4* oog« ||c ir mijn atórilTea ao. B.19Ö9S d .d» 30 Juli
1947 In harlanerlag bianfen, waart l J ik U y»rzooht ad J t« «111 «n
4o«aa lali«h%«n oatr«nt J.3PRIHGEB, won«nd« Itolaastraat Ho 46

'
Het spoedig» beantwoording zult l mij zeer

HKT HOOID 7JW ÖK

a

Heer Di»til«t»0oanmandant

Laere.



POLIT IE LEIDEN

NO. 370. I ..D.
BIJLAGE(N)

«ff

LEIDEN, -.23-J.Uli-,

f • :• ' :T " / : i p
L. '_•. \ > -, U L»

l ">< . r . - f ' : •

Volgno.

In de nacht van Maandag 21-op Dinsdag 22 Juli 1947,
werden te Leiden drie personen aangehouden,v:^ifc in het
bezit waren van plakmateriaal en aanplakbiljetten.

Na overbrenging naar het Bureau van Politie alhier,
bleken zij te zijn genaamd:
Ie. Simon Hendrik WIJNNOBBL, geb. te Leiden, 31-8-1919,
wonende te Leiden, Vliet No. 43;
2e. Gerard COOL, geb. te Medan, 8-11-1921, wonende te
Qegstgeest) Willen de Zwijgerlaan No.9;
3e. jflnthonius WATEBM»flN, geboren te Amsterdam, 2-9-1921,
wonende te Wassenaar, |feldeck f-y r mond s t ra at No.4.

WIJNNOBEL en CQOL staan bekend als anti-militairis-
ten. Omtrent WATERMAN is dezerzijds niets bekend.

Zi i j we î e rdejcLJm omtrent de herkomst van de aar̂ g
plakbiljetten inlichtingen te verstrekken.

Een exemplaar van de door genoemde personen aange-
plakte biljetten, wordt hierbij gevoegd.

C

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te
's-G R A V E N H A G E .

1O.OOO - 3 - '41



£'1&%
5

S T A K I N G
24 September l
AMSTERDAM

en andere plaatsen

ALLEEN ZÓ kan een einde
gemaakt worden j

aan de verkapte oorlog, die het
Nederlandse leger voert in Indoneitl

, . - . . _ _ , . • ; - . , - . • 7 .



VI SvD.3. O £ H K I U.

Hieraade heb Ik de «er U te berichten, dat In de nacbl van

21 op 22 Juli 194? te Lelden drl« personen werden aangehouden die

in het bezit waren van plakaaterlaal ec, aanplakbiljetten, welke

laatste van anti-militairiatlach* strekking waren. Zl| volgerden

omtrent d* herkwaat inlichtingen t* v»r«trekk«a»

van de drie peraonou waren woonachtig te Ledd«tt ta&

0»g stge*»t en stonden in &«*• gem««nten bekend als antl-üiilitalrli»--

per»oon was genaaaal geb, te

ir, Waldeck Pyrmont-Amaterdan 2 September 192lt wonende te Wam

straat 4*

33e moge tï verzoeken mi$ oatrent de politieke oriëntering van
/ *

nader te willen doen inlichten*

HET HCOH) ?m M CBIJTRAIE
VEÏLÏGHEIDSÖIĴ SÏ t
namens deae»

Crabbendaia»

AABI
De Heer Couunioaaris van Politie



5 van OORLOG.
CHEF VAN DEN GENER.ALEN STAF

XOGSEC Seotie Ö 3 B,
N».: 3480/»4* - Geheim,

Bijlagen : "l**

ONDERWERP:

l

actie.

Hierbij ingesloten moge» ik TT doen toe-
koB»n, afschrift van een melding, verricht door de
Koxp, J» Braadt v .d» Sabslstenten Cie«-school Verbin-
dingstroepen, Nieuwe Alexanderkazerne Alhier, voor de
inhoud waarvan ik U naar de bijlage nog» verwijzen*

Het resultaat van een eventueel door
Uw dienst in te stellen endfirgaflfc: terzake,ji»e?_
t.z»t. van

Het Hoofd van de Sectie G 3 B,
de Kolonel van de Gen, Staf,

typ: MB
eoll: d]

M,

Aan: ;
Hoofd Centrale Veiligheida^
Javaatraat 68,

BUREAU B

unntien

'i

36602 - MS



bah, bij sohr, G 3 B,
A P 3 C H H I F T . Hr. 2480/47 - S»

Sefyool Terbindingatroepen,
Sobsistenten Ccnpagnie,

0**'?*?%

Op of omstreeks 13 Juni 1947 bevond ik mij dea avonds in
aan eafè genaamd "Sphinx" aan do Haarenstraat t a 's-Gvavenfeage. i

Aldaar bevond «ioh aan mij onbekend gebleven persoon,
welke kaanali jk anti-BdlitairiBtiaehe aetia voarda.

Bij adviseerde andara, mij eveneens oBbekanda militairen,
noit naar Ned.-India te gaan an indien lij hiertoe vardan verplicht
moesten sa maar bij hem komen onderduiken.

Toen wij, da Adjudant O.Q. BLOK, J. an de korp. ESASDT, J.
ham aanspraken traehta hij ook ons aan te sporen, ons BO nodig aan
een eventuele uitsanding naar Ned,-India" te onttrokken, üht wat heen B
an vaar gepraat gaf hij Bijn adres op.en schreef dit «elf in mijn no-
titie-boekje, en verklarende, dat vij daar konden onderduiken in «ijn
kelder an BO nodig vist hij vel andere adressen*

Zijn adras va»: Eriktatraat 10 A ta Soest,
Zijn naam kon ik «onder argwaan ta wekken niet ta noten komma.

•s-Grarenhage, 2 Jtai 1947.

Do Korporaal,

w* g* J» Brandt*

Toor «analtiidand afschrift.



•CHËFVAN DEN GENERAlEN STAF

JUUUL&& SECTIE G 3 B.
's-G RAVEN HAGE, 1 *47

Bijlagen : > *-1 •Bijlagen

ONDERWERP:

j t

C

Volgno.
o/.

- 4AUBt947

Bijgaand nege ik 3 aatibieden een

af schrift van "Hot lied voor dleartiroigerwirs",

toegecenien deer GonrawjaftBt 3 O.G. te Breda,

Bc Moge F verzoeken naar de anteee-

denten van de ondertekenaar een onéleraeek te

doen instellen en mij hieroartxent te wiUen

lichten.

DE. Hoofd Seetie f 3
De Kolonel

AAK:
laefa
J«.vaatraat

L̂ 36602 - '46



bah. bij sehr. G 3 B,
A F S C H R I F T . Kr. 2504/47. - San.

HET LIED VDOH DIENSTIEIGERAARS.

Wi jse: Htoat vo<srvaajr i» .den Heiligen strijd,
.;..'•;-'; raia^ri ???»*!« ; -?s;3, e.™-1. •. ;'v

. ... . ., . .., :;j ;.>;; ;:vj.a
I$jt gij garoapan jonge vriend
Om militair ta vesen '
:loa dat go uw Vaderland ook mint
Uw koning
Haan neea£̂ neê ,̂ ee>h)vapen8 aan
OB daarmee oen aeuseTi ta alaan
Geen Bvaard, gaan govaar, gaan kanonnan.

£La gij aan Tijand TOOT U «iet
Bedenkt hij i* Uw broeder
Al* gij aijn. bloed dan ooit vergiet
Zal JOBua allar Hoeder
V daarvoor ook straffen gaan
Ala gij «alt ten oordaal ataan
Zal joÈoa dat bloed ook van U aiaan

Bid vaal voor volk on vaderland
BB ook voor Bir ragaaring
Maar naat ala oorlog kon* in *t land
Dat hm j ala God da Hoera
«t Land aaieen a*ar straffen doet
Oiflat «t volk steeds anttvaraoaid
Van God en Zijn dienst lijn af gawakan»

IRuott ala aan land den Haara vreest
«t Volk houde Qods geboden
Gij in Coda Heilig noord ook leest
Wie tot ham konrt gevloden
llat do noedan van bat land,
Ala da vijand staat aan *t strand
Bat God machtig ia bat ta bevrijden.

Uur niet door svaard of door geveld
Ook door gaan vliegtuigen
Wordt ooit een vijand neergeveld
Haar val ala vi j ons buigen
Voor dan Koning aller Haar
Wij Ham vragen vat is 'i Haar
Dat ge ons door dan vijand kont bestrijden.

Wal nu ragoeving van ons land
Wij weigeren W te dienen
Wij doan da vapan van da band
Wij villen U steeds diaaan
Ala gij naar da vat van God
Raar lijn heilig rain gebod
Ons land on ons volk steeds vilt regearen,

Zoo ataan wij pal na in don atrijd
Om in dan naam dea loeren
U dient ta volgeren vi j Zijn bereid
Om tot Goda lof en eara a. o. s.
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B*20255*

SEU TZ.S. g l H E I M»
S480/H7,Geheim,

l Augustus 1947,
Anti-*ailitairistt06he actie.

20 Augustus

gg 182730.

Kaar aanleiding van het gestelde in uw terzijde vermeld schrij-
•i '

ren» moge üc W het volgende mededelen:

Op het adres Birkstraat lOa te Soest Is woonachtig Anthonie van
• . \> geb» te Maarn (ü«), 7 Juli 1909, koopman in limonade, koeken enz.

Van Beek staat ongunstig bekend en heeft reeds enige veroordelingen

wegens vermogensdelicten te zijnen laste* Hij is een man, die steeds

in oppositie is en communistische neigingen heeft* Het is echter niet

bekend of hij lid is der C.P.N.

Het is niet kunnen blijken dat van Beek anti-militairistische

propaganda maakt en personen zou helpen bij het onderduiken. Vermoede-
/'

lijk is dit van zijn kant meer grootspraak dan werkelijkheid. '

Uit betrouwbare bron is komen vast te staan» dat hij geen onder-

dak heeft verleend aan jonge mannen» waarvoor zijn kleine woning Zich

ook niet leent.

A.van Beek exploiteert een consumptietent bij het station Soest-
t * ' s -

duinen en heeft vele militairen, in die omgeving gelegerd, als klant.

Mocht alsnog blijken» dat door hem anti-mllitairistlsche propa-

ganda wordt gevoerd, dan zal ik U hieromtrent nader berichten*

BIT H00]to VAN DE CENTRAI2
VEILIGHEIDSDIENST
Hamens deze:

«T*G *Crabbendam *

Aan de Heer Hoofd der Af d .III B
van d» Generale Staf»
Juliana-ïcazerne, ding and aal,
tt» "

Coll.I



GEMEENTE-POLITIE
BUREAU B

Nummer :

Daiu m: / j -s- W.• - : f—
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Haar aanleidingvan uw vorengenoemd schrijven,heb ik de
eer UEdelG-estrenge hierbij te doen toekomen een rapport mijner
recherche,bevattende de door U gevraagde gegevens.

Hoewel ik de praatjes van betrokkene (A.van Beek) niet
erg hoog aansla,zal ik hem toch nader doen observeren.Mocht
hierbij blijken dat hij stelselmatig anti-militaristische propa-
ganda voert,dan aal ik U hieromtrent nader inlichten.-

DE HOOFDWSPEÖTEÜR VAN POLITIE,

Aan
den Heer Hoofd v/d Gentr, Veiligheidsdienst,
te ' «s Gravenhage.

W. F. Bakker



GEMEENTE-POLITIE - SOEST

RAPPORf No.
Betrekking hebbende bp: schrijven van.hst Hoofd van de Cen-
n , trale Veiligheidsdienst te 's-Gravenliage, dd„
Onderwerp: Q Aug^s1;Ug , 1947'^0.19979»-:Geheim.
Ingekomen: 11 Augustus 1947.

Inhoud

rapport:

,/V. V.

Gezien:

De Hoofdinspecteur
^
van Politie,

Mét:-bè'trékk.jing tot bövenaangehaald èshrijven, houdende
de mededeling dat een onbekend gebleven'persoon op 13 Junii
1947 in het oafe "Sphinx" aan de Herenstraat te 's-Gravenha-
ge, anti^militaristl'sche propaganda had gemaakt en te.gen
een tweetal militairen had gezegd, dat zij nooit naar Indone-
sië moesten gaan en indien zij daartoe werden verplicht dat
zij bij hem Birfcstraat lOa te Soest konden onderduiken, heb
ik,CORNELIS, VAN DER HEIJDEN, Hoofdagent-Rechercheur van ge-
meentepolitie 'te S'sest,..tevens Onbezoldigd-Rijksveldwachter,
na daartoe verkregen opdracht een onderzoek ingesteld, naar
aanleiding waarvan ik ée-éer heb UEdelGeibrenge het navolgen-
de te rapporteren.

Op het adres Birkstraat lOa te Soest woont de bekende
-ANTHONIE VAN BEEK, geboren te Maarn (Utrecht) 7 Juli 1909,
van beroep koopman in limonade, koeken enz. Hij vestigde
zich op 5 Februari 1936 in deze gemeente, komende van Amers- i
foort en was gehuwd met BRECHIJE SLIJT, geboren te Amersfoort
17 Mei 1916. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Dit huwelijk was niet goed te noemen en in de bezettingstijd
had de politie herhaaldelijk bemoeienis met het gezin van
Beek - ruzie tussen man en vrouw, verlating enz. - en op ,
10 Augustus 1945 werd dit huwelijk door echtscheiding ontbonH
den.

Op 4 Juli 1946 trad hij in het huwelijk met JANTINA
VAN DER PILDEN, geboren te Utrecht, 13 November 1923, die i
een overspelig kind heeft. Van Beek staat ongunstig bekend.
Bij vonnis van de Politie-Rechter te Utrecht dd.13 Mei 1932
werd hij ter zake diefstal veroordeeld tot f.15- boete subs.|
5 dagen hechtenis onvoorwaardelijk; bij vonnis van de Politi^
Rechter te Utrecht, dd.6 November 1933 wegens vernieling tot
l maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van
3 jaar en bij vonnis van de Politie-Rechter te Utrecht, dd.
11 October 1943 wegens het kopen van enig voorwerp van mis-
drijf afkomstig -tweemaal gepleegd- tot f.10- boete subs.
5 dagen hechtenis onvoorwaardelijk. Hij werd, lijdende aan
tuberculose, verpleegd in het sanatorium "Zonnegloren" te
Soest en is nog niet geheel genezen. Hij is een man die,
mogelijk door zijn kwaal, steeds in oppositie is en commu-
nistische neigingen heeft. Het is niet bekend of hij lid
van de C.P.N. is.

Z.O.Z.

Aan den Heer

HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE
te •Oo-Rappepiouft

SOEST



Mij is niet kunnen blijken dat van Beek anti-militaris-t^a-ehV-
propaganda maakt en personen 2oürhelfierL M.1 hqt onderduiken.
Het lijkt mij meer grootspg^jw: v|&|ne|iV|̂ .̂ |̂ er betrouwbare
bron -is goed op de hoogtè^jngi: het doen en laten van van
Beek- is vast komen staan dat hij aan geen jonge mannen on-
derdak heeft verleend. Door de klëineq^elnrf^dag^'ï^iFf? zijn

•woning zieh'daarvoor niet. Het; lijkt mi j ^v'öër^qi^bn^et §e~
wenst van Beek rechtsreeks in hè t'-onderzoek te betrekken.
Beter ware zijn doen en latenvféontroïeren. Biifcf!!lfW))se>%T goed
mogelijk, daar hij met een- consumptietent staat bij het sta-

iuctó
\

tion SöêstdUinen en Veel van de ±n die omgeving gelegerde
militairen,tot klant heeft» Bij nadere bevindingen "zal dit
rapport, worden; gerelateerd> 'i , .... : . •., ;.r .'

bij

; - Naai? waarheid opgemaakt dit rapport :te So.est̂ .:;gesi9ten
;en getekend 13, Augustus "
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ingendienst ,

HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

Bijlagen :

Bericht op schrijven No....

van

UITGEBOEKT
UTRECHT.den 19 AU
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Volgno.

2 1 AU61947

CWenverp.-Artikel in "De Stroom",

C

Hierbij doe ik U toekomen een rapport be-
treffende een artikel geschreven in 'LDe ^tropm'L
orgaan van de Vrijgianig Christelijk:*'- .rT.ffaffilRn
^BondJL^-naai cte ' inhoud waarvan ik U moge verwij-
zen.

De Hoofd-Commissaris van Politie,
voor deze

De Hoofd-Inspecteur van Politie,

(Mr.E.J.Wicherlink)

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 s-G R A V E U H A G- E .



Utrecht.

A/2-81 0 '47.
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^

R A P P O R T .

Door de 1.D,-Utrecht wordt de aandacht gevestigd op het hierna
aangehaalde artikel, voorkomende in het orgaan van de 3£r ij zo.ar "* fi § ]} T ̂  ° •
telijke Jongeren Bond, genaamd "De Stroom", 2e j a a r ga n g rioTT T, -u ui i-

TTrrTgTTT^^^^" *"*"""" "'.
"KOMT. BB KOG- IETS van het front t.b.v, principiële dienstweigeraars

" Be s te vriendenT
"Nu er dan eindelijk in "Stroom" eens een artikel heeft gestaan over
"Nieuwersluis, vat ik de pen in de hand om eens te zien, of wij nu niet
"eindelijk eens een begin kunnen maken, om het front op te bouwen voor
"en door geestverwanten uit de V. C. J. C.. Dit n. a. v. "Gesprekken op
"Schrift" door Ds. Barend Gast in het Mei-nummer van "Stroom". Hierin
"vraagt, hij "of degenen die aich één, voelen met de anti-militaristen,
"niet tezamen een front kunnen vormen". Tot nog toe gebeurt er door de
"V. C. J. C. niets, wat uitgaat van de leden zelf. Hoe dit komt, vraag ik
"mij dikwijls af. Is er onder de V.C . J .C . -e r s weinig animo hiervoor, of
"is het laksheid? Ik hoop van niet. Ik voor mij geloof, dat er niemand
"is die de eerstesteen hiervoor durft leggen. Laten wij dan hopen, dat
"dit de eerste aanleiding mag zijn of worden.

"Ik zit hier nu al pi. m . . 8 maanden in Nieuwersluis. Zoals jullie
f&unnen nagaan heb ik dan ook al, velen zien komen en gaan. onder diege<
"nen die weggegaan zijn bevonden aich jongens die erkend, raaa-ar ook die
"afgewezen zijn. Over die laetsten wil ik het graag hebben. Laten wij
"V, C. J.C.-ers doen wat wij kunnen, om het moeilijke cellenleven voor die l
"jongens, zoveel mogelijk te verlichten. Dit kan, en wel allereerst door j
"hen geregeld eens een brief of ansicht te sturen wat de eeno)tnigheid
"in de cel wat breekt , en vrijwel de enigste afleiding is die iemand in
"de cel heeft, (ik spreek uit ondervinding),

"Ook van hier zijn 5 jongens afgewezen en de cel ingegaan, omdat
"ze liever de cel ingaan dan dat ze mee gaan werken aan een organisatie
"die tot doel heef t , zoveel mogelijk mensenlevens te vernietigen. Ook
"roep ik hen op, die weten "dat misschien1 in één. of andere kazerne nog
"jongens om deze reden vastzitten", of ze mij dat willen berichten met
"naam en kazerne van die jongens, benevens plaats en adres waar ze
"vandaan komen,

"Misschien is hier wel wat te bereiken in samenwerking met de
"Commissie voor Militairen. Volgens mij hoeven wij tenminste niet als
"vijanden in één jeugdorganisatie , naast elkasr te leven. Maer juist el-*
"kaar zoveel mogelijk helpen en samengaan tot het punt wasr onze wegen
"en gedachten anders gaan, duw waar wij moeten scheiden. Ik hoop dan
"ook dat deze oproep niet vergeefs mag zijn, masjr dat wij hierdoor mee
"mogen werken aan een verbeterde wereld,

"Verder laat Uk de adressen volgen van hen, waar wij een adres
"van hebben en welke zijn afgewezen.
^piens t weigeraar Paul Wiegmans,. I. B. T. T. , Koudenhornkazerne, Haarlem.

' s ^ p i e n s t weiger aar 'QJ.OI v. d. Valk»_ Sijpesteinkazerne , Utrecht,
^y'Dienstweigeraar-TJL'yuü. van ""Z-UUlTnger , Havenkazerne, Kamer 35f; Schoon-
%i «t hoven. — ' ........ •• " ""

"en Dienstweigeraar Frans Lasthuis, Constant Eebergu-kazerne , Oorschot-^
Eindhoven.

"Van de vijfde is nog geen officieel bericht, maar er gaan geruch-|
"ten, dat hij zich bevindt an het Huis van Bewaring te XKÜKH Rotterd
"Dat er voor deze oproep animo mag zijn, is mijn sterkste wens. Misschi

"hoeven wij het hier dan niet bij te laten, maar .kunnen wij zien wat wij
"nog meer kunnen doenn in samenwerking met de Anva,
"Met J.B.-groeten,

"AART VAN VOORST,
"Depot en De t ent ie kamp

,.\ ' ' ~ - ~"~



"AABT VAK VOOHST,
"Depot en Detentiekamp.
"ÏTi'e uwer sluis a.d. Vecht.

(Port).»

Utrecht, 19 Augustus 1947*
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YAïï EEN OP DOHDEKDAG 11 SBPïEMBEB 1947 TE GHONIHGEïï GE-
TIOUDBïï DPEKBAHS__?ERGADEBIIG (EEGEïï OOSIQG EU MILÜDAIBISME,/
GEBOUW '

Aanwezig waren ongeveer 200 personen, waarvan ongeveer 1/3
gedeelte vrouwen. De vergadering was aangekondigd door middel van
pamfletten. Bijzondere personen, als militairen in uniform werden
niet waargenomen.

3?e omstreeks 20 uur opende de voorzitter van deze avond:
-Homme PQQRg, geboren te Earlingen 13 April 1897, van. liuroep "
Duit-B, wonende te Groningen, -Grooto Kromme Ellabuug 4/a, dej ver-
gadering. Hij sprak ongeveer als volgt:

oHet verheugt mij meerdan^ik U kan zeggen, dat er hier, niet-
tegenstaande de weinigerje^lamc die er voor deze vergadering ge-
maakt is, zoveel mensen aanwezig zijn. Ik wil ü een overzichtje
geven van de verschillende oorlogen en wil beginnen met de oorlog
1914-1918. nadat deze verschrikking vóór bij was, kwam reeds spoe-
dig de tweede wereldoorlog» Bn.nu, op het ogenblik, met de moei- j
lijkheden in Indonesii zal het niet zo heel lang meer duren of wij l
staan voor de derde^ wereldoorlog. Deze oorlog zal nog veel ver-
schrikkelijker worden als de vorige twee, want nu gaat men begin-
nen met de atoombom. .De vraag van verschillende* van ü zal ée*e '
zijn: "Wat hebben wij nu bereikt en wat zullen wij nog bereiken11,
lijn anfoowrd hierop is heel eenvoudig; Ik kan hiels slechts op . !
antwoorden:"Hiets*. Wij bereiken hoogstwaarschijnlijkjaj&ts met de
ontwapeniag, -maazuMert.egenover stel ik de vraag, wat'nebben julTi<
BëJëlJCTTTSèl; de bewa^enina^?. Als antwoord hierop kan ik zeggen: !

*Mllli'ö'ê'hèn cTöOeliT "ön^elVare armen, vele wezen, al Uw zonen en ver-i
loofden weg in een TOeemd land11. Dat hebben jullie bereikt met de
bjewapening. En nu ?. Dit moet niet worden een breuk met Christus
en geen breuk met het Christendom. De eigenlijke Socialistische
anti-militairistische Beweging is begonnen met Jezus Christus«
Als met het Koninkrijk Gods in zich heeft denkt men niet meer aan
doden en moorden, dan wil men de vrede. Hiermede moeten wij allen
in ieder geval al beginnen. Christus sprak^'Xk ben niet hier geko-
men om te ontbinden of om kapot* te makenT Dit zou een dubbele
dementie zijn. Over een dementie hebben wij allen al zoveel ge-
hoord, ook van Koos Vorrink, dat ik dit woord niet nader behoef te
omschrijven. Wij zijn gekomen om het volk gelukkig te maken. Zo
dit zou moeten gaan ten koste van de kerk, de wet enz., dan zouden
wij, om dit te bereiken, heel veel andere dingen kapot moeten makej
Het is niet de bedoeling dit te doen, maar als het niet anders kan;
dan zal het moeten gebeuren. Een Chrigtenkan en mag geen wagenen

^^£têJSLi^^^M^^§IL^^£^SM,* H«nr~i£ëlpiri?alïTïe^ anlü-
~mTlit airïsmeiigt "ongeve er in het jaar 1891. in werkelijkheid be-
gon het al in 1861, doch in 1891 was het eerste grote congres.
Op dit congres werd reeds naar voren gebracht, dat het kapitalisme
een stelsel was, door mensen geschapen en in stand gehouden. Het
kapitalisme heerst, moordt, maakt weduejim en wezen, en dat alles
wordt veroorzaakt door het volk. Wij moeten dan ook met hen zeggen:
Wij verklaren hier openlijk dat wij ons met onze ganse ziel stellej
tegenover^alles wat oorlog is en wat daarmede in verband staat,
zelfs al dit alles tot gevolg hebben, datlwij gefusilleerd zouden
^öpiiZjËsr̂ ^
"w^i^ej^n^j^^an^ooï hèt_eerste^_en. vooraa^sTé^*"p^^t^qm*^t
risme, te ver giet j.gea. Het^n3aatschappeirjp""(|^ls^T deugT"ioïet7~Eêt j
kapitalisme zorgt alleen voor zich zelf /S^zotlen naar winst kuj
nen zij uit eigen bodem niet genoeg verdienen, dat zorgen zij, dat l



zij mineralen, ertsen, delfstoffen krijgen uit andere landen. Men
kan zelfs vrouwen en kinderen exploiteren. Is het een wonder, dat
in het sterk militairistische Europa, het militairisme zo bloeit.
Engeland's politiek wordt door de machtsheersers gedreven. Waarom
verwijt Bngeland Duitsland zoveel. Zij zelf/f zijn tooh precies
eender. Het is altijd en overal de macht. In 1915 waren de mensen
fel, zij dmrfden. Zij lieten zieh zelfs in de gevangenissen werpej
en fusilleren om hun doel eens te kunnen bereiken.
er een reuzen slappe tijd onder^oyag, wi^.dusS^uaaAafc-SËBije• Wij

"wëïën niêT^6ï^ïïe^öïïaïhg''Tër' mensen in~*en om 1915 goed was, maar
als dit ook momenteel van ons zou worden geëist, dan mogen wij
niet terug krabbelen. Maar voor alles moeten, wij letten op de
tekenen^rÖels tijd en wij moeten ons niet laten ontmoedigen door
verschillende beschikkingen dezer tijden/-*- - - - - - - - - - - -

Yervolgens gaf spreker het woord aan Ds. NOORBACH uit Zuidbroek
Deze sprak als volgt t —————- *

C*Yriendèn. Ik wil vanavond iets tot u zeggen over het probleem
oorlog en militairisme in het algemeen. Dit is een probleem dat
ons allen bezig houdt. Het is een probleem dat bij ieder mens
afzonderlijk een oploêsing zal moeten vinden. Ik wil slechts en-
kele punten helder belichten om zo mogelijk een weg te wijzen,
die ons misschen voor 'het heden en toekomst dichter kan brengen
naar een oplossing. Het zijn slechts enkele conclusies, zoals ik
die voor mij aelf heb uitgedacht, maar ik hoop, dat deze gedachte;
ook U verder mogen leiden op de weg naar vrede. Yoor ons is de
geest van Christus nog altijd levendig gebleven. De geest van
Christus die niet de doodslag alleen wil, alleen slechts uit ver-
dediging. Wat moeten wij persoonlijk met een oorlog doen?. Ik
weet dat dit voor velen geen probleem is.1 Dat velen wel iets uit
den Bijbel kunnen vinden, wat zij ten alleen tijde fienken te
moeten doen. Ik kan mij voorstellen, dat men vóor-^^eenvoudig con-
cludeerde: Oorlog .is het doden van de medemens. Maar nu hebben
wij zelven aan de lijve ondervonden wat oorlog is. Wij hebben de

l_ heid / noodzakelijk/ingezien, om de oorlog in den vervolge ten koste van
alles tegen te houden. Yelen van U zullen zich hebben afgevraagd,

tt maar heeft het militairisme dan niet zijn goed recht bewezen in
de dagen der bevrijding" ?. Ik zou hierop willen antwoorden: Ja en
neen. In de gegeven situatie, nu ons land overweldigd was door
de Duitsers, was er practisch gezien geen enkele andere uitweg
dan deze. Maar is het niet vreselijk, dat onze maatschappij thans
nog met bruut geweld tegenover bruut geweld moet staan ?. Zijn er

^ dan nu nog geen andere middelen om deze barbaarsheid van doden en
moorden te bestrijden. Als wij dan dat mililifi.ristische geweld aai
vaarden, dan vraag ik U, had ook".'jayejpwj^ëia/^lïjW.'''fi^dën'~iBl;3
öOk cfah. niet Duitsland aari"~h'a1i3ën~en voeten gel)önüën door de vred«
van Yerskiles. Hebben Jan djLJÜ^Qflfl5ilKJa-^fl.OkMAftfiiLfifiii5k. Deze
bevolking kan më't recht weinig vertrouwen hebben in de Nederlands*
ategering- is het dan ook niet hun recht om te gaan vechten an ge-
weld te gebruiken?. Het is ongeveer een jaar geleden, dat ik de
courant las: Door Yan Mook's handige tactiek van steeds maar ondej
handelen heeft het Nederlandse legen de kans gekregen om strate-
gische punten te bezetten. Nederland kon toen onderhandelen met
een pistool in de hand. Ik weet niet of dat de bedoeling was van 1
Yan Mook, maar hieruit blijkt toch wel, dat er onder de Nederlan-
ders heel veel zijn, die een dergelijke handelwijze juist achten.
Het is toch wel diep vernederend voor ons, dat een mens zich niet
langer als mens kan gedragen. Ik geloof dat vóór de laatste oorlog
velen van onsjte oppervlakkig mee hebben gewerkt, wat betreft het

•«KWMr^jrwafK^gagjj- moaï"toea"-iwdö»]!ï""^iï-'o"óï"''n£'èT''aë' iijd" meegè-'
"tanks ons land binnen kwamen. Inderdaad konden

wij hier niets anders doen dan de Canadezen bedanken voor de daad
-üHEnrair-*r iraït sër'S™ t e hebbe n ver lost. Maar wi j allem zie n ïn, dal
wi3 thans allen zullen moeten strijden voor eet tot stand komen



van een orgaaisatie, die zich moet richten op de volledige afschaf,
üng van het militaire systeem. Wij weten hoe bevreeêd de Duit-
sers voor stakingen zijn geweest.Hiet al het ander wat in de be-
zettingstijd gebeurd is, vonden zij zo erg als de stkingen. JÜier-
land zal altijd zeer gemakkelijk te veroveren zijn, door welke

-atgg£3a£2sfonte8B^^ een
""Sterke macht , een in het verzet, dan zal het zeer moeilijk te
veroveren zijn. Wij moeten er met inspanning van al onze krachten
aan werken, dat ons volk wordt de drager van waarachtig humanisme!
Wij moeten eerst zorgen zelf cultuurdragers te zijn, eerst dan
mogen wij proberen de cultuur ergens anders te brengen. Ik behoef
ü niet te vertellen dat de cultuur die wij in Indie hebben ge-
bracht, op een hoog peil staat. Ik zal hier verder weinig van zeg
gen. Het is U immers allea bekend, dat van de 100 % slechts 7 %
kan lezen en schrijven. 93 <fo is nog analphabeet. Dat alles is hun
in de 300 jaren kolonisatie gebracht. Mensen ik zou zo door kun-
nen gaan, dooh ik wil U nogmaals zeggen: Waren wij in staat de
cultuur te brengen bij anderen ?. Waren wij dan zelg al cultuur
dragers?. Wij moeten steeds opnieuw de oude wetten leren, door te
handelen niet met macht en niet met wapenen. Dan, ja dan zijn wij
tot alles in staat*
v' Vervolgens werd het woord gevoerd door Mevrouw'Tan Hinte-

,,/ ^Zandvliet^ wonende te Groningen, Bgugetrau'l uu. 7/u., die een kort
plgid.O.'iL hi^ld YPQT! -ha*- ..sua±i•-millistlr.j.apjf en de wereldvrede.
Daar'ne vertoonde zij een propagandistisch filmwerkje over de
afschaffing van de atoombom. Dit filmpje maakte een zeer stunte-
lige indruk en kon niet de instemming van het publiek verwerven.

Ha de pnmifi^ flifl hiftrna Tmrfl Qgh7Yiften4 werd het woord ge-
voerd door don hoer G^J^ABRIHEj^rfe Dan Haag. Hij sprak ^ongeveer ^
als volgt:

de navolging van het socialisme moeten wij beginnen bij ons
zeïf. iaat dit vooral diep tot U doordringen, dat hetjoiet^e j
taak van een ander is om te staken en om te saboteren. "maaT"ÏÏat

•"•— ••» , -, i ' i-ti- rf - - v j.1-,.-,- ••*-- •• '••^-r-A.^u* >.•.-, • .**':•:.••-.!,. „.:..-.;, .^f-„- -Ti..'S,.-,-ij~- - • ;•• - L u,ji'Ml-^--"-T.-J-'̂ '-J'"-1-frf::*—r •*g».™iw»,.B.k*".i.w^*'' '. 1M11*ivlMH!F'T'**t&t%fcii»w«a.!^iij«l'WWi.'W*-»l«v^-5-i':i,^

^T^TrT'"Wal5""wij ook zijn, arbeider of intellectueel, hiermede e
i ndi e n hoo dzake li j k, moeten bjagi nne n. Juist oorlof heeft voor ons
zo'n ontzettende bet'êkenis"ornaat wï"jzelf 5 jaren/lang zijn gekwelj
en zijn geslagen door de Duitse terreur. Wij allfen échter hebben
déze 5 jaren doorstaan, levend in de gedachte, dWt als de druk
weg zou zijn, wij zouden kunnen beginnen aan ee£ beter leven.
Daarom hebben wij alles gedragen. Alleen om de /gedachte, als het
afgelopen is, wordt het beter. Maar nu het afgelopen is, is zelfs
opnieuw een nieuwe oorlog begonnen. Ik kan de zaak niet anders
zien, ook al is het scherp gesteld. Weet u wat wij als Nederlan-
ders nodig hebben?. De duidelijke verklaring dat wij volkomen i
staan achter de mensen in IndonesijS en dat hun strijd onze s tri j dj
is. Maar wat doen wij om de Indonesiërs te bewijzen, dat wij aan i
hun kant staan ?. Wij zullen een weg moeten vinden om hen dit
duidelijk te raaken. Een scheidingslijn, die wij niet willen-
het kapitalisme, houdt ons uit elkaar. Op het ogenblik gaan mijn
gedachten uit naar de Nederlandse arbeiders in uniform gestoken.
Zij moeten lopen.,»n draven en vechten tegen de Indonesiërs, die
vechten voor hun goed recht, die vechten voor dezelfde vrijheid,
als waarvoor wij vijf jaren lang hebben gevochten. Wij zijn in
gedachten bij beide groepen en wij hebben tot beide groepen iets
anders te zeggen. Wij socialisten moeten in dit Verband niet
alleen ons gevoel laten spreken, wij moeten ook laten spreken ons
nuehterjotr verstand, djj» toch duidelijk inziet, dat er geen mooie
wereld kan komen als blank en bruin elkaar kapot maken. Ge kunt
niet verwachten dat een socialistische strijd ontstaan kan in
een Indo^nèsie, dat alleen maar denkt aan eten, ademen en vrijhei
van beweging. Dacht het internationale socialisme in de hongerwfca
ter onder de Duitse bezetting ?. Ween mensen, het dacht tóen al-
leen maar, hoe dat alles te boven te komen. Wel op andere plaatse



in de wereld, "b.v. in Australië1, is solidariteit mogelijk. Dus
ook tij ons moet het kunnen. Het is in Nederland altijd heel moei!
lijk geweest om het besef "bij te "brengen van schuld, het besef,
dat op het ogenblik in het midden moet staan. Het is niet alleen
de schuld van hetgeen wij nu hebben veroorzaakt, neen, dit is de
schuld van misschien wel al drie eeuwen. Altijd maar weer te levei
voor de winsten en de macht alleen, ffiultatulig zeide reeds heel
duidelijk dat men niet terugschrok om de Indonesische bevolking
slaafs en onderdrukt te houden. In 1927 kon een internationale
tot stand komen, waar op de eerste plaats de kleurlingen kwamen
en daarna pas de blanken. In 1929, op het tweede wereldcongres
te Frankfurt a.Main, eveneens. Ook de Indonesiërs werd hierdoor
duidelijk gezegd, het zal niet uit deze socialistische wereld ko-
men wanneer het de gekleurde volkeren niet gelukt op te staan en
zelf de beschikking ter hand te nemen over eigen lot en eigen *,
leven. Maar zelfs deze machtige internationale is bezweken onder
de druk van de belangen die de wereld regeren, ü mag nooit verge-
ten dat in deze maatschappij niets veranderd is en dat altijd de
kapitalistische belangen een grote rol spelen. In de jaren 27-28
nam de Nederlandse legering een viertal Indonesische studenten
gevangen. Het proces dat tegen een van deze studenten was gevoerd,
was een aanklacht tegen het Nederlandse volk. De vier studenten
zeiden hier:wja wij kunnen niet anders en wij moeten met alles
wat in ons is tegen deae legering vechten". JJigg. het nog zin hebber
allemaal op te sommen de tergende terreur,è±cons volk in onze
koloniê*n heeft toegepast.?. Terreur,die door een beschaafd volk
kon worden toegepast op een technisch veel en veel zwakker volk. j
Dat na 300 jaïen kolonisatie van 60.000.000 mensen nog slechts j
7 $> kan lezen en schrijven en dat 93 van de 100 mensen analphabee]
zijn. .Zegt het U niets dat een apotheker in ons land een boek '
schreef van zee dikke delen over de schandelijke hygiëne en de ;
tergende toestanden in Indo/ênesie. Dit alles naaart 300 jaar kolon^
satie. Dit alles dient om U los te maken van de gedachte, dat het!
koloniaal bewind van Nederland gunstig afsteek* bij dat van ander*
landen, goals België met de Congo, Engeland met Indo-Ohina enz,
Ik wil nog niet spreken van de kinderen van 12 tot 14 jaar, die
voor de tabakslanden werden geëxploiteerd. Zelfs kinderen onder j
de 12 jaar werden vaak aangewend, omdat deze arbeidskrachten nog
goedkoper waren. Ik wil niet sgreken over de concentratiekampen.
Wij zelf zijn daar in Indonesië* mee begonaan. Als er een vijand !
van het Nederlandse gezag was, dan werd hij uitgemoorde Zan het
een wonder zijn, dat er nu geen vertrouwen is bij het Indonesisch*
volk. Realiseert ü zich hoe in 1918 aan Indo^nèsie alles werd be-
loofd. Indonesië kan niet buiten het internationale verband leven
en Indonesië heeft Nederland nodig wat betreft de technische wetei
schap. Wij hadden moeten besluiten tot eerlijk overleg en tot i
het sluiten van eerlijke contracten. Verschillende groepen hebben
dit echter tegen gewerkt op'allerlei manieren. Zij wilden slechts
dit eene: 2o vlug mogelijk weer profijt trekken van het koloniale
bezit, zodat weer winsten kunnen gaan naar de kapitalisten. Hier-
door is de strijd moeilijk gemaakt. Het verdrag dat te Lingga-
djati werd gesloten, heeft men van stond af aan getracht onmoge-
lijk te maken. Beide martijen .hebben bij de uitvoering van dit
verdrag fouten gemaakt, maar Nederland heeft het verdrag geschon-
den door, in tegenstelling met de afspraak, toch steeds meer troeH
$en te zenden. Het werd bekend op welke wijze Nederlandse troepen
hadden huis gehouden om de orde te herstellen. Br zou een delega-
tie naar Kuid-Gelebes gaan om te onderzoeken of dit alles inder- j
daad waar was. Deze delegatie kwam terug en inderdaad was geble-
ken dat een nieuw leven was begonnen. De rood-witte vlag van de ,
Republiek ging uit. Er was feest, want nu wae het begin er. Er
zouden Nederlandse troepen komen en gehuurde troepen om de orde t
herstellen. Er wordt echter een chaos gevormd. Hen drijft de men-



sen uit de kampongs. Zij worden door soldaten, die zwart gemaakt
zijn om maar niet *e worden herkend, van de ene kampong naar
de andere vervoerd. Deze mensen moeten urenlang hurken in de bran-
dende zon. Bén man wordt er uit gehaald en moet zeggen wie de rad-
draaiers zijn. Als hij dit niet segt, omdat hij het niet weet,
wordt hij op de plaats zelf dood geschoten. Tien mensen worden
later uit de menigte gehaald. Er wordt hen gezegd, dat zij dood-
geschoten worden als de misdadigers zich niet melden. De misdadi-
gers melden zich niet om de eenvoudige reden, dat er geen misda-
digers zijn en inderdaad worden deze tien mensen dood geschoten.
Dit herinnert ons aan de Duitse terreur in ons land. Men heeft
geen onderzoekers naar Zuid-Celebes gestuurd. Schermutselingen
zijn daarna gekomen en dit was aanleiding voor de Hederlandse
troepen de demarcatielijn te overschrijden. Nederland heeft daar-
na een verzoek gedaan om toelating van een gemeenschappelijke gen-
darmerie. De Indo^nesiers konden dit echter niet toestaan, aange-
zien zij niet konden toelaten dat een vreemde gendarmerie hun
ringeloorde. Daarna is de koloniale oorlog uitgebroken, waarmede
Nederfend zich geblameerd heeft tegenover de gehele wereld. De
bevrijding van Indonesië" wordt tegen gehouden d oor ̂ redacteur e n
van "Trouw en door^öeaeraals, maar de bevrijding gaat door en het
gaat goed met de zaak van de vrijheid. In de eerste plaats moet
het Uw taak zijn om te denken: Indonesië vrij. Ben socialistische
taak moet het zijn te zorgen dat dit doorgang vindt. Het socialis-j
tische Indonesiër moet nog gemaakt worden* Dit is uw taak. Het is
Uw taak te kijken of er iets te doen is voor het socialisme, ter
vernietiging van het kapitalisme, ter vernietiging van het inperi^
lisme, ter vernietiging van oorlog en geweld, maar tot voortgang
van een mensen gemeenschap. Het moet tenslotte worden de vrij-

heid van Indonesië. Dit betekent vrijheid voor ons allemaal,.
Dit is de bevrijding die ons allen brengt een betere wereld- • <

Te omstreeks 23 uur sloot de voorzitter de vergaderingJ-Hct go-
heel had e e u. ruaiig verloop. /

tt-QO"j* JELW&" m^jQLUJJLJ-ii-m**- v>iJ.mj '*~*r^^&Ut±4£r*^€^ËF~v**^^^*fj£fsyffl£fatftrf *}C** "̂

l*Vrije iocialistenf Vereniaing^e VlamrüeDageraSidT Kerk en Vrede
f'MLlitia CJÓrTsti j Bellamyij AT^T tongeren Vredes actie ̂ Radicale
l Pacifisten"en de/ffongel.| Geh. Onth. Bond?

-rf
C «xO»f>f^ groningen 12 September 1947*
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In antwoord op Uw bovenaangehaald j
schrijven heb ifc de eer U te berichten, dat
Hendrik Hintjes (niet ELntjes), geboren te Midv
wolda, 14 Maart 1890, wonende te Nijmegen, Lom-:
penkramersgas No. 7» op 22 Juli 1946 is inge- \n in het bevolkingsregister te Nijmegen,

komende van Grave.
Hintjes voornoemd is gehuwd met Jannetje Lame-
ris, geboren te Winschoten, 30 November 1893»
welke vrouw momenteel in een krankzinnigenge-
sticht wordt verpleegd.

Hij voorziet in zijn onderhoud door
het huis aan huis verkopen van door hem zelf gê
maakte rijmen en het leggen van de kaart.
Hij wordt als niet geheel normaal beschouwd.
Een bepaalde godsdienstige richting of politiële
partij staat hij niet voor.
Hij heeft ook enige rijmen gemaakt op het Prin-
selijk Paar, waarvoor hem een Koninklijke dank-
betuiging is gezonden.

Bij mijn administratie is omtrent Hin1
tjes noch op politiek, noch op crimineel gebied
iets nadelige bekend.

DE COMMISSARIS YIN POLITIE,
Typ. : V
Coll.$
Par. : $5 (J. Th. Teltman)

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

te

« s - G R A V E N H A G E

Javastraat No. 68.
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B.18828 g*

VI. BD.3 QBBEBg

Handrik Hint J as*

Te uwer infojmatie moge ik TT bat navolgende beriohteiu
Boor HS3HDHH HINTJ^S, geb. 14*3-1890 ta Mldwolda, wonende Lompa-
kramerogas 7 ta Nijiaagen werd aan "lied voor dienstweigeraars"
geschreven mat aan sterke antl-militairiatisch» tendenz.

Blijkens aan ingesteld onderzoek voorziet Hintjes in zijn
onderhoud door nat huis aan huis verkopen rm door hem zalf ge-
maakte rijmen en tiet leggen van da kaart.

Hij heeft ook enige rijmen genaakt op nat Prinselijk Paar,
waarvoor ham aan Koninklijke dankbetuiging ia gezonden.

Het Hoofd non da
De Haar C.Sesink , J _ ,, , : _ ol. CSNTRAJLE VEILIGHSID3DISN3T,

18 namens deze J

L. L. van Laere
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Open-bare* vergaderUag togen
oorlog on Mli-feairlsmo. '

VBRSLAGr Van o'on op Donderdag 11 $optemb£!r 1947 te Groningen ge-
houden' openbare vergadering tegen oorlog on mllitairisme,gcor-
ganisoosd door "dB Vrije Socialisten Vereniging", HDo Vlam",
" Vrij desnko-ï*svö rondging l>e 5agoraadn , "Kork on vredö" , "Militia
Ghi-iö'ti^, fldp ïTödorla3a430 Bollasiy1 voropiiging" , "Alg«Jong.or©ïi
Trsdes actie", "Badic'al.Q P,acifiston" on- do "Jong01«G(-o]i.Onf]a.
Bond"» " .

Xaiiwozig waïen ohgövoof 2ÉX) perapnon t waarvan ongav^or ,1/3
godooi tp vïmtfnrQn* So vergadering was aoagcko-nd-igd door aidd©l
van pamfletten» Bij^ondcrrQ porsonen, ,a^s mtlitairon in uniform
wo.rdpn niet waargonoafen.

IQ omstreeks 20 uur opcndo do voorzitter van derio avond:
gotoron te Sarlingon 13 April !897>wonondo to &ro-

ningon,: de vergadering* Hi^ ^prak ongóv'ö^r als volgt*
*&ot vor,b,eugt mij moor dan ik U- kan Dogger},, dat er hier,

nio ttog-on&taande do weinige propaganda dio er voor do zo vergp.-
doring gomaakt is, zovóol monsan aanwüigig zijn. Ik wil U oon
ÖvorzioSt^Q ^goven van da verschillende porlogon on wil "beginnon
act do oorlog 1914-1916* JTadat deze verschrikking voorbij was,
kwam roods spoedig da twdodo wereldoorlog. En nu, op het ogen-
blik, 'mot do fflooilijkh-dden in Indonesië zal hot mi o t zo heel
lang jaeor duren of wi;j staan voor de derde weroldoorlog^Dojae
oorlog ar.l nog voel verschrikkelijker worden als da vorige twee,
want nu gaat -mon begirincïi iaet de atoombQm. De vraag van ver-
schillendon van ü gal zi'jnj "Wat hebben wij nu bereikt o.n wat
zullen wi3 nog boroikon." Mijn antwoord higrop is heql oonvou-
dig^ ik kftn hier slechts op antwoord ons fl$B.öts" • Wij bereiken
hoogstwaarschijnlijk niets mot -do ontwapening! maar hiertegen-
over stel i-k tic vrö,ag, wat heb-ben jullie bereikt mot de bowa-
-poninis? Als antwoord hierop kan ik zoggena "Millioenon doden,
on'tolbaro armon, volo wezen, al ïïw zonen on verloofden weg in
oon Vreemd land." Dat hobbon jullie 'bereikt ^aot de bewapening.
En nu? Dit moot niet worden oen breuk mot Christus on" goon breuk
mot hot Ohrlstondom. Do eigenlijke Socialistische anti-rail.i-

V e r zonden aam • •
Z «E . deÜini ster-President .
Ü.E.do Minister v«Binne-nlandso Zakon»
Z.B. de Minister ir. Justitie*
De Hoor Cómmissstfis dor Koningin
Do Hoor Hoofd Afd.niB.v..d.&enoraio
Do Hoor Hoofd Soctio III M.I .Dé ,Marlna$%af .
De He-or Hoofdcommissaris v.I^olitio te A'. dam»
Do Hcar Hoofdcommissaris v.Politie te ÏL1 dam»
De Heer Hoofdcommissaris v,Politie te Den Haag.
Do Heer Hoofdcommissaris* v.Politie te Utrecht.
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tairistisejie Böwogirig ie "begonnen mot Jezus Christus.
Als man 3aöt Koninkrijk Goals in zich hooft, donkt mon niot moor
aan doden on moordon, dan wil mon do vrode» Ëiormado moeten wij
allon in iod'or geval al 'beginnen. Ohristus sprakJ ttlk bon niet
hioï .gekomen x>m to qntbinden of om kapot te- maken*" Bit zou c on
dubbo'lc domentio zijn» Ovor o on dementie hobbon wij allon al zo-
vool gohoord, ook van Epos Vorrink, dat ik dit woord niot nador

.~behoof to omschrijven. Wij zijn gekomen om hot Volk gelukkig te
-makoiu Zo -dit zou mootsn gfton ton kosto yaa do kerk, de wot enz'.,
den ^ötido-n wi^t ofe dit tq bbröiktmi/ho$ï vosl andoro dingen ka-

'.^at.ifttoeton makonf Hot is 'niot "do bo4ooling dit to do on,, maar, r.l s
hot niqt cjadora^an/dari zal hot mooton gobouron. I3on Chriiton kan

\ fflag, goon waponon dragon» • zolfs goon uniform.Hot bogin van hot'
socialistische anti-^mi^itairismo ligt'ongovaor in hot jaar 1891.
In warkolijkhoid bogon hot al in 18̂ 1, doch in 1691 wfis hot oor-
sto grptp congres* Op dit congros word. roodö naar voron gebracht-,
dat hot kapitalisme oon stolaol wee, door mon-eon goschs-pon on i$.

• stand -gohoudo^ié Hot kapitalismo hoorst^ moördifc, meakt woduwejj. on (
wozoja eii dat alias v/ordt voroorzaakt, doo-r-hot volk.WiJ moeten
d-cn ook uiot hen ao-ggon» Wij vorklaron hier'openlijk dat,wij ons
mot ojïzo ganso ziol stollon- togonovor al-l^s wat oorlog iö on wat
daarmodö In verband staat, zolf0 al zou dit allo s 'tot" ga Volg

: hqbbon, dat wij gefusilleerd zouden woMoaa^ dan nog mooton wij
trouw blijvon aan onzo boloftc» Dienst we.igoron, is dan ook hot
öorsto 'on voörnèamsto punt om hot ïüilitairismo to vorhiotigon.
ijct maatschapp-olijko stelsel 4eU'gt niot, .hot kapitalisme zorgt
alleen, voor zich zolf. Do kapitalisten zaokon naar winst,kunnen
•zi;j uit oigon bod«?tïL nio-t gonoog vcïdionon,, dan zorgen zij, dat hl j
mineralen, vortson, delfstoffen krijgonvuit andere landen.Mon k^ii
zoifs vrouwon on kindoroa oxploitoren* Is hot ccn wonder, dat in.
hot sterk ciilitairistischo Europa, -hot'.üiilitairismo zo bloeit*
ËngolancPs politiek wordt door do machtshoersors godrovan.Waaroin
verwijt Engeland DTAitslfmd zoveel. .2ij zelf zijn toch precies

". eender. Hot is altijd oh overal do macht. In 1§15 waren do nion-
son fel, zij durfdon. Zij listen zich zolfs in do gevangenissen
worpen on. fusilloren oö hun'dool «ene te ^JSüansn bereiken,Thans
heerst ar,een rouze elappe tijd onder ons, wij durven niet neer,

,-Wij weten niot o f - d o houding der mén'sen: in;en,om 1915 goed was,
maar'als dit ook momenteel van.ons zou worden_gebist, dan mogen

. wij niet torug krabbalon. Maar ^roor .alles moeten wij,letten op
do tokonön van: de' tijd om w$j moeten ons- niet laten ontmoodigGn
door versohillondo 'bQ-'Seliikkingon dezor .ti'jden»"

Vervolgens gaf sprakor het woord aan Ds..NOORBACH uit Zuid»
brook. • - . - . • . • • . ' ' , " ' . ' • . . ' '" . , ' ' •
Be zo sprak als volgts . ' , . " . • -
"Vrienden. Ik wil vandyofed 3tö?Ks tot TI évggst, OV.OT hot problooti
oorlog on nilitairiSEio .in hot1 alg0^ëón« Pit is oen problcea dat

' ons aïlon' bezig houdt., Hot .is oen 'ïïrpblo.eia 'dat 'bij- iodero -mens
afzonderlijk oen öflossing aal .moQi?oa v^tid<3A:* :Ik wil sloohts on-

- kelo punten, holdoi?' l?pl;iöli*én Ou zo mog4lij;k(,Qen weg te: wij-zon,
die ons misschien voor;het hodon on toekónst -dichter kan brong jri.
naar oon oplossing. Bot "^ij-a sléchtf ónkolo'. oohölusicïé^zoals ik
dio voor ni^zolf hob mitgotecht, maaè ik.hö|5pida;t:€0zo -godachton
ook Iï vaMot; npgon loidpn'op' do wog naar ^Md.©'.-Voor'ons is. do

. . ...« 3 ^ ' ' -
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geest van Christus nog altijd levendig gebleven. De geest van>
Christus 'die niel; de doodslag alloon wil» alleen slochts uit̂  vor-
dodiging. Wat moeten wij persoonlijk eet con oorlog doen? Ik
weet dat dit voor vQlch geon probleem is, Dat velen wol iets uit
do Bijbel kunnen vindon, wat zij ton alle tijdo dcnkon to noe-
tcn dotsn. Ik kan fi.ij voorste-llen, dat non voorheen penvoudi^
cóncludoordo; Oorlog is liet doden van do oedonons. Maar au heb-
bon wi£ zelvon aan do lijvo ondervonden wat oorlog is,Wi;j '"nobbon
do noödxakolij'khaid ingezien» on de oo'rlo<g in" den vervjplgo ten
koste van, alles, togen te houden. Velen van U -zullón zióh hobbon
afgevraagd» naar hooft het nilitairisn© dan niet zijn goed re.ch't
bewezen in do dagen der bevrijding? Ik zou hierop willen ant-
woorden! Ja en noen» ïn de1 gegeven 'Situatie, nu ons land. over-
weldigd was door do Duitssra, waa er practisqh gooien geen-énke-
le andore uitweg dan deze. liear is h©t niet vreselijk, da-fc onao
üaatschappij thans nog net bruut- geweld tegenover bruut gewold
noot" staan? Zijn or ds& nu nag geoü raidöro ijiddolen "on deze bar-
baarsheid van do don on moerden te be-strijdon,̂  &ls w-̂ j, dan dat
nilitairistischo gewold aanvaarden, da& vraag ik tj> had aok Hit*
lo-r goon gelijk? Hadden zij ook dan niat Btiitölaïid aaji han'don en
voeten gebonden dooaf da vrede van Vorsailles. Hebben dan do In-
doncsittrs ook goon gelijkt Dozo bevolking kan net recht weinig
vortróuwon hobbon in de ÏTedorlandso Rogorihg - is het dan oHok
niet'hun recht on 'to gaan vochten on geweld te gebruiken? Hot ia
ongeveer een Jaar geleden, dat ik do courant last Door 7an Mook.*,*f
handige tactiek van steeds naar onderhandelen heeft hut Neder-
landsa loger de 'kans gekrogon on strategische punten, to bezettoii*,
Hede,rland kon toon ondorhrjadelon riet ee-n pistool in de hand»!k
Woot niet of'dat de bedoeling was van Van föook, maas? hieruit
blijkt toch wol, dat er ondar de Nederlanders hoel veel.B^jnfdio
QQn dergelijke handelwij-ze juist achten» Hot is toch wal diep
vornödorond voor ons, dat oen mons zich niet langer als non® kan
gedragen, I.k goloof dat vo&r de laatste oorlog voleen van ons Ho
Oppervlakkig neo hebben gewerkt,, wat betreft hot onder dions't
gaan, naar toen hadden wij ook nio-t de "tijd neegenaakt dat Ca-
nadeso tê nks ons leftd binnpn, kwexien. Inderdaad konden wij hier
niets anders doen'dan do Oanadozon •bedanken voor de daad ons van
de Duitsers te hobben varlost. Maar wij allen zien in,' d-at wij
'thans allen-zullen npeton s-trijdon voor not; tot stand konen Van
een'organisatie, die 'zich noot richten op de volledige afschaf-
fingvan het;militaire systseu* Wij weten hoe .bevreesd devï>uit~
sera voor stakingen zijn göweost. iiet al het andor wat .in de
bezottingstijd. gobQuï'd is, .vonden zij zo erg als de stakingen*
Nodorland zèl: altijd .zo/er ö̂na-kkolijk te .voroveron zijn, door
welke staten dan o.ók» Maar als wij ons bij elkaar voegen.;tot eon
sterke nacht, ëén In hot vorzet, dan zal hot :Z3or. moeilijk to
voorjaren zij.n. ¥ij lioö'tGnyygjp̂ et ins-panning vrin al onze kraeh»

- ton' 'a-an workon,. dat oons vbik ae drager van waaraehtig: hunanisaö*
Wij: nooten oof.it zofgaa zelf cultuiir̂ ragëra te îjn.» eersl? dan
nogón -wij proboipón':;do'cultuur' 3-r|.on3: anders tQ' bTengon.Xk be-

• hoof U niat.te'Vortellen.;dat do'!-c»ltuur, dis: wiij/in^nditSf ho
• gebracht, op <jen,..hoog peil staat. Ik^ Z;al -hior-herder weinig
-zoggon. Het.-is,'Q";.ii2£iers- allan be;kè'nd,'"dat, VK& ds. 1©0$ slochts
7/̂  kan lozen on, schrijven,' $'$ is nog dnanphabeot. Dat alles
hen in de 300' jaren korcuiisati® gebracht» •'•tód&scn-, ik zèu zo door
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künnon gaan, -lach ik wil tr nognaals- zeggon: Waren wij in staat
do cultuur to t^ongcn bij andoron? Waren wij dan zelf al oultpj
dragorst Wij nooton steeds Opniouw do üu.cU wetten leren, door to-
handelen niet net nacht on' niot net wapenen. Dan, ja dan
wij tot allöjs in staat,"

Vervolgens word hot woord gevoerd door 1/tevrouw B.ft
Hinto-Zandvliet, geb.to AnstGrdan,15-*8-1899, wonende te Gronin--
gen, die oen kort ploidooi hi'old vóór het ünti-nilitairisne en
So „wOrföU.vrödo*-Daaïncii vertoonde 'Zij pep. propAgandistiach fil-i-
wor3£)c over do afschaffing van de atoonbon* Uit filnpje maakte
eon'zocr stuntelige indruk on kon niot do instonning van het pu-
bliek verworven,

Ha do pauze word hot woord govoerd do.or Gérard ÏLIBRIHK ,
to ' s-G-ravonhago1 f 1-11-190 3 »won. to Iioehon. Hij sprak ongeveer
volgt» , - - -
do "navolging van hot eoeialisao nooton wij boginncn "bij ons
laat dit vooral diop tot ïï doordringon*det hot niet de ,

taak van, oen ander is on to staken won te ^e"bOturen, naar 'dat
wij ssdlf p wat wij ook" zijn, , arbeider of intellectueel »hiernorle»
'indien hoofdzakelijk, nooten beginnen. Juist o'orlog hooft voor
ons zo'n ontzettondo betekenis ondat -wijzelf 5, jaren lang zijn
gokwold en zijn geslagen door do Duitse terreur. Wij allen och-
tb.r hebben deze 5 'jaren doorsta/éaa» levend, in do gedachte ,dat
als de druk weg zou zijn» wij zou-don kunnen beginnen aan oen b^~
ter loven. ̂I)aaron hebben wi-j allee ged;ragon,Allocn on de goclach-
to> als hot afgelopen ±s't wordt hot botor« Maar nu het afgelopen
is ̂ is 'zalf s opniouw oen nieuwe oorlog begonnen. Ik kan de zartX
niet cnders zien, ook al is het scherp- gostolcU Weet U wat wi.ï
ala üfodorlanders nodig hebben? Do duidelijke verklaring dat wî  ,
volkonon staan achter de nonsen in Indonesië en d n, t hun strijd
onzo strijd is> Maar wet doen wij on do Indonosiftra to bewijzeï.?

' .dat wij aan hun kcaftt staarffWij zullen oen weg ao aten vinden on
hen- dit, duidelijk to nilkon» Ban sohpidingalijn, die wij niet
willen— s- het kapitr.-lisrac, houdt ons uit elkaar. Op het bgonblji;
gaan nijn gedachten uit naar de Nederlandse. arbeic).e.rs . in unifórrj
gestoken. Z'ij nooten lopen, draven en veöhton tegen do ïndono- >
si^réf dio vechton voor hun goed recht , die vechten voor do-
zolfjÊle vrijheid, -als waarvoor wij vijf jaren lang hebbon gevoch-
ten» Wij zijn in gedachten bij" beide groepen en wij' hebbön tot
beide groepen i o ta' anders te. zoggen. Wij socialisten nooten in
dit :vorband niet alleon ons gov°ool laten. sproken, wij nooton o</]-.
laton sprokon ons nuchter verstand, dat toch duidelijk inziet,
"dat er geen ao o i e Werold 'kan konen, als blank en bruin elkaar kcv-
pot maken. Go kunt .niet verwachten dat oan spciGlistische strijd
ontstaan' ken in een Indonesië, dat all öon naar denkt aan eten,
adencn on vrijheid- ven. bewoging* Daöht hot internationaal socia-
lisno in .de hongorwint'er onder Ö.-Q Duitse bezott ing? IJqen nenèeii,
het daéht toen alleon naar,' hoe dat ali.es te boven -te könba.¥e.l
op andere plaatsen in' do wereld» b*v.»in: Australië,- is -solidari-
teit nogölij-k». Dus- ook bij ons noet'hQt kunnen,...- He t 'is in No-
de rland altijd heel Uöfiilijlc ĝ weost .en het-, besef bij to bron-

• go-n van;. ̂chuld̂ 'dat' Op hot ' ogenblik in het .nidden^nbet staan.
Het is niet alloen do sohuld vrji-.-hetge-en- wi-j riu hebbon veroor^
zaakt, neen, dit is' d© sehuld van nissohien' wel al drie oeuwen»

besof , '" * .. ' ,.. * 5 " - ' • . •• • • " • ' • '-'
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Altijd maar weer te leven voor de winsten en de macht alleen.
Multatuljt zeide reeds heel duidelijk dat men niet •terugschrok on
de Indonesische bevolking slaafs en onderdrukt te houden.In 1927
kon een internationale tot 'a-tand komen, waar- op' de eerste plaats
de .kleuringen kwamen en .daarna pas de. "blanken. In 1929» op-het
tweade wereldcongres te 1?rankfurt a.M-ainj eveneens . Ook dé In-
donesiërs werd hierdoor duidelijk gezegd, het zal niet uit deze
socialistische wereld komen wanneer hot èe gekleurde volkeren
niet gelukt op te staan, en zelf-de "beschikking, tar, hand te ne-*
.jnen.ov.er eigen lot en eigen leven. Staar zelfs' do zo machtige in-'
t'ornation'ale is be^weken- onder do druk van de belangen die de
wereld rego-ren. TJ mag nooit vergoten dat, in do..maè.tschappij niats
veranderd is on ;dat altijd do kapitalistischebelangen oen gro-
te rol spelen. In do jaren 27-28 nam de, Nederlandse Regering oen
vi o r tal Indonesische; s tudon ten gevangen. Hot prope-s dat togen
een van. doze •studenten̂  was gGvoord,was oen aanklacht togen hot
Nodcrlandso vplk* De vier' studonikm ;zoidon-hiar: "«Ja,, wij 'kunn-cm
'niet anders on-Wij i&oo^oii-mot alles :wat. in, ons. is ̂ togon dózo Ro-
gdrin-g Vcghtcn.-*''''-̂ ^ ho t; nog • zin--kebbon allomaal op :to sommon d'e
tcrgendo torrour^-wólfco'-o»& volk";i.ft onzp koloniën hooft too.go-
past? Torrou^» diö door Joen bo'scxktaafd volk kon wordön toqgopast
op oon tochnisch voel -on Vöol awèkkor volk. D;at na 300- jaren ko-
lonisatie van 60.000.000 monson^nog/'slachts 7̂  kan ïozcn oii.
schrijve-n on dat>93 van do? 1DO .monssn. aïialphabpot zijn. 2cgt het
U niots dat OOG- apotheker":.JLn' ons.land oen bock achrodf-'van zes
dikke dolon ovsr do. .schandoliókó B̂ giftno en ,do torgendo töostan-
don in Indönösi^» Dit allos na 300.jaar kolonisatic .D it alles
dienst om U los to makê . van de gedachte, dat hot kolpnia-al bo-
wind van ISf^odéfland gunstig 'afstookt bij dat van andere landen*
2oals Bolgitt met d,o Oongo, Engoland met Indo-China onz. Ik wil
nóg niot sproken van de kinderen.;van 12 - 14 jaar, dio voor de
tabakölandcn. wordön geüxploitoetfdi' Zelfs kind^ran óndOr. do 12'
jaar werden vaak 'aangewend,' omdet dozo arboidskrachtcp. nog goed-
koper war on« Ik wil niet spreken, over. do cQncGntre,tiökampefL«
Wij aelf zijn daar in Indonesië mee. begonnQn.Als er een vijand
van het Nederlandse gezag was, dan werd. hij uitgemoord. Kan hst
een wonder zijn, .d'at er nu geen vertrouwen is bij het Indone-
sische volk. Realiseert ü zich hoe in 1918 acja Indönesi'è alles

- werd beloofd. Indonesië kan niöt buiten het internationale vor-
band leven en Indonesië hooft Nederland nodig wat betreft do
technische wetenschap. Wij hadd.en.mooton besluiten tot eerlijk
overleg en'tot hot'sluiten 'van oörlijkó cöntracton*Verschillon*
do groepen hebben dit echter tegengewerkt op allerlei manieren*
Z(,ij wilden slechts dit pnoï Zo vlug mogelijk woor profijt trek-
ken van hot koloniale bezit, 'zodat weer .winston-kunnen gaan nac.r
do kapitaliston «Hierdoor is de strijd moeilijk gomaakt^Hot var-
drag dat te Linggadjati word gosipton, hooft men van stond af
aan getracht onmogelijk te maken* ,Beide partijen hebben bij de
uitvoering van dit verdrag fouten gemaakt, maar, Nederland heeft
hot verdrag geschonden door, in tegenstelling met do afspraak,
toch steeds moer troepen te .zendcntHöt werd bekend op welke wij-

• zo Nederlandse troepen hadden huisgehouden om do ordo to•hor^
stollon. Br 'zou oon delegatie naar Zuid-<3elebes^aan om to on-
derzoeken of dit alles. inderdaad waar was»;Deze del9g.at.ie kwam



terug en inderdaad was gebleken dat een 'nieuw leven was begonnen*
De rood-witte vlag van de Republiek ging uit.Er was feost^want
nu ssfes liet b,Q>gin er. Er zouden Nederlands® troepen komon en go~
huurde trbepen om de orde te herstollen.Êr wordt echtor oon
chaoö gevormd. Men drijft de mensen uit do kampongs.Zij worden
door soldaten., die zwart gomaakt zijn om mao.r niet to worden

• hordend,.van de dno kampong naar do andere vorvoord. Deze men-
sen mo'G'ten Ureniöng hurken in de brandende zon. Eén man wordt
or uit gehaald on moot zoggen wio do raddraaiers zijn.Als hij
dit n$ot zegtj omdat hij ho't niet weot, wordt hij op'do "plaats
jfalif doodgeschoten» Tion monsen wordon later uit do menigte ge-
haald* Br wordt hen gezogd, dat zij doodgeschoten worden als .do
misdadigers zich niet melden. Do misdadigers molden zich niet
om do eenvoudige reden, dat,or goon misdadigers; zijn on indor-
dâ d: wor4.en? deze tien mensen doodgeschoten»-Dit herinnert ons
aan. de Duitse tenreur in ons land».Men heeft geen onderzoekers
naar Zuid-Oolobea gestuurd. Schermutselingen zijn dap,fna goko* .
men on dit was aanleiding- voor .de Sfodpjrlajidso 'troopon do do-
marcatielijn te óverschrijden-t^ïlodorlahd heeft daarna een vor-
aook gedaari' om toelating van. oon gemeenschappelijke gendarmerie,.

, Dre indonosiftrs konden dit echtor .niot.toestaan^ aangezien zij
niet kondon..toolatón dat oen vrjemdo 1gendarmoï'ie hun ringeloor-
de. Daarna is do koloniale oorïo%Cf .̂ ê Ŝ ibde Nederland zich ge-
blameerd heeft tegenover de gohole woroïd*. D.o J>ovrijding van
Indonositt wordt to.'gongehQuden dô or'.do redacteuren van "Trouw"
on door do goïioraGÏsy maar do-b.ovrdjding-'gaat'door on hot g-act
gêed met dO' zaak van,-de vrijjhoid*/ïn do' óqrsto"plaats' moet' hot
tpw taak zî ii om -te. donken;' Indonosife vrij! Een so.cialistischc
taak moot het zî Jii te zorgen dat dit doorgang vindt.Hot' socit,-
li;stiöche Indonosift' moot nog go maak t: word on.. Dit is Uw tap.k.
Üet is Uw taak to kijker̂ , of or iets te..doen is voor hot socia-
Ii3mefter verfciotiging vaŝ  oorlog on. gowold» maar tot voört-
•gang van -oon monscn-gemoonschap. Hot moot tonslotto worden do
vrijheid vaa Ihdohesi^^ Dit betekent vrijheid voor ons allemaal,
Dit is de bovrijding die ons allon brengt één botoro worold."

.,., ÜC:0; offistreoks '2 j'uu-r sloot do voorzitter do vergadering»

kapitalisme»ter vernietiging van hot iüporialisno,tor vor-
nio tiging van
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Hierbij heb ik de eer U Hoogedelgestrenge beleefd te doen
toekomen een rapport, opgemaakt van de anti-militairirtische mee-
ting te Oranjewoud op 21 September 1947̂  — " ------ ""• ......... — — .....
Typ.O. '"". De Inspecteur van Politie,
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Ondergeteekende, A n n e DE ' H A A N , Hoofdagent
van politie der gemeente Heerenveen, te Heerenveen, heeft
de eer UEdelachtbare beleefd het volgende te rapporteren:

"Op Zondag 21 September 194-7» te omstreeks 14- uur be—
vondyik, relata^nt, mij in zaal Tjaarda te _0ranjewpud, al-
waar met toestemming een vergadering van anti— rnllTÏTatristen
word gehouden, welke was georganiseerd do o r l̂ e're'sTâ liaviu
geboren 2 Juli 1887 te Idaaöderadeel, zonder beroep, wonen-
de te Bovenknijpe no. 31 a. , gescheiden echtgenoote van
Sijberen Tibbesma, eveneens wonende aldaar»

"Op deze vergadering waren aanwezig ongeveer^JöO^tot
personen, waarvan de__kleinste helft vrouwen. Onder de__

mannen waren slechts zeer enlcelen van -de dienstplichtigen
leeftijd.

"De vergadering werd geopend door genoemde Bavius,
die daarbij wees op de slejphte opkomgt^ die zij weet aan het
slechte weer en de weinige" 'Belangstelling voor het ideaal.

"Daarna gaf zij een viertal jongemannen en een viertal
vrouwen gelegenheid enkele boertige liedjes te zingen.

"De sptóer, Willem Tibbesma, geboren 22 Maart 1920 te
Kortezwaag, wonende te Amsterdam, Kostverlorenstcaat no.8,
3 hoog, die 'vervolgens het woord verkreeg, had als onder-
werp van zijn korte rede: "Taak der jeugd in deze tijd".

"Hij begon met het begrip "jeugd" te ontleden, om dan
het verschil tusschen ouderen en jongeren te behandelen en
het sexuele probleem in korte trekken te schetsen. Hij be-
toogde daarna, dat de jeugd niet vrij was en teveel gebruikl
werd als werktuig in de hand van de ouderen. Hij wees er
daarbij op, dat de jeugd werd "weggesleept" naar Indonesië
om da&r over te worden gegeven aan vernielzucht in plaats
van de mensen daar hun vrijheid te brengen. Wilde uien in
Indonesië werkelijk vrijheid brengen, dan zou men moeten ko-
men als burger of de wapens weggeworpen moeten worden»
Maar de jeugd was in de oorlog verkeerd opgevoed. 2y was
opgevoed in roven , plunderen en moorden. en had geen begrij
van het ontzaggelijke probleem. Gelmkkig zjjn er nog mensen,
die zich verzetten en is er nog <jeugd, die zich verzet te-
gen dienstdwang, alhoewel het "Fuhrer̂ f befehl, wir folgen"
Hoor de meesten nog steeds van kaacht is. Voor deze laat-
st en is de taak om de inlanders in het kapitalistische gas*
reel te brengen weggelegd.

"Steeds nog gaat men door het militaire apparaat op tt
bouwen en onze jongens tot moordenaars te maken. Vanaf de
schoolbanken wordt de jeugd daar in opgevoed, door in de
geschiedenis van mannen als Tromp, de Rujter, piet Hein te
le<fren. Beter ware voorlichting over mannen als Tolstoï.
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"Spreker gispte daarop de houding van de rechters,die
dienstweigeraars hadden veroordeeld* Hij vondj dat deze geen
misdadigers waren.

"In verband met het militairisme meende hij, dat hierin
voor de jeugdorganisaties een taak was weggelegd. Zij toch
moeten de jeugdax op de juiste wijze opvoeden-en die opzij
schuiven» die het ware mensKfczijn in de weg staan. Het mili-
tair i stische apparaat, moe t kapot en wJj jongeren moeten daar-
in voorgaan, vpj moeten ons schaap' zetten tegen iedere mili-
taire overheersing.

"Hij eindigde met de woorden, dat de jeugd moet staan
aan de zijde van vrijheid en geluk»" L —

De rede werd noch door applaus,osfich door eenige andere
instemming onderbroken. Aan het einde klonk een klein applau;
De rede werd kalm en'op-beheerste wijze uitgesproken» Van
eenige indruk op de aanhoorders viel niet waar te nemen.

"Nadat er weer wat werd gezongen en gedeclameerd kreeg
de tweede spreker, C*Bonnet, wonende te Hilversum - een 60-
jarige man - het; woord, die sprak over "Anti-militairisme"*

"Spreker wees er op, dat de ge-schiedenis zich herhaalt».
'«/e sien hetzelfde al-e na 1910. De bezittende klasse speelt
weer dezelfde rol en de arbeider moet wesr het onderspit del-
ven» Regeringen kapitaal maken het militaire apparaat ten
hunne behoeve sterk. Trouwens iedere regering, hetzij dit een
Socialistische, Communistische of Anarchistische .is zal dit
doen om hun gezag te handhaven. Anti-oor.logsgezindh.ei d is
geen ahti-militairisme* we zien dit aan het dienstnemen door
de jeugd in Indonesië» waarom ? Er was wat aan het militairit
me te verdienen. De grootè massa is tegen bloedvergieten,
maar zij zijn er niet bij om het militair isme te bestrijden*
Indien er jongeren uit Indonesië kapot terug komen of in het
geheel niet, dan is dat eigen schuld. 2e hadden niet behoe-
ven te gaan. Vóór de messten is het "nooit meer oorlog"
huichelarij* Spreker wees er op, dat de radio en de pers, ever
als in de oorlogsjaren propaganda-instituten waren van de.
regering, waarbij hij met name Dr* Beel noemde» , •

"Het militairisme was volgens spreker een kanker voor de
beschaving. Daarom houden wij vol. Het anti-militairisme moet
worden doorgevoerd, en daarom moeten wij volhouden» Het mili-
taire apparaat moet kapot. Op voor geluk en w elvaart11»

"Q&k deze rede werd beheersefet en kalm uitgesproken en
ontlokte aan het einde een applaus j-e. Door applaus of andere
instemming werd zij. niet onderbroken, Ook de indruk, die zij
op de toehoorders maakte viel niet waar te nemen»

Bavius, voornoemd,sioot de vergadering met een opwekkirg
het militairisme te bestrijden en van deze vergadering iets
naar anderen uit en over te dragen. ' v

Wanordelijkheden kwamen niet voor en ieder ging daarna
op eigen gelegenheid huiswaarts/'

Naar waarheid opgemaakt te Heerenveen op 24 September

De Hoofdagent van politie,voornoemd
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Kaar aanleiding van Uw schrijven d d. 23' Augus-j
tus 1947, No. B. 19661, betreffende H. A. WATERMAN, heb
ik de eer UHoogEdelG-estrenge het volgende te berichten:

HERMANUS ANTHONIUS WATEBMAM,_

geboren 2 September 1921. te Amsterdam, Nederlands Her-
vormd, van Nederlandse nationaliteit, vestigde zich op
23 October 1946 in de gemeente Wassenaar aan het adres
Waldeck Pyrmontlaan No.4.

Waterman voornoemd was vanaf zijn geboorte totj
12 November 1945 te Amsterdam woonachtig. Van 12 No-
vember 1945 tot 23 October 1946 vertoefde hij te den ;
Haag»

Betrokkene is op 13 October 1943 te Amsterdam
in het huwelijk getreden met

ALBERTINA THEGLA
geboren l November 1919 te Amsterdam.

Door de Inlichtingendienst te Amsterdam werd j
mij bij schrijven dd. 25 September 1947, onder No.8215-1
1947, het volgende omtrent WATERMAN bericht: i

" In de administratie van het Bevolkingsre- !
gister, alhier zijn de volgende gegevens omtrent Water- ,i
man bekend:

HERMANUS ANTHONIUS WATERMAN, geboren te Am- |
sterdam, 2 September 1921, van beroep kantoorbediende, 'i
van Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Neder -
Duits Hervormd, gehuwd met ALEER TINE THECIA MULLER,
geboren te Amsterdam, l November 1919, van beroep kan-
toorbediende, werd op 12 November 1945 afgeschreven
naar 'g-Gravenhage, Kolibrilaan No.7.

De Ouders van WATERMAN wonen: Admiralengracht
No . 99 huis te Amsterdam,

Tijdens de oorlog had Waterman verschillende
onderduikadressen, waaronder het adres Amstelveensche-
weg No. 154-1, alhier.

Waterman .verbleef alleen op deze adressen,
wanneer er gevaar dreigde van de zijde der Duitsers.

Hij was fel anti-Duits, alhoewel hij geen
deel uitmaakte van een of andere illegale organisatie.

Hij staat bekend als een net persoon, zonder
extreme opvattingen.

Nooiè is gebleken, dat Waterman anti-militai-
rist was. Over politiek sprak hij nooit.

Ook omtrent zijn ouders is niets bijzonders
bekend. Sij staan gunstig bekend.

Waterman komt niet voor in de poli ti e-admini-
stratie alhier, noch in de administratie van de P.E.A,"

In de politie-administratie te ' s-Gravenhage
en te Wassenaar komt betrokkene niet voor.
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Aan de Heer Pro cureur-G-ene r aal, fgd, Directeur van Politie f

Bovenb eekstraat 21, te ' A r n h e m .
In afaohrift het Hoofd van de üentrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68, te *a . - G- r a v e n h a g e .
Onderwerp : Vrijstelling van de dienstplicht.

Haar aanleiding van hetgeen mij een dezer dagen
door ê&n mijner verbindingen omtrent boven vermelde aange-
legenheid werd gerapporteerd, heb ik de eer UjSdeiaro o t Acht-
bare hst volgende te berichten.

Volgens mijn zegsman zouden zich tegenwoordig on-
regelmatigheden voordoen ten aanzien van verzoeken om en.net
verlenen van vrijstelling van de dienstplicht, als bedoelji
in de artikelen 15 tot en met 22 der Dienstplichtwet.

In dit verband werden de navolgende gevallen te
mijner kennis gebracht.

EVSMARDU3 KLAPPE. geboren te VOLLJSNHOVB 20 tfebru-

..p,
ir |

2e,
x-

yj(

ari 1925, wonende aldaar.
Deze persoon was, evenals zijn vader, visser van be-

roep en werkzaam in het bedrijf van zijn vader. Wegens het
niet meer "zee "-waardig z.gn van,,. hun schuit, zijn vader en
zoon echter reeds in October 1942 in de Ifoord-OÖstelijke Pol-
der gaan werken, alleen gedurende de zomer oefenden zij nog
gedeeltelijk het vissersbedrijf uit, doch gedurende de winter
vonden zij telkens werk in ae polder. Uu zijn zij reeds vanaf
October 1946 onafgebroken werkzaam in de polder. iiun vissers-
schuit, langzamerhand een wrak geworden, -is geruime tijd ge-
leden gezonken en wegens onbruikbaarneid inmiddels voor de
sloop verkocht, î aar alle waarschijnlijkheid zullen betrok-
kenen nooit weer net vissersbedrijf uitoefenen.

J, .ei, LLAPPE, voornoemd, werd inmiddels opgeroepen
voor do militaire dienst, doch zou, na enige tijd in mili-
taire dienst te zijn geweest, hiervan verder vrijstelling heb-
ben gekregen, volgens mijn zegsman onder voorwendsel van per-
aoonlgke onmisbaarheid in het - toen al niet meer uitgeoe-
fende - viasersbedrjjf van zgn vadar, derhalve op grond van
met de waarheid strijdige verklaringen en/of opgaven. Zo zou
onder meer verklaard zijn, dat in &eval van niet-inwilliging
van het betreffende verzoek het gehele visaersbedrijf van de
vader ten dode zou zijn opgeschreven, ïoen desondanks het
verzoek zelfs onbeantwoord bleef, zou contact zijn opgenomen
met de Aalmoezenier AMÏ. VlJJCHüR, Julianastratft 5, te HARS-
KAMP. Hoogstens 10 & 14 dagen hierna zou, dank zij (mede)
deze interventie, aan K.LAPPE vr jatelling van de dienstplicht
zijn verleend, waarna betrokkene niet bij zijn vader in diens
toch al niet meer uitgeoefend "vissersöedrijf ", doch weder
in de polder is gaan werken. Woch vader, noch zoon bezitten
tnans een grote visakte of een viaaeraschuit.

geüoren 21 Juli 1925 te VOLLMrIOVti, wonende
aldaar Bars beek, B. 146.

Deae persoon werkte op de boerderij van zijn vader,
militaire dienst ging bestond blijkbaar niet de nood

zaitQÏijkheid, dat zijn ouders broer, die in de polder werkte,
hem in het oader!4k boerenbedrijf verving, want deze bleef
in de polder werkzaam^ üe plotselinge, voortijdige terugkeer
uit N.O.-Indiè* van 3-. DriliidBN, deed vermoeden, dat hij vrij-
stelling nad gevraagd, waarover intussen, volgens zegsiöan,
iedereen versteld ataat. ^. • • De
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De politieke richting van de familie tLAPPS is
K.V.P, en die van de familie DEISJEN Anti-revolutionnair.

.Rekening houdende met de mogelijkheid, dat inder-
daad in de hier gesignaleerde en wellicht ook in andere ge-
vallen sprake ia van enige onregelmatigheid, meende ik U
niervan in kennis te moeten stellen, onder vermelding, dat
net mij voorshands minder gawenst voorkwam op eigen gelegen-
heid ter zake e'en ondsraoek te doen instellen.

Omtrent het laatste aal ik gaarne Uw eventuele
instructies tegemoet aien, // «̂

spolitie,



VI. 3
G E H E I M

Yan betrouwbare zijde werd mij het volgende berichte
Ie e Johannea Sverharüua KLAFPE, geboren te Vollenhove, 20
feoruari 19ZÖ, wonende aldaar.

Deze persoon /was, evenals zijn vader, visser van beroep en
werkzaam in het bedrijf van zijn vader. Wegens het niet meer wzeew-
waardlg zijn van hun sehult ,zijn vader en zoon echter reeds in
O et ober 1942 in de Noord-Oostelijke polder gaan werken. Allean ge-
durende de zomer oefenden zij nog gedeeltelijk het visser abedrijf
uit, doch gedurende de winter vonden zij telkens werk in de polder.
Ru zijn zij reeds vanaf Ootober 1946 onafgebroken werkzaam in de
polder* Hun visserssohuit, langzamerhand eea wrak geworden» is ge-
ruime tijd geleden gezonken en wegens onbruikbaarheid inmiddels
voor de sloop verkocht. Kaar alle waarschijnlijkheid zullen be-
trokkenen nooit weer het vissersbedrij f uitoefenen*

JoBoKlappe, voornoemd, werd inmiddels opgeroepen voor de mili-
taire dien at, doe h zo u, n« enige tijd in militaire dienst te zijn
geweest, hiervan verder vrijstelling hebben gekregen, volgens mijn
zegsman onder voorwendsel van persoonlijke onmisbaarheid In het -
toen al niet meer uitgeoefende * visserebedrij f van zijn vader,
derhalve op grond ven met de waarheid strijdige verklaringen en/ o f
opgaven. Zo zera onder meer verklaard zij n, da t in geval van niet-
inwilliging van het betreffende verzoek bet gehele vissersbedrij f
van de veder ten dode zou zijn opgeschreven. Toen desondanks het
verzoek zelfs onbeantwoord b leef, zou oontact zijn opgenomen met de
Aalmoezenier AKT.TI33CHER, Juli ana a t raat 5 te Harskamp. Hoogstens ,
10 & 14 dagen hierna zon. denk zij (mede) deze interventie, aan
Klappe vrijstelling ven de dienstplicht zi ja verleend, waarna be-
trokkene niet bij zijn vader In diens 'r toch al niet meer uitgeoefend
*visserabedrijf*»doeh weder in de polder is gaan werken. Noch
noch zoos bezitten thans een grote vlsakte of een viaserssehiiit.

. geboren El Juli 1925 te Vbllenhove, wonende
.146.aar, Barsbeek

Deze persoon werkte op de boerderij van zijn vader. Toen hij
in militaire dienst ging, bestond blijkbaar niet de noodzakelijkheid
dat zijn oudere broer, die in de polder werkte, hem in het ouderlijk
boerenbedrijf verving, w* nt deze bleef in de polder werkzaam. De
plotselinge, voortijdige terugkeer uit N.O.-lndl* van G. Driesen,
deed vermoeden, dat hij vrijstelling had gevraagd, waarover Intussen,
volgens zegsman, iedereen versteld staat»

De politieke richting van de familie KLAPPE is K.V.P. en die '
van de familie DBXS3EH Antl-Revolutionnair,

Mochten uit eea eventueel door U In te stellen onderzoek ge-
gevens bil j ken, welke voor mijn Dienst van belaag zijn, dan zal Ik
deze gaarne van U ontvangen.

HST HOOFD VAK DS
jmft * CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,,
Deleer Hoofd 3eetle III B Li! aawens deze:
van de Generale Staf .-
Julianakazerne te 'a-GRAVEKHAGE.

J *ö • CBABBSHDAM .



GEWEST GBOHIffGEN der RIJKSPOLITIE w<«.»v«^« i o w««n«* Vont»Wpia«aHBB| înschoten, 1̂  November 19*7

Ho» 1̂ 8*1-13 CZEls" GEHEIM)
Onderw: ISLIGHTTNGEN

Antwaop: uw brief dd 30 Juli 194? t 4 NOV l94/
no. B. 19652 < - . . . . .„ 1_

A a n j het HOOFD van de (MEEALË. TüILIGHEIDSDrEHST
Javastraat 69 te *»• 6 R - A - T E K E-A 6 B

^_ BUREAU _
-//•'</?

^nsTer voldoening aan uw verzoek, vergat in
geiiaalde brief» heb ik de eer U het volgende mede te delen
J» SPRINGER, wonende te SgADSKAgAAI», Molenstraat, H* 46, t
is een Tr^onversoMllig ̂ pĉ T f ̂n ontwikkeling staat niet
op hoog peil en reikt niet f erder dan na het besoeken van
de lagere school»

Hoewel uit irerscMllende omstandigheden mag worden
aangenomen- dat hij, politiek, links i» georiënteerd^ is dit
echter uit het onderzoek niet Icomen vast te staan*, Ook om-
trent zijn' lef enaloop is ter plaatse aeer weinig bekend»

Ter plaatse ia omtrent Springer niets nadelig»
bekend,

De DIBTRIGTS«COMANDAKP
' Dir» Off. der Rijkspolitie Je klasse

W. de GAST.



PROCUREUR-GENERAAL
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE

K1BIHBT.

La.

ARNHEM, 3 December
Bovenbeekstraat 21

1947.

betreffende: onregelmatigheid "bij liet verlenen van vrijstelling van dienst
plicht.

Vo!§no.

BüRcAU B
* 80EC194'/

Ijoor de Districta-Gommandant der Rijkspoli-
tie te Zwolle werd U, "bij brief d,d. 4 November 1947,
Ï»D. No. 263/1947, Geheim medegedeeld, dat zich tegen-
woordig onregelmatigheden zouden voordoen ten aanzien
van verzoeken om en het verlenen van vrijstelling van de
dienstplicht, als bedoeld in de artikelen 15 tot en met
22 der Dienstplichtwet.

Uit een onderzoek, dat ik door een mijner
recherchears naar aanleiding van deze mededeling deed j
instellen, is komen vast te staan, dat in de door de i
Districts-Commandant bedoelde gevallen van onregelmatig-:
heid of geknoei geen sprake is» ;

Integendeel is komen vast te staan, dat op
de afdeling militaire zaken te Vollenhove de verzoeken
objectief worden behandeld. ' i

C

De Procurear-freneraal,
fgd» Directeur van Politie,

De Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te

's-GBAVENHA&E.
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December 7.

B. 2S70f

vi.

3
LAG HO. 73/1947

1947.

-JMX

dienstplicht,

dankzegging Toor TJw bov«?iToimeld sohriJTen, betrof f «ode
onregelmatigheden Si J liet verlenen ran TTiJstellinean ^ua dienst-
plicht te Vollenhóv* moge ik tJ oiededelen, dat van de inhoud goede
note werd genomen. '

H85f SOOÏD YJH ÖE

St Heer Pro0ureur-Gen«raal
fgd* Direetetu? Tan Politie
Bor»nbeWc«traat a

nam»na 4*3» J

f .a



(F; S. Ke.j. . - . -
. % ' __________

... Jll _
PAR.

VOOR ƒ3500 WERDEN
DIENSTPLICHTIGEN

GEKEURD

» Ch. A. O.

De
enkele'
wort
doen'
S. en
uien vierde persoon
mede eveneens

Enige wekt
mannen aangeho
voor dé keu;
voorspiegelden, dat
ten om hen te doen
kenden Mervoor
en verdienden óp
guldens. Bij het ö;

te Enschede beeft
gearresteerd, die er hun

maakten dienstplichtigen te
iren. Het zijn vader en zoon

Enschede,
hier-

in twee
die
en,

wis-
IJ beré-

bedragen
duizenden

;oeb Week, dat
men met een complot .t» doen heeft, dat
zich al geruimeri tijd met hét doen af-
keuren van dienstplichtigen heeft bezig-
gehouden. Men werkte met valse dok-
tersverklaringen. De arts B. werd eerst
later bij deze praktijken betroldcen.
. De zaak kwam aan bét rbllen, toen

een dienstplichtige, die afgekeurd zou
worden en daarvoor een bedrag van
f 3500 zou betalen, toch "werd goedge-
keurd. Hij had reeds f 17J50 vooruitbe-
taald. Toen de'jouge man, nadat hij was

j goedgekeurd, dit bedrag terugvorderde,
werd hem dit geweigeud. Daarop stelde;

(hij zich met de marechaussee In ver-
j binding. , Het onderzoek wordt voort-
Igezet.

D.P.f1



Notitie voor: B V.
van : D II'

KV'

Betreft: Inlichtingen betr. van DEURSEK.

Naar mij werd medegedeeld zou een zekere van DEURSEN,

conciërge van de R.K.Meisjes H.B.S. te 's-gravenhage, sterk

communistisch georiënteerd zijn, en hulp verlenen aan deser-

terende militairen.

Bron niet te controleren.

's-Gravenhage, 9-l-'48

D II .
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2e Happel.

14 Augustus

Hiermede moge ik U mijn schrijven d.d. 22 Jaroiaxi 1948 «n d.d.
-S$' Juni 1948 In herinnering brengen, waarbij ik U Terzocht mij te
villes, berichten omtrent een zekere 7an Daar aan r dié hxilp zou ver-
lenen aan militairen 4i« «Ulea. deserteren. _ •

let spoedige beantwoording «uit U mij tem zeerste verplichten.

HEÏ DE CEHT1AEB

De Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te
!jLJ-...lLJr A. JLJLMjLm.M.. At

.6.Crabbendam,



B o 27307 . l- - ' ••"" ' *3C

VI. HD.>

28 juni

xxxx.

Sappel.

Hl«rr ede noge Ik Ü roijn schrijven d. d. 22 Januari 1948
no* 27>07 in herinnering brengen, waarbij ik ü verzocht uiij
te willen berichten omtrent hulp aan. deserteurs.

!:©t spoedige beantwoording zult TT mij zeer verplichten»

HET HOOKD TAF Dl C8ITTHAI&
, VEILIOHEIDSBISIST,

' - J nair.ens deaei

De Heer Hoofdeöcordssarls van Politie
te J.G.Crabbendsm.
30 e n H a a g .
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B,

VI. HD.3 O B H S I

Balp aan deserteurs.

Tolgens een mededeling tdt niet te controleren bron son

«tiaöh georiënteerd sl̂ n en hulp Tmrlenon aan
die willen öessrtsron.

Ik moge TJ Terzooken een ondersoek Baar van Deurseix an ö« genoemde
in t« ':.«nii«n doen instellen ea it.il mot hot resultaat in kennis te
«tellen. Bc a0g« hierbij nos opmerken, dat ia sd ju ad i luis tr at ie
ŵt.̂ vaBDdjgrjaa, Velp3«3tra«t 143 alhi«rt die at>oané Is op het

/ * . a»t 3f»om

De Hee*
a deze'

* ** g



. , , , Nieuwe NiedorpA
Lezing van Mr. H. v. Wijk '

over dienstweigering
Dienstweigering, dienstweigerings- •
et, en dienstweigeraars, dat was;

het actuele onderwerp van de heer
,Hein van. Wijk, die hierover, begin

dezer week, een lezing hield in de
bovenhaal van de heer Hees. Br was
veel belangstelling en het zaaltje was
„propvol".

Mr. van Wijk begon met de motie-
ven, welke tot dienstweigering leiden,
uiteen te zetten. Voor de principiële
dienstweigeraars ïs dat, het niet wil-
len dodenU'.Vopr mr. van wiJk is net
ook, het gehoorzamen aan het „on-
zinnig bevel". Spreker aanvaardt niet
het gehate „bevel is bevel". Boven het
bevel staat de persoonlijkheid welke
rekenschap van zijn daden vraagt en
zicjj niet willoos tot moord laat oplei-
den. De dienstplicht in Europa is van-
zelfsprekend zo geworden, dat wij het
ttia>r*-heel gewoon vinden dat de staat
dittgea van ons eist te doen, n.l. op-
leièing tot moordf, in oorlogstijd, welke
in de gewone samenleving tot de
strafbare dingen behoren. Volgens mr.
va^Wijk was de beruchte Amerikaan-
se gangster Al Capone een „zacht lam-
metje" vergeleken bij de moderne
staat. Al Capone schoot „slechts" en-
kfele personen neer, terwijl de atoom-
bom er honderdduizenden tegelijk
vernietigd.

Spreker schetste de toestanden op
dienstweigeraarsgebied voor een X1

jaar geleden. Tijdens de eerste wereld-
oorlog waren hier in Nederland enige
honderden dienstweigeraars. Na deze
oorlog kwam er een stumperig diérist-
weigeringswetje tot stand. Dit in na-
volging van Engeland. Echter in En-
geland is die wet veel juister. Van de
70.000 dienstweigeraars welke de 2e
wereldoorlog opleverde werd 1/3 deel
direct vrijstelling verleend op grond
van hun overtuiging. Het overige ge-
deelte kreeg burgerdienst in de land-
bouw fen de mijnen. Oqk de V.S. had
verschillende van deze „regimenten*'
•welke, volgens spreker, een doorn in
het oog der generaals waren. Canada
leverde in de laatste wereldoorlog
9000 dienstweigeraars op. 7ij allen
kregen liurgerdiensten.

Nu Nederland, aldus mr. van Wijk,
in oorlog is met Indonesië, komt ook
hier de dienstweigering op de voor-
grond.

Reeds 1500 jongens hadden zich tot
spreker gewend oïn> raad. De regering
heeft deze jonge mannen liever niet
in dienst. Met een onverschillig sol-
daat is niets te beginnen.

Als de jongens principieel tegen oor-
log zijn hebben zij bij de herkeuring
veel kans- om afgekeurd te worden of
ze worden buitengewoon dienstplich-
tig zoals vroeger de vrijgelotenen. Zijn
ze lichamelijk kerngezond en worden
ze niet afgekeurd dan kunnen zij een
beroep doen op de dienstweigerings-
wfet. "Worden hun motieven waarom
zij weigeren door de commissie aan-
vfcard dan krijgen zi) burgerdienst én
mogen elke week «air huis enz. Vol-'
gens mr. ^an Wijk. worden de dienst-

i
weigeraars uit geloofsovertuiging eer-
der aangenomen dan de anderen. Uit-'
voerig stond spreker stil over', de mo-
tieven van dienstweigeren en de be-j
handeling daarvan door de commissie!
Ook waren er nog, veel onvolmaakt-
heden in de dienstweigeringswet van
heden, aldus .spreker. ' ,

Na de pauze werderTvéle' vragen tot
dé spreker ges'teld, welke naar genoe-
gen werden beantwoord.



Gewest Amsterdam der Rijkspolitie.
Distriet Alkmaar.
Groep Heerhugowaard.
Poaet Nieuwe Niedorp.

Onderwerp;
Lezing dienstweigering.

Naar aanleiding van een in de Schager Courant
•van Vrijdag 20 Februari 19̂ 8 no. 19837 geplaatst verslag van een
lezing, gehouden door Mr i H.van Wijk, over dienstweigering heb ik,
Pieter Strijder, wachtmeester Ie klasse der rijkspolitie,tevens
onbezoldigd rijksrechercheur,behorende tot opgemeld onderdeel,
de eer U te rapporteren;

Blijkens mij verstrekte gegevens heeft Mr.H»van Wijk op
Maandag 16 Februari 1948 des avonds een lesing gehouden,over
dienstweigering in de voor het publiek toegankelijke localiteit
van de eaféhoudér H «Hees te Nieuwe Niedorp.Deze lezlng,waarvan
een verslag is geplaatst in voormelde Schager Courant,is gegeven
voor de alhier bestaande debat-of diseussieclub,welke los schijnt
te staan van andere verenigingen. Voorzitter is P*8rootes,wonen-
de te Winkel B 1. Bedoeld verslag is samengesteld door ©«Iiodder,
manufacturler,Wonende te Winkel en door hem verstrekt aan de

y j plaatselijke correspondent van de Schager Courant,J*oerver,wonen-
l de te Nieuwe Niêdorp. — ~ ——

Volgens verklaring van de Heer Burgemeester van Nieuwe
Niedorp heeft de betrokken eaféhoudér verzuimd mededeling van
deze bijeenkomst te doen. Hierdoor was het genoemde Burgemeester
niet mogelijk geweest de rijkspolitie op.de hoogte te stellen.
Volgens bekomen inlichtingen is mij gebleken dat het houden van
deze lezing is bekend gemaakt in de Nieuwe Schager Courant van
IJ Februari 19lj.8. V/erdere bekendmaking door aanplakking of anders
zins heeft in de gemeente Nieuwe Niedorp niet plaats gehad,

Bedoelde bijeenkomst was voor het publiek toegankelijk en
is door- ongeveer zestig personen bezocht. Daar het houden van be-
doelde lezing mij niet bekend was is hij niet door de politie
bijgewoond. Pegën de eaféhoudér H.Hees wordt proces-verbaal opge-
maakt terzake het niet mededelen aan de Burgemeester van Nieuwe
Niedorp van bedoelde,in zijn localiteit gehouden,voor het publiek
toegankelijke bijeenkomst» Na bekomen inlichtingen is gebleken
dat voornoemde Mr, J «H «van Wijk woonachtig is te Bennebroek. Ik
voeg hieraan toe dat voormelde P*Grootes voorheen lid van de
R.S,A.P. was.Hij staat bekend als anti-militairist, C•Lodder
voornoemd was voor 19̂ 0 secretaris van de Nederlandse Bond van
Antl-Militairlsten. Bedoelde Schager Courant wordt door mij bij
dit rapport genoegd. -—— ———-—.—..-„—«-.—,_.*.-.

Waarvan door mij is opgemaakt en ondertekend dit rapport
te Nieuwe Niedorp,op 23 Februari 19̂ 8. „—»..-——-...

De wachtmeester voornoemd,
P. Strijder.

Aan dê Heer Groepscommandant
der Rijkspolitie
te Eeerhugowaard»
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District Alkmaar. -
• Afdeling: :.,...rrrr̂ ..

Groep ....HeerhugQsaaEd ^ > -^MRZ-I948-

COMMANDANT

. a»T..D. Geheim Persoonlijk
Bijlagen: Tier* • IQj IPfr A ! ? fci '-'. . löUfiuAU fel
Onderwerp: Rapport An.ti-militairistische vergader ing. / * , ̂ a

OPGaEGO

Hierbij heb ik de eer tlHoog/Ieledelgestrenge

aan te Meden, een door de wachtmeester Ie klasse

der rijkspolitie Heter Strijder te Fieuwe ,Medorp

opgemaakt rapport, terzake een aldaar op Maandag

16 Februari 1948, gehouden anti-militairistische •

Tergadering»

Aangeaaen de rergadering, zonder voorafgaande

openbare bekendmaking is gehouden, is daarbij geen

politie tegenwoordig geweest.

De Omr.Groepscommandant

RIJKSPOLITIE DISTRICT
Commandant.

No. 58 C.V.D. Geheim Persoonlijk.
Gezien,

Sliloo, 3 Maart 1948,
De Officier van Rijkspolitie Ie kl.
Mr. J.P. v.d, Steur.

AAN
^» w-*., »*«**. ̂ %,«--** ^ w T^ In afschrift aan de Heer
de Heer 1Eoft£fc*aa,'de,C.V.D. Procureur Generaal fgd.

te »B- G R A V B K H A Q E . . Dir. van Pol . te Amsterdam,
d.t.v. dea Heer Distr.Commandant der rijkspolitie

te
H E I L O O .

PATRtA-JSM ER8FOO m



B. 50708.

VI. 1

15 Maart e*

G j H £ J

58 C.V*D«
Haart 1948,

C*Jjodder*

Haar aarde iö ing van Uw in margine genoemd sohrijven h«1> ik de
eer 0 t© yers&oekeja mij alsnog in kennis te willen toen stellen met is
personalia» huidige politieke oriëntering en yerder van belang sdjpa,e
gegeveas betref feade G. LODDER, manufactorier t® .winkel» Lod4«ar stelde
«en veralag eaiaeii van een te Üietrwe Nieöorp op 16 ^"br-aari 1948 g«li0ifc
den vergadering» waar Mr «H* v «wijk net vraagstuk dienstweigering

TAK DS CEHTRAUI

Hamen» deze:

Aan de Heer DistrictsooeBaandant
der Rijkspolitie
i at District Alkmaar»
te



IHLICHTIE&BKDIBIJ5T.

R O T T E R D A M .

I.D, Ho. 172.

G^ B H B_ I M . Rotterdam, 10 Maart 1948.

BUREAU B

b
Betreffendei Ongeregeldheden bij keuring

voor militaire dienst.

Met betrekking tot bovenvermeld onderwerp, welker
gegevens uit vr i j betrouwbare bron afkomstig zi jn, wordt U
het volgende bericht.

Op de Hillegommerdijk Uo. 119 te Haarlemmermeer is
woonachtig J", van Leeuwen, landarbeider van beroep. Hij heeft
een groot gezin, waaronder zich een jongen bevindt» die in
verband met zijn leeftijd werd opgeroepen ter keuring voor
militaire dienst KgggxaflocifcgfrfcJLMg: voor de lichting, die het
eerst naar Indonesi'ê zou vertrekken. Van Leeuwen, die dikwijle
in Haarlem komt, omdat hij in de *bonnenhandel" zi t , zou daar
kennis hebben gemaakt met een sergeant, die dienst doet of
deed bij de militaire keuring aldaar en aan wie hij een em
ander, zijn zoon betreffende, zou hebben medegedeeld. Daar
van Leeuwen «s zoon waa opgeroepen ter keuring en deze plaats
zou hebben in Haarlem, gaf bedoelde sergeant, die niet van
naam bekend is, aan van Leeuwen een br ief je mede. Hij , van
Leeuwen, moest dit aan zijn zoon medegeven, als deze zich
ter keuring naar Haarlem zou begeven. Hij moest dan maar naar
hem ( die sergeant) vragen en dan dit br ief je overhandigen.

^~ De sergeant zou dan wel zorgen dat het met de keuring
\_ J in orde kwam. Van Leeuwen deed dit. Zijn zoon echter maakte

van dat br ief je geen gebruik en Tarerd goedgekeurd j ook voor
de dienst in Indonesii . Thuis gekomen, vernam z i jn vader
het resultaat en ook, dat hij van dat briefje geen gebruik
had gemaakt. Van Leeuwen zou hierover toen zeer boos z i jn ge-
worden en had zich daarop zelf naar Haarlem begeven en zich
met bedoelde sergeant in verbinding gesteld. Deze beloofde
nog te doen, wat hij kon. Later ontving van Leeuwen bericht,
dat zijn zoon behoorde bij de "BUITENGEWOON" dienstplichtigen
dus dat zijn zoon niet onder de wapenen behoefde te komen.

Die sergeant zou een en ander, mogelijk met behulp van
anderen, hebben bewerkstelligd.

Verzonden aan* Ho< fd Centrale Veiligheidsdienst te 's-GravehM
ha;,-e.
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'"W. TZ.3.
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.T. Leeuwen*

feetrokwrtïare teïmt werd doos mij liet volgende

vernemen j • ,; v ' . .

Te Haarlemmermeer is aan liet adres Hllleganmerdi Jk No

119 woonachtig J.Y «LttfiUwM. landarbeider van beroep.

Toen sen der zoons van v, leeuwen voor de militaire kern-

ring te Haarlem moest versoki Jnea en daar werd goedgekeurd

VOCHT alle diensten, zou v .Zeeuwen kans gezien neb"ben zijn zoon

als "buitengewoon dienstplichtige" te laten aanwijzen, nadat
i . • .

reeds pogingen door hem in liet werk waren gesteld de keurlnga-

raad te beïnvloeden, vermoedelijk door een bij die raad werk-

zame sergeant 4d ie hieraan wel wilde medewerken.

Ik moge ü verzoeken naar liet bovenstaande een onderzoek

te .willen doen instellen, met de resultaten waarvan ik gaarne

- 20 mogelijk spoedig - in kennis zal worden gesteld*

HET HOOFD VAN

Mamens deze:

3" .G»Gra&beudam «

de Eeer Districtsooimnandant
der Rijkspolitie,
te ,
A M S T S R D A M. •
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HlarblJ moge ik U mijn schrijven d.d. 16 Maart 194-8 no.31068
iïi herinnering brengen, waarbij ik U versocht »1| t* willan iö-
lichtcn omtrent J.van Leeuwen, Tevens moge ik U verwijzen naar

fcï«pijt»n na*B3Jlé 4*d* 20 April We*
liet spoedige beantwoordine «uit tï mij «eer verplichten.

. . ' - . • ' • • • . w® imm t «i ,-ss

De Heer Dl*triot»«omsandant
der Rijkspolitie
fo • : .. . . ,•
AÏE3TERDAJ-.
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QBg«r«g«ldiied«m tol j ..
TOOT a*l.di*H8t

Haar aanleiding Tan H»t g«ir»«ld» in. TJw B*lirli- .
d.d.10 Maart 1940 I,D.No»172, »og* ik ü Y*rzo«3t«B Bij t« «lliaa

bek«nd afik«& van Uw in
van h»t in to st«ll«n ond*rso«k

HST HOOFD TAH 33B CBKTRAIS

Aan d« Heer HoofdooaadBsarifl
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Verschijning anti-sdl. propaganda orgaan,

aandacHt wordt g«nr«stigd op de verschijning van een ta* na
toe onbekend eati-cdlitüirlstiBOh propaganda orgaan met uiterst llafca*
In» lag* genaamd *"De Wt^«a» n»dern. / ' • . • • • ' ' '

De redactie en adialnistratle van opgemeld orgaan, zou
aam net adres -^ageletraat. "59^ te *s-GraTealiae8 * ' • > -

ïk BJO©« U ver&oèfccn mij » ao isogelijk spoedig'- omt^emt dit
en bovenvens«H adres te. willen doen

HET

Aan d» H»«r Hoofdoonmlsaarl»
T

R A TI g H A G E.
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30.MR.Z.1343
R O T T E R D A M A

I.D. Bb. 228.
Rotterdam, 25 Maart 1948.

G S H S I M * gUREAU
ffc

Kort verslag van een besloten vergadering
van anti-militairisten, gehouden op WcTensdag 17 Maart 1948

( te 20 uur, ten huize van van Rhi.ln. la r lus Adrianus, ge-
boren 31-7-1923 te Rotterdam, hier wonende Doezastraat 8b. •

Aanwezig 15 mannen en 2 vrouwen.

van Rhi.ln. M.A., voornoemd, opent te ruim
20 uur de vergadering met een woord van welkom en zegt,
dat deze samenkomst ten doel heeft een onderling contact
te leggen tussen pacifistische en ^nti-militairiatische
persgpnen van verschillende levensopvatting, teneinde de
vraagstukken op dit gebied met elkaar te bespreken.

i Jongkind, Al» wonende te Aalsmeer, Spoor-
laan 5, zegt dat er circa 1200 dienstweigeraars in Neder-
land zijn, t.w. 40^ erkende en 60^ niet erkende, waarbij
is inbegrepen een kleine groep deserteurs, hoofdzakelijk
behorende tot de groep Indi'é. Deze laatsten is een ver-
blijf in Schoonhoven aangewezen, terwijl de erkende in
Zutphen vertoeven. Een gedeelte loopt nog vr i j en moet
wachten tot hun zaak vpor de Krijgsraad wordt behandeld,
ofwel dat zij psychisch zullen worden onderzocht.

Spr. behandelt voorts het financiële ge-
deelte o „a. wat de vrouw van een dienstweigeraar krijgt
uitgekeerd. Spr. zegt, dat de meestaa dienstweigeren:-;:;
omdat zij angst voor de dood hebben en daarom een ander
niet willen doden. In de regel hebben deze een standvas-
tig karakter. Vervolgens geeft spr. enige voorbeelden van
vragen welke door de commissie aan dienstweigeraars en
deserteurs worden gesteld, b.v. Sr wordt gevraagd, "wat
zou je doen als je met je meisje op een landweg loopt en
zij wordt plotseling door een kerel aangevallen." Wanneer
de dienstweigeraar nu antwoordt "Ik zou hem zien te over-
meesteren en hem op de één of andere manier een klap geven
dat hij buiten gevecht is gesteld," wordt aangenomen dat
de dienstweigeraar goed bij z i jn verstand is. Hij kan gaan
en is spoedig vrij. Een twijfelaar die niet gauw genoeg
antwoord geef t , moet sian psychisch worden onderzocht»
Deze laatsten hebben meestal de angst van de oorlog nog
bij zich. Sen andere vraag: "Je zus wordt voor je ogen
verkracht.* De s t andv as tig e-antwoordt» "Ik schiet hem
dood," de twijfelaar, "Ik ga voor mijn zus staan/* Spr.
zegt dat het ook verschillende malen gebeurt, dat op de
vragen wordt geantwoord» "Ik weet het niet," wat toch
wel getuigt van een weinig principi'êle houding. In dienst-
weigeraarskringen heeft, volgens spreker, de Krijgsraad
te Rotterdam een slechte naam. Spr. zegt vervolgens, dat
het nu de bedoeling is dat verschillende personen zich
zullen beschikbaar stellen voor de verkoop van bonnen voor
steunverlening aan dienstweigeraars.

-Deze-
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Deze bonnen kunnen worden gafcHveriocht op het werk en in ver-
gaderingen van bevriende organisatie1 s als «De Vlam", "Vrij
Nederland", De Dageraad", maar moet een enigfeins heimelijk
karakter dragen, daar wij vele tegenstandera hebben<,

Spr. zegt in Aalsmeer I1!. 1000,— per week steun te
ontvangen en dat in de provincie Groningen het hardst wordt
gewerkt.

l Juffr. v. Ree, nadsre personalia nog niet bekend,
— 'zegt een bekeuring van de politie te hebbe,n gehad omdat zij

in café's met steunbonnen had gewerkt.
Jongkind, A., voornoemd, antwoordt, dat zij dan an-

ders moet werken, want ook de politie moet haar plicht doen.
Ben de r a anw e z ig e n vraagt wat zijn zoon, (die reeds

/"en l dag in werkelijken dienst was geweest,/tevens op de samenkoms1
aanwezig waa) moest doen.

,/ 4 Jongkind, A., voornoemd, antwoordt, dat deze jonge-
v ' man zich eerst weer bij zijn onderdeel melden en z i jn bezwaren

op schrift moet stellen en dan drie getuigen zal moeten op-
zoeken.

* Bedeaux, Jan, geboren 5-1-1877 te Leerdam, van be-
^ «roep huisschilder, hier wonende Polderlaan 29b, vraagt hoe het

komt 'dat de bonnen zo lang wegblijven.
Jongkind, voornoemd, antwoordt, dat de penningmees-

K | ter Ie Maitre, Michiel Mcolaas, (schuilnaam Damman) geboren ?
wonende te Amsterdam, Ie van Swindenstraat 53, een goed karak-
ter heeft , doch geen hart voor de zaak toont»

^ | de Jong, Teunis, geboren 89-1-1883 te Kralingen,
'havenarbeider, hier wonende Sgstraat 15a, vraagt of Jongkind

een verzoek wil richten tot het bestuur der "Vrijdenkersver-
eniging De Dageraad", Afdeling Rotterdam, om in de vergade-
ringen dier vereniging steunbonnen te mogen verkopen, hetgeen
wordt toegezegd.

Jongkind, A, voornoemd, spreekt tot slot een opwek-
kend woord en zegt, dat "wij" actief moeten zijn en niet doen

y" zoals godsdienstige mensen, die uit sleur naar de kerk gaan.
Spr. zegt, gaarne bereid te z i jn alle gewenste inlichtingen
betreffende dienstweigering mondeling zowel schriftelijk te
verstrekken,

van Rhijn,M.A* voornoemd, dankt de inleider voor
zijn woorden en deelt nog mede, dat eens .per maand te zijnen
huize een bijeenkomst plaats vindt van anti-militairistische
jongens, waarbij hoofdzakelijk de propaganda wordt besproken
en sluit vervolgens'de vergadering.

VERZONDEN AAN:
HOOfD CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat 68 te 's- GR.&TENHAGE.



> A F S C H R I F T

ALGEMBHB JONGEREN VHEDB3ACTIB - PROVINCIE ZUID-HOLLAHD.
Secr. M.A. v. Rhijn Doezastraat 8b Rotterdam.

Aan allen, waarvan wij verwachten» dat zij belangstel-
len in ons werk,

Aan het begin van 1946 werden aanvankelijk geheel onafhanBelijk van
elkaar verschillende initiatieven genomen teneinde te komen tot
onderling contact tussen pacifistische resp. ant i-militair istische
jongeren.
Contact» niet om in de warmte van eigen kring beschutting te
zoeken tegen e en "andersdenkende omgeving", doch om door het
uitwisselen van gedachten te komen tot een verbreding van de basis,
waarop onze overtuiging is, of nog zal worden gegrondvest.
Contact, om door gemeenschappelijke studie te komen tot
inzicht in de problemen van mens en maatschappij, teneinde
daardoor de werkelijke oorzaken van de oorlog te leren onder-

x kenne».
\, ook om op deze wijze een mogelijkheid te scheppen tot

gemeenschappelijk optreden naar buiten, op welke wijze dan ook,
doch waar mofeelijk in positieven zin.
In de loop van het jaar werden vele contacten gelegd en op een
op 2/3 November te Zwollerkerspel gehouden conferentie werd
als geheel onafhankelijke werkgroep van de A.N.V.A. de
Algemene Jongeren Vredesaotie opgericht» *Algemene" niet alleen
omdat ze reeds personen van de meest uiteenlopende overtuigingen
onder haar leden telde (Katholieken, Orthodox Christelijken, onkerke-
lijken, Quakers) doch vooral omdat gestreefd zal worden naar die
"botsing der meningen", waarvan het spreekwoord zegt, dat zij
de waarheid voortbrengt.
Beginsel en doel; De Werkgroep gaat uit van het beginsel, dat
contact geboden is tussen de jongeren, die instemmen met
Art. I der statuten van de Algemene Vredesac t ie, hetwelk luiftt»
De Stichting A.NV7.A* wil allen verenigen, die de oorlog als een
internationale misdaad veroordelen en die erkennen, dat hieruit
de plicht voortvloeit te streven naar een op gerechtigheidgerichte
wereldorde, waarin oorlog zal zijn uitgesloten.

V De werkgroep stelt zich verder ten doel; het bevorderen van een
bewuste levenshouding, welke noodzakelijk is, om de ware oorzaken
en de aard van de oorlog te onderkennen en positieve vredesarbeid
mogelijk te maken.
Tot nu toe hebben zich afdelingen gevormd te Amsterdam, Leeuwarden,
Groningen, Den Haag JVeendendaalkade 139) Rotterdam (Doezastraat

• 8b) Het landelijk correspondentie adres is Prins Hendriklaan 16,
Bilthoven.

..afknippen. .9.1 .p»....

Ondergetekende».
Straat en huisnr .te
geeft zich op als lid , . _ „ .
wenst nadere inlichtingen over ae A'J'V'A«

Handtekening,
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-ijlagen: geen.
-nderroerp: Terschijning anti-mil.

prop. orgaan.

f s-Gravenhage , 16 M

D
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Ik moge hierbij, wellicht ten overvloede, UT? aandacht
Tragen voor de verschijning van een tot nu toe onbekend anti-mili
tairistisch propaganda orgaan met uiterst linkse inslag, genaamd
"DE \7APENS NEDER".

De redactie en administratie van opgeneld orgaan, be-
vindt aich aan de ITagelstraat 39 te rs-G-ravenhage.

Typ. GK.
Coll. L

/f'

HET HOOffij SECTIE G 3 B.
De Luitenant-Kolonel,

Hoofd C. V. D.,
Javastraat 68,
* s-Gravenhage . -

M. P, Kokje.
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R O T T E R D A M

I.D. No.228.

G, B H E I ffl

Ro 11erdam,

J50.MRZ.t948

1 BUREAU

Ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D,
ïTo. 228 d.d. 25-3-1948 wordt bericht , dat de juiste
personalia van de daarin genoemde "Juffr. v « Ree"
luiden»

van Reenen, Alida Geertruida, geboren
5-2-1888 te Amsterdam, huishoudster, hier wonende
Gerrit v .d . Lindestraat 80a.

Verzonden a an»
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68 te 's- Gravenhage.



23 Haart 8.

VI. TZ.3

antl-ïü5.1. p^opaganüa orgaan.

/ Mijn aandaent wordt gevestigd op de versohi^nlng tma eea t«| a*
toe onbekend anti-ssdlitGiriBtlsotx propaganda orgaan met uiterst
inslag» genaamd *»D0 Wapens lisdor1** ,

-Dn redactie ea administratie van ©pgemeld enrgaan, sou ziok
oen aan &«t eüree ï'agelstrfiat 39 te *s«Gravènliag@.

'Ik sog© ü T€üP4otókea 3ai,3 -.20 at&g^iijlc s-|>c«ïdi«
en bovenvermeld adres te willen doen inliehten.

A»n de Heer Roofdccomnissaris
('' ^©111̂ «t
t,. . • • .. J.G.Qrabfcendaa.'
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BUREAU i

G 3 H 3 I M.
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In deze gemeente wordt gecolporteerd door
de Vrije Socialisten Vereniging:

jo hannes Joseph VAI'I SER VEN., geboren te Delft, 17 ïïo-
vember 1909, "van" '"ber'ö e p' "metselaar, wonende Boerhavestraat 6
alhier, met een blad, genaamd: "De_J?apens lleder"^

Bedoeld blad heeft een fel 'anTI -mTI l't'Sr" Y"5'1 ï"s*c hè inhoud.
De redacteur van het blad is genaamd:

Dirk VA!? IvOEST, geboren te 's-Gravenhage , 5 Hei 1873,
van ber oe p s "t'of f e er a er , wonende Fagelstraat 39 alhier.

Van Koert is reeds" jarenlang secretaris van de afdeling
's-aravenhage van de Vrije Socialiatjjfr Vereniging (V. S. V.)
en hij .̂ taat als fel anti-milit^$ÊrfcHbekend.

I-loe%el uit de inhoud vanJÉfet artikel "Halve eeuv/ Vrije
Socialist "^ondertekend me:Mi|̂ iaam A. JAITSEH, voorkomend in
het blad "D<F̂ ||ije S oei al isMŝ  van 20 Haart 1948, de -conclu-
sie kan \vorden%etxoklajyi, dat de verschijning van "De Wapens
Ne der" aan G_.RIJj|ljtariet welgevallig is, wordt dezerzijds
echter veroudeiü Ler^^'dat het blad is gedrukt op dezelfde
persen als waarop "De Vrije Socialist" wordt gedrukt.

De volgende personen maken o. a. deel uit van de., commis-
sie van uitgave:
l. Jan BAKKER, geboren te Weststellingwerf, 24 November
189'V'van beroep controleur G. G, B., wonende Van den Bergh-
straat 53 alhier;

Adriaan BR3DDEIS, geiooren te 's-Gravenhage, 22 Seotem-
ter lyöy, van beroep bloemist, wonende en zaakdoende Koning-
straat 461 alhier.

Ben exemplaar van het blad "De Wapens rleder" gaat hier-
bij.

Verzonden op 24 Haart 1948,
aan: C.V.D.

O
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UIT DE INHOl ö :*
Algehele Vernietiging of Proletarische strijd.

- Waar 't Nationale inkomen aan, verspild wordt
15.000.000.
Bedenkelijke Voorlichting.
Binnen- en Buiten' Varia
't Geeft jpimers toch aiet

Neder
.QE WAPENS NEDEB.

. Anti.-MiHtaris'tiseh Propaganda-Orgaan.

Adres Redactie en Administratie:
_ FAGËLSÏRAAT 39, DEN HAAG,

Kólpertageprirü 10 cent per nummer.
Abonnementen op aanvraag.

Ee» Ble«we o«rlof /

wordt voorbereid.

r
Wie gedacht had, dat het huidige geslacht wel

voor goed van de oórtogswaan aou zijn genezen, na
de verschrikkelijke jaren die achter ons liggen, zal
zo zoetjes aan wel tot de overtuiging zijn gekomen,
d*t een nieuwe wereldoorlog binnen afzienbare tijd
gans niet denkbeeldig is. De persberichten worden
met de dag verontrustender. Alleiwege houdt men
met de mogelijkheid van een nieuwe oorlog terdege
rekening en wordt het oorlogsapparaat met de
nieuwste snufjes op het gebied der mass^-verwor-
ding en vernieling op grote schaal, regelmatig ver-
der toegerust. «

Ook de psychologische voprbtreidiht Blijft niet
achterwege, en hel laat zich aanzien, dat- wederom
dé gehele soc. arbeidersbeweging v uitgezonderd de
libertair gericihte groepen, zich ter ener-"of anderer
.zijde achter de zich reeds aftekenende Statengroe-
pen zullen stellen en wederom hun lijf en goed voor
een fictie zullen opofferen. Wederom, in een tijds-
bestek van enkele tientallen jaren, dreigt zich eet
noodlot te voltrekken, mede tengevolge van de grote

der autoritair inopttAÏHp tnc or-h K^worfT-..*.

Aan de'Anti-Militaristen van Nederland.
BIJ DE VBBSfHIJ.NINC VAN HET

EERSTE NUMIjjbll 1>ER W}. N.

Hierbij Heden wij U een flieuw anti-mll. propa-
gandablad aan, onder eenj oude, welbskende naam.

Een naam, die in 1940 helaas door het oorlogs-
rumoer werd overstemd, en die na 1945 nog slechts
aarzelend wnr.cfc uitgesproken5.

Da£ deze naam, welke tege!rjkerti|d een leuze in-
houdt, opnieuw in Nederland en ook daarbuiten,
weerklinkt; l Dat deze aaam dnorririEge m "(Je tarten
der onverschilligen. en lanjufeoedigen, die gelaten
gedogen, dat een nieuwe oorlog wondt voorbereid!

• Dat deze naam gaat knagelS aan het geweten: der
fatallsten en hun met nieuiielhoop beziele I

Dat deze naam doorkünke, iot de harten der vet-
dwQisdeii, diej-menen; dat'-Vnjtteid 'éö Wede »lecht»;

door dwang én geweld kan wordeti verkregen!

Dat de naam : ,,De Wapens. Neder" afle oorlogs-
gerucht overstëmme en dat deze leuze dé lijfspreuk,
worde van elke wereldburger ! v

Wij allen hebben, de oorlog in al z'n verschrikking
meegemaakt, en ervaren welke de gevolgen zijn,

Nietl alleen nog het verlies aan mensenlevens, wa;t
erg, heel erg i®, ook niet alleen het' verlies aan ma-
terieel- en cultuurbezit, maar vooral het verlies aan
morele- en zedelijke waapdsn, welk laatste in zich
sluit, dat mel1 gemakkelijker nog dan voorheen,"*<je
mensheid in een nieuwe oorlog zal kunnen jagen.
- Geestverwanten, alom in 'het land, wjj verzoeken

U dringend, dit nieuwe propagandamiddel aan te
grijpen, de mensheid iot bezinning te stemmen.
Mkakt, dat we de oplaa'g 'kunnen vergroten en in
ander opjzichf 'het blad kunnen .verbeteren.

Werkt mét het blad ! l ! ' '
' " . ' • " • * -

, HET COMlTé j VAN UJTGAVEL

Algehele vernietiging •
•» *

of Proletarlsehe strijd.



•'•• dg verschrikkelijke jaren die achter ons liggen, zal
zo zoetjes 'aan we' tot de overtuiging zijn gekomen,
dat een nieuwe wereldoorlog binnen afzienbare tijd
gans niet denkbeeldig is. De persberichten worden
met de dag verontrustender. Alleiwege houdt men
met de mogelijkheid van een nieuwe oorlog terdege
rekening en wórdt het oorlogsapparaat met de
nieuwste snufjes op het gebied der massa-verwor-
ding «n vernieling op gfote schaal, regelmatig ver-
der toegerust. «

Oük de psychologische voorbereiding* blijft niet
achterweg^, en hel laat zich aanzien, dat wederom
de gehele soc. arbeidersbeweging ( uitgezonderd de.
libertair gerichte groepen, zich ter ener'óf anderer
.zijde achter de zich reeds aftekenende Stsatengroe-
pen zullen -stellen en wederom hun lijf en goed voor
eea fictie zullen opofferen. Wederom, in een tijds-
bestek Van enkele tientallen jaren, dreigt zich een
noodlot te voltrekken, mede tengevolge van de grote
dwaling der autoritair ingestelde soc. arb. beweging,
dat nten vergat? in te 'zien, 'dat h«f socialisme inter-'
nationaal moest zijn, en integendeel aan hun be-
wegingen een nationale ideologie ten grondslag
legde.

Op één punt zijn we gevorderd We behoeven niet
. meer te waarschuwen, dat de soc arb. beweging de

aorlog niet zal pogen té verhinderen. Niemand die
hieraan nog ernstig geloof schenkt.

Maar er is een nieuw en zeer gevaarlijk element-
voor in de-plaats getreden.

Zag men enkele jaren, terug de oorlog riog uilslui-
• ténd als een weliswaar onafwendbare zaak, maar

toch als een kapitalistisch belang, than» ziet men in
dé oorlog een bevrijdend element en het feit, dat
de sociale toestanden nog veel ellendiger zijn,
dan in de crisisjaren tijden» de voor-oorlogse pe-
riode, en er van vrijheid nog minder sprake is, on-
dank," het fascisme officieel is 'verslagen, vermag
deze jammerlijke en noodlottige inzichten niet te
verdringen. Er ligt voor de revolutionnaire anti-
militaristen en de gehele libertaire beweging Inter-
nationaal een urgente taak weggelegd.

Van haar activiteit zal h'et aifihangen, of een dus-
danige invloed kan worden uitgeoefend', dat de stem-
ming Omslaat. ,

Maaf laat men dan ook niet dralen, en al'es in
hef werk stellen een anti-mil. activiteit te om-
wikkelen.

Sneciaal dient hierbij gewezen te worden op de
. . zelfactie van het individu. Op de grote waarde die

.gelegen is in Het £eit, dat de mens zichzelf althans,-
niet schuldig maakt aan de voorbereiding van de
oorlog, door in de oorlogsindustrie te werken, of na
te laten een anti-mil, gezindheid te helpen kweken.

' De tijd'dringt. Anti-militaristen kent uw taak ! ,

J. B.

rumoer werd overstemd, eikdie na 1945 nog slecht»
aarzelend wordt uitgesprokraf.

Dat deze naam, welke tegelijkertijd een leuze in-
ïioudt, opnieü>w ïn Nederland en ook daarbuiten,
weerklinke ! Dat deze naam doordiinge in de harten
der onverschiUigen, en lanifmoedigen, die gelaten
gedogen, dat een nieuwe uorfcg wondt voorbereid!

Dat deze naam gaat knagen aan het geweten der
fatalisten en bun met nieu^ hoop beziele !

Dat deze naam doorklinke, jpt de harten der vei-
dwiisden, die menen; tfart™ïfiijb8id'en Vrede «leehla
door dwang en geweld kan worden verkregen I

teriëel- en cultuurbezit, maar vooral het verlies aan
morele- en zedelijke waarden, welk laatste in zich
sluit, da| men gemakkelijker nog dan. voorheen, de
mensheid in -een nieuwe oorlog zal kunnen jagen.
- Geestverwanten, alom in bet land, wj; verzoeken

U dringend, dit nieuwe propagandamiddel aan te
.grijpen, de mensheid tot bezinnirg te stemmen.
Maakt, dat we de oplaag 'kunnen vergroten en in
ander opzicht het blad kunnen verbeteren.

Werkt mét het blad l! !

, . HET COiilTé |VAN tflTGAVE.

Algehele vernietiging a •
of Proletarische strijd.

. - ALTERNATIEF IS NIET DEMOCRATIE
OF BOLSJEWISME. — SLECHTS DE
ARBEIDERSKLASSE KAN DE MENS-
HEID REDDEN. —'STRIJD TEGEN DE
OORLOG KAN DE MENSHEID HEDr

DEN. — STRIJD TEGEN DE OORLOG
MOET GEPAARD GAAN MET STRIJD
TEGEN HET KAPITALISME.

Toen op 11 Noivember 1918 du kanonnen zwe-
gen, kwam er ten einde aan de eerste impe-
rialistische^ ^orlog. Datv-ii zeggen: op :de

•slagvelden. Adhtet- „e schermeö, . an de internatio-
nale politiek werd hij zonder onderbreking voort-
gezet. Noch op de dag van de wapenstilstand, noch
op de dag dat de „vrede" van iVei&gilles werd ge-
tekend!, begon een nieuwe periode in de geschiedenis.
En ook op de eerste Augustus 1914 was dat niet
het geval. De verbitterde strijd tussen -ffe grote mo-
gendheden was reeds, jaren daarvóór begonnen^ en
hield niet op toert dé wapens rustten. Tussen 1914 en
1918 werd hij slechts met andere middelen gevoerd.

Toen het misdadig bloedvergieten en de moord op
ontelbare jonge mensen op 11 November 1918 op-
hLeld, werd dit niet terstond begrepen. M«n haalde
verlicht adem en, meende, dat men uit een boze
droom was orit waakt. Men besefte niet, dat men
tussen 1914 en 1918 de bittere • werkelijkJmd had
aanschouwd en dat de tijd die aanbrak slechts een
droom was. , (. , (t^

Deze droom duura"e tot 1939. Men -bedwelmde'
zichzelf en anderen met leuzen als Internationale
Justitie, Pan-Europa en ontwapening. Men droomde-
vari het zefbeschikkingsrecht der naties en van
vrede. Men beleefde de wittebroodsweken van • de
,,Volkenbond" en het <was alles rozegeur en mane-
schijn. Had men niet oorlog gevoerd onl een eind
aan alle oorlogen te maken?

In werkelijkheid had men slechts illusies. De'
illusie, dat de schijnwelvaart der na-oorlogsjaren
voort zou duren. De iBuiste, dat er overwinnaars en,_
overwonnenen waren. De illusie, dat Briand en Strese-
manh de betrekkingen tussen Fiankiijk en Duits-
land zouden kunnen verbeteren. De illusie, dat het
verdrag van Locarno of het Kellog-pact een betere
toekomst waarborgde. De illusie tenslotte, dat men
van de slachting iets had geleerd. De illusie, dat er
nooit' meer oorlog zou komen.

„Nooit meer oorlog!" Dat was de kreet die aa 1918
uit alle gemartelde landen van Èuiopa opsteeg. Hét
was niet alleen, een leuze, maar pok een program.
Dat echter onuitvoerbaar bleek, zolang miUioeneu
alleen maar van vrede droomden, zonder te zien,
dat de oorlog in het verborgene nog altijd voort-
woedde .

I n de twee en een half jaar die zijn verstreken
sedert de militaire ineenstorting van Hitler's

" Derde Rijk heeft men. de lenze ,, Nooit meer.
Oorlog!" niet of nauwelijks vernomen. Het militaris-
me is niet het zjirarte schaap; geworden, Van verzet

"Van enige betekenis er tegen is geen sprake. Anti-
oorlogsleuzen wekken vrijwel géén belangstelling.
Allerwege houdt men zich slechts bezig met d»
vraag of de derde'wereldoorlog spoedig uit zal bre-
ken of dat hij nog «ven op zich zal laten wachtein.

Br 'zijn er, die beweren dat dit de natuurlijke
reactie is na de illusies, van destijds. Overdreven op-
timisme, zo zeggen zij, is, na ee'n grote desillusie,
gevolgd door een even overdreven pessimisme.
Wijst men op het mislukken der conferenties, op
de «panning in de internationale betrekkingen, op
de verkoeling tussen de bondgenoten, op de groeien-
de-tegenstelling tussen Rusland,en Amerika, dan
antwoorden zij dat men zich. door dit alles niet moet



laten verontrusten en dat de volken geen ooriofc
wensen.

Ëddy Gilmore, een Amerikaans journalist, Kus-
sisch correspondent van Associated Press, publi7
ceerde enige tjjd geleden een artikel, waarin hij
schreef: „Zo.zeker als de klok van het Kremlin een
wijzerplaat Jieeft en Jozef Stalin een snor, zo zeker
willen de Kussen geen oorlog, me'.' wie dan ook."
Anderen zeggen weer, dat de. Amerikanen zo'n af-
keer hebben van iedere poging een andere staat met

Xgewëld te onderdrukken, dat zij nooit «en oorlog
zuilen beginnen, evenmin- als de Engelsen.

Maar Ëddy Gilmore en al die anderen hebben op
' deze wijze de zaak volkomen: verkeerd gesteld. De

grote meerderheid van de nfensen, in welk land^aok,
ineeft nog nooit oorlog gewild In 1914 niet, in 1939
niet en nu evenmin. De oorlogen zijn 'desondanks
toch uitgebroken. Dit komt, omdat zjj niet een ge-
volg zijn van de ooriogszuchtigheid van bepaalde
stalen, maar een m a a U c h a p p e l ij k e oorzaak
hebben: het imperialisme van het kapitalisme. Daar-
om zullen de oorlogen blijven uitbreken, zolang het
kapitalisme de heersende produrfftwijze is. Daarom
heeft strijd tegen de oorlog slechts dan zin, wanneer
hij gepaard gaat mét de strijd tegen het imperialis-
me, vóór een vrij-communisti'scihe samenleving.

* * *»
* -ff ijn zij, die zich afvragen wanneer lie derde we-

ÊJA reldoorlog uit zal breken realisten, die zich
hiervan rekenschap geven? In geen enkel op-

zicht. In.doorsnee verwachten zij een nieuw inter-
nationaal conflict niet op grond1- van de tegenstrq-
digfoedien en de chaos die het kapitalisme produ-
ceert. In hun ogen zal de nieuwe catastrofe'het ge-
volg zijil 'van agressie*.In het gunstigste geval zullen
bepaalde oorlogszuchtige 'staten zó provocerend op-
treden, dat men jn het belang van aller veiligheid
aan hun politiek een halt zal mopten toeroepen. In
het ongunstigste geval zullen zij op «en kwade dag
<te vredelievende Tanden overvallen Het laatste kan

_ men ^lechts voorkomen door zich op het eerste vöor

. te bereiden. Maar ook ia dat 'geval is een geweldda-
dige botsing onvermijdelijk. Een samenleving waar
de oorlog is uitgebannen, blijft in verre nevelen ge-
huld, zolang er sprake is van aanvallers en aau-
gevallenen. De geschiedenis zal zich herhalen, zoals
zjj^ zipn in lyaa herhaalde. ...

In werkelijkheid waren er noch in 1939, nóih in
U»H aanvïllers'of aangevallenen. Wat zich herhaal;
is nset de agressie, maar. het streven zijn1 tegenstan-
der, hetzij achteraf, hetzij bij voorbaat, als aanvaller'
te dorfdverven. Dat dit succes heeft, bewijst, dat de
wereld nog altijd niet uit de droom over zichzelf is

. gewekt.
Men zei dat de eerste wereldbrand ontstond om-

dat Ooslenrijk Servië aanviel en Duitsland België

de scnaduiw van deze derde wereldoorlog leeft. Nu
is het niet langer de tegenstelling tussen fascisme
en democratie waarover men spreekt, maar nu is 'het
de kloof tussen democratie en fTolsjewisme. Jozef
Stalin heeft de plaats van Hitler en Mussolini inge-
' nomen. Hij is de grote zondebok gewiorcfen voor hè!
Westen, zoals Truman, Byines en Marshall de grote
zondebokken zijn in d& ogen van de Russen.

Maar Ua het dr- ̂  zich vooc. 'e derde' maal veÖ-
trekjt, dan «d metf rfiederom die V^iMfc moeten zoe-
ken in de kapitalistische ontwikkeling m beide
landen en in «Ie wereld, in het iraperiafiame tam
be iden en niet in het RoMisdie- of Amerikaanse
imperialisme alléén,

* * *

A ls Ihet drama izich voltrekt. Maar zal het zo-
ver komen? Slechts politieke struisvogels'
zullen op deze: vraag een geruststellend ant-

woord durven geven. Ieder ander zullen de gebeur-'
;eiüssen inde wereld met de grootste zorg vervallen.
Henry Wallace de vroegere vice-presidettt va*n de
verenigde Staten, schreef onlang; : ,,Het jaar in,
jaar uit besteden van ontzaglijke sommen aan mili-
taire proefnemingen op allerlei gebied, beschouw ft
als een-sterke aattwijlzing, dat we weer op een oor-
log aansturen. Al* wij slechts vredelievende bedoe-
1 ngen hebben, 4 -*en we oiet ' een ^n^ maken
Lian het verspillen van honderden milHoenen- aan
aloombontmen, chemische- en bacteriologische
strijdmiddelen en raketb^mmen, die iedere 'stad ter
wereld in een oogwenk kunnen verw nesten." ïlenry
Wallace staat met deze meniffg niet alleen en er
z'.'u meer aanwijzingen, dan die welke hijjiier noemt.

Opnieuw stuurt de weiel'd op' een oorlog aan. Is
hij onvermijdelijk? Het antwoord luidt ontkennend,

want de overtuiging, dat hij de normale vrucht i*
van kapitalisme en imperialisme, heeft niets gemeen
Wt fatalisme. Een nieuwe massaslachting kan vóór-
komen worden, de wereld ken gered worden van
het gruwelijk einde dat haar bedreigt. Maar alleen
door de gezamenlijke inspanning van de arbeider»
van alle landen, die met elkaar hot kapitalisme om
ver kunnen werpen, dat de mensheid naar de af-
grond voert. —

Het alternatief waarvoor w ij (heden ten dage staan,
is niet- democratie of bolsjewisme, maar algehele
vernietiging of proletarische strijd. En krachtens de
natuur der dingen* kan deze proletarische strijd
slechts tegen het kapitalisme erf tegen I h e t im-
perialisme gericht zijn en niet, tejten het Russische
imperialisme of het Amerikaanse. Want1 elk impe-
rialisme is voor het "proletariaat even gevaarlijk en
elk kapitalisme is de vijand wasn- de arbeiderskla'sse.
Het Amerikaanse proletariaat, dat voor zijn bour-

'geoisie op de slagvelden van Europa de kastanjes
uit het vuur göhaald heeft en als^Tieloning thans
onder hét juk van nieuwe knevelwetten zucht kan
er van meepraten.

Sk'öhts ik handen' van de arbeidersklasse ligt dé
reddfing van Europa en de wereld. Want hij, die da-
gelijks aan den lijve de gevolgen van de kapitalis-
tische concurrentiestrijd gevoelt, zal het grondigst
tot het besef geraken, dat strijd! het wezen van
de huidige productiewijze is- en dit de zogenaamde
vrede onder dit stelsel slechts een zinsbegoochaling
is of een illusie. En aan illusies hebben wij juist
thans minder'dan- ooit behoefte. Want'de tijd i* kort
en wie zicïh aan dromen overgteft zal bitter ont-
waken.

CAJO BKENDEL.

Waer het Nationale inkomen

aan verspild wordt.
Reeds vóór de grote wefeldslachtlng werden hier

in dit kleine landje fantastische sommen geld uit-
gegeven, voor hel militaire geweld. De kleine kikker
had zich ge*weldig oj>Èéblazen en het resültaai^was
dat Nederland in .vier dagen tijd capituleerde. Niet
alleen het geld dat weggesmeten was in een tijd dat
de grote massa letterlijk hongerds, maar bovendien
aan duizende jonge pannen het leiven kostte en
steden en dorpen in puinhopen herschiep.

HongW en ellende, genadeloze bombardementen
deden- hun intrede. Men kan nu wel pers en radio
nawauwelen, dat de Duitsers de oorzaak waren, fe^t
blijffl dat overal in de wereld alleen het militaire

zijn en daarbij de vele families die in
npeld zjjn, doet de legerleiding grijpen

Intussen gaat alles voor-het militarisme niet op
rolletjes. Principiële dienstweigeraars, mokkende
jtonge kerels-, zwartgallige berichten van heli, die

" daar reeds zij
rouw gedomp
naar démagogi'sche propaganda, die ivoor het ex-

. Hitlersysteem niet onderdoet. Het Duitse leger i»
verslagen, maar de Duitse geest heerst alom.

kimiddels traineert de ,fzaak'' nog1 siteeds-. Sommen
geld worden weggesmeten aan ministeriële reizen en
conferenties en het laat zich aanzien, dat de grot*
trusts en de diverse belanghebbende maatschappijen
htm -wins Objecten voor een belangrijk deel veilig
zullen wpipn ia stellen



aan hun politiek een halt zal moeten toeroepen. In
het ongunstigste geval zullen zij op een kwade dag
d-e vredelievende landen overvallen Het laatste kan
men ,slechts voorkomen door zich op het eerste voor

te bereiden. Maar ook in dat geval is een geweldda-
dige botsing onvermijdelijk. Een, samenleving waai
de oorlog is uitgebannen, blijft in verre nevelen ge-
huld, zolang er sprake is van aanvallers en aai».
gevallenen. De geschiedenis zal zich herhalen, zoals
zii zu;n m laay Herhaalde....

'In werkelijkheid waren er noch in 1939, nóih in
1914 aanvallers 'of aangevallenen. Wat zich herhaalt
is niet de agressie, maar liet streven zijn tegenstan-
der, hetzij achteraf, hetzij bij voorbaat, als aanvaller
te doc*dverven. Dat dit succes :heeft, bewijst, dat de
wereld nog altijd niet uit de droom over zichzelf is
gewekt.

Men zei dit de eerste wereldbrand ontstond om-
dat Oostenrijk Servië aanviel en Quitsland België
binnenrukte. Hel heette, dat de oorlog van 1914 uit-
ging van de semi-feodale rijken in Centraal Europa.
Men deed het voorkomen of de bloedige worsteling
een strijd voor de vrijheid was, een oorlog om de
maatschappij té democratiseren. Hetzelfde liedje
zong men in 1939. Men'sprak ovor fascisme en de-
mocratie, zoals men destijds over democratie en
feodalisme had gesproken. Ook de tweede wereld-
oorlog werd a's een heilige kruistocht voorgesteld.
Hitler en Mussolini, zei men, belaagden de menselijke
vrijheid.. Duits-Italiaan'se agressie en Japanse ver-
•overingszuchÊ heetten de oorzaak van aïle rampen,
die zes- jaar lam? over de wereld kwamen. Voor het
Internationaal Militair Gerechtshof te Neurenberg
schoof, men de tegenstanders der geallieerden .alle
schuld aan het gebeurde, in de schoenen, inplaats van
hiervoor'de kapitalistische wijze van voortbrengen
verantwoordelijk te itellen.

Want de eerste Wereldoorlog werd gevoerd ter-
wille van de buitenlandse beleggingen der Britse-,
Franse-, Duitse- en Amerikaanse kapitalisten. Hij
brak uit omdat de grote mogendheden als concur-
renten op elkaar botsten. De tweede wereldoorlog
was, een voortzetting Van de eerste^ Beiden ontston-,
den, niet doar"het imperialisme van een bepaalde
staat, maar door het imperialisme van elk der be-
trokkenen. Van de dreigende derde wereldoorlog zal
hetzelfde kunnen worden gezegd, Duitsland is ver-
nietigd, Groot-Brittannië en Frankiijk 'zijn verzwakt.
I&laar Rusland en Amerika zijn a!s gevaarlijke con-
currenten overgebleven Beiden willen, ieder op hun
wijze de Europese markten exploiteren. Beiden zi)n

geweldig in kracht toegenomen. Beiden kunnen,
evenals de concurrenten in de vorige wereldoorlo-
gen, rekenen op een aantal bondgenoten. En beiden
zullen wederom trachten hun gewapend optreden
voor de Wereldopinie te rechtvaardigen,

Deze rechtvaardiging is reeds begonnen nu men in

wasr nei nationale innemen

aan verspild wordt.
Raeds vóór de grote wereldslachtng werden hier-

in dit kleine landje fantastische sommen geld uit-
gegeven voor bet militaire geweld. De kleine kikker
had zich geweldig onggblazen en het resultaat was
dat Nederland in .vier dagen tijd capituleerde. Niet
alleen het geld dat weggesmeten was in een tijd dat
de grote massa letterlijk horigerds, maar bovendien
aan duizende jonge mannen het leven kostte en
steden en dorpen in puinhopen herschiep.

HongW en ellende, genadeloze bombardementen
deden hun intrede. Men kan nu wtel pers en radio
nawauwelen, dat de Duitsers de oorzsêak waren, feit
blijft dat overal in de wereld alleen het militaire
apparaat voor al het onnoemelijke leed verantwoor-
delijk gesteld moet worden. Het Nederlandse mili-
taire apparaat was het éérste dat Japan de oorlog
verklaarde. In Indië teUzélfdé resultaat. Na enige
tijd volkomen neergeslagen met alle. ellende van
dien.... -

Na de z.g.n. bevrijding bouwde de Nederlandse
regering een nieuw militair apparaat op, want in
ïndië staken de nationalisten de kcp op en het pres-
tige vart het Nederlandse militarisme was, gezien
de gebeurtenissen hier en in Indië, tot nul gedaald.

•Vóór aUes -moe ' bet nafionf " me in Indonesië de
kop worden ingéu* jkt, immers üét gehele productie-
apparaat moest weer in handen van d« vroegere
ondernemers. Deze rijke bron van inkomsten, ge-
perst uit de bruine lichamen van de Indische wer-
kers, moest behouden-blijven. Ging hét niet op daplo-
Tnatieke wijze, dan maar met bruut geweld. Koorts-
achtig werd aan de bewapening gewerkt en nog.
Ondanks dat de grote massa van alles ontbeert,
neergtetra.pt zijn, alj de koelies in China of Japan,
wordt J4 van toet nationale inkcmen opgeslurpt
door hét militarisme.

• De Grondwet moest eelfs gewijzigd worden, om
jonge mannen te kunnen dwingen jn Indië hun leven
te rijkeren voor herovering <vatr hat bezit, daf 'de
Nederlandse machthebbers-in de historie zich had-
den 'toegeëigend. De oorlog werd een feit, al noemde
de heersende klass» h"et aert "ilitionele actie, ge-
raffineerd als ze t jemnaal k

-Hoe ze het noemen blijft voor on:: antimilitaristen
hetzelfde, Cultuurwaarden worden verwoest, ter-
wille Wan het gouden kalf, zowel 'door het
Nederl. militarisme als het Indisch nationale, en de
bevolking verkeert in ellende. 0e een zowel als-- A&
andere wil Indië op zijn wijze uitbuiten. De Indische
massa heeft bij beiden geen behang. Beiden zijn de
vijanden van de werkers. Of ,de inlander dit begrijpt?

Intussen gaat alles voor;het militarisme niet op
rolletjes. Principiële dienstweigeraars, mokkende
jonge kerels, zwartgallige berichten van hen, die

• daar reeds zijn en daarbij de vele families die in
rouw gedompeld zg'fl, doet de legerleiding «rijpen
naar demagogische propaganda, die ivoor het ex-
Hitlersysteem niet onderdoet. Het Duitse leger i»
verslagen, maar de Duitse geest heerst alom.

inmiddelg traineert de „zaak'' nog'giteeds. Sommen
geld worden weggesmeten aan ministeriële reizen en
conferenties en het laat zich aanzien, dat de grot*
trusts én de diverse belanghebbende maatschappijen
hun wina bbjecten voor een belangrijk deel veilig
zullen weten, te stellen. .
• Dit eventuele succes, zal men voor het grootste
deel weer Ue danken hebben aan de bedrevging met
het militaire geweld, welker apparaat zo v'üg en
perfect kon worden opgebouwd, eensdeels doordat
de psychologische, factoren gunstig waren, doch
anderdeels, doordat de grote soc. partijen en vak-
bonden de kapitalistische zaak voor 100% steunden
en hun soc. plicht, in elk opzicht schromelijk ver-
zaakten.

Hun acties voor een laag loonpeil en" intensieve,
lange-arbeid, hebben een lugubere achtergrond. Bij,
gelegenheid komen, -we "hier nog wel eens nader op
tenijg.

15.000.000.
15 miljoen stuk geschoten, in gaskamérs omge-

brachte en onder puin bedolven mensen, aldus het
rapport ener geallieerde commissie,

15 miljoen vernietigd, opgeofferd aan een waan,
en nog ongeteld zijn de indirecte slachtoffers van
de oorlog. Ongeteld het ontzaglijke,'schrijn-ende leed,
wat teweeggebracht is? ' '

Dit alles orn de bezits- en machtswellust te bevre-
•kgen van moraal-laze lieden, dié de grote massa
"van arbeiders altijd hebben gelasterd, -door te 'sug-
gereren, dat 3e arbeiders geen verantwoordelijk-
heidsbesef hebben, om in vrijheid te leven. *

We zien nu, wat de verantwoordelijkheid van
deze fnachhebbers betekent: Eén wereld vol puin
en met mensen, ziek en ellendig, 'zonder hoop op
een betere toekomst, en met een jeugd, die geen
idealisme meer bezit.

* Voor deze jeugd vooral, vragen wij uw aandacht !
Namens haar stellen wij _de ei*, dat de nog over-
gebleven cultuurwaarden, van wat wetenschap en



kunst voortbracht, in 'wij bezit wordt gesteld, op-
daf zij deze waarden vergroten en verdedigen kan en
carnivoor kan waken, dat niet nogmaals de .waanzin
triomïeert en mensenlevens en cultuurwaarden zin-
loos worden vernietigd.

Dttt het eindelijk dOordringe, welk, een barbaren-'
dom de wereld regeert! Laten we eindelijk aanpak-
ken en bewerkstelligen, dat de wereld op andere
grondvesten komt te rusten.

Met de tegenwoordige gang van izaken gaan we
onherroepelijk naar de algehele vernietiging.

Dit is ten overvloede d'öor de laat&te OORLOG
weer eens bewezen. 15 MILJOEN SLACHTOFFERS!
Dringt het tot U door-lezer?

Honderden steden en legio dorpen in volslagen
puinhopen verandert <

Onnoemelijk leed, miljoenen invaliden, en één
uit het eveawïcht geslagen,-jeugd !

Zult %e eindelijk mee aanpakken, een anjdere
geest Qvér de wereld vaardig te.maken?"

Ge zijl het aan U zelve enïuw naasten verplictrt,
maar zeker ook aan. hen,, die v^>o- ons geleden en
gestreden hebben, om te pogen dï waanlzin uit de
werejd te bannen en cultuurwaarden te scheppen.

iB. ,

't Geeft Jmm«rs toch niet.
Het aantal dergenen die teleurgesteld zich hebben

afgekeerd van oiize strijd — ook eens hun strijd — i,
niet gering.

Wiat de maatschappij van 'heden ons toont, is niet
bemoedigend, het stemt velen hopeloos en .moede-
loos. ^

De' desillusie is hen te machtig. Somber en in
zichzelven gekeerd, Bitten zij zuchtende langs de
weg : „'t .Geeft immers toch niet, b*'t is altyd" zo ge-
weest.1'
- Zeker, er behoort moed en durf toe om in deze
tijd onversaagd door te gaan met de ver&preidinig
Van het geloof, in de totsltaradkoming van een maat-
s&happij waar geluk en vrijheid éën ieders deel zal'
Zij», , - *

Natuurlijk komt men daartoe niet met zuchten,
tlat: „Geeft immers toch niet," daarvan zijn wij
overtuigd, dat: ,,ls altijd zo geweest.'1

Wie niet tevreden is met het maatschappelijk ge-
beitre» van. heden, dat zijn er gehikkiig velen, wat«fij
dat hier aanpakken slechts uitkomst geeft.

Het gBpft geen bevrediging, zich te onttrekken aan
datgene wat ons belemmert in onze strijd'voor wel-
vaart, geluk en ivrijheid \r zijn er "die menen, dat daarmede de kwestie

heeft afgedaan, onnodig1 te zeggen, dat -zij daarin
d'waleiï, zo ontkomt men niet aan. de moeilijkheden,
die zich voordoen op de levensweg. Het' moet toch

gebleken, ondanks alle beloften uiig.. gedaan tijdens
de oorlog, datë de vooroorlogse 'structuur niet zou
wederkeren, is nergens iet*'K bespeuren van de na-
koming van het gegeven-woord.

Op het gebied van het militarisme is deze woord-
b^euk wel heel grof geweest.' Goebels heeft hier
s«hool gemaakt.

In verband (hiermede denken wij aan hei bijbel-
woord : „Vesi'%p vorsten, geen vertrouwen.
' Thans1, meer d! ^öoit t*' vo» *, bloeit het milita-
risme, verslindend de "welvaart van het arbeidende
volk, - .

Milliaenen worden dagtjlijks geofferd aan het mili-
• tarisme, terwijl he(ï ivolk aan alles gebrek heeft,

O, als dit eens.goed begrepen werd, wat daar het
gevolg van is, h'et hooglied =van 't militarisme, aan-
geheven dooi- de elite'; van de maatschappij, is eeta
lijkzang voor het vqlk, dat door gebrek aan d« t.b.e.
is overgeleverd. - . .

ledere dagbericht ons. de radio hoevelen er vielen
6p het slagveld in Indonesië, die tegen hun zin ge-
dwongen werden, de eer? van. het vaderland hoog
te houden.

Angst en spanning is er in het huisgezin van hen,
die een man, ZOMI of verlootde moesten afstaan,
om de zaak van het, bezit te dienen, in hai heerlijke
land van Insulio^ i (
, ,Het is altijd zo geweest,' wiji weten het, maar

het moet anders worden, ook rtat weten wij, dat mag
niet worden vergeten, ;

Juist daarom doen wij een beroe,p op u allen, om
eendrachtig met ons te werken,. ,om het anders te
dtoen worden. Daarom vragen wij uw aandacht voor
ons herleefd blad : „.De Wapens Neder".

,,Geen man en geen cent voor het milrtarisin*,"
is de leuze die ons vereent, om de daadwerkelijke
vrede daar te stellen.

„'t Geeft immers toch niet,"-is ons onwaardig in
de strijd tegen het militarisme mag niemand achter-
wege blijven, die zich voorstaat op z'n menszijn. De
oorlog is mensenwerk, 'dus kan hij door mensen
teniet gtedaau worden. Berusten in het verkeerde,
doet ons schuldig zijn aan het verkeerde, laat ons be-
grijpen, d'at niets erger is dan zich schuldig te weten
aan bet daar zijn van de oorlog.

Mannen en vrouwen van1 de arbeid, u hebt geen
enkel belang: bij de oorlog, Vóór, tijdens en na de
ooi-log, zijt gij 'de lijdende partij, vergeet d*t nimmer.

Ziet rond in de maatschappij van heden, denkt
terug aan fwat! was, na nog geen eeuw van strijdt
voor de bevrijding der mensheid, dan, het resultaat
zegt hetl u : ,,' Geeft immers toch wel."

Niet versagen' strijdende voorwaarts ;
„DE WAPENS NEER !"

CER.

Buitenlands Varia.
ATOOMBOM EN (WERELDPOLITIEK.

Admiraal Ellis 'Zacharias, -vooralsnog directeur van
de inlichtingendienst der Amerikaanse marine, heaft
medegedeeld,

„dat de Verenigde Staten beschikken over
atoombommen, die 50 m*al gróter uifwer-
kingskracht hebben, dan die van Hirgsjhna
en Nagasaki."' . •

Volgens de aamiraal vervaardigen op het ogen-
blik verschillende fabrieken wapenls, die in staat zijn
elk spoor va» .menselijk en dierlijk leven van de
aarde te doen verdwijnen. De uitwerking van deze
nieiiws wapenen, die kunne» Worden verdeeld in
biologische, bacteriologisch^ en klimatologische,
blijft lange tijd na 't • aatrwéq^en nog dodelijk. IDe
gebieden, waartegen zij gebruikt worden, zouden on-
bewoonbaar zijn gedurende een periode, dié 1000
jaar kan bestrijten.

In Engeland blijft men mei fantastische berich-
ten van de, atoom-energie niet ten achter, maar al»
Socialistische Staat" bij uitnemendheid, spreekt men
er niet over, .deze energie voor(f>orlo£sdoeleinden
t*i willpn aanwpndpn

zij de ruggesteun van Amerika en Engeland, die bij
hem hun econ. belangen veilig weten, wordt ook al
atoom-wetenschap beoefent. Duitse deskundigen
werken, evenals in Amerika, aan atoombommen en
raketwapenen. Links georiënteerde arbeiders leven
onder een voortdurende terreurtoegtand. Deze
maatsch. hel wordt verheerlijkt door de priester-
kaste. '

Want zó heeft öod-het bedoetó. . .
»

lamiddek duiken ook in Rusland berichten op,
dat' .men belangrijke vorderingen op atoom-gebied
heeft gemaakt en reeds proefnemingen niet atoom-
bommen heeft genomen in Siberië....

.We kunnen niet beoordelen, of dit op waarhei*,
berust, of bluf is uit politieke overwegingen!, 'pm
op deze wijze een overweldiging door Amerika aj te
wenden, en z'n politieke machtspositie te verbaleren.'

Hoe het zij, de atoom-energie doet nu reeds prac-
tisch dienst.

Onze taak is, met alle kracht te verhinderen, dat
ooit 'atoom-energie wordt aangewend omVnen'Sen en
cultuurwaarden te vernietigen. Hiertoe moeten we
steeds ijveren voor radicale vernietiging van het



weg : „'t,Geeft immers toch nie't, lu't is altijd' zo ge-
Weest,"

Zeker, er behoort moed en durf toe om in deze
tijd onversaagd door te gaan met de verspreiding
Van het geloof, in de totstandkoming van een maat-
schappij waar geluk en vrijheid een ieders deel zal
zijn. , *

Natuurlijk Komt men -daartoe niet met zuclit'en,
rlat : ,,Geeft immers toch niét," daarvan zijn wij
overtuigd, dat : „Is altijd zo geweest.1'

Wie niet tevreden is: met het maatschappelijk ge-
beure» van. heden, dat zijn er gelukkig velen, wstwij
dat hier aanpakken slechts uitkomst geeft.

Hef geeft geen b^vrffdiging, zich te onttrekken aan
datgene wat1 ons belemmert in onze stfrjd-voor wel-
vaart, geluk en ivrijheid. s

Er zijn er die menen, dat daarmede de kwestie
heeft afgedaafi, onnodig te zeggen, dat zij daarin
dWalën, zo önikomt men niet aan. de moeilijkheden,
die zich voordoen op <fe levensweg. Hel' moei toch
ook voor hen niet onbekend zijn, dal, a! bemoeien
wij ons niet met de vraagstukken van de dag, zij
zich wel met ons bezighouden

Na de oorlog is dit voor de zoveelste maal weer

^ 'Mededelingen.

Er zijn van dit nunïmer no;j i>en groot aanlal
exemplaren beschikbaar.

Bestellingen : Adm. „Lte W. N.", F'agelstraai 39,
Den Haag. Prijs 10 et.' per-ex. Boven de 50 ex. 8 et.

'franco thuis. De prijs i& berekend' op een grote op-
laag. Word't het vereiste aantal niet afgenomen, dan
moet noodwendig een hogtre prijs gesteld worden,
maar we twijfelen niet, of men zal de kolporiar'f;
mei'-'kracht ter hand nemen. Laat men m delsteden
trachten, in de schafturen in werkplaatsen, bedrij-
ven en kantoren, nftj het bla'c) te Werken.

Er kunnen in beperkte mate ook advertenties
worden opgenomen. In-lichtingen : A<ïm. j^re*.

Bestellingen noen het volgend nummer gelieve
men zo spoedig mogelijk op te geven.

l'n liet volgende fiuimner zullen o.ra. de Principiële
Richtlijnen worden afgedrukt, die op zichzelf ee*
krachtig prop, artikel vo'rmen.

Voor opbouwende critiek, "wenken en verlangen»,
houdt de Redactie zich gaarne aanbevolen.

Voor financiële steun zijn we niet ongevoelig.

. COMM. VAN UITGAVE

„dat de Verenigde StSten beschikken over
atoombommen, die 50 maal gróter uifwer-
kingskracht hebben, dm die van Hirc-sjima
en Nagasaki." ' '

Volgens de aflmiraal vervaardigen op het ogen-
biik verschillende fabrieken waperïs, die in staat zijn
elk spoor va» ,menseli)k en dierlijk leven van c*e
aarde te doen verdwijnen. De uitwerking van deze
aieuwte wapenen, die kunnen Worden verdeeld in
biologische, bacteriologisch); en klimatologische,
blijft lange tijd na 't aariyenden nog dodelijk. "De
gebieden, waartegen zij gebruikt worden, 'zouden on-
bewoonbaar zijn gedurende een periode, dié 1000
jaar kan bestrijken.

In Engeland blijft men met fantastische berich-
ten van de. atoom-energie niet ten achter, maar al»
,ysociialistische Staat" bij uitnemendheid, spreekt men
er niet over, .deze energie voor^orlogsdoeleindeii
te willen aanwenden...".

,,Engeland zal de wereld verbaasd doen
staan — aldus de „Daily Graphic" — wan-
neer, de vorderingen op het gebied van
atoom-ontierzoek wereldkundig zullen wor-
den'.

Engeland zal dan een voorsprong hebben
van 5 jaar op Amerika. Ove? 4 'Of 5 jaar
zullen alle electrische kracht'statiohs met •
atbonvënergis worden aangedreven.''

.ia, ja, En-gelaTid is het vredesland bij uitnemend'-
lieid. Het;bekrimp* z'n uitgaven op lager en vloot. ..
Men vertelt er al ;n niet bjj,^ t z'n terugtrekken.
van de militaire bases en mandaatgebieden- verband
Itmidt met z'n veranderde machtspositie in het we-
reldbestel. En ondanks.de slechte economische positie
van Eitseland, bouwt men niettemin niet grote.
voortvarendheid aan- een sterke hichtvloot en past
men zich in eik opzicht aan bij de vorderingen der
moderne oorlog-stechniek. Laat- men :zich niet in de
waan brengen, dat Engeland zich plotseling uitslui-
tend voor volkswelvaart zo» interesseren, en alleen
oor en oog zou hebben voor de benarde omstandig-
heden w.o. ihet Engelse volk gebukt 'gaat: Engeland
verwaarloost zijn imperialistische belangen» niet, en
we wijzen op de interesse, welke het voor de exploi-
tatie van Afrika aan de dag legt.

De Labour-regering maakt heus geeij uilzonde-
ring en ijvert al& iedere andere kap. .regering voor
veTsterking der^ .tionale nY 'itspositie, en hand-
haviri'g van de kap. uitbuitingsvorm. Dit laatste is
voor haar — zoals voor alle democratische strevers
— primair. En op kritieke momenten zal ze- haar
secundaire streven naar Staats-totaliteii een moment
opgeven, om in elk geval de Engelse kapialistische
belangen te behartigen.

In Spanje, waar de nazaat van Hiller, generaal
Franco, notr ptredc de s^ivrr 7Waa.it, r iedp flarl:

onder een voortdurende terreurtoesland. Deze
maatsch. hel wordt verheerlijkt door de priester-
kaste. ' „

Want zi> heeft fiod'-het bedoeld. ..

Inmiddels duiken, ook in Rusland berichten op,
Anti mep. belangrijke vordefingeti Op atoom-gebied
heeft gemaakt en reeds proefnemingen met atoom-
bommen heeft genomen in Siberië....

,We kunnen niet beoordelen, of dit op waarheid:
berust, of bluf is uit politieke overwegingen, 'prh
op deze wijze een overweldiging door Amerika a/ te
wenden en z'n politieke machtspositie te verbeteren:

Koe het zij, ide atoom-energie doet nu' reeds prac-
tisdi dienst.

Onze taak is, >aet alle kracht te verhinderen, dat
ooit 'atoom-energie wordt aangewend om 'men's'en en
cultuurwaarden te vernietigen. Hiertoe moeten we
steeds ijveren voor radicale vernietiging van het
.militarisme.

FRANKRIJK. . • •
In Frankrijk steekt generaal De Gaulle de kop

weer op. De Frnnse Franco krijgt één goede kans
hét rc-er van si^at in Jiatiden te nemen '

Generaal De Gaullei predikt A", oorlog telgen de
communisten, m.a.w. tegen Rus-land

Voor de Amerikaanse dollars mag de Franse ar-
beidersklasse bid; ic'i •^•~ de slagvelden. _

Intussen wordt Frankrij^k van hst ene arbeidscon-
flict in het andere gejaagd, vanwege de „vooruit-
gang" die elke oorlog met rzich bren'gt.

De generaal zal ook dat varkentje wel wassen, hij
•was immers ook de held vah 1940—'44, gevlucht
naar Engeland, zoals zovele helden, terwijl het
Franse volk verbloedde en alle J t: vensappen w«r-
''<m afgetapt.

DUITSLAND.
Duitsland ziet meer militair vertoon als net ooit

gezien heeft. Amerikaanse, Engelse, Franse en Russl-
sehé militairen, alles nodi^ „om -de vrede te be-
waren eni de geallieerde broederschap bij te bren-
gen."

En-geland en Amerika als voornaamste, staan in
hel Westen, Rusland in het Oosten achter het „sta-
len gordijn".

Amerika eegt er een 26 jaar te blijven, en Duits- .
land er onder te houden. Een leugen in optima
forma. Het gaat om de Russische stoomwais zolang
mogelijk tegen te houden. De Duitse so.ciaal-demo-
kraat Schümacher verklaarde, dat in de Russische
zön« een Duits leger is '.gevormd onder Rttssisbh
commando.

' RUSLAND.
In Rusland is een „Vrij Dnits Leger'' gevormd

m^t ren •rferlftc van minstens 100 0P0 man. Hei sfaat



ónder bevel TOD generaal Von Paulo» en generaal-
majooi- Von Seydlitz. Dit bericht werd gepubliceerd
in eea rapport, dat gebaseerd is op gegeVèfflS irit
officiële' Amerikaanse bronnen.. De Duitsers zouden
voornamelijk manschappen zijn 'van het voormalige
Zesde Löger, dat zich onder leiding van Von Paulus
na de slag bij Stalingrad overgaf. De soldaten dra-
gen Russische uniformen, doch staan onder Duitse
officieren. Aan iedere eenheid is echter een Russi- >
sche politieke commissaris toegevoegd,

Rusland.'paradeert naar buiten als vredesapostel
en zegt, dat oorlogsmisdadigers opgehangen moeten
worden. Om bij zichzelfHe beginnen, denken zij na-
tuurlijk niet over. Intussen bewapenen zij Polen, e»
het grootste deel van de Balkan, 'Turkije en^Grieken-
land, uitgezonderd waar Amerika de verzorger is
van het „vredes''-arsenaal.

' L- * ' : ' '* '•'••'- ' ' - 'V *'

PALESTINA.
In Palestina dreigt de oorlog ui^.te breken tussen

Arabieren en Joden. In navolging van hun grotere
broers noejnen zif het een heilige t>orlog. De AraBié-
.ren kunnen stilzwijgend rekenen, op de steun van
Amerika en Engeland. De oliebelangen zijn bij de
Arabieren veilig en, Arabische machthebbers out
Vangen extra dollars van het belanghebbende Ame-
rikaans-ImperiaKsme Als tegenvoeter izit ook Hu-s-

' land daar en Amerika_ «telt daarom demagogisch
voor, Palestina te verdelen,
' De premier van Irak ferkla ui d< : dat het 'eger
.van zijn land.Palestina zal binnen rukken, indien de
Verenigde Naties to^ verdeling zouden- besluiten.
Volgens hem wis Palestina de eerste en laatste ver-
dedigingslinie der Arabische wereld. Een " heilïge
oorlog om Palestina te rëddenTio y.icle hij n9Odzake-
lijk. - - ,

'Mocht echter de schaal San f'e verkeerde zijde
doorslaan, zullen de Amerikanen i:ch wel als „be-
vrijders"-melden.

Vóór alles dé'olie-veilig.
•m Inmiddels kunnen we, zoals immer uit ihet wereld-

gebeuren, de conclusie trekken, ' -dat alle onrecht,
oorlogsdreiging, ellende én. knechtschap, zal blijven
bestaan zolang het militarisme floreert. Ons eerste
gebod moet luiden : werken aan de afbraa'k,.van het
militarWrne!

' UU het Binnenland.
- Wij lazen in de Dagbladpers het volgende vwslag

over een rede van Lord'Rnssell:
In een bijeenkomst van de afdeling Den Haag

Van „The New Commonweallh" heeft Lord
Bertrand Russéll. een oproep gericht tot alle
landen van West-Europa, welke hij verzocht ge-
zameij-lijk sterke, diplomatiek* druk te oefenen
op Sovjet-RuslancÈ om dit'land er toe te bren-
gen het voorste] v'an de Verenigde Staten om
een internationale Tnstantie voor r.onfrftlp on Af-

- .. Ruasell izolde .verder, dat het belangrijkste
gevolg van een toekomstige wereldoorlog zjjns
inziens zou zijn de oprichting van een inter-

- nationale regering en wanneer dit gevolg inder-
daad een feit zou worden, nou de eerstkomende
grote oorlog, misschien de laatste,zijn.

Russéll veryolgde: „Wanneer de hele wereld1

buiten Sovjet-Rusland zou blijven vasthouden
aan internationale controle op & atoomenergie,
zelfs in <ïe m( _, dat- zij be£ t zou zijn voor die
idee in de oorlog te gaan, dan is "tiet zeer waar-
schijnlijk da t-de Russische reperihg zal toegeven.
En zo biet, dan nel men, wanneer -de beslissing
binnen één of twee jajir geforceerd wordt, slecht»
aan één kant de beschikking hebben over'atoom-
bommen, waardoor de oorlog kort genoeg zou
zija om geen Volslagen ruïne te veroorzaken.1'

. Daar moet je nu Lord of Generaal voor zijn, om
dergelijke nonsens te verkopen. Trapt er niet in,
'lansr l

Steeds heeft men'ohs onder één- of ander voor-
wendsel trachten wijs te maken, dat" de komende
oorlog de laatste zou 'zyn, en, een nuttige Saslag zal
.hebben. Ook een internationale legering lost de zaak.
niet op, als het kapitalisme niet vernietigd'wordt.
Deze -bakerpiraatjes vah'-de geachte Lrdrd, worden
bij elke nieuwe { 'Jog dé'werf^dngeslingerd. Ver-
der neemt hij heteeïfde: standpunt in als J.-de Kadt,
lid van*de P. y. d.. A., nl. dat' als Rusland nu niet
toegeeft, in godsnaam de genadeslag maar moet
vallen, voordat men in Busland ook atoombommen
heeft..,'. f f ' " . ' ' •

Amerika wordt ook door Russéll voorgesteld, als
dé goede en liefhebbende God, die het ó' zo- goed
meeiit met de "wereld. Welk een waanzinnige sug-
gesïie. Ons standpunt: ÖElEN'MAN, G^EN CENT EN
GEEN HAMERSLAG VOOR HET MILITARISME i

l A. B.

zakelijk op het menselijk; leven vaa toe?'
passing is. .; '" %

2, Bat moderüët n-aHies jgeèa iïenhéden van de-
zelfde orde zijn alj de eenheden in Wet dieren-
en plantenrijk, waaruit de wet van de strijd om
het besüaan veroricterstellenidöiwijze is afgeleid;
3. Dat <ie strijd om ihet besljatn, zoals hij' door
Ch. Darwin .wordt -voorgesteld^ en zoals hij in de
na-'uur kan• wordêa 3agegaant generléj-gelijkenij
vertoont met d« menselijke oorlogvoering.

N. J. C. SCHERMERHORN : /
„Latea wij ons oordeel over het milïtarisinie aldus

s-amenvatten: net militaxisme i& m zijn w«zen.1
en in zijn bedoeling zó „gemeen, zó mens-
onterend, dat wij.het nooit gem*eg kunnen haten,

, dat wij nooit scherp [genoeg onze-afkeer daar-
tegen kunneï'uiten."

hebben rwij een ogen- oog voor het f«i^,d«t
de. oorlog 'zich steeds- minder beperkt tot hét strikt
spldateske en "steeds meer een strijd wórdt van
volken tégen volken. Het verplaatsen . vaa het
zwaartepunt van de oorlog van. het slagveld aaar.

• de fabriek, maakt steeds meer de mobilisatie van
alle individuen zdnder onderscheid, zelfs der sexen,
noodzakelijk.

Was in vroeger tijd hét sqldaat zijn vóór siHee een
beroep van de man, in de moderne oorlof is d*
vrouw als werkster in fabriek en werkplaats, moge-
Üjk ivan m e e r betekems voor hef, winnen van de
oorlog, dia» de soldaat aan het ^ront,

NatuurUpt weten wy( dat ook in het verladen, 'wet
eens vrouwen aan de strijd deelnamen en wie terug-
denkt aan zijn schooljaren, herinnert de door de
onderwijzer vertelde geschiedenis vaa Kenau- Sittorts
Hasselaar, die ,van de muren van Haarlem kokende
olie over de vijand uitgoot. . -

Dit wax«ni echter, weer individuele gevallen j -ia
de moderne. Oorlog neemt praktisch .iedere valide
ivrouw of meisje hjtar pla*ts ia.

Gevolg hiervan is, dat ook omgekeerd de strijd
(voor de vrede niet meer alleen een specifieke taak
voor «ie man, maar steeds meer een taak voor de
•beide seien in. gelijke verantwoordelijkheid gaat
worden. • t '

Bemoedigend is het daarom zeker, dat wij onder
de' Nederlandse vrouwen zovelem aantroffen, dje
zich hun. 4jaak volkomen bewust waren en nog zijn.

Met de ontwötkeüng der techniek .en hel steeds
geraffineerder toepassen van de wetenschap' in de
strijd der vernietiging, worden wij allen, mannen en
vrouwen, 0% steeds meer bewust van (de diepe be-
tekenis dar woorden, gesproken cfoor de IVanse
denker Rabelais:

Een' wetenschap zonder geweten «A de m«o«-'
heia stechl» <en gronde rictKen. -

Dit geweten wekken is door alle tijden heen een
^aak 4er edelsten geweest en «r zijn perioden waarüV
deze invloed; zo gróót waS, dat de nienBheid Jange
tijdperken van rust, en geestelijke vernieuwing gekend
heeft. Denken wij slechts aan dé lange jieriodê van,
rust, die énigs eeuwe"n vóór de Christelijke jaar-
telling over China heeft geheetslt. Eén tijdperk
•waaris^men de vrede als de normale toestand bé-
schouwkle én de nienéenUefde als de inhoud van allé:
moraal en de zin yan het sociale leven.

• Deae opvatting leidde er toe, dat ?n dit fend de
oorlog', welke beschouwd werd als één- symptoom
van sociale disharmonie en Aérele onevenw^chtïg-
heid, eeuwenlang algemeen werd verafschuw^ ier-
wijl het handwerk van soldSat als mensonwaardig
werd beschouwd. - '• -
. Een andere periede ,van'zulk een- s'.Veven^ yinden

wij in de tijd .der Griekse beschaving,; wa^r mert
poogde de üidividuele mens: te_ doen stijlglen jot.dè



Mocmf ecnter de schaal tdn n e yerReerfle zijde
doorslaan, izu'leij de Amerikanen t. ch wel als „be-
vrijders"-melden.

Vóór alles de olie -vailig.
Inmiddels kunnen we, zoals immer'uit ihet wereld-

gebeuren, de conclusie trekken, 'dat alle onrecht,
oorlogsdreiging, ellende en knechtschap, zal blijven
bestaan zolang het militarisjne floreert. Ons eerste
gebod moet Luiden : werken aan de afbraafc>van het
militarisme! ,

" . ' . ' . Uit hut Binnenland.
_.:„„Wij lazen in de Dagbladpers hei -volgende verslag

over een rede van Lord Russell:
" In een bijeenkomst van de afdeling Den Haag

van i/Iïiie New Commonwealth" heeft Lord
Bertrand Russell. een oproep gericht tot alle
landen van West^Europs, welke hij verzocht ge-
/ame^lijk sterke, diplomatiek* druk te oefenen
op Sov'jet-Rusland oio dit lanrl er toe ie hren:

gen het veijritël van de Verenigde Staten om •
eeu internationale instantie voor controle op dt
atoomenergie in het leven 'e'roepen, te aan-
vaarden. Rüssell zeide "efder, dat indien de Rus-
sische weerstand hiertegen door 'diplomatieke
druk overwonnen- zou kunnen worden, een inter-
nationaal regeren misschien geleidelijk' op
vreedteame wyze tot £ta^id zou komen,

,,Indien er al een oorlog moet komen, zo ver-
volgde spreker, dan zal'deze minder destructief
zijn wanneer hij. spoedig komt/ dan •wanneer hij
nog!op zich laat wachten, én óók minder destruc-
tief naarmate ineer landen de Verenigde Staten
sietmerO *

Wat anderen
over het militarisme zeiden,

LAO TZé : ,
,,Iodien iemand een genoegen vindt in het

slachten van mensen, kan hij niet werkzaam
zijn. voor het welvaren des rijks.''

MENCIUS (Meng, Tzé, :* v
, i",Er zijrt wel voorbeelden van'een oorlog, dl»
beter was dan "een aoderé, maar • • n i e t vaA
r e c h t va a rd i ge porlogen. . .

En elders: „Er'zijn mensen die zeggen^ dat
, zij goed troepen kunnen' drillen en .veldslagen

leveren, maar dat zijn grote misdadigers."

P. CHALMERS MITCHELL. (Engels bioloog) ir.
„Evolutie en Oorlog" (W. B.j. ' ,

„Men heelt beweerd dat oorlog rechtvaardig,
noodzakelijk en bewonderenswaardig is en dat
deze stelling valt af te leiden uif de biologie, en
door Charles Darwin overtuigend zou zijn be-
wezen. Maar ik hoQp ar ip te zijn geslaagd (in

b.g.n, boek, Red.) : :
la Dat^ zelfs, al ware de strijd OHÏ het bestaan
een wetenschappelijke wet, deze nog niet nood-

A. B.

zakelijk op het mfinsélijk: lef*en van toe-
passing is. .-. _
2, Dat modernef nfttïes Been eenheden van de-
zelfde orde zrjn alj de eenheden in Wet dieren-
en plantenrïjk, waaruit de wet van de strijd om
het besteii) veronderstellenidötwijze is afgeleid.
3. Dat <ie strijd om ihet besljafen, zoals hij door
Ch, Darwin wordt .voorgesteld, en zoals hij in jde
na-'uur kan worden nagegaan, generlei' gelijkenis
vertoont mei de menselijke oorlogvoering.

N. J. C. SCHERMERÏfORN :
„Laten wij ons oordeel over het militarisme aldus

samenvatten : hei militaiismB is iii zijn wezen^
en in zijn bedoeling zó ^gemeen, zó-meaff-
onterend, dat wij,hei' nooit genoeg kunnen haten,

, dat wij nooit scherp'genqég onze afkeer daar-
tegen kunnèrruiten.", .

HENK EIKEBOOM fe „Zonaewende") :
WJy hebben de otwlog gezien. . . .
Bleek stuiptrekt -de dag.
De nacïy; verstikt jzijn jammer.
Roodlicht de horizon.
Bloed om bloed.
Loqpigraven scheuren .de aarde.

•*•• Oogsten verrotten, •
En de mens mest de'akker
Met z'n lijf, zijn hart, zijn brein.
Oude eeuwé» hefleyeny—
;\VTat doo( aék spookt' ^nd,
Al het dterlrjke
En het KenedBn-diérlijke,
Het' diepste onderbewustzijn
Treedt aan. de dag,
Öe krankiiómghejd,; tiert
En de^ bloedraes. '
Alle kultütir breekt, ^~
Spinrag in de. storm
Het rad van de tijd rolt terug,

• , O, waanzin om alle?, wat vergeefs was.. . ,

WETEN ZÓNDER GEWETEN.
. ' • - ' * ' , • ' "

Heft verkOndig«n v«n de anti-mJlitaristische ge-
dachfcn is zeker -geen yérachijnsel van onze tijd.
alleen, want zover v in de- me. lijke geschiedenis
terug kunnen' gaan, êifvaren wij dat w^n gepoogd
heeft de oorlof te overwinnen en meester te worden.

Mogelijk dat dopr de is'teeds voortschrijdende
techniek de oorlogvoering toeneemt in hevigheid en
eteetds onitwrichtender werkt op het economisch en
maatschappelijk leven. maar dit'neemt niet weg, dat

" in alle tijden, voor de toen levende nxen|&| de oorlog
even versehrikkelifk was als* voor- de ftians levende
generatie.

xoo«er
beid slechts ten gronde rictttên. •

Dit geweten -wekken is door alle tijden heen een
taak'der edelsten geweest en er zijn perioden waarin. ,
deze invloed zo-groot was, dat de mensheid -lange
tijdperken van; rust én geestelijke vernieuwing gekend _.
heeft. 'Denken wjj slechts aan dé lange periode van.
rust, die .élSige eeuweü vóór de Christelijke jaar-
telling over China heeft geJueerst. Een tijdperk
•waarin-men de vrede als de normale toestand bé-
schouwlde én de mensenliefde als de inhoud van alle.
mpraal en de zin ^an het sociale léven-

Deze opvatting leidde er toe, dat in dit rend de
oorlog', welke beschouwd -werd als «en- synrpioom
van sociale disharmonie en morele onevenwjchtig-
heid, eeuwenlang algemeen werd verafschuwd, ter- .
wijl het handwerk van soldaat ais mensonwaardig
werd beschouwd. - -

.Een andere ̂ periode,van zulk een. s;*even_ pinden
wij in de tijd der Griekse besctfeving,,; wa^r «ven'
poogde de individuele mens. te doen stijgten fot.de
universaliteit, van de kleine egocentrisch gerichte
mens te doen uitgroeien tot de cpsmopoliet.

En. terecht-merkt De Ligt op; dat heit schijnt, dat
ïij dit -culuurtijdperk de mens gepoogd heeft ztch
eerst van zich zelf bewust te woréen, voordat men-
de Wereld aan zich onderwierp.

Ditislreveri nu, het, geweten te wekken, is- ook in.
onze tijd door vooraanstaanden ijepoogd te virwer-
keh'jken en hej, is mogelijk goeder eens aan te her-
inneren, dat er in 1938 een vredesacademie is ' ge-
sticht, waaraan vele vooraanstaande gelaerden
medewerkten en zicli bereid verklaarden, zoveel mo^
gelijk — ieder op' eigen terrein — zich te onttrekken
aan alle arbeid in dienst van de oorlog en alle risico's
aan d^ze houding vjrbóhden te aaaraardeu., Wij
treffen hier dé namen aan van eminente opvoed-
kundigen, als Adolphe Ferrière ea Paul Öestfeichr
Sociologen vaa naam als Gltarles Gide en Fran*
Oppenheimer, Htteratbren als HanlHyner, Paul Biru-
koff, Rosa Mayreder en Uptón Sinclair, theologen
als v. d. Bèrgh van Èysüïga, Heering ien Ude, chemici
als Kairaa Sohlbohm en flvira Fradkind, medici als
Theodore"ïluzel]a, architecten als Berlage en Van.

( _ Eesteren en vele anderen. ^
Contacten werden voorts:.gele^d mef Heririëtte Ro-,

land-Holsjt, Maria MontesSori, Aldoute Huiley en
. vele anderen. _ • " . . : i '

Helaas heeft ook deze vredesacademie de ïhveed#
wereldoorlog niet kunnen afwenden maar wel heeft
zij baanbrekend "werk verricht dóór de geleerden ai
opyoeders der gehele wereld opnieuw te herinneren
aan 'de woorden van Rabdl'ais :

„WETEN ZONDER GEWETEN RICHT' DE
MENSHEID TEN GRONDE." ' ,

Zetjten wy inet ónze zeer'bescheiden krachten deze
arfceid voort. , " _

• Delft. R. A. VAN MEiEJKEREN. l
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wapens aedear»1»

aanleiding van hat gestelde in KIF In
raoge He ff te ïïw^r inf<Mmati« het volgoode

Op het rodactieaures van ^ï>« Wapens Neder" is woonachtig
Koert, die reed» jare*ilang een vooraanstaand lid Is dor
ng «s^ravcnhaga van de Vrije Socialisten Vareniging.
Hoe-rol d« mogelijkheid bestaat dat d® verachljniag van

«De Wapens Ieder11 niet geheel geschiedt in overeensteninlng met
do loiding der 7.S.Y. wordt verondersteld, dat liet blad is ge»

op dezelfde perken als waarop * Ĵe Vrije Socialist"
. -

Het Hoofd van da
.CEHTHA

7 . ' ,|T negens
Heer Hoofd der Afd.3 B . i
de Generale Staf :

Juliana-kazerne. Clingendaal

**
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BURhAü B
Het Plaatselijk Comité van de Internationale Federa-

tie van Bedrijf skernen (I.P.B.K.) te Hengelo (0.), gaf een

gestencild tilad uit, genaamd: "De Bedri jf skrant".

3en exemplaar van dat blad gaat hierbij.

Verzonden op l April 1948
aan* C. T. B.
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HENGELO(O) •

R "o"T T-E;I. D /. M
T -r r r f -r i- , ,

:i O -E P T

. V .. C ,~ers la^t die roep niet vergeefs "ijn
r i i T ^ i i ) i r i j i r i i i i i « i i • i i t i i i t t i i i i i i i i i « * • • • • • • • •

£,0.0̂ 0.0*. de. ,tltël waaronder de Rotterdamse EVC een manifest uitgaf
opgenomen in het blaadje "Verweer11, De EVC dreigt geheel opgenomen te
worden in het plan van de satelieten van Moskou*Geheel overeenko™3^
de methoden van~hüt Oostyii gaan de Hollandsohe Gottwalds aan het
veren,En omdat Bö.fiiör in not maatschappelijk leven

Eöt-
dezer

gui-
. nog niets te zu-i-

veren hebbün,gaan ./e G-ottwaldje spuien" in de .EVC. He t is dat wat de
terdamse EV€ voor de derde maal in verzet brengt, En alhoewül
Rotterdamse EVC-ers monun.,dat er mogulijkheid bestaat^in hut doen voort-
bestaan, der EVC als revolationnaire Vakbond (want dat ,7, o a het
voelen wij. ale strijders tugon het MÖBÈLOUS
lisme en als propagandisten voor de

,7, o a het worden)
oh het Amerikaanse imperia-

zalfaotie,de actie dus der arbeidersr o p a g a n s e n v r e z a a o e , e a c e u s e r a r e
Oïidor eigen leiding, ons toch zoo verwant , dat wij gaarne 'b t,- re- i d z i jn ,
moiöül stoun to v <; rit; non door pablicatio on t,;on dringünde oproep to
richten tot do

*±, l.̂  4-4- \,s ii VZ^-/tj'-1- Jux^-*-^-A.-*-V^t>V*_t.\.y w* J- V.' ̂  -*"L ^wl J. J--*-J.̂ j uüSJ- ̂^ WJj'J.V^'J»' UVit

EVC-erSjhan Tlotturdamsw kaïüüradon to stcrkon,door s/mpa-
of nog butür door dezölfdü maatregelen van onder op te

nemen als in Hotterdam/Volen van ons
oij_de eerste oppositio ün mochten n
dariteit der massa in de EVC.

werden roüds afgesneden van de EVC,
• •"• rekenen op de steun on do soli-,,



houde ons ten goodo,wij trükkonMiiormödü güen partij voor „één of
ra vakbeweging,.doch. goven slechts onze morele st-^un aan kymoraden

are de strijd aanbinden voor: onafhankelijkheid t, o.v,de Stalinistische
pertljT ' " f, *
Wij $ijn dm ook' verplicht E o o-r. ernstig te•waarschuwen,goon comité s

te aanvaarden die"-er door; het stalinisme of wie dan OOÏL- ,neergejL§,t wor-
den cf geronseld zijn.ALLEM COMITé'S i)iÊ HET VERTROUWEN' GEMETEN DER

.,COMITÉ'S VAÜ MELKER SAMENSTELLING IEDERE BEDRIJI&.ARBK
5EIDEB& KE17N1S DRAAGT,21d,v CÜMITé 's DER ARBEIDERS ZELF.Ali.EEM ACTIES
VAiTJ)S /RBEI2ERS ZELJT BEï'-PAREfll OW3/.ÏO'IALITAIEE UITSPA.TTI1-IÜ-EN VAN TBELJiE -
2IJDE DAN OOK. ' '

Het is dan ook een pertinente leugen--dat er in Tsjechot-siowakije de
arce-iderö de macht hebben.De .arbeidersklasse in Sfsjecho-Slowakije heeft t
niets meer te vertellen en moet nu onJeï Hitleriaanse omstandigheden
de klassenstrijd voort -etten.De uitbuiting «tal er toenemen in de bewa~ •
peningswetloop en concurrentie tegen het Afflorikaahse kapitalisme.

Wat de IJPlx wilyia d ..-n ook" niets aïlders dan het propageren der actie
v&n de arbeiders zelf.onder zelfgekozen leiding.zij werpt ^ich Irelf niet
op,als de van .üod gegeven', leiding, ̂ i j doet dan ook. e on hartstochtelijk ;
"Beroep op alle arbeiders e"n groeperingen',2ich opnieuw te oriënteren,
£ioh in te stellen op de zelfaotie,op de nieuwe strijdmethoden,opdat een.
nieuwe- arbeidersbeweging over geheel de wereld ontsta.Een nieuwe arbeiér r
dersbeweging tegon het imperialisme van Moskcu. zoowel als van Amerika, ;
voor .het klassefrpnt ,vooi* het derde front, , . '

In -dit jerband kannen de oprechte vechters van Rotterdam cp ons rekenen
XAifiBAD^jJ IA^LT EETJT£Ï];EJÏ GIJ OUDE VORMEN- EU IHSDACHTÏÏI.™ ,klinken over '

heel de wereld,VECHT MSJ-: VOOR ESN NIEUWE ARBEIDERSBETwEulIn>.GIJ VELE T3-
I'SURMSTELJJEIi,NEEwIT D.(] GTLIJLBIJL W3EL ÖP.JÏE STRIJD Ou DE MACHT VOOR DE
A4.1B&LDER8K.LAS82 NISEUT JliEU7,'ïï VOMM AAN,'VERSTERKT DE IFEiC EN UAAKiffiDE

VOOR DE -5ELFACTIE. '
Hengelo(O)
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Uitgave Plaatselijk Comité der .INT®fiN,PI,J)F.HAÏXE v.BEDBIJFBKEBNEN

f 'AI •CfcffiBEUlJ t> K IJS DB WEEBLI> '
-^^-, -t, rrT+-t r 'T -

Er aijn twee gebeurtenissen" waaj? we op vs'ill^n wijden, Twee gebeur-
tenissen waaruit de arbeiders lering habbeü Ie- tt-ekkêm»

Het betreft in de eefs^o .plaats1 idö staking in de- im.jiiindïis'tirie ifi

algeh,ele skating "-oa uitbrat
gedraaid, Kn waar»m, j g hst op nieto a:atg6cLTcia'i^?W&l}^iPï' is waer eeng
grtiï^elijk loiöbruiü gemaakt van Is 031er.c,è?-3 toot, tand der Belgiftche
mijnwerkers doür uit hun toesran-i politi-Ao «int te slaan, lats waar wi^

vaak op we^en is hier weer , eens bfaw&arvi f) ii
Door hét Stalin38ïa9 is weejr esns op Is^t van Ö3Q icofi;«r.:lheiö die aeh

ter het sialeh gordijn ligt, 4e wi L v e ï - e t Ier Bel^iRcr^ iri^nwepkera
de wil om gebruik te maken van nieuwe atrJ .]'l'^ii-2ölon ê,ebraikt voor h^ar
acties tegen het plan ilsroii^v'U.Al.b.'OeTfel d P Bel^j.^oho mijnwerkera ai't-
Srvaring weten clat ^e"ir huis go-faoht voor' hun Bestaan <ie vakbond te'gen ' ,
*ich vinden, liot iv=n "ie u fu-^h wf 3 er ccmilé's öpürinoen^op een vdt3*e dis
we elëeré iii dit b la-1 n'aoer "ullea, ^liolitön^n.l.ccxrii t^ s ü,iö door ha'tt-1

s in het .leven vjeidsn -g0roepan';js49n vergeveli;b:i''e scherpe stels-
, tegen het Sta,X:ni^JiQ ,aocb wij -*ijn v-erplichtin het belang van-

de ^aaü uer ^rberidergkirese de Corrjun ; stisohe Partij v^n Meskau asn-
eprafcelJbjK te- stallen -voor het ra^ol QOS maken 'der artoidersklasse~doo-P
bun politiek geknoSi met de ellende der arbeiders .De inijnwexkei-s v
vvoer even ver als "e begonnen -i jn.^e "ijn in hon strijd wüer een
$iö rij te r. V) e hebben meer synrpathie vDor de staking met be-etting in dg
Belgische .mijhindutstrie in -IQSÖ^toen ^9 alle ^ich. yan baiten af aanmeld'
4ende leiders, der -Stalif-isten baiten .de p-oort&D, hielden :en sss. comité s
ie, de mijiien ko"ön, > - - " • •' ./ r

' Kame rade n7 alle en comité s" gekomen uit de- bedrijfearbeiders en
de arbeiders "elf ,.en 3trijds uitgebreid van' fabriok tot febariek
machtsvorming der arbeidérsklaese. Hoedt U voor opgedrongen comit
leiders* ' • •

s en

. . twestie die \on-e aandacht hoeft, is h o t naar d e m^oht
grijpen der 'ïè.ècJaövsiow'aa'kschq Stalinist öottwald:, die V-oorlopigVoer
arbeidersklasse togen hun aitbuiters\met dictatuur om ̂ eep brengt^Het ,.
ergerlijke' is oofc weör hier,dat""mün hot dost voorkómen, alsof hier de
wil dor arbeiders —spreekt. In wü»"on is hö't "0'0"-dat"de ; actiecomité 's door
het Stalinisme worden 'inge:st& ld, althans handelen "ooals do Köminform,
de Russische', ;s:taatsburèauerati,fci wil., Hiumand "al bovendien on tkennen ,^ ' \a alle gebeurtenissen in Oost-Europa, nadat nu ook Finland ia de Bus** '

sische politiek w^trr btorker wordt betrokkün,dat het gohe,o'l past in het
raam van do opbouw van het totalitaire Rusland-»bloo. ' '

Daarmqde komt' vast te stean,dat \ hier goön sprake is van eon natio
nale Tsöcho^glowaausQhu -aak^ij botruft do internationale politiek,
diö behuerst wordt door dw drang naar wjrtldhwerschappij van de boido
wereldrffi4ohtc3n,Dionopolis.tigch-kapitalistischü Amorika 'en Staatskapita" > -
liötispji Eueland, '

Wij willen ar_ 'ylfs niet^aan twijfelen, dSt grote delen dt,r arböi«
de r* W a&©^ -aap dvr em^etting vaii hut stflstege"ag hebben
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is er hior in guslaagd,om'wat "ij OOK. in Frankrijk tmigq weken
poogde,de klassenstrijd der arbeiders te benutten voor haar politiek
tegenover Anéi-ka» - '
Er icTgeen reden dit te ontkennen.Er is alle reden,dit te signaleren.

He.laao "-e lts wanneer de arbeiders de &tnjd in ̂ aan,ataan "ij nog steeds
in' één van de imperiali stlsobe fronten,Tn U e strijd tegen hun eigen uit-
buiters .hebben de Tbjechise arbeiders hun hoop Bevestigd op buitenland-
.sche uitbuiters."5nige jaren heelt dit land gestaan op een plt-ats waar-
Van men me* wist,tot wolke comuinatie het jiooide.Het verlangen en de
belangen trokken naar het neuten.JDe arbeiders gaven mede een ruk naar

• het: Oosten,Economie leven en arbeiders hebben'daardoor uSn plaats gekre«-(
gen als materiaal van de Rus-sise macht d formatie „Amerika -al hen daarnaar'

••'b;e handel en, ~ '
In het gehtel gezien dus,heeft hetgeen in Tsjeobo-Slowakije is ge-

böurdniets met een dverwin^iog der arbeiderskiasse te maken,De klas-
senstrijd gaat daar verder onder moeïMjkernomstandigheden.Alleen het
Russise Staa^skapitalisme hoeft oen *et gecddn op we re ld schaakbord.
Wir blijven -ögAen: ''Wij steuneja si l e ver-er uegen onderdrukking en o,it-
buiting,of het de ,arLiöide_-s aan het 3<-ne dan wel arbeiders aan de an-
dere kant van het'sbalen goidsjn betreft-"

—O—X)—O—J—O —O—O—0--O—0^*
DE BEDHIcJVElJ
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* T»'e willen niat "egben dat we alle prouüemen dèfi reveu~laten pase
'" s eren dxe uigent- j - j j n vooi vde spoorwegaxbeideis^Daar is cn^e krant nog

te klein voor.We kinnen ons no^ niet vwrOoiS.*ven ever öe problemen te
aprektm die ieder« vakgroep aangaan,aoch rechten ons beperken tot de al-

" geinene stujd voor on^e posTtitTals arbeiatts„
"Vi j htrDbsn ket-imt,uati t~ r '0oals in o i ™ t i krant ££& n o « 4 aankondig-"

den^üiet U.un,aen nemen,omdat de-G ^aak door \> »i andere geoeurtenisseii
oveï-vleugeld-^eri blijkbaar ao l ics "Ooals 111 A^vterdsm in verband hier-,
mede nergetife navolging vonaoj.> ,Uj blijven o r voor 4-jver&n en -uilen &
eerst nog eenige tijd propaccnda morton makon on de SPporlui vertrouw"
moeten maken met "olfactit ,ïïij~"allen dt spoormahnön eerst nog du.idalj.jk

•'raoeton maken waarin ^elfactiü -ich onderschüidt van ht-t naar de
bus lopun,porsonvjv. l&rad^n, un" jt^maar OOK van g^bourttmissen

j Tsgècho-Slowakijü plaato v o n d > n ,
• We hadden inmiddels contact m-,t nut Amst«rdamscno comité t,n hobben
| hun ook~j.i3ii.ntYJOord.Tot Jj ht,dw-n mocht: n w j d guen antwoord ontvangen,

Wij .vrt-^en dat indien wi j & u& antwoord kr i j^on^di t comj té ^en door^door
do CPN gpinspirt rd comité is f TIJ hopi,n dit l&atstv? ochtur n iLt«MLn stoJL—

. de ons voor ot n v* rgsdor "aal to har^n n t n voorlopig comité Samen .*
te' stollon uit A1. V-, J t, Eaf al'l", PCB« on RVO !• d •n>Ti j "Ouden wol "Orgt-n •'-.
v ooi sprfAors , raaLi i fV&t8n,dj on .ost^n dragon un stonden ^bovfendien op het ,
standpunt de vakorganisatios ~r oij uit to moot,n nodig>n,<

Ons antwoord was datxwi,j go. n behoeft , haddon als samenstellers
op te t re di'n van uen comité.^ij &chreven da-t eon Sergelijk comité ^ou -
moeten wordbii t-amengeyteld uit dn spoorarbeiders "elf in vergadering

. bi jeen,Dat dit -comité .in het geheel niet euii evenredige vertègenwoor^
digin^ der vakbonden oohoefde te ^ jLjn ,doch dat dit moest bestaan uit
.de meüst door .de'spoormann^i in Hengelo vertrouwde Kameraden.Ook mee^»
den wi j niet de Vakorganisaties op ean dergelijK-e Vergadering te moe«
ten uitnodigeïUïïij •*ouden-A in een dergelijk "gö-val- w^i op; kunnen houden

da'artüe "iün de vakoj-'^anioati^s "01^ wej-""i»n «-S^^^ap.i' bovendien
dit volkomen, in tegenstelling "^-^ "tot on*e j.ii'*l'Chten*'Wij staan im~

, mers op liet standpunti. Jeoi^ih(itótenf"di,ti ürö<^Lftdi»Jïvti4^t >^iT*S^'iw&>dat juist door
de i^ol<j^3ch^fV>ey^Wf^^^^^^MAè^4^,)^&,^itQM^det de arbei-

Aderp erken-
;taytus

- 4p;aï.
YJ
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- MKKEES

, "J3'-̂  3.&&F gebeden" ^

In "Pikkers ivieuws"van 83 Januari 1948 la"en we onder bovenstaan-
de titel een artikul,dat ons herinnerde aan het bombardement van vijf
jaar geleden,waardoor de fabriek gedeeltelijk verwoest werd.Het herin-
nerde ons aan de paniek on de ravage'aie daar het gevolg van.waren,aan
de slachtoffers Sn de gewonden,getroff«n door dit misdadig gedoe.Als,
laatste regel lap'en we dan het volgende;

1 "Laten wij,die geeraard bleven,allen de handen~ineen slaan om"
"eensgezind te trachten een herhaling van wat "ich in de voorfe-"
"tije jaren afspeelde,in de toekofflst~tö helpen voorkomen». '

Realiseren wij ons eens öoed,wat d-e-^e "in betekent,'Ie helpen voor-
komenj.dat "ich een dergelijk misdadig spel weer.herhaalt ,Een' dergelijk
moordtafröel,wat men oorlog noemt voorkomen... ]>; grootste ramp,die het
mensdom ,en speciaal d'e arbeid.e,c-öKiaöse kan o;?;-T.':osien,Hrst "ijn steeds
de arbeiders"die het grootste ..gelag moöten'betalc-njA-lö wij werkelijk

'-• allen'eensgezind de handen ineen slaan, is "Oo^n ramp. te voorkomen.Wij-
moeten ons dsn niet langer~laïen verdelen, door de diverse vakbonden en
politieke partijen,want .de-^o maken de regeringen uit,die elkaar de oor-
log verklaren,

Heen, eigen lot in eigen handen nemen, allereerst tegen het milita^-
risme,als beschermer van het be-itt])an pas • ~ijn de 'voorwaarden aaHwe-
"ig v'oor het-vormen van onbevoorrechte maatschappij,die voor ons -"-al -
betekenen.werk,geluk en vrijheid voor allen,,

Bedoelt de redactie' van "Dikksrs Kieuws5:het ook "00?>???Wij betwij-
felen het. - ' , ' ' - ' " ' '

laar'mate het in-ipht- in de arbeidersklasse groeit., dat. "e met v-e el.
samenwerking,parlementair geknoei en vakbewegingstactiek naar de derde
oorlog holler^,naarmate het' in-icht~~groeit dat de werkelijke arbeiders-
macht niet,bestaat uit haf, aantal "etels of'"leden van. een vakbeweging,
maar ligt in de samangobalie macht in de bedrijven,Op de-e basis: "al
de -arbeidersklasse een oorlog niet alleen kunn en hèlp en vo orkomen,
maar ook werkelijk al l o en kunnen vooi'-komen, - • • . .

I7ij -uilen dit nog-vaafc" prspage'eren, ook U redactie "Dikkere lieuws»1
kunt :dit ,ter harte, nemen, *

'Wij hebben nog iets te "eggen over dit "Kikkers lieuws",
"" De laatste tijd" lö"en .wü geregeld berichten over militairen v^n ..

on^e fabriek in Indonesië.Ons wordt de schijn gelaten,alsof de Directie
het lot van de"e geunifórmde prolötariers örg na san hét hart ligt,Mo-
gen wij ook vragen,wat doet Bikkers voor >io nagelaten betrekkingen als
"O'n "oon van de arbeidersklasse "ijn levon laat voor de rubber on
olib kap i t al i s t en. ,tyi'j vragen slüchtsiwij mon-^n echter o-m ding te"moeten

• opmerken!Do arbeiders "ijn bij DikKors voor hun levensonderhoud,"ij
. wensen echter van dörgülij.kü cirböidsvijandige propaganda liever ver-
/ schoond te blijven,
| . . -.Q-^^P-Q-O-O-O-O-O-O- .

\ U U ,R V E E. H O G- I N •& l'

Andremaaï brengen de dagbladen berichten van aanstaande huurverhoging^
waarbij "ölfs esn percentage ven dertig procent wordt vermeld,Telkenma-
le Borden, in de "e richting berichten gelanceerd..Berichten die wee.r een
tijaje de gemoederen van de huurders in beroering brengen,om dan weer
te "wijgen wanneer de berichten over huurverhoging "ich niet herhalen...
Wij kunnen niet nalaten in de kolommen van dit'blad de politieke ach-
tergrond, hiervan in he-t juiste daglicht te stellen.

JDe"eisen-'van de huiseigenaren,.de-^e ".eer omvangr-i jke"groep van .ar-
: beidslo«e rentetrekker^"ouden reeds lang in vervulling "ijn gegaan in—
r'dies men Van regeriïlgs"ijde ook maar een klei,a gaatje »out hebbea
den om de"e arme drommels
en ̂



we re a., da t hierdoor de woningbouw in Nederland tot de beste in de wereld
behoort.,de puike eieren_.̂ aröÈ. -dan -troch maar voor de bouwers en de wind-
eieren voör"dé"ar"böidörs die de woningen huurden.In Amsterdam bedroeg
Voor de oorlog de~gerniddelde huur Van -de arbeiderswoning bijna het vier-
de gedes-lte van "ijn loon. „Onder de werklozen was dit bijna een. derde
deel van de genoten steun* .

In werkelijkheid heeft reeds lang een •huurverhoging"" plaats gevonden
omdat iedöre~sijBUf5ja restauratie van het inwendige' va;n huurwoningen door
de huurders "elf .moet worden bekostigd omdat .de eigenaar eenvoudig niets
doet of vsrgüod„7,1j "tijgen dan nog van de huurverhoging van winkels, .

; industriële'gebouwen en terreinen en "wijgen volkomen over"voordeeltjéa"
die de üigenu-rün £ij verhuur en woningruil in de wacht slepen^Bij dub-
'belwoningen Ie Huurverhoging ook reeds toegestaan. -

Desondanks •*&! dd huurverhoging' komen,maar"niet van dertig, procent
ineens, ̂ oo. verstandig "ijn de n.,ren wel die d t;-o huurverhoging moeten

, toestaan,11j "al bij stukjes en boutjes komen en dat mon hierover rev
gelmatig berichten lanceert iö om de reaties hierop te kunnen peilen.

Het staat voor ,ons arbeiders als een peil boven.wator,dat iedere
verhiging van: huur -ons opnieuw een verso.beriag van loveflspo.il betekent,
een levenspeil dat reeds tot hot uiterste minimum is gö"akt en waarmee
wij "Onder huurverho-ging ook. ro-ide geen genoegen nomen-,Daarom,ni^t,.

• omdat mon nu eindelijk eens moot gaan beseffen,dat alleen der arbeiders
'hot "ijn die do welvaart scheppen on dat wij daas de levensd'is de eisen
"Uilen stellen waarop wij recht heoben.Wööst daarom paraat,kameraden J'
•Bespï.éokt de tanstaündö huurverhoging(onverschillig of dit 5 of 30 %
"al. "i,]n)möt Uw buren en buurtgenoton. Overal in ö.et lend ~ ui l en actie-'
Comité s moeten worden gevormd met het doel tot huurytaking over te gaan
"OOdra huurverhoging "al worden aangekondigd,LAAT HET PAROOL VAN DE AR-
BEIDERS EENSGEZIND ZIJN;
H U U R V E R H O G I N G '

I S < '
• ' . ' , H U U H S T A £ I N G

R O T T E R E / ' M " ''R .0 E P T
-H-J- + -T ,"Y-t + -t 'l +++++H-

S . V ,. C -." ers
-r;r+ r' -l

laat clie roep niet vergeefs sijn,

verscheen
Dit is de titel onder welke een manifest van do Rott.EVC ons onder

ugo n' Sï.K.E2t gebracht dooi Rottt^rdamsche Kamt, raden, Alhoewel wij v-an mening
"ijn dat e-c-,-n "vakorganisatiöi'in de ware btiteekenis Van het woord geen
.strijdorganisatie voor de arbeidersklasse m^ür kan "ijn«En ümdai hoewel
.wij van moairig "ijn aat. do strijd voor een .andere maatschappij een strijd .
:is vaïl' de arbeiders "elf en niet van een organisatie die dat wol voor
,;naar "Ou willen doen'(hoe goed u o-k bedoeld) .Toch mf.nen wij .dit feit niet
[."ondermeer onaangeroerd mogen l^tün.Hc-t hier immers om oen aantal karne-
|raden dio voor-hun "olfstadlgheid v.echten teg^n overheersing .door het
Stalinisme, In hun manifest "ügg^n de Rotterdsmsche EVC-ersj."Lastor,eer-
froof,,spionnage,voorstellen- cm mot bet« ;r betaalde baantjes MEnsen 'om- te"."

Ï" open,net ;leugens de éne be-stuurdor tegen ttv.,- andere op te "etton,dit "ijn
e middelen waarmede- nien van oneo,in de op"e.t "O mooi,.-? beweging oen stin*«

|ende put van karakter-bederf dreigt te maken",Dit geval, in'Rotterdam kan
4;ns- niet geheel onverschillig laten indien wij weten dat'daar oen, groot
-ajantal kameraden j eerlijke vocht ore-in d,e arboidürsbüwegln^ dröigön .afge^
maakt, te worden door de Hollandschti Gottwalds (Berend Blok"ijl en P de
Groot) ,De"e. kalfleraden worden /;^ür een ervaring rijier\,en omdat wij niets
liever "ö.u4oïi--ri.un- dan een conc.entratie van alle delon der arbeiders-bo-

.. Si" tegen h^t imporialisffle van Moskt-u tn tcg^n dat van Amorifca^Voifr
,ot ver"ot dv,r arbeidersklasse "olf'',ffiijn wij graag bereid tor morele on~
arsteuning bekendheid aan d j " G g^btartenis te gov>,n,We koiBwn hierop in

uitgebreider manifest turug CT^L "Sggon r^^ds nu; ^amoradon in d-e'SVa'
" ÜwMtierdamache ' "



K, I.D.
D E N H A A G-,

DOSS.108/7. & E H 5 I M, ^

"" iURLAlTB
;Taar aanleiding van het schrijven van de C.V.L., No.

315'37 van 23 Maart 1948, wordt medegedeeld, dat omtrent

het anti-militaristisch propaganda orgaan "De Wapens lleder"

reeds rapport werd uitgebracht.(Zie dezerzijds schrijven,

d.d. 24 I'aart 1948).

Verzonden op l April 1948

aan: C.V.D.



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District Alkmaar...

Afdeling:
Groep ScJb&gesu

COMMANDANT

No.25-C.v.D.Geheim-Persoonlijk.
Bijlagen:

Onderwerp: "Inlichtingen C.Lodder."

..24... l.aart 1948,

f OP6BLEGO
50.MRZ.1948

BUREAU B

AAN
de Heer Hoofd C.V.D.

te
* a--GiElVEHHAGB

d.t. @hefs.

f er voldoening aan het gestelde in Uw
schrijven d.d. 15 Maart 1948,No.3Ó708 Geheim,onder-
werp als in margine,voorzien van het onderschrift
d.d.18 Maart 1948,Ko.77 C.V.D.Geheim-Persoonlijk |
van de Heer Districts-Commandant der Rijkspolitie
te Alkmaar,heb ik de eer ÜHoogedelgestrenge het
navolgende te berichten;

BQEEP3LIS L O D B E H,geboren te Eieuwe-
Niedorp,15 December 1907,van beroep manufacturier,
wonende te Winkel,A.177,vestigde zich op 26 Juli
1935 in de gemeente Winkel,komende uit de gemeente
Nieuwe-Niedorp,

Lodder is gehuwd en de bezit de Nederlandse
nationaliteit.

Hij maakt door middel van raambiljetten
somstijds reclame voor het anti-militairisme.

Hij wordt hier ter plaatse als anarchistisii
en als een idealist beschouwd.

Het is echter niet bekend of hij bij een
links-georienteerde extrimisti'sche groep van per-
sonen of enige partij is aangesloten.

De O
Gro



Gezien,
Rijkspolitie

District Alkmaar
Commandant.

Heiloo, 25 Maart
De Districtscommandant,
De Officier van Rijkspolitie Ie KL.
Mr. J.P. v.d. Steur. ' * ' ;

In afschrift aan de Heer Procureur Generaal
fgd. Directeur van ïolitie

: u ' , te Amsterdam.



MHÏISTEBIE VAN QQHÈ0G
Hoofdkwartier van de Generale Staf
Sectie G 3 B
ïfo, V-1229/48 Zeer Geheim
Onderwerp: Ontduiking dienstplicht
Bijlagen; —

's Gravenhage, 7 Aia»il

-n

Volgn®.
l

9.APR.1948
•V"»M

'tl\.

i

Naar aanleiding van Uwe brieven d d,
Noveber 1947, no. 22865, en d d 17 December 1947,
25709, moge ik U het volgende berichten-

Ie, Aan bedoelde 3, E. KLappe werd bij beschikking d, d.
l Octóber 1947 definitief vrijstelling van de dienst-
plicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid,
omdat volgens ontvangen ambtelijke Inlichtingen door
zijn verblijf in werkelijke dienst het vissersbedrijf
van »i jn vader niet in stand zou kunnen worden gehouden.

Van interventie van een Aalmoezenier Ant.
Viaacher is niet gebleken. Hat verzoek o» vrijstelling
werd ondersteund door het "Katholiek Thuisfront" en
de pastoor van de Parochie van de H, MLcolaas te Vollen-
hove, doch beider brieven werden ten Departeaente ont-
vangen, nadat de beslissing inzake vrijstelling reeds
was genomen.

Deae vrijstelling is inmiddels vervallen
verklaard en Etappe sal BO spoedig mogelijk in werke-

2e.

lijke dienst woraen geroepen,

Aan G. Driessen werd in beroep bij K. B. d. d. 19
1947, no. 33 voor een jaar vrijstelling van dienst-
plicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid.
Bij mijn verzoek om verlenging, welke een dezer dagen
moet worden aangevraagd, heeft deze zaak de aandacht
van de betrokken af Seling van het M, v, 0.

ISrPïEJ.
Coll:/ Ifoofd Sectie G 3 B,

De ^oitenant-Sblonel,

AAH
Hoofd C- V, D.
Javastraat 68
's Gravenhage.

M. P. Kok je



IÏÏE.IGHTIHGBÏÏDIHIE3T.

R O T T E R D A M .

I.D.Ho.172.

G S H K I M .

Rotterdam,

BUREAU B

Als antvïoord op Uw schr i jven Ho. 31068, d. d. 2 April
1948 be t re f fende "ongeregeldheden bij keuring öoor militai-
re dienst" (dezerz i jds gerapporteerd in ons schr i jven van
10 Maart j -1.,Ho .172) » wordt U bericht , dat de destijds
verstrekte gegevens zo volledig mogelijk z i jn vermeld,wes-
halve de bron gevoegeli jk achterwege gelaten kan worden;
bovendien heeft betrokkene een geldige reden om in het in
te stellen onderzoek niet betrokken te worden.

Verzonden aan .: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javas jrraat 68 te ' s-Gravenhage
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Inlicht ingaand ie ns t
HOOFDCOMMISSARIAAT

g,, VAN POLITIE
/~ ** UTRECHT

rr 354'48

GEHEIM

Bijlagen:

Bericht op schrijven No.

Onderwerp:

UTRECHT, den 13 M e i
Ui J"
,~«Ei"

19 48

Hierbij heb ik de eer U een rapport
te doen toekomen, waarin de aandacht wordt geves-
tigd op een artikel in'"Sol lustitiae" van 1 Mei
1948 van anti-militairistische strekking.

Ben tweetal fotos van elk der onder-
tekenaars van het bewuste artikel gelieve U hier-
bij tevens aan te t ref fen .

De Hoofdcommissaris van Politie,
V.

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 63,
' s G r a v e n h a g e .



INLICHTINGENDIENST GEHEIM
UTRECHT

A/5 no. 354*43

H A P P O R T

In "Sol lustitiae" van 1 Mei 1.1. is het
volgende artikel opgenomen:

"TER OVERDENKING AAN DE MEDISCHE STUDENTEN.
"Ontzag voor het leven moet het eerste geloofsartikel
"voor de medicus zijn.
"Leven in stand houden is de taak die hem opgedragen is
"en deze taak moet hij uit beginsel, voortdurend en al-
tijd, volbrengen.
"Voor hem geldt het woord van Schweitzer: "Gut ist, Leben
"erhalten und Leben fördern; bose ist, Leben vernichten
"und Leben hemmen."

(\m mag hij geen medemens het leven ontnemen.
"Dit moge iedere medische student bedenken als hij zich
"opgeeft als vrijwilliger bij de gewapende afdeling van
"de Nationale Reserve.
"Hiermee verricht hij een daad, die in strijd is- met de
"plicht, die zijn toekomstig beroep hem nd reeds heeft

"opgelegd"- G.J. Bremer.
J.Styumphius.

De volledige personalia der ondertekenaars luiden:
l JAN ST^UMPHIUS, geboren 11-12-1925 te Utrecht, wonende
l Stephensonstraat 81 te Amersfoort. Studieadres: Maurits-
strsat 65 te Utrecht; en

, |GEERT JACOB BREMER, geboren 13-6-1924 te Opsterland,
'wonende Beirkelsweg 86b te Rot terdam; studieadres Bouw-

straat 72 te Utrecht ,
Beiden belijden de Remonstrantse godsdienst en staan

\ op grond daarvan principieel afwijzend tegenover het
gebruik van wapens tegen wie ook. Wel zijn zij bereid
als Officier van Gezondheid dienst te doen. Hun devies is
"levens in stand houden". Daardoor staan zij ook afwijzend
tege ;nover de (gewapende) Nationale Reserve. Bremer 's
vader is arts, Stumphius' vader is Kolonel der Genie.
Foto's van betrokkenen worden bij dit rapport gevoegd.

Utrecht , 13 Mei 1943.



MINISTERIE VAH OORLOG. fs-Gravenhage, l Juni 1948.
BKGS
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst
Ko: 1-720/48 ZEER GEHEIM
Onderwerp: Anti-militairistische propaganda.
Bijl: -i-

Volfno.

_- 3.JUNII948

Ingesloten gelieve U aan te
treffen een vloeiblad, te Haarlem verspreid in
de Koudenhoornkazerne, en zonder eigenaar'aan-
getroffen in een der wachtlokalen van het daar
gelegerde onderdeel*

Ik zou het zeer op prijs stellen
zo mogelijk van U te vernemen van welke organi-
satie een en ander is uitgegaan.

Bijlage dezes ontving ik gaarne

HET HOOID SECTIE G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

C
I.P.Kokje,

Aan:
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javaëtraat 68,
*s-G R A V E N H A G E .



B.36972

VI. RD.3

ï 720/48 p B H E I M
l Juni 1948.

Verspreiding vloeiblad*

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat tot op heden nog
niet bekend is geworden «elke organisatie het bij tï-w in margis»
aangehaald schrijven gevoegde vloeiblad verspreidt*

Zodra mij hieromtrent nadere gegevens bekend worden, aullen
dete t? *» onder terugzending van het vloelblad » worden medege*-
deeld*

HEJ HCKFD VAÏJ DE CEKTRAIB

De Heer Hoofd Sectie i B .
van de Gonarale Staf
Juliana-kaserïiei Clingeodaal
te



K*-J
Ho. 70/115 - Geheim. Persoonlijk.

Betreft: Van Leeuwen Th., wonende te Haarlemmermeer.

Bijgaand schrijven gezien en doorgezonden. Op een en
ander heeft betrekking Uw brief d. d. 16/3/1948, Ho. 31068.

1948. /



iJKSFOLITIS - GffltfSST AHST3RDAM
DISTRICT AMSTERDAM Amsterdam, 24 Juli 1948,

Ho. 70. GEHEIM.

iderwerp; J.van Leeuwen.

In verband met het schrijven van de Centrale Veiligheidsdienst
te 's-Gravenhage d.d.16 Maart 1948,Ho.31068,GEHEIM,me t Uw onder»
schrift d.d.19 Maart 1948,Ho.70, met het daarop gevolgde schrijven
van bovenvermelde dienst d.d.20 April 1948, en d.d.15 Juli 1948, is
door mij ondergetekende ingevolge van U bekomen opdracht een onder-
zoek ingesteld, en Ireb ik de eer UHOOG3D3LGS STRENGE! TlBleefd het vol-
gende te rapporteren.

Allereerst is door mij getracht om door middel van bovengenoem-
de C.V.D. te fs-Gravenhage te weten te komen, uit welke vrij be-
trouwbare bron de in voornoemd schrijven voorkomende gegevens, aan
hen zijn verstrekt. Volgens de aan mij verstrekte inlichtingen waren
bedoelde gegevens afkomstig van de C.VVD. te Rotterdam.

Bij schrijven d.d.20 April 1948 Ho.33116 van de C.V.D. te rs-
( Gravenhage werd echter bericht, dat er gegronde bezwaren bestonden

tegen het bekend maken van de bron van het bericht.
Vervolgens zijn door mij inlichtingen ingewonnen op het Gemeen-

tehuis te Haarlemmermeer,Afdeling militaire zaken. Aldaar bleek dat
' iTheodorus van Leeuwen, geboren 9 Februari 1926 te Haarlemmermeer,

wonende te Haarlemmermeer, Hillegoramerdijk,Uo.l07,op 12 Juni 1946
als milicien voor de militaire dienst te Haarlem was gekeurd, ter-
wijl voornoemde van Leeuwen op l December 1947 was ingedeeld bij de !
Landmacht als Buitengewoon dienstplichtige.

Van de zijde van voornoemde Afdeling militaire zaken te Haarlem-
mermeer zijn op mijn verzoek nog inlichtingen daaromtrent ingewon-
nen bij het betrokke Departement te 's-Gravenhage, waarop bleek^dat
Th.van Leeuwen voornoemd, in verband met de uitslag van het genees-
kundig onderzoek door de Indelingsraad te Haarlem, zodoende was aan-
gewezen ald Buitengewoon dienstplichtige.

Vervolgens door mij gehoord: TK30DORUS VAN LEJ3UWEH, geboren te
(?t (*••** ' Haarlemmermeer 9 Februari 1926, van beroep fabrieksarbeider, wonende

{ """ te Haarlemmermeer, Hillegommerdijk,ÏTo ,lO7,die verklaarde:
" Op 12 Juni 1946 ben ik te Haarlem als dienstplichtige voor de

\. railitaire dienst gekeurd. Op voornoemde datum,des voormiddags voor
dat. ik van huis vertrok naar bedoelde keuring te Haarlem, overhan-
digde mijn vader mij een wit kaartje,soort visitekaartje, waarop
een naam van een, naar ik meen een brandstoffenhandelaar, stond ge-
drukt, doch bedoelde naam kan ik mij onmogelijk meer herinneren.

Verder stond op bedoeld kaartge een soort vlinder afgedrukt,met
naar Ik meen de kleuren rood en zwart. Toen mijn Vader mij dat
kaartje gaf, zeide hij tegen mij,dat ik dat kaartje aan een bij ge-
noemde keuringsraad dienstdoende sergeant moest afgeven,en volgens
mijn Vader zou bedoelde sergeant dan tegen de keuringsdokter zeggen,
dat ik tot een groot gezin behoorde, en dan bestond de kans dat ik
afgekeurd zou worden. Doch ik weet niet meer aan welke sergeant ik
dat kaartje moest afgeven. Gekomen bij bedoelde keuringsraad te
Haarlem heb ik bedoeldx kaartje echter aan niemand afgegeven.

Ik gaiff dat kaartje aldaar niet af, omdat ik niet wilde dat ik
zodoende afgekeurd zou worden. Ik wilde wel graag in dienst.

AAN

de Heer Dirigerasd Officier
van Rijkspolitie 3e klasse

Districts-Gomraandant
te

A M S T E R D A M . Kadat
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ïïdat men mij had onderzocht op bedoelde keuringsraad wist ik
niet "beter of ik was voor de militaire dienst goedgekeurd.

Toen ik thuis kwam van bedoelde keuring gaf ik aan mi jn Vader te
kennen, dat ik vermoedelijk goedgekeurd was. Mijn Vader vroeg toen
aan mij , of ik dat kaartje afgegeven had, waarop ik ontkennend ant-
woordde; Mijn Vader zèide hierop tegen mij:11 nu aul ge wel siert,dat
je in dienst moet." Genoemd kaartje heb ik niet meer in mijn bezit,
dat heb ik direot na de keuring hier óf daar weggegooid. Ik heb be-
doelde kaartje niet aan mijn Vader terug gegeven.

Op 24 October 1947 ontving ik vanwege het gemeentehuis te Haar-
lemmermeer bericht, dat ik ingaande l December 1947 als Buitenge-
woon dienstplichtige was aangewezen, zodat ik niet in militairen
dienst moest ."

. i JOHATSTKBS AKTTOHIUS VAN EB3UWHSH, geboren te Haar lammenneer 28 Mei
' 1895, van beroep landarbeider, wonende te Haarlemmermeer, Hillegom-

merdi jkj ï fo «107, die het volgende verklaarde:
11 Ongeveer twee jaar geleden, in 1946, is mijn inwonende zoon

The odorus gekeurd voor de militaire dienst te Haarlem. In verband
met de uitslag van bedoelde keuring is mijn zoon als Buitengewoon
dienstplichtige aangewezen, zodat hij niet in militaire dienst be-
hoefde. Ik vond dat wel f i jn, omdat ik een groot gezin heb, bestaan-
de uit 15 kinderen, en mijn zoon voornoemd ook reeéts mede hielp,om
de inkomsten voor mijn gezin te vermeerderen.

Voordat mijn zoon gekeurd moest worden, ik meen dat het was in
de maand Juni 1946, heb ik wel aan verschillende personen te kennen
gegeven, dat ik gaarne zou willen dat mijn zoon niet in dienst be-
hoefde, voorhameliJM met het oog op de inkomsten van mi jn gezin.

Ik kwam destijds, en nu nog, meerdere malen in Haarlem, en be-
zocht aldaar verschillende café S. Ik kan mij nog wel herinneren,
dat ik vddr de keuring van mi$n zoon, mij in een cafë te Haarlem
bevond, alwaar zich± verschillende militairen ophielden. Ik heb al-
daar ook tegen bedoelde militairen, ik weet niet welke rang zij.had-
den, fle kennen gegeven dat ik graag zou willen dat mijn zoon niet
in militaire dienst moest. Doch ik kan mij niet herinneren, dat ik
ooit een kaartje of iets dergelijks van één van bedoelde militairen
in ontvangst heb genomen. Ik weet ook niet , dat ik mijn zoon op de
dag dat hij naar bedoelde keuring te Haarlem zou gaan, een kaartje
heb afgegeven met de bedoeling om dit aan een bij die keuringsraad
werkzame sergeant af te geven. Daar is mij niets van bekend.

Ik heb echter vooraf wel tegen mijn zoon gezegd, dat hij aan
die heren van de keuringsraad moest vertellen, dat wij een groot
gezin hadden, en dat hij daarvan ook medekostwinner was.

Toen mijn zoon terug kwam uit Haarlem, zeide hij tegen mij,dat
hij voor de militaire dienst goedgekeurd-was. Ik heb toen wel tegen
hem gezegd, dat het jammer was dat hij in dienst moest .

Door mij is, nadat mijn zoon voor bedoelde keuring was geweest,
nimmer met een of ander persoon contact opgenomen, betreffende de
keuring van mijn zoon. Later he-bben wi j , zoals ik u reeds zeide ge-
richt gehad dat mijn zoon als Buitengewoon dienstplichtige was aan-
gewezen."

Het onderzoek in deze voortzettende is mij gebleke.n, dat om-
streeks Juni 1946, verschillende militaire.onderofficieren bij ge-
noemde Indelingsraad te Haarlem werkzaam waren.

iïo virerd het mij bekend, dat alstoen aldaar werkzaam was, een
zekere ̂ onderofficier Roo_s.1es_. wonende te Haarlem, die in zijn bur-
gerleven werkzaam was bij een brandstoffenhandel te Haarlem.

In verband met vorenstaande door mij gehoord:
| i ÏÏGBISRT ROOSJES, geboren te HaarlemisscxnroCE 26 Augustus 1898,van

beroep vertegenwoordiger van een brandstoffenhandel, wonende te
Haarlem, Rijksweg, Ho.23, die als volgt verklaarde"

tt Van begin Januari 1946 tot Augustus 1946 was ik als onderof-
ficier werkzaam bij de indelinggkeuringsraad te Haarlem.

Ik
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Ik was aldaar als leidingsonderofficier "belast met het halen en

brengen van de jongens die voor de keuringsraad waren opgeroepen.
De door u genoemde Theodorus van Leeuwen, alsmede zijn vader is

mij persoonlijk niet "bekend. In mijn burgerleven was ik werkzaam
als vertegenwoordiger van de, brandstoffenhandel Breemen te Haarlem,
Rijksstraatweg,3tfo .23.. Toen ik in militaire dienst was bezocht ik
meerdere café s te Haarlem. Het is wel mogelijk dat ik toen aan een
of andere burger een reclamekaartje van genoemde brandstoffenhandel
heb afgegeven. Gewoonlijk had ik dergelijke kaartjes in mijn bezit-.

Ik gaf die kaartjes af voor reclame. .De kaartjes die ik in 1946
uit gaf, heb ik niet meer in mijn bezit, wij hebben thans andere'
reclamekaartjes. Het is wel mogelijk dat door mij destijds,toen ik
als onderofficier werkzaam bij genoemde keuringsraad, aan de door
u genoemde van Leeuwen een reclamekaartje als voornoemd heb afgege-
ven, en dat ik daarbij gezegd heb, dat ik aan zijn zx>on,in verband
met zijn militaire keuring, wel inlichtingen wilde verstrekken;

Ik heb meermalen aan personen,die góe'dgekeurd waren voor de
militaire dienst inlichtingen verstrekt, zulks in verband met het
aanvragen van vrijstelling vóór de dienst."

Hierop is door mij voornoemde Johannes van Leeuwen vertoond aan
Roosjes voornoemd, waarop laatstgenoemde verklaarde, dat die persoon
hem onbekend was, terwijl van Leeuwen eveneens verklaarde, de per-
soon van Roosjes niet te kennen.

f Uit bovenstaande door mij gehouden onderzoek is niet voldoende
l gebleken dat door voornoemde van Leeuwen of door Roosjes voornoemd,
\eventueel fraude zou zijn gepleegd.

Om een juist oorddel over dit geval te kri jgen, zou het naar
mijn mening gewenst zijn, dat voornoemde Theodorus van Leeuwen als-
nog aan een herkeuring werd onderworpen. Aan de hand van de uitslag
van voornoèmde~Jaerkeuring zou het kunnen blijken, of in deze inder-
daad knoeierij heeft plaats gehad.

Overigens is het vast komen te staan, dat in dit geval geen com-
munisme of extremisme in het spel is. Voornoemde eventueel nierbij '
ïïetrotcicen personen "zijn geen communisten noch extremisten.

Ik heb de indruk, dat, indien voornoemde van Leeuwen op dé aeen
of andere wijze geholpen zou zijn, dit dan in hoofdzaak is gedaan,
in verband met de inkomsten van het inderdaad grote geain van van
Leeuwen. Voornoemde van Leeuwen is onbemiddeld, en de inkomsten van
zijn gezin, bedraagt ongeveer 100 gulden per week.

{ Het onderzoek in dez,e zal zo nodig nog worden voortgezet, waar-
van eventueel nog nader rapport,of indien van een strafbaar feit
mocht blijken, proces-verbaal zal worden opgemaakt.

*

De Adjudant,
Districts-Controieur,

P.A.de Ridder.



/I. D. Z A N D V O O R T.
No. T
Onderwerp: G. v. Woensel.

, Op Vrijdag, 30 Juli j.l. werd dezebAf|||jb een onderzoek
-̂1 ingesteld ten huize van Dirk van Woensel i£u.\l l i l i ' l ' liTi l
staand communist), geboren te Zwartewaal, 28 September 1903, van
beroep fotograaf, wonende alhier aan'de Bentveldweg 15, naar

jf }diens zoon Gudo van Woensel, geboren te Santpoort (gemeente Vel-
sen), l? September 1925, van beroep autöteehniker, wonende aan
opgemeld adres en als deserteur gesignaleerd in het Opsporings-
register Ho.3, dd. l Juli 1948, blz. 405.

In de woning werd een portefeuille aangetroffen, kenne-
lijk toebehorende aan laatstgenoemde - die niet kon worden aan-
gehouden - waarin zich een brief bevond, waarvan U hierbij een
afschrift gelieve aan te treffen.

Het in de brief voorkomende telf.nummer 26035 is blijkens
|| de telefoongids afgegeven aan leurink.Dr.J.,Arts, Aerdenhout
(gemeente Bloemendaal) Aerdenhout.duinweg 8.

I.D. Zandvoort.
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t Beste Gudo .
* s fc/i

- t «T -
W'

Zaterdag ben ik direct naar dokter Reurink gegaan en hem de

situatie verteld. Ik heb hem verteld van de pogingen die je deed.

Ik kan moeilijk de man zijn gezindheid pijlen; maar hij zij mij'

dat iemand die zooveel moeite deed die moest uit de dienst verwij-

derd worden omdat hij een_v̂ rpestende.̂ nvl.oed op de andere ui t oef end.

Hij zegt als ze mij opbellen dan zal ik adviezeren afkeuring is het

niet voor het lichamelijke dan toch voor het geestelijke. Hij vertel-

de mij dat je ook op overweging van geestelijk ongeschikt de dienst

uit gestuurd kan worden. en dit was hier het geval zij hij .Hu moet

jij zorgen dat ze Reurink opbellen. dan geloof ik dat het nog wel wat

worden zal. Het No. is 26035. Zeg maar dat Reurink op de hoogte is

van je gesteldheid dat ze hem maar eens op moeten bellen. Nou Gudo

ik ga gauw naar l t strand en zal dezen brief aan Joop meegeven.

Verder alles hier goed. Ik geef f 15 aan Joop mee «uinig aan maar.

We hopen dat je andere week met Fenny komt doe haar al vast de groe-

ten Van ons alle. '; ' ,' •' i- •,---- ''^- , . , - p i . .. . ' - . - . . . . . . . . . . . . ,. t
- • . , . . . 7 Hartelijke groette v a n allemaal

Je vader-, , . . . . . . . .

een .lekkere zoen hoor je liefhebbende moeder
r • . i , - .. .1 . _ i.

Dag! Fenny de groeten je komt toch Zaterdag thuis ?

Denk er om geen straf maken hoor.



14 Augustus S«

B. 42807
één.

a.,B H EI ' .H
VI. JlD.3 ' ' ' r

G «van Woensel. UÏT&EBÖEKT

moge ik tJ een afschrift aanbieden vaut een
brief, door de als coroiaanist bekend staande Birte van
ffoaiaataly g eb. 26 September 1905 te Zwart ewaal, fotograaf,
wonende Bëatreldweg 15 te Zandvoortj gericht aan zijn
zoon Gudo tten WoenselT geb.l? September 1925, autotech-
nlker , wonende aan opgemeld adres.

OenoeEde G. van Woensel staat als deserteur gesigna-
leerd in het Opsporingsregister no.3 van l Juli 1948»

Het in de bïief genoemde telefoonnummer 2603!? is
afgegeven aan Pr*J.^auriakt Arts, Duinweg 8 te Aerdert-
hout

Be brief is m.l. kennelijk geschreven vddr de
desertie van G. van Woezuel*

Ik moge U verzoeken PA i j vel enige nadere inlicht Ingu
omtrent genoeEide persoon en zi^n desertie te villen
verstrekken,

£00! BD9H) TAN ÖE GEIüXBAIft
BIDSö
deze t

J»G

0e Beer Hoofd Sectie 5 B
Tan de Generale Staf,
Jtiliana-kazerne dingende al
te - ;
Ta • G r » v e B. h a g a.
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.42148

'71. KJ.>
Q _S H B I M

Mogelijke fraude gepleegd
bij de keuring van dienstpl.
Th.van Leeuwen.

Ik heb de eer U ter kennis te brengen van niet te controleren
zijde te hebben vernomen, dat mogelijk bij de keuring voor de mili-
taire dienst van Theodorus van Leeuwen. geb*9-2-1926 te Haarlem-
mermeer | wonende aldaar ten huize van zijn ouders aan het adres
HillegomEierdijk 107, welke keuring op 12 Juni 1946 te Haarlem
plaats vond, onregelmatigheden zijn voorgekomen*

Volgens verklaring van betrokkene zou hij, voor hij ter keu-
ring verscheen, van zijn vader Johannes Antoniua van Leeuwent g eb.
28-5-1895' te Haarlemmermeer, van beroep landarbeider, een visile-
kaartje hebben gekregen vermeldende de naam Van een bij de keurings
raad werkzame onderofficier. Laatstbedoelde zou dan pogingen in
het werk stellen voor Th.van Leeuwen vrijstelling van militaire
dienst te verkrijgen. Zijn vader adviseerde hem er bij de keuring
de nadruk op te leggen, dat het gezin van Leeuwen 15 kinderen telt»
Th.van Leeuwen heeft evenwel, volgens zijn eigen verklaring, deze
raad niet opgevolgd, omdat hij wel gaarne militair wilde worden.
Bij zijn terugkeer te Haarlemmermeer heeft betrokkene zijn vader
gezegd vermoedelijk voor de militaire dienst geschikt te zijn be-
vonden* Later ontving hij bericht als buitengewoon dienstplichtige
bij de Landmacht te zijn aangewezen* Het betreffende visitekaartje
heeft hij niet reer In zijn bezit. Hij zou dit dadelijk na de keu-
ring hebben weggegooid.

J.A.van Leeuwen ontkende ten stelligste van een onderofficier,
die hij in een café te Haarler zou hebben ontmoet, een kaartje in
ontvangst te hebben genonen. Wel zou hij tegen enige rilitairen
zijn nood geklaagd hebben over het in diensttreden van zijn zoon,
omdat hij dan diens verdiensten zou moeten missen. Hij beweer, t
nadat zijn zoon is gekeurd inet niemand contact te hebben opgenomen
teneinde hem uit de militaire dienst te houden.

Bij onderzoek is gebleken, dat zich onder de onderofficieren,
die destijds bij de keuringsraad te Haarlem, werkzaam waren. Egbert

tooa.iaa. geb.26-8-1898 te Haarlem, wonende Rijksweg 25 aldaar,evond. Deze was belast met het halen en brengen van de voor de
keuring verschijnende jongelieden. Aangezien Roosjes als vertegen-
woordiger werkt bij de brandstoffenhandel Breemen, te Haarlem, had
hij steeds reclamekaartjes van deze firma in zijn bezit. Hij acht
het zeer wel mogelijk, dat hij aan J.A.van Leeuwen een dergelijk
kaartje ter hand heeft gesteld, doch slechts met het oogmerk re-
clame voor de door hem vertegenwoordigde zaak te maken.

-Boosjös-
De Heer Hoofd der Afdeling 3 B
van de Generale Staf,
Juliana-kazerne, Clingendaal
te
* a — Q r a v e n h a g e «L



42148

'•» 2 *

Koos3es verklaarde desgevraagd wel meermalen aan dienst-
plichtigen inlichtingen te hebben verstrekt betreffende het aan-*
vragen van vrijstelling van opkomst in werkelijke dienst*

Nadat Roosjes roet de vader van betrokkene in contact was
gebracht» verklaarden belden, dat zij elkaar niet kenden*

Zo inderdaad bij de keuring van Th.van Leeuwen fraude ««w
zijn gepleegd, KOU dit slechts zijn geschied in verband met de
onmisbaarheid van sijn,verdiensten voor het gezin en geenszins
uit extremiatisch-polltieke overwegingen* Geen der hogergenoemde
personen sta&t als communistisch georiënteerd bekend»

Ik moge 0 verzoeken - indien eventueel tot herkeuring van
betrokkene mocht worden overgegaan - feij het resultaat van de
keuring te doen mededelen*

toorts zal ik het op prijs stellen eventuele voor mijn
dienst van belang zijnde gegevens omtrent het voranomschrevene
te mogen vernemen,

BBT HOOI» VAK PB CBNTBAIB

nateens deze t

3.0 M Grabbendam,



MINISTERIE VAN OORLOG. 'I.GRAVENHAGE...

H.K.—G,S.
Sectie G 3 B
Wo. V-2939/48 Zeer Geheim
Onderwerp? dpi.Th.v.Leeuwen
Bijlagen* —

ZEER GE
In antwoord op Uw schrijven

d. d. 10 Augustus 1943, no. 42148, moge
ik U berichten, dat bij onderzoek is ge-
bleken, dat nevengenoemde dpi. is afge-
keurd op medische (psychische) gronden.
(te geringe intelligentie-graad). Over-
eenkomstig de geldende voorschriften is
hij in December 1947 bestemd tot buiten-
gewoon dpi.

Aan fraude behoeft derhalve
niet te worden gedacht. Gaarne zou ik

dpQT> w1fi hft-fi" rmdft-py.nalr in degft
verricht is.

Wnd.Hoofd Sectie G 3 B,
De Lui tenant-Kolonel,

' /,-<L^*-v—>J'^'

G.S. Sicco Smit

Aan
Hoofd C.?.D.
Javastraat 68
1 s Gravenahse.

18873 • '48



VI. TZ.Z.

V-8939/48 Zeer gehoim
13 Augustus 1948,

18 Augustus O»

JOPOC -
X3DCS

g E H E I M,

In antwoord op de laatste alinea van Uw nevenvewaeld
heb ik de eer U nede te delen» dat het onderzoek werd ingesteld door
de Rijkspolitie,

HET HOOFD ?AH GS
,

Namens

Aan de Heer Hoofd der Afd•III b
van de Generale Staf, . J.O.Grabbendarn.
te .



MINISTERIE VAN OORLOG.
HECGS
Sectie G 3 B
Ko: Y-3175/48 ZEEK G-HESD-l

8.

Onderwerpt G .van T

In antroord op
tus 1948, Ho. 42807, raojre

schrijven dd. 14 Ï.UQHS
"^ berichten, dat de

van Gudo, geb. -17-9-1925 sedert 16 Septem-
ber 1946 gedeserteerd is van het 2e Bat. Aan- en Af-
voertroepen te Harderwijk.

TIij kont voor op de lijst van deserteurs
van de '7 Uec. Divisie, U toegezonden t>jj mijn schrij
ven dd. 8 September 1947, Ho. 2S30/47 G, en staat
gesignaleerd in het Opsporingsregister.

Gelet op de inmiddels verstreken tijdspe-
riode en het verblijf van zijn onderdeel in Oost-In-
diö, kunnen dezerzijds geen inlichtingen over zijn
persoon worden verstrekt.

IEfI HOOÏÏJ 3ECTIE G 3 3,
iie Luitenant-i'olonel,Coll:

C M.P .Kokje.

Aan:
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68t
' sj-G R A 7 E H H A & B .

1SS73 - '48



Volgno.
23 Aug.1948,

s

1'SEP. 1948

Op Zondag, 22Au£U£tu6^ 1 9 48 . werd te ̂djÜTĵ rp , gemeente
Opsterland, op liëT"""ïe¥rtïn ach'ter het café IfcTOgfl, een ope-n-

ngsmeettng gehouden*
^rfl Deze meeting stond onder leiding van Thereffia Baviuŝ

wonende te Boven— Knijp e, ge me en t e Heerenveen.
f e omstreeks 14,00 uur opende zij de vergadering met een

kort welkomstwoord, waarbij zij tevens enkele woorden wijdde
aan de nagedachtenis van S o de Haas,

Hierna gaf zij het woord aan Johannes Meuwenhuize uit
Amsterdam, die hierna sprak over het ond erwerp t "De BjErE j d
voor een duurzame werjfel d vrjadjtS
~ ~ All «reer st ging sprek«r na wie belang hadden bij een oor*-
log enwi« niet. Als er aldus spreker een enquête onder de
bevolking werd gehouden, danzou blijken, dat de grote massa
geen belang bij een oorlog had» Als degenen, die belang bij
een oorlog hadden noemde hij: de wapenfabrikanten, de zwart-
handelaren en de beroepsmilitairen,

Hierna schetste spreker de ellende, «elke een oorlog
met zich bracht.

Tot slot stond hij uitvoerig stil hoe de strijd voor een
duurzame wereldvrede «wntocgWEtaaEira diende te worden gestreden,,
Het had, aldus spreker geen zi# om in een vergadering als deze,
waaronder zich zo weinig dienstplichtigen bevonden, te zeggen,
dat men dienst moest weigeren. Hij herinnerde hierbij aan de
offers, welke door de dienstweigeraars werden gebracht. Als
middel in de strijd tegen de oorlog wees hij op het economische
strijdmiddel en herinnerde hierbij aan het optreden van de
arbeiders in de textielfabrieken en in de aarde werkindustrie*

In de pauze declameerde Alie Sesselaar uit Hoogezand
enige gedichten o. a, van Martiën~~!BeversTuis',

Hierna varrkreeg het woord CajoTSrendel uit Bilthoven met
als onderwerp: " toperia^®*.

Deze sprekerHBêgon met er op te wijzen dat z,i«het
kapitalisme oorzaak was van de oorlogen. Op zeer uitvoerige
wijze trachtte hij dit aan tetonen. De ooiblog 1914-1918 en
ook de BBUclHgx laatste wereldoorlog waren een gevolg van het
botsen van twee kapitalistische groeperingen, waarbij één
groepering, die welke het woord "vrijheid" in zijn vaandel

\, de overwinning had behaald,
Aan het slot van zijn rede wekte hij op te strijden voor

het werkelijke socialisme,
Hierna werd nog het woord gegeven aan de Voozitter van

nat Stetinfonde voor Diens tweigeraars uit Zaandam (naam werd
niet genoemd). Deze wgee de aanwezigen op de offers welke door
de dienstweigeraars werden gebracht enverzocht geldelijke
steun. De meesten der aanwezigen gaven hierna enig geld.

a Te omstreeks 16,00 uur sloot me j. Bavius de meeting, welke
dor pim.40 personen was bezocht. De meetigg had een ordelijk
verloop^""""
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DOss.109/1142,

Betreft:
A.VAUT DEUESSH.

G E H E I M .

Volgno.

t SEP. 1948

ACD/
Y Haar aanleiding van een schrijven van de G,V.D., No.

17307 van'22 Januari 1948 betreffende A.VAN SEUHSEff. con-
ciërge" van de R.K.-Meisjes H.B.S. alhier, die sterk corawtt-
nistisch georiënteerd zou zijn en hulp zou verlenen aan
militairen, die zouden willen deserteren, werd dezerzijds
een onderzoek ingesteld «n kan het volgende worden mede-
gedeeld:

Bij informatie aan de R.K.-Meisjes H.B.S. alhier bleek
een zekere Van Deursen als conciërge onbekend te zijn.

Volgens de administratie van het Bureau van Bevolking
alhier en blijkens een in verband daarmede ingesteld onder-
zoek aan de woning, is in perceel Velpsestraat 142 alhier
A.van Deursen onbekend.

Verzonden op 25 Augustus 1948
aan: C. V. D.

C.v.p»,



's-Gravenhage, 27 Augustus '48.

Hierbij doe ik U, in antwoord op Uw schrijven No. 27307
van 22 Januari 1948, een rapport toekomen betreffende
A. VAN

De door deze Dienst ingeschakelde tussenpersoon, die
zooi informeren of Van Beursen in G. P. N. -kringen bekend was,
heeft zeer lang op het resulaat van zijn onderzoek doen
wachten, waardoor de afdoening van deze aangelegenheid
eerst nu kon geschieden.

Aan het Hoofd van de C.V.D.

javastraat 68
te '8-Q. R A V E N H A G - E *

DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE
NAMENS DEZE:

m COMMISSARIS VAN POLITIE
J3HEP AFDilII,



MINISTERIE VAN OORLOG
Hoofdkwartier v.d.Generale Staf
Sectie G 3 B
Ko: 1-48-2/49 ZEER GEHEIM
Bijl:
Onderwerp: L.J.Verboon

R.C.G.Polder.

's-Grsvenhage, 19 Januari 1949.

> O JAN. 1949

ACD|

k̂ihkk

Het -Tcofd begërvoerlichtingsdienst bracht mij het
volgende ter kennis: / •.

"Dezer dagen vervoegden zich op mi, in bureau twee jongelieden,
jgenaamd L. J^Vejcbobn, verzorgë^ van het_ culturele maandblad
"Uiting" , < 'Kleine Kazernestraat* 5 den Haag en R. C . G. Polder ,
verzorger van het weekblad "Opstand" Koninginnegracht_34__den
Haag, tel. 112358; . „ , . ~ff _ ' ""T̂ J ---------- "^__________ „. '.. ........ --------------------------- -:^-—- .......... ________ 'MA£,I/-I , 5> , l . l* ust-Ĥ i-v.-, - t-1' lu-T>-U-,-v -

De bezoekers verklaarden in genoemde bladen artike-
len te willen schrijven over het _g.3_anstweigeringsvra.q.gsti]k_-
Zi^j deelden mede een bezoek te hebben gebracht aan de kani—
tem Palmen van het Ministerie van Oorlog en aan de D. U. W. ,
teneinde toestemming te ontvangen de dienstweigeraarskampen
te mogen bezoeken. Dit verzoek was evenwel afgewezen.

Zij verzochten de L. V. D. om de volgende gegevens:
1e. het totaal aantal opgeroepen dienstplichtigen sinds de

bevrijding;
2e. het aantal principiële dienstweigeraars;
3e. het aantal af gekeurden, verdeeld in lichamelijk en gees-

telijk;
4e. het aantal buitengewoon dienstplichtigen, een en ander

zo mogelijk sinds de bevrijding.

Ik heb de heren medegedeeld, de, t deze gegevens be-
zwaarlijk verstrekt konden worden en heb hen verwezen naar de
officiële Kamerstukken.

Zij verklaa.rden nog dat "Opstand" en "Uiting"
geen politiek karakter dragen, maar "algemeen culturele jon-
geren-bladen" zijn.

Ik heb de beide bezoekers verzocht" mi j enkele exem-
plaren van deFe bladen toe te zenden, maar zij hebben aan dit
verzoek niet voldaan".

Aan:

Gaarne zou ik van U vernemen wat mogelijkerwijs in
Uwe administratie bekend is t. a. v. de hierboven genoemde per-
sonen en de door hen verzorgde uitgaven "Uiting" en "Opstand",

Typ:MvdH
Coll:

Het Hoofd Sectie G 3 B,
De Luitenant—Kolonel,

Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.

(M.P.Kokje)



BS3B38

Ond*i "tïiting*1 en M0pst«naw

•3-aravenhage, gg Januari

' G l H I I M
na.v. 53838 'v'i SJ'S'otie G IIIB

ar^t-jgmr-p^j^-j.,^,

'rr-rrn\/^• • , » " » ; ! ) / :

Blijkens bij mijn dienst binnensekonan beriohtg zon
* verfcorger zijn van hst culturele usaandblad.

. « f t ,
rachtgrach

._
ing" . Kleine Kazernestraat 5 te * s~Gravenhage en

verzorger van het weojcblad "Opstand" , Koninginne-
e *s*&ravenhag«, tel» 112358*

Beiden zouden in hun bladen willen schrijven over het
dienstweigeringövraagBtuk.

"Uiting" en "Opstand* zouden geen politiek karakter
dragen, naar algemeen culturele jongeren-bladen aijn»

Te uwer Inforraatie diene, dal; het tel.Ho* 112388 be-
hoort aan Mevr* SU3V ORH!.gRS-''V« .KQOTSMt- wonend© Koninginn»-
gracht 34 t t * s-Oravennaè« , terwijl -volgens het adresboek
der gemeente * a-Gravenhage- aan het adres Kleine Kazerne-
atraat 5 woonaohtig is C, G* P01-DSR.

IJr moge ïï verzoeken mij te willen inliohten o.mtrent
de personalia, politieke oriëntering eto» van de bij beide
uitgaven betrokkenen» waarbij ik tevena gaarne omtrent aard
en doel van "Uiting" en "Opstand1* zal worden ingelicht,

Met een epoedige beantwoording zult IJ mij ten teerste
verplichten*

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

.CJ» Crabbendam

Aon de Heer
Ho
tt

van Politie



Hoofd Sfectie a III B dingendaal
10-2-49

S680 £3-12-48

14-12-48

FABÏ8R . -

Co melis

17-H-S9

Het Bildt (Fr.) st. Jaeobi

2ie bijgeand afschrift poliUe-rapport.

K.B» Afin dit rapport ten nog wrdeö toegevoegd dat flater thacs ook ter
cötechisstie geat bij 'de Doopsgezinde dominee van aijn gebeente.

/



f>f

T1

In antwoord op bovenaangehaald schrijven moge |Lk % het .laSrolgende be-

ü o r n e l i s F A B E R ,geboren l? November ;4^?/te St. JacoM Pa-

V,D.1949«]fo.32. ̂ eheim. :
Antwoord op:Uw 8Ohr.dd.27-12-1948,Ho.3)i8.3680*Zeer Geheim,
Onderwerp : Inlichtingen "be tref f endeO, Pabèr, won, St

richten.

rochie, gemeente »t B i l d t ,wonende aldaar,no. 756,is ongefe»*i-«BsiMadèrlander.
Hij is een zoon van G e r b e n F A B E R en Catharina van DIJKjsijn vader, is
van beroep expediteur-fouragehaMelaar(aelfstandig)$Cornelis is bij zijn vader
in het bedrijf werkzaam.Voornoeinde ouders hebben drie jongens,waarvan Gornlis de
oudste isj)e andere 2 jongens zijn respectievelijk 10- en 2 jaar oudJDe ouders,
noch een der gezinsleden behoort tot enig kerkgenootschap. Aan Godsdienst wordt
in het gezin in 't geheel niet gedaan.Ook van Cornelis persoonlijk is nimmer van
enige Godsdienst gebleken.?an dienstweigering uit geloofsovertuiging of andere
gewetensbezwaren te dien opzichte,kan dan ook in dit geval moeilijk worden ge-
sproken,Dezerzijds kan niet met zekerheid worden gezegd welke politieke richting
het geain FABER(speciaal dan voor wat betreft de ouders)as toegedaan.Verschil-
lende omstandigheden wijzen er echter op,dat deze vrij zeker uiterst links moet
worden geacht. In de omgeving waar het gezin FABER woont,treft men meerdere coa-
munisten aan en vele anderen die daarmede symphatiseren.In de vele omgang met
deze personen,mag wel vrij zeker mede de oorzaak worden gezocht van de redenen
der dienstweigering.Op het gezin FABER valt overigens niets aan te merken»Zowel
op het gedrag van betrokkene C o r n e l i s ,alsmede opdat van zijn ouders>valt
niets aan te merkenfop politiek gebied treden zijn niet op d& voorgrond.Meeirde-*
re gegevens hieromtrent konden niet worden verkregen.

Januari 1949.
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Distriots
•wan dé Rijkspolitie

S S U W A R D E lï.

FAEER Cornella
g«b; 17-11-29
won1 BET 3ILDT {FSp#) |,Stt Jacobie Parochie 756

ii'
l -'l



V.D.1949.No*32* G e h e i m » . .
Aanvullend antwoordsOp 0w schr» dd«27-12-1948.Ko• Dis»368002eer Geheim» /**-
OnderwerpsNadere inl»betr*G*FABER.won.te St*Jacóbi-Paröchie en z«g«

actie voor dienstweigering»

Als aanvullend antwoord op bovenaangehaald schrijven moge
ik U alsnog het navolgende berichten»

Bij dezerzijds schrijven van 18-l-t49JNo*32,Geheimtbetref~
fende C o r n e l i s F A B E R ,werd U o.a, bericht dat om-
trent de dienstweigering van genoemde FABER geen behoorlijke
gronden konden worden aangevoerd»Thans is ons het volgende
ore gekomen*

Te A ss en wordt op een aldaar onbekend adres regelmatig
een bijeenkomst" gehouden van personen ,die een soort van voor*-
lichtingscursus geven aan hen die trachten van dienstplicht vrij
te komen door een beroep ggCT*x«nnHmnBHj«y te doen op de dienst
weigeringswet.Aldaar souden zij dan worden voorgelicht,omtrent
hetgeen sij moeten antwoorden en hoe zij zieh in hun levenshou«
ding moeten gedragen,wanneer zij worden opgeroepen voor de Gom»
missie van onderzoek inzake principi, ele dienstweigering.

Voorts is gebleken dan bovengenoemde F A B E R îedere Zater
dag door zijn vader per auto naar A s s e n wordt gebracht en
des Maandagsmorgens weer van A s s e n wordt opgehaald»Het ken*»
teken, van deze auto is B-12695*Qp bedoelde samenkomst komen o «a*

; personen behorende tot de Jehova-getuigen e»d* Thans gaat FABER
meergenoemd ook ter i&ateehisiatie bij de Doopsgezinde domine*van
zijn woonplaats.

Daar hier vermoedelijk sprake kan zijn van een "verboden
vereniging**is misscüen de gemeentepolitie t« A s s e n in staat
hieromtrent nadere inlichtingen te verschaffen*

Noord»Friesland,4 Februari 194-9»

r-
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ƒ* lebruari

Aan de HeegrCommiosarls van Politie
te

A S S E N,

FAB£R.Gornelia,/geb.17-H-29 te St. Jacobi Parochie, won. Het Bildt,
St. Jacobi Paröjfiiie Ro. 756,



VerbindingsBummer 61.
Agnr. 9 en 145-1949.
Onderwerp: inlichtingen betr. C. Paber.

In verband met de brieven d.d. 14.2.1949 en 7.12.
1949» no. Dis "56BQJL, houdende een verzoek om inlichtingen
omtrent PAUS, ~5ornelis, geb. 17.11.1929 te St. Jaeobi
Parochie, kan worden bericht, dat betrokkene te Assen
niet werd gesignaleerd.

Op de toegangswegen van de stad werden geruime tijd
controles gehouden, welke geen resultaat opleverden. j

Mocht in de toekomst alhier nog enige activiteit van
betrokkene worden gesignaleerd, dan zal daarvan terstond
melding worden gemaakt.

12 Decembfe 1949.

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te

' 8 - G H A Y E N E A G E



MIHISTEHIE VAN OORLOG
H.K.G.S. ' |
Sectie G 3 B j Vo'^o.
No; I 226/49 Z.G, h"
Ond: Anti-Militairistische activjitqjgbpjrg
Bijl: 2 • u _

AJ AlD|

's-Gravenhage, 14-2-1949

\

Bijgaande enveloppe,inhèuden-
"bi j gaande kaart̂ sreM ontvangen door de

ouders van de Sergt» G*Knopper,wonende ;
oninginnelaan 81 te Rijswijk (2*H),

de
Sergt. Knopper, "behorende tot

Staf van het Bataljon Genietroepen,
- ivisie,7 December Divisie,veldposta-

dres i Bandoeng, ontving de zilveren medaille
met de zwaarden v\fegens moedig gedrag "bij de-
actie in Bantam, ' l

Op 21 Januari 194-9» enige da-
gen na het bekend worden van deze onderschei
ding werd de bewuste enveloppe bezorgd aan
bovenstaand adres.

Ik meen goed te doen deze
aangelegenheid bij U te signaleren,Mocht U
op enigerlei wijze nadere bijzonderheden
over de afzender verkrijgen,dan zal ik het
zeer op prijs stellen deze van U te mogen
vernemen..

HET HOOFD SECTIE G J B
De Luitenant-Kolonel,

—

Goll

Aanï Hoofd G,V,D.
Javastraat 68
's-G S A V E N H A G E .
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j l
j Volgno.

G E H E I M. •' «a «ra m/io !
Verbinding: JJo.12 , 26 Februari

DOSS.191/1 .
Onderwerp: "Uiting" en "Opstand"
Datum, "ontvangst bericht:—-
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:—- ;

Medewerkende instanties:— ' ,
Ondernomen actie:

2 8 FEE 1949

B.O.S. van
22 januari 1949

Haar aanleiding van het terzijde vermeld schrijven
werd e«n onderzoek ingesteld »n: wordt medegedeeld, dat
het maandblad "Uiting" wordt Verzorgd door:

sadblf Ghristiaan Serrit POEDEIU .geboren te é-Graven-
hage, 2 December 1925, wpnende. ten Vhulze zijner ouders,
Kleinejp^erne.straat 5 te 's-Gravenhage.

Hij is eenizopn van: ;
Qhrigjiaan.0errit P&EBEE. geboren te Beiden, 6 December

1897 el]
Aleida Maria SACHSE, geboren te 's-Gravenhage, 25 Juli

1901.
K.Gh.G.Polder is ongehuwd en behoort, evenals zijn

ouders, niet tot enig kerkgenootschap. Hij is kunstschil-
der en dichter. De vader is eveneens kunstschilder en
drijft in het door hem bewoonde perceel een kleine kunst-
handel.

Bij het onderzoek werd de indruk verkregen, dat zowel
R.Ch.G.polder, als zijn ouders, als humanisten zijn te be-
schouwen, zij staan als idealisten bekend.

2&ftjk zouden zich in het geheel niet met politiek be-
moeien en hoewel zij zich progressief of modern noemen,
zouden zij in geen geval links-extremistisch zijn georiën-
teerd.

Het blaadje "Uiting" wordt maandelijks uitgegeven.
De administratie berust bij:
Benjamin Cornelis BROKKIHG, geboren te Vianen, 9 Octo-

ber lyib, nea.Hervormd, van beroep ambtenaar aan het Mini-
sterie van Sociale Zaken, gehuwd met:

josephiene HEKKEMA, geboren te Groningen, 25 Augustus
1914, wonenae scnenKicaüe 276 te 's-Gravenhage.

Brokking zou voorzitter zijn, of geweest zijn, van de
Afd. Den Haag, van de internationale Vereniging "Bellamy".

Men wil in "Uiting" elk levensaspect tot gestalte la-
ten komen, in het blaadje worden verschillende onderwerpen
behandeld, zoals philosophie, architectuur, kunst enz.

inderdaad bestaat de mogelijkheid, dat Folder binnen-
kort in het blaadje zal schrijven isver het dienstweigerings-
vraagstuk.

in dat geval zal hij vermoedelijk de dienstweigering
verdedigen, daar hij uit zuiver menselijke gevoelsoverwegin-
gen van .oordeel is, dat het de mens niet geoorloofd is ziin
medemens te doden.

-Men-



-2-

Men wil zs'iea- ia- 'JUiting" niet met politiek bemoeien.
"Momenteel zouden ongeveer 500 person-éii, -mee^ jongelie-

den uit Den Haag en omstreken, op het blaadje zijn geabon-neerd. . - ; . . . <~
in de administratie Ivanitd^'iPolit^e ;te ''s-Grravenhage is,

ook op politiek gebied, niets ten nadele van K,Ch.G-,Polder
en zijn ouders en van B.C.Bro'kTcliig ëli 2ijn echtgenote', be-
kend. ,4-. fljfc^. ' ^ o ' / / . o ' ;•- y , : . ; - . : • ; : . . . . . ; , ; . - ; ' ; • ••(•:. i.,:- • „ - : > • -

Het; blaao^» "Opstand" werd gedurende.,de laa-t.ste., helft
van 1947f' en vermoedelijk nóg'In fiet begin'van iieV jaar 1948
verzorgd doorj - - - ; . • , • - : . _ v L U •,.:-.-. • . . : ! , : . : : • • • ; . , . . . , . , ; . • ' /

Leendert jaoob VERBOON, geboren,^e %aldwij.k, :28. Juli
1927, geen kerkgenootschap, van~beroep beeldhouwer, gehuwd
met: — : i,; v • • ; ï• . ' • : . , . ! . , • , ' i: .

Bdith Beata SIBBBTS, geboren te Pqerwokertp^ 12 Janua-
JC ly^y, wonende op kamers," KbnFnglnïegraohf 34'""te" rs-Gra-

venhage. ; v . . .
Verboon is bevriend met R.ch.(KPoldery ^obrn'oemd.
Hij zou zich niet met politiek bemoeienven "zou in geen

geval links-extremistisch georiënteerd zijn.
• S9.t::felaèdjé <"OpstandlL*as e-öadweefcblafl. Het zou onge-
Veer'hetzelfdë.dóal sa deaölfaë^e-'firëkk'lng hebben gehad af" -
het vorèQgenoemaë''blaël^e ''U|ttóg^B#0èafiblijkens Bekomen-

opgeheven wegens ge-' -
de.Politie fte 's-Gravenhage is,

ook op politiek geB£eay^niëts\ténCriadele van L.J.Verboon'

•'.:•• KN"".Io'



7 Maart

1-48/3/49
19 Januari 1949

L,J.Yerboce en B.C .G.Polder, G E H E I M

Haar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven heb ik de
eer U het volgende te berichten i

In het maandblad "Uiting* worden verschillende onderwerpen
behandeld, zoals phllosophie, architectuur* kunst enz** Men wil
zich echter in het blad niet met politiek bemoeien* Ongeveer
5^0 personen, meest jongelui uit Den Haag en omstreken, zouden
op het blaadje zijn geabonneerd.

De administratie vs& liet blad berust bij * Ben^l^ifoJ^rnellfl
i» geb.9-10-1916 te Vianen. ambtenaar Hln.van Sociale

wonende Schenkkade 276 te • s—öravenhage •
blad wordt verzorgd door Rudolf Christi«an Gerrit POLDER.r

geb»2-12-1926 te »s»Qravenhage, wonende tn httijf* zijner oudere,
Kleine Kazernestraat 5 te 's-Gravenhage, kunstschilder en
dichter. Genoemde Polder, zo&&4 als zijn ouders* s i JE. als hu*
pianisten te beschouwen en staan als idealisten bekend* Met
politiek zouden zij zich in het geheel niet bemoeien en zij
zouden In geen geval links-extresiistlsch zijn georiënteerd,

Kaar werd vernomen bestaat inderdaad de mogelijkheid, dat
Polder binnenkort in "-öitlng* zal schrijven over het dienstwei-
gering svraag stuk, waarbij hij de dienstweigering vermoedelijk
zal verdedigen, daar hij van oordeel is, dat het de mens niet
geoorloofd is zijn medemens te doden.

De nsasen van R.Ch.O. Polder en aljn ouders «n van B. G „Brokking
ea echtgenote komen niet voor In de administratie van de Politie
te *

Gedurende de laatste helft van 1947 en vermoedelijk nog In het
begin van 1948 werd het blaadje "Opstand" als weekblad uitgegeven
en sou ongeveer dezelfde strekking en hetzelfde deel hebben gehad
ala het hiervoren genoemde blad "uiting*. Wegens gebrek aan be-
langstelling werd de uitgave van "Opstand1' echte? opgeheven*

Eet blad werd verzorgd door Leendert Jaoob TEEEBOOH. geb. 28*7»
j-, ̂ _ k 'KA «M • • f. m. K «• ̂ B K «••̂ •iW>MlBW|WWWWW«WB^^MP«(fcBlBlMMMMBilMB>BlB<*BlipB*lF **r?{ . . .

1927 te naaldwijk, beeldhouwer, gehuwd, wonende op kamers
Koninginnegracht >4 te 's-Gravenhage. Verboon. di» bevriend is
met bovengenoemde E.Ch.G.Polder, zou zich niet met politiek be-
moeien en in geen geval links-eitremistisch zijn georiënteerd*
De n^ien van h*m en zijn echtgenote komen niet voor In- de admi-
nistratie van de Politie te »s-Gravenhage»

Aan de Heer Hoofd Sectie 3
van de Generale Staf
te

B

HEf EQQm TM DS DIENST,
namens dezes

3 .G *Cr abbendam.



Centrum Nederland
U Maart 1949

54 10-1-1949

van

Jan. Qomella» Adrianua

14-4-lfl© )te Rotterdam

KOÏTBRüAM J.van Bffanslrtaat 71

Zie bijgaand afschrift politle-rapport
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Betr.Dis.Ho: 3352. . >-';. ^ 1-4«3|949.

• • ' 3C9.
i ^Mt'. " " " ~ i

j va n AajLst. Jan Cornelie Adrianus, geb: if^4-1910 te Rotterdjam, v/onende
! J. van i,ffenstraat 71 te Rotterdam, .ja^rd ..op i4««§Jl932 door

de Rechtbank te Rotterdam t.z.v. Ogruiitjg _(Hi;1:riep in
jegen een groep ''

I)ienslLJL) veroordeeld tot F.SQ^boete of
2€TcJagen Ifechtenis. öit vonnis v/erd d. d. 12-10-1932 bij
arrest van het Gerechtshof te ' s-G-ravenhage gewijzigd in
F.25-boete of 10 dagen Hechtenis.

Cp 7-10-1940 v/erd tegen hem proces-verbaal opgemaakt
t.z.v. Diefstal subsidiair Ter d u is t ©r ing.



5862 18 Januari

De Heer Soo^
vaji Politt«

tö yR _ O jg.gjs.. a. P A M.

cxxxx

AAL3Ï < a n Conaela Adrianus v*

g«b» 14-4-» 10 yt« Botterdaai*

adres; J.v.Sffenstr. 71f Botterdem.

(KHII dose r , 705)

bijlag^ wordt terug verwacht.



Notitie voor B ! Vr

Van Dis ;'"" "—

-VAPR.1949

Van Majoor Koenen (L.S.K.) ontving iJc bijgaande stukken, Kisschien
heeft ü hier interesse voor. ——
Dis zou gaerne op de hoogte gesteld worden van hetgeen door U hieraan
gedaan wordt. x

Dis 1-4-49



KV. iA* „VN/D:
AfSGHRIST.

Sec» J.Q,. de Bruin.
Aelbrechtskade 59a.
Rotterdam W.-

Sotterdam, 21 Maart '49
Aan het HE. van Oorlog
Afd. Ohef Luchtmachtstaf,
Neptunusstraat 81.
Scheveningea.

Hiermede zenden wij U retour de mij
toegezonden propagandaplaat.

Tevens kunnen wi;j U mededelen, dat
onze vereniging eea Voetbalvereniging is
en geen Beclame-objeet voor militaire pro-
paganda.

Wij kuanea en willen derhalve niet
aaa Uw verzoek voldoea.

Verzoeke ia het vervolg vaa deze oor-
logspropagaada verschoond te blijven.

Hoogachtend,
Namens de Vereniging V.N.D»
secr.- pena.

(J.<i* de Bruin).

16849 - '48



porters,
eigert
rlogspropafeanda

Geen affiches in club-l
lokaal of kleedkamer -\n het ministerie van Oorlog, chef

uohtmachtstaf, fe de volgende clrcu-
aire uitgegaan:

M. H.
In opdracht van de Minister van Oorlog
wordt propaganda gevoerd voor de
werving van vliegend en technisch be-
roepspersoneel voor de Luchtmacht. In
verband hiermede wordt onder meer
een affiche verspreid.
Ik heb aan het Hoofdbestuur van de
K.N.V.B. toestemming gevraagd deze
affiche te mogen renden aan de ver-
enigingen, aangesloten bij de K.N.V.B.,
met het verzoek deze affiche op te
hangen in clublokaal of kleedkamer.
Qeze toestemming werd mij in een
schrijven d.d. 19 Februari Jl. no. 168
van het Secretariaat van de K.N.V.B..
getekend door d« heer Staal, verleend.
Thans zend ik u de affiche toe met het
verzoek, er op de boven omschreven
wijze m«de te willen handelen.
U bij voorbaat dankend, verblijf Ik

met de meeste Hoogachting,
K. AKKERMAN.

'in, Hoofd Afdeling Werving
Luchtmachtstaf.

Kapitein,

,X^



MIKÏ8TERIBVAN

• •s-Gravenhgg e 19 April 194»,

Onderwarpj
Vereniging, "V.U.D.* '

Diottin Typ:N. UITGÊiOEKft

Hiermede moge ik tr veraoekan, mij te willen doen
inlichten omtrent de politieke instelling van het beatmir
en de leden van de Vereniging WT.ÏÏ*D»W te Rotterdam*

Itoór de secretaris ven genoemde vereniging, ge -
naamd jT f$,«4ffu.J^ffjji;* wonende Afi.brechtskade 59 a te Uwent
werd aan de' töniater van Oorlog een schri,Jjven"geriölitt waar-
in werd medegedeeld geen steun te ïcunnöa en- willen ver Ie -»
nesn aan het van militaijr» zi^de gedaan verzoek om een pro-
pagandaplaat voor werving van beroepapersoneel bij ae Lucht-
maont in liet olufelooaai der vereniging op. t e hangen.

Deze weigering werd gemotiveerd met de woerden t
wdat onae vereniging een voetbalvereniging Is en geen re®la»
mö-objeot voor militairei propaganda11* Voorts werd in het
schrijven verzocht: *in het vervoeg van deze oorlogspropa •
ganda verschoond te blijven"»

Het Hoofd ven de Dienat
Ê Ramen s deze:

W* '«

Aan:
De Heer Hoofdcommissaris van Politie
- te R O T T S H D A K. ,

O



In het èersfe/bf^tweede jaar van de
eerste wereüdoorjog kreeg ik opmijnspreek»
uur bezoek van een oud*catechisant, lid
van de Remonstrantse gemeente in Rotter=
dam, die mij kwarn raadplegen in een
•ernstige kwestie. Hij was- n.l. opgeroepen
tot de militaire dienst (Nederland had
immers gemobiliseerd) en was anti=mili-
tarist, omdat hettegen zijn geloof en geweten
inging, een medemens te doden op bevel
van een ander mens. Maar hij durfde het
niet recht aan, dienst te weigeren, om
verschillende redenen, die ik kon billijken,
maar die hier niet ter zake doen. Het was
duidelijk aan hem te merken, dat die vraag
hem benauwde. Nu vroeg hij mij om raad
en steun.
. Ik begon toen met hem te zeggen, dat
volgers mijn vaste overtuiging ons land
niet in de oorlog zou worden betrokken,
en dat hij dus wel niet zou gedrongen
worden om tegen zijn geweten in een mede»
mens te doden. Maar ik voegde er aan
toe, dat ik mij kon vergissen, dat er dingen
zouden kunnen gebeuren, die de Nederland»
se regering tot de oorlogsverklaring zouden
dwingen. En toen vroeg ik hem: Bedenk
nu goed, overleg bij jezelf wat je dan
zoudt doen! Hij dacht één paar minuten
lang na en gaf toen zeer beslist tot antwoord:
„Dan zou ik dienst weigeren". Waarop ik
hem zei, dat hij dit op de dag van zijn in
dienst treden moest kenbaar maken op
schriftelijke wijze b.v. door een brief aan
de minister van oorlog en dat hij ook aan
zijn kameraden van zijn bataljon moest
zeggen, dat ze in geval van oorlog niet
op hem moesten rekenen. En ik vroeg hem
ook, om rm'j, zodra hij verlof had, mede
te delen hoe deze zaak was afgelopen.

Vier weken later kWam hij mij vertellen,
dat hij op de dag van zijn in dienst komen
een brief aan de minister van oorlog had
geschreven, met het gevolg, dat hij veertien
dagen daarna bij zijn commandant werd
geroepen, die begon met hem een standje
te maken omdat hij niet de in het leger
gebruikelijke^ manier gevolgd had, n.l. van
onderop naar hoger, maar zich direct tot
de hoogste instantie gewend had. Vervol»
gens had hij met hem gesproken over
de vraag van het doden in de oorlog en
wat daarmee samenhangt en geprobeerd
mijn oud=leerling van zijn standpunt af te
brengen, wat hem echter niet gelukt was,
daar deze jonge man voldoende kennis
had opgedaan in deze kringen, en ook goed
zijn woord kon doen. Hij had trouwens
een goed eind=examen aan de H.B.S. met
5=jarige cursus afgelegd.

Verder was er niets gebeurd en nu gaf
ik hem de raad om zijn soldatendienst
trouw te verrichten, zodat er op hem geen
aanmerking kon worden gemaakt. Hij be«
loofde mij, zo te zullen handelen, en kwam
mij veel later nog eens bedanken voor
mijn raad, omdat hij het daaraan toeschreef,

dat men hem niet gedwongen^nad__om
reserve*Iuitenant te worden, wat toen van
iedereen die het gymnasium of de H.B.S.
met Soiatiée cursus had afgelopen, verlangdmet Statige
werd.

Dit voorval bracht mij er toe om voortaan
an jonge lieden, die in hetzelfde geval
erkeerden als die oud=leerling, dezelfde

i r n s »

echter naar de daarin vermelde artikelen.
Toen in 1939 't gevaar voor een tweede

wereldoorlog dreigde, waarin naar mijn
vaste overtuigingNederland weizou worden
betrokken, en de afdeling geiden van de
anti=militaristische vereniging „Kerk en
Vrede" een vergadering hield, waarin de
vraag gesteld werd: Wat nu te doen? -
heb ik voorgesteld om kleine pamfletten
te laten drukken en verspreiden, waarin
tot degenen, die als soldaat of officier
werden opgeroepen, gezegd werd: „Wan=

_ ___ >_ ._..__ n.n.<«s3 AA! »*m /?«+ rf*> flfltl Hfineer ge van oordeel zijt dat ge aan de
komende oorlog deelnemen moet, verklaar
dan schriftelijk en mondeling, dat ge u in
de- oorlog niet tot alles zult laten gebruiken,
maar u het recht voorbehoudt om, als iets
van u geëist wordt, dat*tegen uw geloof
of geweten ingaat, Nee» te zeggen en te
doen. Tot mijn grote Verwondering werd
m die vergadering dit voorstel met alle
stemmen tegen één (de mijne) verworpen.

Een zeer vooraanstaand lid der vereni*
gmg,die ik bij hetsamen naarhuisgaan vroeg
waarom hij tegen gestemd had, gaf het
zonderlinge antwoord: „Dan nemen zij ze
niet", waarmee blijkbaar bedoeld was, dat
opgeroepen militairen, die zulk een ver»
klaring aflegden, van de militaire dienst
zouden worden vrijgesteld, waarover, als
dit inderdaad gebeurde, naar mijn mening
ieder ami«militarist zich moest verheugen.

Na de tweede wereldoorlog heb ik op*
nieuw pogingen gedaan om andere' anti»
militaristen ertoe te brengen, mijn plan
en voorste] te steunen. Ik zond een artikeltje
naar de redactie Van hét maandblad met
de fiere titel: „Miiitia Chrisii", maar kreeg
het terug met de boodschap, dat het Hoofd»
bestuur van „Kerk en Vrede" welke ver-
emgmg opnieuw was opgericht en dit orgaan
uitgaf, mijn voorste] gevaarlijk vond en er
dus niet op kon ingaan.'

Voor wie dit voorstel gevaarlijk-was,
werd er met bij gezegd. „Ik sprak erover
met anti»militaristen, waaronder één was
die mij uitlachte en zei dat wie eenmaal'
de uniform had aangetrokken, verplicht
was om dan alle hem gegeven bevelen te
gehoorzamen.

Ik zond een artikel aan de redactie van
„De Vlam", maar kreeg het terug met de
raad om over deze zaak één brochure te
schrijven, die dan wellicht door „Vrij
Nederland" zou worden uitgegeven. Ik
ben begonnen zulk ëei brochure op te
stellen, maar schreef wederom aan dé
Vlamredactie, of er fgr'Ö'te ïians was, dat
die brochure dan ook inderdaad gedrukt!



y
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en verspreid zou wofden. |lierop kreeg ik
antwoord va<n Torn JRofr, dat hij m%üöyer
nog eens moest spreken met iemand, die

•als ik 't me goed herinner, Kaper heette.
' Maandenlang heb ik niets meer vernomen

en nu wend ik mij tot de redactie van '
„Socialisme van onder op" in de hoop
dat deze sympathie zal hebben voor dit
plan, dat mij toch niet zo dwaas schijnt,
vooral omdat we in het proces te Neurenberg,
tegen de oorlogsmisdadigers en in de pro=
cessen tegen Rauter en andere militaire
personen, gezien hebbén boe Engelse,
Amerikaanse, Franse en Nederlandse rech=
ters duidelijk hebben uitgesproken, dat hét <
beroep op: „Befehl ist Befehl" geen ver-
ontschuldiging mocht zijn voor hun wan=
daden. i

Wanneer de anti=militaristen in ons land
mjjn voorstel hadden gesteund en dien»
tengevolge die drie militairen op Java, die
nu door de krijgsraad veroordeeld zijn,
bij hun in dienst treden zulk een schriftelijke
en mondelinge verklaring hadden afgelegd,
dan zou hun allicht niét het bevel gegeven
zijn om die kampong in brand te steken,
en hadden zij zich op die vetklaring kunnen
beroepen, toen het bevel hun werd gegeven.

Het wil mij voorkomen, dat geen mens,
ook al steekt men hem in uniform, ge«
dwongen mag worden om<*nvoorwaardelijk
gehoorzaamheid te zweren of te beloven
aan een ander mens, hoe hooggeplaatst ook.

Ik meen, dat ieder militair, van soldaat
af tot generaal of maarschalk toe, het recht

. heeft om te verklaren, dat hij zigh niet
zal lenen tot het verrichten van onmenselijke
wreedheden, waartegen zi)\ geloof of ge*
weten zich verzet, dat hij niet als oorlogs»
misdadiger wil worden gefusileërd of op-
gehangen.

Zijn er onder de lezers van dit blad,
die het met mij eens zijn en willen mede»
werken aan dit anti=militarisme v?an onder
op? Of heeft men bezwaren tegen deze
mijn opvatting? •

Ik hoop, dat de redactie gelegenheid zal
ge ven om hun instemmingof tegenwerpingen
uit te spreken.
Öegstgeest, P. Elderingj em. pred, f.J?'
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P A R K E T

VAN DE

PROCUREUR GENERAAL.

DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE. BATAVIA(C) April

Bijl: l.

Ik heb de eer UHoogEde Ige strenge' als bij-

lage aan te bieden een entrefilet verschenen in "The

World" orgaan van de "United Socialist Moveinent" on-

/ Idertekend door P.P.Staifrand (een pseudoniem?) en ge-

dagtekend Nieuwe r s luis,noïïand, 2 Februari 19̂ 9»

De Procureur-Generaal

bij het Hooggerechtshof van Indonesië',

Voor deze:

Het #oofd\van de Dienst der

Qgemene Recherche

M.W. van 't HOP,

Aan

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te

's-Gravenhage.

Javastraat 58»



A F S C H R I F T .

DUTCH WAR RÉSISTERS

Dear Frlend, - We shall be glad *° reeive and to
read your papier, " The Yford", regularly. It is nice to
feel that coxnrades abroad will not forget us, but help
where it is possible in our protest against militarism.
The boys here will be glad to learn of war resistanoe in
Britain and in all other countries.

This is a camp with twenty-one boys, at present,all
•waitiiigj for advisers of the Minister of War, who will in-
vestigatïte our oonsciene. These boys are coming and going
regularly. After about seven months they go to prison or
alternative camps, according to recognition, or not.

Many get contact with English ideas through your paper.
It is also good that they are strengthened with the infor-
mation that they don't stand aïon© in their witness for peace.

With all good wishes and many greetings in the name of all
C.O.'s. Your fraternally,
Nieuwersluis, Holland, 2-2-49.

F.F. STAIFRAND.
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F.F.Staifrand,

Met verwijzing naar Uw schrijven van 31 April
J.l» i Ko.B. 17/1944, heb ik de eer UHoogedelgestrènge
het navolgende mede te delen.

De ondertekening P.jT.ötaifrand van het schrijven
in '"The World", betreft vermoedelijk de handtekening
van Jan, J..STlillZANp., geboren 25 Februari 1928, leger-
niuumer 28.02.25.549, wonende te Rotterdam, Doesburg-
streat £1»

De handtekening vac Stuifsand voornoemd kaa als ,
Staifrcnd worden gele7en en is veriaoedeli jk als 7-odanig
doo" de redactie van "The World" overgenomen. De bezwa-
ren van Stuifpand werden erkend en betrokkene werd op
24 Maart 1949 met groot verlof gebonden.

Het aantal van 21 dienstweigeraars op 2-S-1949
in het detent^ekanip aanwezig is juist.

Voor zover bekend werd "The World" nimmer in het
kamp Kieuwersiuis verspreid. <

HET HOOFD VW DE DIENST/

Mr. L.kinthoven.

Aan de Heer Procureur Generaal
bij het Hooggerechtshof
van Indonesië t

te
B A T A V I A.
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Bo 6090».
' i« #,»,-..$ .#.1-M*
VIII.

Entrefilet in "The

Ik &*b ctö ««r tl a«4e t® delen* a.at de Proeisr^ur Gm*ra<tl
aö ïödon^ si* mjn aenclaohti ^0afeig3e op h@t .la

hl«rs0TOHS g»top*gA« s^trljf*», opgenafflen In "Th© World"*.
d* 'United Sö#t«li*t SfiöfitóftsniÊ"* onaert«k©nd dt«or ?*F»

(*ec ps^udonlea? ) te Nleuwarsluls (Koord -Hollend).
Oaariï« houd iic mij aanbevolen voor barioüt wajBnd«r d» aotiri jv*r

ï)«kcuid uïoohb a I ju.
BST ÜOOJD VA»
voor

Aan 4* H«©r Hoofd Af d.III B
vaü de Oeaerale Staf, J'.G.Cmbbendem.
fett *

H A Y l S H A 6 E.



A J 3 C H B I g T*

DÜTCH WAH RE3I3TER3

Dear Frlend, - We shall be glad to receive and to read jour paper,
"The Worö", regularly. It Is nloa to feel that oojarades abroad win
not forget UB, but help «hare it la possible in our protest agalnst
fflilltariam* The bojra here will be glad to leam of «ar resistanoe
In Britain and in all othw countriea.

This ia e eamp «ith twenty-oae boyaf at present, all w&iting for
adTisere of the Minister of War» who will iirrestigate our eonaeienee.
These boys are öoming and going regularly. After about seven monfehs
they go to prison or alternatiTe earaps» aeoording to reoognitlon,
or aot.

Hany get ooctaot «ith Engli^i ideaa through yoxir paper. It is
alao good that they are etrengtiianed «ith the in f onnut i 011 that they
don» t stand alona in t hei r «itaipss for peau*.

With all good wt*ü«e ««A Jaaay greatlngs in the narae of all
C.O.'s, Tour fraternally,

Hieu«erslulsf Hollemd, 2-S-49. ?.?.
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In antwoord op Uw schrijven no.59055<-d.d.l9 April
1949 wordt bericht:

De voetbalvereniging "V.H.D." (Vooruit naar Doel)
telt c a. 140 leden, waarvan-de meest e""uit de mindere
volksbuurten komen.

De vereniging heeft 5 elftallen» Het 1e en 2e spelen
in de K.ïf.V.J. en het 3@, 4e en 5e in de R»V.B.. Hun
speelterrein is op Laag Zestienhoven te Rotterdam.

Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door
de volgende personen:

Engelaar, Arie, geb: 28-11-00 te Rotterdam,sleepboot-
machinist G.T.D., wonende Josephstraat 78 te Rotterdam,
voorzitter;

De Bruin. Jan Quirinus, geb:5-2-00 te Rotterdam,
monteur G.E.B., wonende Aelbrechtskade 59a te Rotterdam,
secr.penningmeester;

Cooijman. Arie, geb:13-11-15 te Dordrecht,meubel-
afwerk'er, wonende Azaleastraat 29 e te Rotterdam, com-
missaris;

l Engel aar, Johannes Petrus, geb: 30-7-22 te^-Rotterdam,:
magazijn-bediende, wonende vanTIalsenstraat 99a te Rot-
terdam, commissaris;
| Haneelman. Jacob, geb: 15-8-12 te Rotterdam,bloemen-
koopman, wonende Polderlaan 62b te Rotterdam, commissa-
ris;

De Man.Dirk, geb:11-11-15 te Rotterdam, opperman,
wonendV Marnixstraat 38b te Rotterdam, commissaris*

Omtrent deze personen is het volgende bekend gewor-
len:

Engel aar. A. staat in de omgeving van de woning niet
'ongunstig bekend. Het huishouden wordt enigszins ruw ge-
noemd. Hij is lezer van het Rott.Parool. Hoewel politiek
niet actief, zou hij toch links georiënteerd zijn. Injde

, politie-administratie komt zijn naam niet voor.
V De Bruin. J.Q.. Zowel man als vrouw staan in de om-

geving van de woning als ruwe, sarcastische mensen be-
kend, die dikwijls onenigheid hebben met buren. Hij is

politiek links georiënteerd. Hij
is geabonneerd op "De Waarheid11 en "̂ Wt TrSJë"Tolk"" .
In de politie-admi£ïî raHe~̂ omf zijnTrTiet voor.

Oopijman, A, staat bekend als een nette, keurige
man, wiens enige liefhebberij de voetbalsport is. Hij is
lezer van het Rott.Parool. In de politie-administratie

_ .
-'^" Engel aar. J. P. staat in de omgeving van de woning
1?vir gunstig bekend. Hoewel politiek niet actief zou hij toch '

links_^aorJenteerd zijn. Hij is lezer van "Het Vrije Volk
In de politie-administratie komt zijn naam.niet voor.

Hanselman, «T. wordt een rustige nette man genoemd,
die voor politiek geen interesse heeft. Hij is lezer van
"Het Vrije Volk". Zijn naam komt niet voor in de admini-
stratie van de politie te Rotterdam.

-De Man. D. wordt geschetst als een onverschillig man
met een gesloten karakter. Hij is le^er van "Het Vrije
Volk" en heeft voor zover bekend geen interesse voor po-
lix-tiek. In de Politie-administratie komt zijn naam niet
voor«

^"f Aan C.V,D.
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De voetbalvereniging "T.W.D." (Jooruit naar Boel) telt
oa. 140 Leden, waarvan de me es t a uit de minware volksbuurten
komen.

Be vereniging heeft 5 elftallen. Het Ie en 2e spelen in
de K*H*T.B. en het 3«f* 4» en 5e in de R.T.t. SU» speelterrein
is op laag Zestienhoven te Rotterdam* ,

Het bestuur van desse vereniging wordt gevormd door de
volgende peraonant

SN5SLAAR. Arie, gebi 28-11-00 te Rotterdam, sleapboot-
maöhiniat G.T.D», wonende Joaephstraat 73 te Botterdam, voor«itte*

BS BRÜHTt Jan <Juirinus» geb: 5-2-00 te Rotterfiam, monteur
Ö.B.B.» wonende Aelbrechtakade 59a te Rotterdam, secr.penning—
meesterj

0001JHAS. Arie» geb: 13-11-15 te Bordrecht, meubelafwérker,
wonende Aeaieastraat 29 o te Rotterdam, commissaris;

EHGBLAAS* Johannes, Petrus, geb: 30-7-22 te Rotterdam,
magazijn-bediende, wonende van Malseastraat 99» te Rotterdam,
commissaris ?

HAHSELMAH. ,q"aeob. geb* 15-8-12 te Rotterdam, bloemeiikoopr
man, wonendePolderlaan 62b te Rotterdam, commissaris;

BS MAIt Birk, gebJ 11-11-15 te Rotterdam, opperman, wonende
Marnixstraat 38b te Botterdam, commissaris.

Omtrent deae personen is het volgende bekend gewordens
KNSSIAAR, A «taat in de omgeving van-4e woning niet on-

gunstig bekend, let huishouden wordt enigszins ruw genoemd.
Hij i» leaer van het Rott.Barool. Hoewel politiek niet aotief,
«ou hij toch links georiënteerd zî n. In de politie-administra-
tie komt tsijn naam niet voor.

BB BEgXH» J.Q» £owel man als vrouw staan in de omgeving
van de woning als ruwe, sarcastische mensen bekend,-die dikwijls ,
onenigheid hebben met buren. Hij is anti-militairistiech en
politiek links georiënteerd* Hij is geabonneerd op "Be Waarheid1*
en "Het Tri j e Tolk".
In de politie-administratie komt zijn naam niet voor.

OOQIJMAJU A. staat bekend als een nettf, keurige man, wiens
enige liefhebberij de voetbalsport is* Hij i» le«er van het
Rot t. Parool. Ia de politievadmiaistratie komt ssijn naam niet voor»

BFGrBLAAR, J.P. staat in de omgeving van de woning gunstig
bekend. Hoewel politiek niet actief sou hij tooh links georiën-
teerd zijn* Hij is lezer van 2Het Vrije Tolk". In de poltt ie-
administratie komt zijn naam niet voor.

HASSSItMAS. J* wordt een rustige nette man genoemd, die
voor politiek geen interesse heeft. Hij is lester van «Het *
Tolk». 2ijn naam komt niet voor in de administratie van de
politie te Rotterdam*

BS MAS i B. wordt gewchetst als een onverschillig man_met
een gesloten karakter. Hij is lezer van "Her ̂ rije Tolk* en
heeft voor zover bekend geen interesse voor politiek». In de
politievadministrat&e komt zijn naam niet voor.
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MINISTÈRE VAN OORLOG
Hoofdkwartier v.d.Generale staf
Sectie G 3 B.
No.I 718-1/49 Zeer Geheim.
Bijl.: - 1 -
Onderwerp: "Boeng Toni".

«s-Gravenhage, 24 Mei 1949.

ZEER GEHEIM
Volgno.

'28 M El 1949-

l

c.
typ.Wvdti,
coll.̂ .

Door de Geref.Jeugdcentrale te Zwolle,
afdeling Cultuur, werd op meerdere tijdstippen

/il in Prot.Militaire Tehuizen een toneelstuk op-
gevoerd, genaamd "Boeng Toni".

Dit stuk heeft ongeveer de volgende
inhoud:
"Het stuk speelt in Indonesië. Een plantersfa-
milie woont in het door T.B.I. bezette gedeelte,
dat wordt bevri'jd door Nederlandse soldaten on-
der aanvoering van een onervaren Luitenant, die
zeer "bruut tegen de Inlandse bevolking doet. Een
zoon van de planter is dokter. Door de Luitenant
wordt de dokter verboden om T.R.I. soldaten te
helpen als zij gewond zijn. De planter voelt zich
mijlen ver boven de zwarte stinkende slaven."
pen dialoog van_een_der soldaten zou zeer funest
f werken "öp"̂ "dè""krijgstuchT.
Een twistgesprek tussen de Luitenant en een der
soldaten verloopt in een verlies voor de Luite-
nant, die een beslist onguur type is.

J In verband met de verdraaide voorstel-
Qjling van zaken, wordt opvoering ten behoeve van
l̂ militairen ongewenstrgeacht en zijn dezerzijds
i maatregelen getroffen om verdere opvoeringen t.b.v,
\militairen te verhinderen.

Het Hoofd Sectie G 3 B.,
De Luitenant-Kolonel,

Aan:
Hoofd C.V.D.?
Javastraat 6ö,
's-Gravenhage.

( M.P.Kokje ;,
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GEREF. JEUGDCENTRALE - ZWOLLE
Afdeling Cultuur

Ten bate van het
PROT. INTERK.. THUISFRONT -

op Donderdag 10 Maart 1949, 's-avonds 8 uur in "Odeon"

3e Opvoering van:

"B O E N G T O N I"

en tropenspel, opgedragen aan onze jongens, geschreven
Arie van der Lugt.

Dr. Toni van den Berg, fn Halfbloed At Overink
Gerard Yerbrugge, planter . .Ep S teegstra
Anne-Marie, zijn vrouw-r Mien Hollander
Miep, hun dochter, verloofde van Toni., .Geertje Hollander
Willij, jongere dochter Anneke Berghuis
Sarina, Javaans meisje, pleegdochter....Hennie Logt
Johan Everts, 2e Luitenant Infanterie...Jan van Diijl
Jan de Jong, sergeant .Jan Zweers
Piet de Vries, korporaal Oor Prins
Kees Bouman, soldaat Henk Olthoff
Wi-Cheng, ex.Jappen-officier, thans.....

instructeur der T*!UI»•»-»-*•.....Dick Kraima
Si-Oenah, Javaans T.R.I. soldaat» Henk Bouhuis

Regie: Ton Dalenoord Assistentes Hennij Kool

1e bedrijf: 's-morgens
2e bedrijf: de avond van dezelfde dag
3e bedrijf: sluit onmiddellijk aan op 2e bedrijf.

Pauze tussen 2e en 3® bedrijf.

- 2 -



_ 2 -

"Boeng Toni* of wel "Kameraad Toni", is een episode uit het
huidige conflict in Indonesië en wel ergens opde Zuidkust van
Oost-Java, ten huize van de plantersfamilie Verbrugge.

Het stuk, dat in deze door ons gekozen werd is zo actueel, dat
wij er feitelijk van af kunnen zien om inhoud en spel aan een
diepgaande beschouwing te onderwerpen. Be schrijver stelt ons
een aantal figuren voor, die, ieder naar eigen geaardheid, hun
visie ten opzichte van dit probleem naar voren brengen en wij
menen hiermede dan ook te kunnen volstaan.

Laten we hopen, dat wat o.i. de kerngedachte van de auteur
moet zijn geweest, namelijk het uiteindelijk wederzijdse
begrip tussen blank en bruin, tenslotte moge zegevieren.

T.D.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het

PSOT . IjraERK. THUISFRONT .

Mogen wij deze collecte warm bij U aanbevelen en op
een milde gave van U rekenen?

Hartelijk dank.

Voor eensluidend afschrift,
13e opperwachtmeester,
w.g. J.MEIJER.

Voor eensluidend afschrift;



MINISTERIE VAN OORLOG 's-Gravenhage, 30 Mei'49.
HKGS
Sectie G 3 B
No: 1-659/49 7F^R /^PUCTI
Onderwerp: Entrefilet in £'U.p£v"'V?I_rlCl

"The World"
™ ' 1 JUNH949

*/i

In antwoord op Uw b? J. ei W u. bUyUy- van
4 Mei 1949, betreffende het in margine ge-
noemde onderwerp, moge ik U het navolgende,
berichten.

De ondertekening F.F.Staifrand/betreft
ermoedelijk de handtekening van -***

Jan J.STUIFZAND, geboren 25 Februari 1928,
legernummer 20.02.25.549, wonende te Rotter-
dam, Doesburgstraat 2f.

De handtekening van Stuifzand voornoemd
kan als Staifrand worden gelezen en is ver-
moedelijk als zodanig door de redactie van
"The World" overgenomen» De bezwaren van
Stuifzand werden erkend en betrokkene werd
op 24 Maart 1949 met groot verlof gezonden,,

Het aantal van 21 dienstweigeraars op
2-2-1949 in het detentiekamp aanwezig is
juist.

Voor zover bekend werd "The World"
in het kamp Nieuwersluis verspreide*

Typ:MvdH Het Hoofd Sectie G 3 B,
Colliffl De Luitenant-Kolonel,

AAN:
Hoofd C.V.D.. (M.P.Kokje)
Javastraat 68,

) 's-GRAVENHAGE.



MINISTERIE VAN OORLOG
Hoofdkwartier v.d.GS
See'tie G~3 B
No: V-1754/49 GEHEIM
Onderwerp; Dienstplichtigen
Bijl:

•s-Gravenhage, 28 Juni 1949*

Geheim

Volgno.

'30JUNM949

Nadat door de dpi. HOOP, Theodorus, geb. te
Bovenkarspel 27 Sept. 1929, tuinder, won. Broekerhaven-
weg 109 te Bovenkarspel tweemaal was verzocht om nadere
indeling bij de Kon. Marechaussee, doch hierop beide ke-
ren - in verband met zijn lengte — afwijzend werd be-
schikt, richtte hij zich als volgt tot de Minister:

Excellentie,

Mijn oproep van de Burgemeester ontvangen.
Ingedeeld bij de Infaiterie» Hartelijk Dank*
voor Uw spontane medewerking* Het moest maar
'n rijke lui's zoontje geweest zijn, dan werd
er wel geholpen, maar arme soebatters, nee.

Nogmaals Hartelijk Dank.

P.S. We lopen tegenwoordig met
'n gebroken geweer op de
rever van het jasje.
"Weg met de Strijd!"

Ondertekend door
Theo Rood,

Broekerhavenweg.
Bovenkarspel 109«

c j n ..Gaarne ontving, ik nadere.antecedenten van de-
ze dpi., dxe tegen September a.s. bij de Infanterie wordt
opgeroepen.

Collï
Het Hoofd Sectie G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

(M.E.Kokje)

AAN:
Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,
•s-G R A V E N H A G E .



S •£ H E I M.

Verbi-ndlng no:l02.

No:S7.

Onderwerp InlientIngen.

6

27 JUU1949

25 Juli

Deturn van ontvangst:

Betrouwbaarheid berichtgeving:

Waardering berioht:

Tevens berioht gessonden aan: a. Procureur-Generaal f gd: Directeur van

Politie te AMSTERDAM,

b

Gene,
j

Gene. Alle gegevens uit eigen ervaring.

Medewerkende instanties:

Ondernomen acties:

•f

Ter vorldoening aan het gevraagde b i j Uw schrijven dd,16 Juli' 1949,no:
6515CT GÜKEIM,betreffende ROOD Theodorus,geboren te BOV1NKAESPSIL,S7 Sep-
tember 1929, van beroep tulnbouwar beid er .wonende te BOTRHKARSPSL» Bró eker-.
havenweg,nr: 109,heb ik de eer U te berichten,dat genoemde persoon op
politioneel en politiek terrein gunstig bekend sta at, hetgeen ook gezegd
kan worden van zi jn vader en de andere gezinsleden.Zijn moeder Is reeds
Jaren overleden»De inhoud van bedoelde brief doet wel vermoeden,dat hij
op politiek terrein als niet betrouwbaar moet worden beschouwd,, do oh
volgens mijn mening mag dit niet aiszodanig worden beoordeeld.Zijn moeder
stierf op 5 December 1935 en liet een groot jeugdig gezin na.De vader
moest van s morgens vroeg tot s avonds ̂ laat werken en moest alzo de opvoe-
ding van zi jn kinderen overlaten aan één nog te jeugdige huishoudster.
Meermalen heb ik dat gezin bezocht om na te gaan of er sprake was van een
verwaarloosde opvoeding van de kinderen,doch hiervan was geen sprake of-
schoon een ieder wel kan begrijpen,dat de opvoeding niet was alsof een
moeder dit deed.Het gezin verkeerde wel in diepe armoede en er werd van
verschillende z i jde wel getracht hierin zoveel mogelijk verlichting te
brengen.Toen reeds had de vader de gewoonte te zeggen; "Omdat ik een arme
donder b e n, bekommer en ze zich niet over mij."De vader is nu eenmaal een
mens die altijd en bij elk voorval getuigt van verregaande ontevredenheid,
In deae geest z i jn de kinderen opgevoed.Wat betreft het P.S in bedoelde
brief is meer een uiting van opschepperij d»n van principe.
De Godsdienst van het gas in is rooms katholiek.De gezinsleden voldoen
regelmatig aan hun verplichtingen.

"HINDI"
GROOTEBRDSKt25 Juli 1949.



TAB tlGift^^ »s-Gravenhagé, 16 Juli 1949
AXflEMBRB 2J3CEN ?

No.t B. 6515*0
Bijl, t Gene S E H E I M

VI. RD.3
Betr.t Th.Eood

moge ik U berichten, dat door de dienst-
plichtige Theodprua BOOD. geb*2?»9-1929 te Bovenkarspel,
wonende Broekerhavemweg 109 te Bovenkarspel, tweemaal
aan S -E. de Minister van Oorlog werd verzocht om nadere
indeling bij de Koninklijke Marechaussee* Nadat hierop
afwijzend was beschikt -in verband met zijn lengte-
richtte hij een brief tot de Minister van de volgende
inhoud s

"Excellentie,
"Mijn oproep van de Burgemeester ontvangen*
"Ingedeeld bij de Infanterie. Hartelijk denk.
"voor Uu spontane medeworXjLng. Het moest maar
" *n rijkejidfs zoontje geweest zijn, dan werd
**©r wel geholpen, maar neme soebatters, nee.
"üogmaals Hartelijk Dank.
"P. S. We lopen tegenwoordig met 'n gebroken
** geweer op de rever van het j as ja. *Weg met
«d® strijd i »
"(todertekend door Theo Bood, Stefneker havenweg ,
'•Bovemkaarspel 109*"

ïk iaoge IJ verzoeken mij in kennis te willen 'doen
stellen met de politieke antecedenten en -activiteit,
benevens met verder van belang zijnde gegevens betref-
fende Th.Eood en -indien daartoe aanleiding mocht zijn-
van zijn ouders en de verdere gezinsleden.

Een spoedig antwoord zal op prijs worden gesteld.

BET mom VAN m DIENST,
l Hamens deae,

L*L.van Laere»

Be Heer Distr,Commandant der
Rijkspolitie in het district
Alkmaar
Kennemerstraat 253
te KSILOO.
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B £6831
Ctene

VI. HD.2

Dpi» ïh*Bood

Ter voldoening aan het gestelde in de laatste
alinea van Uw schrijven d.d. 28 Juni 1949 no»
T-1754/49, sioge ik ü berichten, dat Th»Hood op
crimineel en politiek gebied gunstig bekend staat,
evenals de andere leden van het gezin, dat de
rooms-katholieke godsdienst belijdt en regelmatig
aan zijn verplichtingen voldoet.

Be inhoud van bedoelde brief is meer een uit-
vloeisel van jeugdige onbezonnenheid en teleur-
stelling over de afwijzing van het gedane verzoek,
dan van politieke onbetrouwbaarheid.

Het gestelde onder P.S. is eerder te beschouwen
als een uiting van opschepperij dan van een prin-
cipiële mening»

HET HOOPD VAN DE DIEIISÏ,
Namens deze,

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofd Sectie G 2 B (nieuw),
Juli ana-kaz erne,
Clingendaal,



MINISTERIE OOKLOG
VAN JJE

GENERALE STAF
oEOTIE G 2 B s-Gravenhage, 2 Augustus 1949*

Nr.?.T520/49 Geheim.
O M D .S R W iü £ P;

A.van den Berg.

bijl.—

A a n :
Hoofd G.?.D.

Javastraat 68,

'iSGRAYjjjNHAGB .

Uit betrouwbare bron werd mij bericht,dat
A Anne van den BERG, geboren te Appelsga op
' 16 Juli 1924, van beroep landbouwer en wonende
te Oosterwolde 248a, binnen de gemeente
Ooststellingwerf, niet voldeed aan een oproep_.
om op 17.4,1947 te verschijnen voor de keu-
ring s ra ad te Assen»

Aangezien ook aan een volgende oproep door
heifgeen gevolg werd gegeven, werd tegen hem
gTjggg s -v e r b aal opgemaakt te.rzake overtreding
van artikel 12_ van de Dienstplichtwet*

Van den Berg voornoemd heeft verklaard
een principieel tegenstander van de militajLre
dj. en s t te zijn en niet te zijn aangesloten
bij enige politieke partij of kerkgenootschap.

Terzake van zijn eerste weigering werd
hij veroordeeld tot.een geldboete van f.25»-*

Hij behoorde tot de licnting 1944, van
welke licnting slechts enkele personen werden
opgeroepen.

typ; d
colli

Vi/nd.Hgpfd Sectie G 2 B
Kolonel,

G.S.Sicco Smit.



Rapport van Dis*

Voiqno.

8 SEP. 1949

Bijgaand pamflet op 5 September ontvangen van

Inlichtingendienst C.L «N» te Soheveningen.
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tVtl'FH il»t II 1 1 . !MH»1Ï"

Itflobiliseeren!
Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de

zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van „Vredeslichtingen" toe-
neemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit.

Wij. gevoelen ons gedrongen, openlijk de zijde der principieele dienst-
weigeraars te kiezen.

Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk
gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een „dienst" te weigeren,
niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in
munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, — kortom geen werk te zullen
verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samenhangt.

Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van
oorlogskrachten té voorkomen.

Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk
met ons tegen den oorlog te möbüiseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken,
dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen.

-'-,'K. Abelman, Rotterdam. ^ff. v. d. Berg Suykerbuyk, iramman.^C, Bonnet, Blaricum.
/•A.. Agsteribbe, koopman, Amsterdam, Rotterdam. ^-Mw, A. G. Bonnet-Broederhart, Blari-
^Mw. R. Agsteribbe-de Leeuw, huis-^Miw. A, A. Beversen, Dieren. cum,

vrouw, Amsterdam. >^lartin Beversluis, letterkundige, Blari-^A. M. Bos, Amsterdam.
•\A. J. Althuis, Beetgum. cum. x'C. Bos, Amsterdam,
,.Mvr. W, Althuis-Indsinga, Beetgum. ;xMw,,.BeVersluis-Schuitemaker, Blari- >J. Bos, koopman, Amsterdam. /

—VïvAndrmga, aanspreker, Witmarsum. cum. j^rMw, B. Bos-Hartv Amstgrj

^

___ ^_ ___ __ __ __ ^ ____ _ _ ^ r _ ____ _ ___ iman, ,
.^Compagnie ^ ~^Mw G. öleêker| zorider^astfe woon-,><$tw W. Bosman,Bilthoven.

•• W. Baas, Huizen. l ^N plaats. l ^L. J. Bot Jr., Amsterdam.
.M w. Ali Bakker, onderwijzeres, Rot-»!. Beuving, groijdwerker, Groningen. XB, Th. ter Braak, jur.-cand., Bussum.

. • terdam, \, Bloemendaal^ caféhouder, Wester- yj, C, Brandt-Corstius, ge w. luit. ter zee,
s\J. J, Barneveld, schilder, Utrecht. \ Blokker. j ' Naarden.
• \  A. K, Bart, landbouwer, Heer Hu^o- Mw, A, Bloem^ndaal-Stam, Wester-, Mw. J, P, M, Brandt Corstius-Krol,

•waard. <•' Blokker, | moeder, Naarden,.
,.S ". C. Barthel, Doopsgezind Predikant,\Chr, Blom, Ass.-| accountant, Alkmaar.^ H. v. d. Broek, Arnhem.

Aalsmeer. \,'w. B. Blom, Dan Haag. .Cornelis Broeke Sr., suikerwerker,
.̂ .'Jan Bas, Apeldoorn. ""'Mw. J. N. Bl^mmaert, verpleegster,7 Rotterdam.
•\. Bastiaanse, Den Haag. Utreüht, i ,-W. Broese van Groenou Sr. oud-kap.:
^Mw. Bastiaanse, Den Haag. P. Blifeaburg, Kfommenie. -'' der art. O. L. Den Haag,

. Batterman, Horstermeerpolder. ^^Mw. G. Blijentjurg-van Hesse, KromjXMw. J, E. Broese van Groenou-Wiese-
h. Bedoe, Amsterdam. nrenie. i man, Den Haag.
w. W, Bedoe- v. d. Tas,' Amsterdam^ M-w. Chark>tte Boeke, 'Hilversum. ^-Mw, J. F. Broese van Gro«nou-Jalink,

C. Beek, havenarbeider, Rotterdam. ^Xjfees Boeke, Bijthoven, Den Haag.
>P, G, Beentjes, gem. ambtenaar, Den AMW.^^^'^'Boée-Cadbury, Bilthoven. E, Bron, Tijnje, (Fr.).

Haag. yMw, A. M. Botken, Blaricum, yC, A. Bruidegom, Zandvoort.
, Mw, M. A. Beenijes-Broeren, Den ̂ . Boekschoten1, Hilversum. ^Mw. Dr, Nicolette A, Bruining, gods-

Haag. ^Mw. Gr, Boer, Den Haag. dienstleerares, Scheveningen.
XMw. S.. Begemann, Nuncn, N. Br. JftC. Bogtman, Hilversum. /Rinus v, d. Brink, Amersfoort.

. Beljaars, Rotterdam, ^-Mw. Cath. Bogtman, Hilversum- ^J. de Bruyn, havenarbeider, Rotter-
w. C, J, Bellaard, Rotterdam. 'L. Bogtman, Hilversum. dam.

M, Bellaard, timmerman, Rotter^. Mw. G. Bogtman- v. d. Oord, HilveryH. A, Buis, onderwijzeres, Bussum.
dam, sum. ^D, L Bulthuis, boekhouder, Den Haag.

. Bellaard, timmerman, Rotterdam. , C. van Boheemen,, handelaar, Den x^w- C, Burger, leerares Nijverheids-
, P, Bellaard, dienstbode, Rotter- ' Haag. ' onderwijs, Dordrecht.
am. ^*-Miw. M. Bois«avain-Advocaat, Zwolle, yDirk Bijl, Den Haag,
. Benus, Stadskanaal. },Mw, C. Bolt, Amsterdam. <J. Bijlstra, Red. „De Arbeider", Gro-
. J. Benus-Boxen, Stadskanaal, "\Mw. Wed. A. S, C. Bolt-de Vooght, * ning«n.

. v, d. Berg, metaalarbeider, Utrecht, Amsterdam. ^ Mw. M. Code, dienstbode, Amsterdam
w. v. d. Berg, moeder, Utrecht. C. Bonnneljé, den Haag. "/Mw. M. Calisch, leerares, Bussum,

' .Mw. wed. Dr. H. W, Ph, E, v. d. Bergh J. Bommeljé, Utrecht. ' A , L, Constandse, propagandist, Den
S v. Eysinga, Zutfen. ,,A. Bonne, Amsterdam. A 'Haag.



x Mw. J, P, Schenk.verpleegster, HillK\A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Gerrit Vrees, Bussum.
gersberg. ''Mw. Nansje v. Straaien, Den Haag. ^W, B. Vreugdenhill, Den Haag.

\ N. J. C, Schermerhorn, Herv, pred.A'Mw. Dien v. Straaten, Den Haag. '^ Mw, Cor de Vries-Kappelle, Hilver-
N. Niedorp (N.H.). „VM. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. ' sum.

S A. Schetselaar, Utrecht. ^ Mw. C. Stuurman-Koolsc'hijf, Soest. \F. de Vries, Enschedé,
^W. Schetselaar, Utrecht. ^Jan Suk, kantoorbediende, Amsterdam. Mw. F. C. de Vries-Boorsma, Ureterp

',',. M-w. Anna Schimmel, Amsterdam. 'x-A- C. Suykerbuyk, vormer, Rotterdam. (Fr.J
W. Schoegje, Tijnje (Fr.) ' Mw. S. de Swart-Auhuis, Beetgum. ^J. de Vries, Herv. pred., Ureterp (Fr.).
W. Schoegje Wzn., ' iijnje (Fr.) ^C. R. Sijsling, uitgever, Rotterdam. V O. de Vries, Hilversum.

^,M. Scholten, adj, comm. dir. Rijks-,.A. Tasman, chem, :and,, Den Haag, "yTheo H, de Vries, Haarlem.
postspaarb,. Amsterdam. ^Ary Tazelaar, Best (N.-'Br.). '-./f, bij 't Vuur, Ëdam,

.Mw. Wed. G. Schönhard-Krecke,x-Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best (N.-B.) '.'.Piet Vijlbrief, Grafisch werker, Utrecht.
S Nijmegen. /Wim Telder, Ams*erdam. «ï>«"k Waalwijk, Rotterdam.
^ , H, W, Schonk, Utrecht. yMw, M. v. d. Tent, Dieren. ^-Dr. R. de Waard, geneesheer, Gro-

i J, Schoonlingen, winkelier, Den Haag.-^T, H, Thung, Bennekom. ningen.
V S, Schoppen, Tijnje (Fr t ^>Iw. F. L. Thung-Willekes Macdonald,\Mr. S. K. de Waard, adv. en proc.,

„,• C, J. Schouten, goudsmid, Rotterdam. Bennekom. Groninger,,
M w. H. Schouten-Schrama, huisvrouw./K, Tillema, conciërge, Groningen. _ , E. Wagenborg, scheepsmakelaar, D

Rotterdam. \S. Tillema, barbier, Groningen. " zijl.
^.•G. Schreuders, Eindhoven. ^JVlw. A. J. Tillemans, gep. onderwijze-^G. Wagewborg, Delfzijl,
/; Mw.J. Schreuders-Voorham, Eindho- res, Lunferen, X,W, Walop, Rotterdam.

ven. .̂-Mw. A. Tromp, Breedzand (N/H.) F. P. J, Wanrooy, Ned. herv. pred.,
.Herman Schuurman, Utrecht. X-W. Tromp, winkelier, Ilpendam, ,•-* Abbenèroek (Z.H.)

Wim Sinemus, teekenaar, Den Haag. , J. Troock, havenarbeider, Rotterdam. P. A. Wansink, stud. Ned. letterk., i>en
J4-W, A. H. W. Sirks-Buchel, Rotter-^J. J, v. d. Tuin, sigarenfabrrkant, Rot- Haag.

dam- terdam. .,-Mw. G. Wansink-Groothoff, huisvrouw,
,.W, Slooten, zonder vaste woonplaats. ..B, Ubbin'k, Apeldoorn, Arnhem,
^Mw. A. Smit, Rotterdam. <' Mw. M. Ubbink-v. Dierea, Apeldoorn.^ Mw. L, Wansink-Soeters, Bilthoven,

Mw. C. Smit, Den Haag, , H. L. Valk, handelsreiziger, Groningen.'^L, Wassing, metselaar, Groningen.
E. Smit, Groningen, ^Jac. Veen, arbeider, Alkmaar. ^M.w. J. Wegelin, Schoprl.
J. G. Smit, Zutfeu. • , J, Veenis Jr., Krommenie/ -Tj. Weis, Drachten,
S. Smit, Rotterdam. Bjintse Veenslra, Appelscha. ' F. J. Welzenibach, kantoorbediende,

\D. Snoek, bankwerker, Eindhoven. -Mw, Romkje Vecnstra, Donkerbroek.- Amsterdam,
-C«r, J, Sombroek . Jzn,, kantoorbe-, (Fr.) f B. Wendt, fotograaf, Laren (N.H.)

/ diende, Rotterdam, .VTienus Veeastra, Donkerbroek fFj-.)./'J. D, v, d. Werff. isoléerder, Rotter-

, Spaargaren', bloemist, Aalsmeer.- .
f Klaas Spaargaren, rijwielhersteller, „L. G. Veïdt, Det^Haag. '• .p. Willems, Amsterdam.

Aalsmeer. '. Jan Venema, Stadskanaal (W.) ,Hein Willemse, jur. stud., Den Haag.
?. Spaargaren Pzn., Aalsmeer. --G. Vergaay, Breejzand (N.H.) / Mw. v. Wingerden, Den Haag,

' A . Spierdijk, handelsreiziger, Den^-H. J. Verhey, koopman, Rotterdam. f A. Wisse, Arnhem,
Haag. /J. Verhey, havenarbeider, Rotterdam. M- Witmond, journalist, Hilligersberg,

F, Springelkamp, letterzetter, Foxham,.*Kees Verhoeven, pen Haag, ' A, J. v. d. Woesteyne, Amsterdam.
x (Gr.) „„, J. L, M, Vermeulk, Den Haag, Mw. H, Wolfraad-Spaanderman, Bus-

J. M. Spruyt, Dieren, Mw, L, J, Veth, pieren, sum.
- • ' Mw. L. Spruyt-v, d. Velde, Dieren. ^Ariën R, Vissche!, Amsterdam. K. Wouda, zonder vaste woonplaats.
•'"yJos Standaar, kantoorbediende, Rotter-.\, Visser, Den ftag, Mw. T. Wouda, onderwijzeres, Krom-

dam. Mevr. S. v. Vleu:en-v. d. Mandelê, menie.
,^G. Starink, boekhandelaar, Zutfen. ^ Bussum. X-S. A. Wijkniet, kantoorbediende, Rot-
_Jan Steen, Soest. ^W. v. Vliet, boekbinder, Groningen. " terdam.
., Mw. Steen-Barske, Soest. x^- W, Vlin-d, timnferman, Krommenie. ^ J. Ypma, Tijnje (Fr.)
^•M. D. Steenstra, Bussum. " ,.D. H. Volz, diensipl. Hollander, Mün- Piet Zeeman, Nederhorst den. Berg.

Mw, H, Steinvoort-Papenburg, Dieren." chen. G. Zoet, Heerlen,
,. H, J, Steinvoort, timmerman, Dieren.^ J. E. Von'kenberg, Bussum. ^.Mw, J, K, Zoet-Lukkien, Heerlen.

J, Pteinvoori, aannemer, Dieren, '\. Vonkenberg, Bissum. P, Zuydendorp, boekdrukker, Utrecht.
,,J. D, Steinvoort-Bos, Dieren, ^ Mw, L. VonkenberJ-Meijer, Bussum, sMuus Zwart, granietbewerker, Wor-

^..Mw. Mien Steinvoort, Dieren. ^Johannes de Vos,.Utrecht, merveer.
^,C. Sterkman, havenarbeider. Rotter-XJ, C, de Vos, havenarbeider, Rotterdam.-Fr. Zwennes, Den Haag.

dam. Xpgbert de Vos, boiwvakarbeider, Gro-,,-Mw. Bertha Zijlstra, Nederhorst den
,Mw. Willy v, Stockum, leerares M.O.', ningen. ' Berg.

Rotterdam. iMw. Geertje de Vis-Knevelman, Gro- J. Zijlstra, kleerma'ker, Groningen.
. Willy P. Stolp, autobusondernemer, • ningen. Kees Zijlstra, Amsterdam.

Heereuveen. ,Mw. A. Vredeveld, Leerares K. era O., Mw. M, Zijlstra, Hilversum.
•''H. J. C. Stork, Velseroord, •"" Rotterdam.

Alwie een volgende oplaag van dit manifest mede wenscht te onderteekenen zende
zijn of haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroep of functie
duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. Kaspers te Hilversum, Gijsbr. van Amstelstr. 132.
Bijdragen, ter bestrijding van de kosten dezer manifesten, die alle gratis verspreid worden
zende men aan Mw.J. Pestman Koning—Van Heuven te Rotterdam, Stationsolein9a.
Postrekening 32351. rr-t-^ve l Octobor2 de Uitgave
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Verbinding No»S7,

Betre ft t Sleet in g van jonge anti- militair i sten.

Op Zondag 11 September 1949 te omstreeks 14 uur werd alhier
in een hotel een meeting gehouden van jonge anti-militair i s te n.

Aanwezig waren ongeveer £50 personen^ sodat de betreffende
saai geheel was gevuld.

Ongeveer 65 procent bestond uit vrouwelijke personen en het
overige gedeelte uit mannen. Set waren meest jeugdige mensen van
18 tot £5 jaar,

Na het welkomstwoord van een zekere Jan Pctiet, vermoedelijk
onende te Venhuisent sprak de bekende Mevr, de Haan- Zwagerman^
onende te Boorn, over "Vrede als daad",

Spreekster hekelde het militairisme en kapitalisme. Voorts
deed s ij een beroep op de moeders om vooral een daad voor de vrede
te doenf door te bevorderen dat haar dochters en zonen niet het

volkeren te bestrijden. Ook
dienen en dit beter te doen

wapen in de hand souden nemen om andere
wekte zij de jongeren op om de vrede te
dan de ouderen tot heden hadden gedaan.

Hierna sprak een sekere Mr, E, van Wijk, vermoedelijk wonende
' s-Gravenhage,

Dese wees aan de hand van de dienstweigeringswet enkele wegen
grond waarvan men militairedienst kon weigeren. Hij veroordeelde
soherpe wijze de mensen die uit vrees de militairedienst weiger-
en onderdoken. Na het militaire optreden in Indonesië' veroor-

lte

op
op
den
deeld te hebben eindigde dese spreker zijn betoog,

jfen zekere G,Nabrink, waarvan de woonplaats onbekend is geble-
ven) hekelde evenals de eerste spreekster het militairisme en kapi-
talisme. Voorts riep hij een ieder op om te helpen bouwen aan een
eeuwig durende vrede,

Jan Pet iet besloot dese bijeenkomst met de opwekking lid te
worden van de. Anti Militair istisohe Jongeren Actie.

In de xaal werd gevent met het weekblad "De Vrije Socialist",
waarvan een exemplaar bij dit rapport wordt gevoegd.

De aanwezige personen waren meest onbekenden. Van de bekende
personen aal een lijst worden opgemaakt.

De meeting had een rustig verloop en was te omstreeks l? uur
beéind igf
- - - - - - - - - - - - - e' i n d e - - - - - - - - - . - - - - - - -

E oor n f 14 September 1949.

r



Goed nieuws voor alle Gelovigen,
die van hun zonden verlost willen worden.

Wanneer alle gelovigen hun wensen op de meest volmaakte wijze
vervuld willen zien, dan moeten zij door toedoen van Christus
of andere Zieners, de hoogste Almacht in hun betere ik (het
koninkrijk Gods) gevonden hebben en alles voor Gods woord
(waarheid) aannemen, wat de hoogste Almacht in hun betere ik
te kennen geeft. Dan worden zij wel zodanig van zonden verlost,
dat zij geen andere dan een volmaakt natuurlijke levensopvatting
waar de hoogste Almacht accoord mee gaat, in toepassing kun-
nen brengen. Het Licht der wereld is dan ook te vinden in de
werken van die mensen, die hun roeping als zodanig verstaan.
Die gelovigen zijn dan ook niet alleen geroepen maar ook uit-
verkoren om te redden, wat dreigt verloren te gaan.
De Schepper zal hen wel zodanig beschermen, dat dwaze en
'uistere machten hun welzijn en werken niet in de weg kunnen
iaan. Al bezitten die gelovigen geen ander wapen dan een kor-

reltje geloof in Gods Woord, toch kunnen zij er zeker van zijn
dat zij onder alle omstandigheden in volle vrijheid Gods Wil
kunnen vervullen. Dank zij Gods hulp kunnen zij zo nodig ont-
wapenen wat geweld en goddeloze praktijken in toepassing willen
brengen. Ook in allerlei ander opzicht kunnen die gelovigen dan
ook verwezel ij ken, wat anderen onmogelijk noemen.
Mede door hun toedoen zal dan ook alles, wat in Christelijk,
d.w.z. in natuurlijk opzicht minderwaardig is als sneeuw voor de
zon verdwijnen, zodat het Godsrijk, dat de Schepper voor het
mensdom bestemd heeft, van onze aarde gevormd kan worden.
Ter wille van henzelve en de gehele mensheid geef ik genoemde
gelovigen dan ook in overweging: Helpt mede, de hoogste Al-
macht te vinden, waar Die aanwezig is; in 't heelal en eveneens
werkzaam in ons betere ik. Zodra wij Die in ons gevonden heb-
ben komt alles nog wel terecht, hoe dwaas en verdorven de
werken van het mensdom nu ook nog zijn.
In de hoop en het vertrouwen, dat mijn schrijven door toedoen
van de Schepper is ontstaan, neem ik de vrijheid, anderen er
mede in kennis te stellen.

Een gelovige individualist



Rapport van Dis.

In verband met het schrijven van L*S
. , , ..

No. G.33/1115/2/49 deelde Majoor Koenen nog iterin, '

'5'001.1949

/.rn/

nader rapport komt, betreffende de persoon (geen militair),

van wie het pamflet "Mobiliseren" is ontvangen, alsmede van

de omstandigheden waaronder majoor Koenen het op zijn bureau

heeft ontvangen .

27.9.1949/J4-



LEGERLUCHTMACHT NEDERLAND

Inlichtingen en Beveiliging
No. &. 33/1115/2/49.
Bijlage;!.

.
Ingevolge Uw schrijven dd. 17-9-1949

Dis zend ik ü hiernevens het Pamflet«HobiliseEÉ!|̂ 1 retour.
Ik moet U echter op het volgende wijzen.
Uit een nader onderzoek is gebleken,dat de getypte woorden
"Weg met het VorstenhuiB", "Leve het Volk",naderhand op het
Pamflet zijn aangebracht onder omstandigheden,welke niets heb-
ben te maken met de verspreiders en ondertekenaars.
U gelieve derhalve geen verdere aandacht te schenken aan deze
toevoeging,welke dan ook nu door mij met rode inkt zijn door-
gehaald.

Commandant Legerluchtmacht Nederland
Namens dezen
Staf-Off ieier-Luehtvaartzafcen
Voor dezen
Hoofd Inlichtingen en Beveiliging
De Hajaör-Vlieger-Waarnemer

B.J enen.

aan: Min. van Alg. Zaken
Javastraat 68

( DEH HAAS?

f

/Ulf -f^y'*

16523 -



LEGERLUCHTMACHT NEDERLAND

Inlichtingen en
Beveiliging
No. G 33/1115/3A9
Bijlage t 1
Onderwerp»
Pamflet "Mobiliseren"

GEH

Volgno.

25 OCT.J949

Aan»

Scheve ningen, 24 October 194-9

Hiernevens zend ik U een afschrift van het rapport
van sergeant-majoor S»van Zetten omtrent de wijze, waar-
op het anti-militairistisch pamflet in zijn bezit is ge-
komen.

Hieraan kan ik II nog het volgende' toevoegen» Iele-*
fonisch werd mij van Uw zijde (Mej.Straatman) medegedeeld,
dat vastgesteld was bedoeld pamflet afkomstig te zijn uit
1925. Niettemin is gebleken, dat thans met dit pamflet
werd gecolporteerd te Utrecht en dat ook, overeenkomstig
de op het eerste pamflet gedane mededeling, in October een
tweede, thans in stencilvorm, is verschenen.

Op dit laatste heb. ik evenwel nog niet de hand kunnen
leggen.

Ik zal het op prijs stellen van de verdere ontwikke-
ling door U op de hoogte te worden gesteld.

Commandant Luchtmacht Nederland
Namens dezen,
De Staf-Officier Luchtvaartfcaken,
Voor dezen,
Hoofd Inlichtingen en Beveiliging,
De Majoor-Vlieger-Waarnemer,

B.J*M*Koenen*
Ministerie van Binnen-
landse Zaken.
Java straat 68
Den Haag*
t.a»v.
Hr.de Greeff»

I6523 - '49



LEGERLUCHTMACHT NEDERLAND

RAHOHT.

Oadergeteken.de, B.v.Zetten, Sergeant-Majoor bij de
Inlichtingendienst C.L.N, rapporteert het volgendel

Te Utrecht op de Catharijnesingel woont een kennis van mij,
Hr» de Liefde, gepensionneerd Adj.i&.Q. van het K.N.I.L.
Bedoelde de Liefde bezit een café, koffiehuis bedrijf en als
ik in de omgeving ben, ga ik altijd even aan.
In. bedoelde zaak heb ik een. jongeman van 24 a25 jaren, leren
kennen, genaamd Jo, hij wordt door ieder die deze zaak be-
zoekt, uitsluitend met zijn voornaam aangesproken.
In bovenomschreven omgeving is men niet op de hoogte met
mijn taak, maar beschouwt men mij als iemand van de Technische
Dienst L.8.K., een veronderstelling die door mij niet wordt
tegengesproken.
Als ik in gesprek ben met Hr. de Liefde is het haast vanzelfspre-
kend, dat het gesprek loopt over militaire feiten en gebeurte-
nissen zowel uit zijn ervaringen in Indie, als over zaken
van voor 1940.
Bovengenoemde jongeman (Jo) is nooit in militaire dienst
geweest, kan daardoor dikwijls het gesprek niet volgen, vindt
dit niet leuk en plaagt ons vaak met wat hij noemt onze mili-
taire hobby".
Op een avond ca. 3 weken geleden trof ik hem ook weer en over-
handigde mij een gedrukte lijst, bestaande uit vier bladzijden,
waarop op bladzijde 1 aangemaand werd tot dienstweigering en
de verdere bladzijden gevuld met namen van hen, die hun sympha-
tie betuigen met de verkondigde stelling.
Hij voegde mij de plagende woorden toet "Nu is het gauw gedaan
met het leger, zie maar, de mensen komen nu al openlijk voor de
dag."
Boven op pagina 1 van het stuk had hij (Jo) zelf met een schrijf-
machine getypt:'1 Leve de vrijheid, weg met het vorstenhuis!"
Dit laatste had hij gedaan, naar later bleek, om ons te ergeren.
Op mijn vraag, fcf ik het stuk mocht behouden, gaf hij toestem-
mend antwoord.
Enige dagen B«»»d«M later beloofde hij mij moeite te zullen dben
eventuele aanvullingen te zullen bezorgen.
Hij votelde mij fcérder dat deze lijst in zijn bezit gekomen was,
door enige fanatieke godsdienstige personen, welke hem onbekend
zijn, de personen wekken op tot dienstweigering met aanhaling
van godsdienstige leuzen en bieden financieele steun aan voor-
zover hieraan behoefte ontstaat.
In een weer latere ontmoeting vertelde hij mij,terloops gehoord
te hebben dat een aanvullende naamlijst verschenen was, maar «r
zich niet meer mee wilde bemoeien, omdat er moeilijkheden ontstaan
waren en hij zelf geen moeilijkheden wenschte,
Na hem beloofd te hebben te zullen zorgdragen dat $ hij niet in
moeilijkheden zal komen, heeft hij mij zeker met veel tegenzin
beloofd, zo mogelijk alsnog voor de aanvullende lijst te zullen
zorgen.
Ik heb de lijst medegenomen naar het bureau van de Inlichtingen-
dienst G.L.N, en afgegeven aan Kapt.H.v.d.Broek, met vermelding
van bijzonderheden, ook wat betreft het op pagina 1 getypte.
Reeds eerder genoemde Jo staat buiten verdenking, komt uit een
keurig gezin, gebruikt geen sterke drank, en staat politiek zeer
zeker anti C.P.N.

l 6523 - '49



LEGERLUCHTMACHT NEDERLAND
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Hij is werkzaam als chef in een zaak van auto-en motormate-
rialen te Utrecht en brengt al zijn vrije tijd door bij of
met Hr. de Liefde, niet als klant, maar als huisvriend.
Aldus naar waarheid opgemaakt, gesloten en getekend te
Bussum, 18 October 1949.

De rapporteur:
De Sergeant-Majoor,

w.g. E.v.Zetten.

Voor eensluidené afschrift,
Scheve ningen, 22 October 1949
De Majoor-Vlieger-Waarnemer,

B. J. M. Koenen.

I 6 5 2 3 - M9
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Voor ............. 0..a...711 ................................ ............................ Naam ...... :.AntirmiMt.a.irisî -ial£ejneen)..

Origineel in ............. OD...342 .............................................. Naam ......

Volgnr ............................ Ag.nr ........ 7.2426 ................... Aard van het stuk ..... öte.mra.ingsrappprt . ....................................

.............................................................................. '.... Afz ............. £..D..Alme.l.Q .......................................................... Datum ...... 23....1.Q..49....

Voorts werd onlangs vertrouwelijk medegedeeld, dat een
milïtajr onderdeel op de laatste avond voor hun inscheping -
naar indènesle een onderlinge fuif had georganiseerd.
Dit onderdesl"zou op de "Grote Beer" worden ingescheept.
Tijdens de fuif waren de dienstplichtigen door een sergeaut-
majoor aangespoord om zich alsnog aan de uitzending te
onttrekken en ondertte duiken. Kj erbij zou-door de betroidcen
sergeant-majoor eventuele financiële hulp in het vooruitzicht
gesteld zi'jn indien zulks noodzakelijk mocht blijken.
in verband hiermede wilde men suggeren, dat deze financiële
steun verstrekt zou worden door het "Comité Handhaving
Rjjkseenheld".
Nadere bijzonderheden over deze materie zijn echter niet
bekend geworden.

Uitgetrokken door... •. S* Afd./Sectie ACD ...4h* Datum I4.*l2...4.9....

Op aanwijzing van

5074 - '48



11 November

B. 72426

.' *-•> J ? l
IV, RD.3 '•? ïx p

Aansporing tot onttrekking
aan inscheping.

Hiermede moge ik ü berichten, dat volgens een vertrouwelijke
mededeling van een niet nader té controleren bron onlangs de
manschappen van een militair onderdeel, dat met de BGróte Beer"
zou vertrekken, op de avond vóór hun inscheping een onderlinge
fuif souden hebben georganiseerd*

Tijdens deze fuif zouden de dienstplichtigen door een serge-
ant-majoor zijn aangespoord om zich alsnog aan de uitzending te
onttrekken en onder te duiken»

De betrokken sergeant-majoor »ou financiële hulp hebben toe-
gezegd, indien zulks noodzakelijk mocht blijken. In verband
hiermede gou men hebben willen suggereren, dat deze financiële
steun verstrekt zou worden door het "Comiiê* Handhaving Sijks-
eenheid11.

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of ü omtrent het
vorenstaande iets bekend is en tot welke opmerkingen het ü aan-
leiding geeft.

HET HOOPD VM DE DIENST,
L Namens dese,

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.b.(nieuw)
Hoofdkwartier van de Generale Staf
Prinses Julianakazerne



Geheim K* II.no*. S/ó van Verbinding no. 49

Onderwerp: Onregelmatigheden in de kazerne
te Steenwijk

Aard der berichtgeving: betrouwbaar»

Ik heb de eer TJEdelGestrenge het volgende te berich-
ten.

Volgens een dezerzijds ontvangen mededeling, zou er
mofcenteel een slechte stemming heersen onder de militairen
gelegerd in de van Kornputkazerne te Steenwijk» Deze stem-
ming komt ook tot uiting bij de dienstplichtigen van de
lichting, die -omstreeks September j*l. onder de wapenen ge-
komen zijn»

Men heeft onlangs de manschappen ingedeeld in twee
groepen t.w. een groep^welke voor uitzending naar IndonesitJ
in aanmerking komt en éln groep welke bestemd is voor het
z.g» vredesleger. Velen van hen, die voor uitzending naar
Indonesië in aanmerking komen verklaren onderling, dat wan-
neer zij worden uitgezonden zij zich hieraan zullen onttrek
ken.

De stemming onder de soldaten was in de week van 17
tot 22 October j.l. dusdanig, dat de leiding aldaar het no-
dig oordeelde om des avonds na afloop van de dienst, enige
sergeanten onopvallend op de kamers der soldaten te doen
verblijven, om eventuele pogingen tot muiterij te kunnen
signaleren en zonodig deze pogingen door tactisch optreden
te verhinderen*

Vele manschappen kankeren en beweren, dat zij niet
vrijwillig in de militaire dienst zijn gekomen doch slechts
gedwongen hun dienst verrichten. Meerderen trachten zich
door ziek te houden of voor te geven dat zij geen uithou-
dingsvermogen bezitten aan de dienst te onttrekken. Sommi-
gen weigeren te lopen en laten zich onnodig uitvallen.

.̂i Ene sergeaat Blauw uit Zwolle verklaart tegenover zijn
ondergeschikten, dat ook hij in een gedwongen positie zijn
dienst verricht en veel liever de dienst zou verlaten. Ook

j^Jene luitenant Veldhuis zou zich in gelijke bewoordingen te-
genover zijn ondergeschikten uitlaten.

Aan meerdere dienstplichtigen zou wekelijks zwaar ar-
rest worden opgelegd omreden zij niet of niet tijdig van
hun verlof terugkeren of zich zonder verlof naar hun woon-
plaatsen begeven.

In het algemeen is de stemming onder hen, die voor
uitzending in aanmerking komen dusdanig, dat er rekening
mee gehouden dient te worden, dat velen zich aan een even-
tuele uitzending zullen onttrekken*

29 October 1949
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Stemming onder militairen
te Steenwijk

Mede te uwer informatie moge ik U berichten van niet te controleren
zijde het volgende te hebben vernomen»

Onder fie te Steenwijk in de Kornputkazerne gelegerde militairen zou
thans eeö zeer slechte stemming heersen, welke zich tevens zou hebben
uitgebreid onder de dienstplichtigen, die omstreeks September j»l. onder
de wapenen zijn gekomen. De in deze kazerne verblijvende militairen zijn
onlangs in twee groepen verdeeld, nl. één groep bestemd voor de uitzen-
ding naar Indonesië en één bestemd voor het zgn* "vredesleger*. Vela !
militairen, die tot eerstgenoemde categorie behoren, zouden onderling
hebben afgesproken zich aan uitzending naar de tropen te zullen onttrek-
ken»

Verschillende manschappen zouden voortdurend "kankeren* en beweren,
dat zij 4e militaire dienst slechts verrichten omdat zij daartoe werden
gedwongen* Door ziekte te simuleren, bij oefeningen onnodig uit te val-
/len en voor te geven geen uithoudingsvermogen te hebben, zouden zij
trachten 20 min mogelijk aan de dienst deel te nemen. Anderen zouden
niet of n£et tijdig van verlof terugkeren, dan wel zich zonder daartoe
te zijn gerechtigd naar hun woonplaatsen begeven, waardoor wekelijks aan
een groot aantal militairen verzwaard arrest zou moéten worden opgelegd.

Ook onder het kader zou de stemming verre van gunstig zijn. Een zeke-
re sergeant Blauw, afkomstig uit Zwolle, zou tegenover minderen in rang
te kennen hebben gegeven liever de militaire dienst te willen verlaten
en deze slechts gedwongen te verrichten. Ook een niet nader bekend ge-
worden luitenant, vermoedelijk genaamd Veldhuis, zou zich in dergelijke
bewoordingen tegenover ondergeschikten hebben uitgelaten.

In de week van 17 tot 22 October 1949 zou de stemming onder de solda-
ten dermate slecht zijn geweest,dat de commandant der kazerne enige ser-
geants opdracht zou hebben gegeven zich, des avonds na de dienst, op on-
opvallende wijze op de soldatenkamers te bewegen, opdat pogingen tot het
verwekken van muiterij terstond zouden kunnen worden gesignaleerd of
door tactisch optreden zouden kunnen worden verhinderd.

Haar verluidt zou zijn te verwachten, dat vele dienstplichtigen, die
in de Kornputkazerne te Steenwijk zijn ondergebracht, zouden trachten aan
uitzending naar Indonesië te ontkomen.

Haar aanleiding van het bovenstaande moge ik ü verzoeken mij te willen
doen berichten In hoeverre dit bericht, waarvan de strekking vanzelfspre-
kend geheel voor rekening van de rapporteur dient te komen, als juist kan
worden beschouwd, waarbij ik tevens gaarne in kennis zal Borden gesteld
mot dé personalia en - zo mogelijk - met de politieke antecedenten van de
daarin genoemde personen.

Indien mocht zijn gebleken, dat in meerbedoelde kazerne inderdaad door
de militairen actie wordt gevoerd, zal ik het op prijs stellen te verne-
men of hieraan wellicht politieke motieven ten grondslag liggen.

l HET EOom JAS "0& DIERST,
, , ̂  . 4, Hamens deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G,2.b.(nieuw) /
Hoofdkwartier van de Generale Staf ]
Prinses Julianakazeme
te «s>GRAVHNHAGE.

J.G.CrabbendaEi.



16 April 50

Bappel

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 72700 dd. 10 November
1949 la herinnering brengen, waarin Ik ü verzocht mij te willen
doen Inlichten omtrent de stemming onder de militairen te Steen-
wijk.

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

i HEÏ SOOJD YM Dl BIBHST.
f Namens deze,

^ ̂  wii Laere
Aam de Heer Hoofd Sectie G.2,b.
Hoofdkwartier Iran de Generale Staf
Prinses Julianakazerne
te '3-QRAVSNHAGE.
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Paraaf:

Laat de school
er buiten

Reeds enkele malen vestigden wij
de aandacht op de pogingen die op j
Verschillend gebied de laatste tijd war-'
den aangewend om zoal niet het bur-
gèrleven te militaitseren, dan toch het
militaire bedrijf als een vanzelfspre-
kend en zelfe min of meer feestelijk
iets in onze samenleving te introdu
ceren.

Deze pogingen zijn gedaan bij het
koperen huwelijksfeest van ons vorste-
lijk paar. Deze propaganda openbaart
zich volgens de methode van eik-uur-
een-lepel dagelijks in de voorprogram-
ma'a van onze bioscopen. En we moeten
haar thans aanwijzen in de ophanden
zijnde muziekuitvoering van de R.A.F.-
band in Leeuwarden.

We moeten haar aanwijzen, omdat
z*e zichzelf niet als zodanig aankondigt.'
We riskeren het daarbij, verdacht te
worden van onvriendelijkheid tegen-
over de Engelse gasten, die zich de
moeite getroosten hun ongetwijfeld
voortreffelijke muzikale kunst voor ons
ten gehore te brengen. Men zou daarop
graag met meer geestdrift willen rea-
geren, maar de waarheid dwingt ons
de dingen hier onverbloemd te zien.

Hier lopen drie motieven dooreen
die we even afzonderlijk moeten bei
echouwen, het kunstzinnige, het lief i
dadige en het militaire.. Wat' het eerstel
betreft kan men het slechts toejuichen,
dat een uitstekend Engels orkest ir
Leeuwarden speelt, ook al vermag men
niet te begrijpen waarom dit in solda-
tenkleding moet gebeuren..En de vraag
blijft, waarom zulk een kunstzinnig
gebeuren militair georganiseerd moest
worden.

Wie gister zijn krant heeft gelezen,
springt hier ^terstond over naar hei
tweede punt en merkt op, dat het voor
één liefdadig doel gaat. Het Van Weer-
den Poelman-fonds is een der organi-
serende lichamen, en dit fonds stelt
zich ten doel steun te verlenen aan dei
nagelaten" betrekkingen van manneuj
die in dienst van de luchtmacht zijni
gevallen. Maar hier dringt zich dadelijk!
de vraag-op, of daar de .staat, op wie
deze taak rechtstreeks rust, de nagela-
ten betrekkingen dergenen die hun
leven offerden voor het vaderland, -on-
verzorgd achter laat. Wanneer dat in-
derdaad he.t geval is, dan treedt hier
wel zulk een pijnlijk en schandelijk
verzuim aan het licht, dat men daarop,
béter met een interpellatie in de Ka-i

et -muziek, in glla-ijSiförjijen

Ö^T"T' , . , "~ T~T~ . .~~=—~* ~T -Q "" "" ~ O-"" "" r.

worden. '
.Wie gister zijn krant heeft gelezen,

springt hier ^terstond, over naar hei
tweede punt en merkt op, dat het voor
één liefdadig doel gaat. Het Van Weer
den Poelman-fonds is een der organi-l
e.èrende lichamen, en dit fonds steil]
zïch ten doet steun, te verlenen aan dei
nagelaten" bêttëraÉÈÊ^en van mannen!
die in , dienst van ,de luchtmacht zijn
gevallen'. Maar hier dringt zich dadelijk
de vraag'op, of daar de staat, op wie
déze taak rechtstreeks rust, de nagela-
ten, betrekkingen dérgenen die hun
leven offerden voor het vaderland, .on-
verzorgd achter laat. Wanneer dat in-
derdaad ;he, t geval- is, dan treedt hier,
•wel :zulk een pijnlijk en sehandelijkj
V^K&uirir aan het licht, dat men- daarop;
béte* mei één interpellatie in de Ka-i

'*^fi|ft'flït derde, méttèf, de militaire
propaganda. Deze springt de niet al te:
argeloze: lezer direct in het oog door
het feit dat een artistieke gebeurtenis

. „ ;_JtMerd'e,.A<Jtl»t, "de BjiUtai;rj6
ppojiaganda. Deze springt de niet :aï< fe
argeloze: lezer direct in het oog door
het feit dat een artistieke gebeurtenis
als een concert wordt georganiseerd)
door de vereniging „Onze Luchtmacht",!
en dat twee officieren van de Lucht-j
rnachtstaf aan dit concert een perscon-
ferentie wijden. De aangekondigde
muziektechnische uiteenzetting over de
té spelen nummers zal kort zijn, en in
het Engels, Maar verder worden er
luchtvaartfilms gedraaid, terwijl weef
twee officieren, ditmaal in het Neder-
lands, iets over de luchtvaart zullen
vertellen. De zoeven genoemde, niet al
te 'argeloze lezer zal ook met deze
K.L.M.-aohtige formulering terstond]
b'egrijpén dat daar gesproken zal wor-j
den over de ludhtoorlog. Wie naar het]
ayóndconcert gaat, weet vooruit dat
hem daar het schouwspel van vele gala-
uniformen wacht; wij weten dat dit
vjóor vels dames een onweerstaanbaar
schouwspel is en doen dus tot deze-
galavoorstelling een eerbiedig zwijgen.

Maar ernstig bezwaar maken wij te-
gen het voornemen, om aan de middag-i
voorstelling, die bestemd is voor de!
militairen van het garnizoen, ook dej
leerlingen van de middelbare scholen!
te doen deelnemen.

Dit'herinriert teveel aan de bekende
opvoedingsmethoden in totalitaire sta-
ten, .tegen welke methoden wij ons zo'
lang mogelijk en uit alle macht zullen
vlerzettën. Op de vraag, wat er nu!
eigenlijk op 24 Oetober in Leeuwarden]
gaat gebeuren, kam men het ;naieve;

antwoord geven: Er komt een prachtige
inuziekuitvoering.

Wij willen het reële antwoord geven:
Montgomery gaat zijn bewapening van
het Europese vasteland voorbereiden
en organiseren; hij doet dat met muziek
voorop en met liefdadigheid achteraan.
Hoewel het Leger des Heus met deze
methode veel zegen heeft ondervonden,
is ze- daarom nog niet gepast voor elk
ander leger. Generaal Montgomery ziet
een en ander, zoals hij laatst in Den
Haag "heeft getuigd, als zijn plicht van
christen-soldaat. Het zij zo. Wij hebben
vooralsnog een plicht te vervullen voor
de zedelijke opvoeding van onze jeugd,
die niet gediend wordt door haar onder
schooltijd naar militaire propaganda-,
bijeenkomsten te dirigeren. En daaroni
vragen wij met'klem: Laat de school
er-buiten!

F. S.
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IA-Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 2l3Mfci49 no.72729
betr. een geschreven artikel in de ÏÏM_ i i ' 1 1 v u LiMT̂ Tijii'i c M nu J
als opschrift " Laat de school er buiten " heb ik de eer U
te berichten dat dit artikel blijkens de ondertekening,werd
geschreven doorl

V \E SCHUKER,geboren te Smallingerland 25-7-"98 redac-
teur van het Dagblad Heerenveense Koerier wonende BÏÏHG-EMEESÏEE
FALKENAWSG- no. 80 te HEERENVEEN.

Hij is lid van de P.v.d.A.
Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest bij het Chr.

Onderwijs ging hij later over naar het Openbaar Lager Onder-
wijs. Voor de Oorlog,behoorde hij tot de groep "Kerk en Vrede"
De vredesgedachte wordt door hem steeds sterk gepropageerd.

Heerenveen, 4- frubulJLr 1949.

2.,/v.



21 November 49

B.72154

DIBHSTGEHEEI
VI. RD.2 - **
Artikel in de "Heerenveense
Koerier" • ' .

Hierbij heb Ik de eer Uwe Excellentie afschrift â n te
bieden van een artikel, ondertekend met de initialen F.S.,
dat op 15 October 1949 voorkwam in de "Heerenveense Koe-
rier11, naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing moge ver-
oorloven.

De schrijver van dit artikel is genaamd Fedde SCHURKR.
geb. 25-7-1898 te Smallingerland, wonende Burgemeester
Ifelkenaweg 80 te Heerenveen, redacteur van de "Heerenveenge
Koerier1**

F.Sehurer behoort politiek tot de Partij van de Arbeid.
Na aanvankelijk werkaaara te zijn geweest' bij het Christe-
lijk Onderwijs, ging hij later over naar het Openbaar La-
ger Onderwijs* Vdt5r de oorlog was hij een vooraanstaand
lid van de organisatie "Kerk en Vrede". Ook thans wordt de
vredesgedachte sterk door hom gepropageerd.

L HST HDOfD VAK DE DIENST,

Mr* L.Blnthoven.

Aan»
Zijne Excellentie de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
t.a.v. de Hoogedelgestr.Heer
Mr» H.J.Schölvinck
te *s-G R A V E I H A G E.
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Afschrift.

!alph-E.Cook [/ Portland
•andley J.Cook r Oct A

Jorona R.Cook ĵ  10 30 AM
568 Riverside street IPAQ

Portland, Maine , '
U. S. A. |>^/"T.a.v. Lt. Prinŝ )

(T, i . *̂ - «*•**«•"•» \ v^.w*«^ _ 8 M. t- 'W*,

De Dienstweigeraars

Depot en Detentiekamp

Nieuwerslui-s,

Holland.

Voor eensluidend afschrift:



AFSCHRIFT.

658 Riverside Street
Portland, Maine
September 28, 1949.

To our many friends who have stood
by us during the past year:

Because of your influence and the help of many
other people unknown to us, our son, Ralph E. Cook and e few
other non-registrants have been released from prison, Robert
Reuraan, Newton Garver, Paul Cates and Ralph Cook have been
released from the Federal Correctional Institution at Dan—
bury, Conn. There have been a few men released from other
penitentiaries. The Earlham College group received sentences
of three months instead of five years as previously threa-
tened by the judge. A few men have been automatically regis—
tered by the federal district attorney and the cases drop-
ped,

It is a great joy to see these iaën out of prison.
They have been granted par/óle on their own terms; they have
not violated their principles by accepting parole on govern-
ment terms. We feel this is a distinct victory for the men.
Bob Reuman is now married and hè and his bride are on their
way to China for two year's service under the American
Friends Service Committee. Paul Cates and Ralph Cook are
re-entering Haverford and Earlham Colleges this week.

These men have held to their principles and their
Christian testimony. They have come through their prison
experience without apparent injury and with a deepened
ritual experience and a much wider understanding of human
nature and the prison system. They had several opportunities
to influence other prisoners to higher ideals. They even maete
a favorable impression on some of the officials. One offi-
cial said, "We will be glad when you bo«ts are gone so we can
run this place like a prison again," The Quakers of Fairhielc
County in western Connecticut sent a representative to the
prison each Sunday evening to meet with^the non-registrants
for a Friends Meeting for Worship1.

V/e wish to give our hearty thanks to all for you
for all you have done for all of the imprisoned men, Your
kind remeiabrances to us and your letters to the officials
have been invaluable. This will probably be our last general
letter to the more than six hundred people who have written
to us. V/e have placed the names and addresaes of all of you
living in the United States on the mail list of the Central
Committee for Conscientiouö Öbjectors and you will receive
the "News ITotes" from that organization in Philadelphia.

- 2 -
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But the work is not yet done. A majority of the
men are still in prison. The case of Lary Gara ip a most
flagrant miscarriage of justice. While waiting for nis oa-
se to be heard before a higher court hè is forced to stay
in prison without bail. These men should be released. The.
government will not go farther in its changed policy un-
less more pressure comes from the general public. Write
more letters to the president and to your congressmen.
Especially - write to Attorney Generaal J.Howard McGrath

f~ brought - hè probably knows very little of the pressure you/tb
bear on the former Attorney General Torn Clark. Ask the
president to grant amnesty to all C.0.,'s;he has the power
to do so. Write to the Director of the Federal Bureau of
Prisons, James Bennett protesting his recent order for-
bidding Caleb Poote of the C.C.C.O. to visit the men in
prisons across the nation. His visits have been much ap-
preciated by the non-registrants in prison, but Bennett
says that Caleb Foote's visits are "not helpful" to the
men and "do not aid the C.O.'s. in their adjustment to
prison life." That is jus t the reason we want Caleb Foote
to be allowed to visit the men - to keep them from suc-
cumbing to prison life, Ralph Cook says that if they
really do "adjust" to the prison systern they will be
ruined.

We suggest that you make special mention of the
California men who have been given three yaer sentences,
It will mean one year of prison life before they are
eligible for parole. Perhaps sufficient pressure from the
public would lead to earlier consideration by the parole
board. '

We should be thinking ahead to next year when the
/ present draft law expires. Pressure will be brought on the
•V new congress for Universal Military Training. We must be

ready to fight that battle over again. The churches, the
American Sducation Association, the labor unions and
countless individuals and groups broke down the drive for
U.M.T. last year, but congress shoved through the two
yaer peace time draft, in its place. Next year there will
"je a drive for either the extension of the present draft
.aw or for U.M.T.

</ *•

t;
Very sincerely,

The Cooks: Corona, Ralph,Lindley

Thank you for youriiiterest and frienfehip.
Let ias all continue t o work for Christian love and under-
standing, and for world peace and friendship.

C»E L
Voor eensluidend afschrift:



f ^ «i >•' 'ï iMINISTERIE VAN OORLOG^ /̂  '& 's-Gravenhage, 24 November 1949
HOOFDKWARTIER VAN DE /
GENERAEE STAF., , !
SECTIE G 2 B.

No^i-i535/49 GEHEIM. Geheim (S
Vr: •

28NOy,t949

Onderwerp; Aansporing tot onttrekking
aan inscheping.

/ In antwoord op Uw brief van 11 November 1949,
no.7Ê!426, betreffende het in margine genoemde onderwerp,
moge ik U berichten, dat uit dezerzijds ingewonnen in-
lichtingen niets van het door U gerelateerde is geble-
ken.

Mochten alsnog nadere gegevens bekend worden,
dan zal ik ü deze doen toekomen.

typ:DB. HET HOOFD SECTIE G 2 B,
coll:V De Luitenant-Kolonel,

Hoofd B.V.B»
Javastraat 68,
' S-GRAVENHAGE!



AFSCHRIFT.

Secret

C

Army Attaché Office
American Smbassy
The ïïague, Netherlands
28 November 1949.

Vo'gno.

M-863-49, AAO 000.5 8 DEC, 1949

ACDj/r/?,Lt. C oionel R. Romer
Ghief, Se et i on G2A
Juliana Barracks
The Hague, Netherlands

D e ar Rudy,

Thank you very much for the photographic copy of the let'
ter and envelope from Portland, Maine, USA, which yo.ur authori-
ties received at the Military Detention Camp at Nieuwer sluis,

I do not know of the Cook family specifically but they
apparently are the driving force behind one of the militant pa-
cifist Quaker Committees who strongly opposed all military ser-
vice of- any nature during the last war.

In the United States the inain organization in opposition
t o our dr af t law during World V/ar II was known as the _Central
C^ommittee for Conscientious Objectors. This Comiaittee "is not
officially listèd by the U.S. At torney-G-eneral1 s Office as being
Communist or subversive. lts objectives, however, of t en have
coincided with nnramum' ctt Pa.T'ty objective^ and, i t is usually
supported by subversive organizations during its various pressure
campaigns,

Due to the strong Quaker influence existing in parts of
the United States, these committees have brought powerful influ-
ence t o bear on many government officials and have now succeeded
in getting the majority of the consciëntieus objectors from the
last war released from prison.

Sincerely yours,

BRUCE W. 3ID\VELL
Colonel, G-SC
Army Attaché

Voor eensluidend afschrift t\
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ACDj yfy
Lltt Q 116

Bijlage: t

Onderwerp: Verspreiding van opruiend

Te uwer infoi-matie doe Ik ü hierbij toekomen een uit-
treksel uit een rapporti opgemaakt door Z.t met «en bijlag*j
o,a. betrekking hebbende op verspreiding Vf.n het pamflet
"2eg Neen" te Sint Jacobipareenl*.

Gelet op het gestelde in dit peunflet i» door S.con-
tact opgenoi3»n met de Procureurs-Generaal T&i3 h»t G«rechti-
Üof te Leeuumrdefii* fgd.Directeur van Poll*!* «w «et d»
Officier van Justitie bij de ArrondiSBea»nt»r«Qlitbank al*
daar. Genoemde Autoriteiten zijn van mening, dat t»g«n
atelier», e.q. varspreidere van bedoeld pamflet m«t
proo9B*vBrbaal t»raake overtreding van art.Ijl c.q. art.
132 van bat Wetboek van Strafrecht kan worden opgeaaakt.

De Pro«uraur»öenerafcl voornoeasd zal met .&• Minieter
van JüBtiti* overleg plegen op welke wijze een einde aan
de geralateerde actie kan worden gemaakt.

Van d* verdere ontwikkeling van deze aangelegenheid
sal ik U op de hoogte houden.

e.s.

Aan:
Hoofd Sectie G 2 B»

Hoofd B.7.D/—
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Datum van bericht
Van wie is het bericht afkomstig
Betrouwbaaitiald van het bericht
Betrouwbaarheid van berichtgever
Welke acties sijn ondernomen

Met welke instanties, wox'-'t BSjaou

: 25 Noveiaber
; gene
: betrouwbaar
: gene
; antecedenten onderzoek van betrok

kenen alsmede hun activiteit»
: Plaatselijk

"In verba dd met de dertigste sterfdag van ffer;. iiaan.d .
' '

.
Kieuwenhui s * we rd or Zaterdag 12 Pïovenber I9l| .9 , te' ' St . Jacobiparochle

, _ Gemeente HET BILOT in «DE AARDAPPELBBÖRS" een antl-r.iilitairistische
$ verp;aderin/T frehoude n, waarop o. a. werd gesproken dooi- de Heer g+*

X IKË}£ uit Hilversum (Verdere gegevens onbekend).Hij zeid© o.m.geen
Godheid vc.n ïïieuwenfauis te willen laaken ,roaar vestigde er de aan-
dacht op,dat Donela Mieuwenhuis een roan. ms,waarop non kon bouwen,

, . wat bevrezen we:r3. in de strijd,dio hij gestreden heeft voor verbetering
IM^ van de arbeidstoestanden,waarvan spreker een overzicht r;af*

"ïfleuwenliuis word op Jl Januari I8l^> geboren uit Gen predikanten*-
geslecht.Natuurlijk"kreeg hij ook een opleiding voor predikant en
in 1870 kreeg hij zS. jn eerste standplaats n*l,Harlin&eti.Hlj was
een dom.n@e,die er zijn mocht,aldus pjNP&ta»:r,inaar hij aocht bij de
Bijbel,wat in het belang "raas van het algemeen en vooral gedurende
en nn de Frcvns-Duitse oorlog begon hij propaganda t® inaken voor
het an'üi-Liilitairisï.aeto.a« door het beleggen van vredesvergadQpiQ&ecuf
Ook in zijn tweed© ste,ndplaatSjBeven7ijktpropagQerde hij het anti»
militairisae in de reost van sijn tijd.Hieuweniiuie kreeg raeennalea
versohll van mening met de kerkeraad en vertrok na enkele jaren naar
Den Faeg.ln 1870,aldus de spreker.ontpopte aich de arbeidersbewe-
ging en het, socialisme.Er ontstond een werklieden*.verboncl»iraardoor
het blad HDiï, .̂ RKHAISBODS11 werd uitgegeven.fïierin schreef ook Ds»
HieuwenhulB artikelen,waarin hij oplOTara•voor de arbeidersklasse.
Tenslotte noest Mj afscheid nemen van de kerk.Spreker schetste
hierna d© enorme ta,oeilijldiedan,diö Ddaöla. ïlieuweniliuis op zijn
weg ontiaoetteibn hoe hij langzamerhand wat vast© grond onder de
voeten kree^.tenslotte raerkte hij op,dat d© socialistisch© bewe-
ging "afgezakt" is ".- * ,*--.«.

l^en zekere «ïim-TIBBBSMA, uit Amsterdam (nadere gef^evena onbekend)
^ ., hield daarna een korte toespraak over "Jeugd en militair!srae!l

waarin hij scherpe kritiek uitte op de Ifederlandse Hegering,die
tijdans de bezetting in Londen geteld©,de na-oorlogse icabinetten
en de Rechterlijke macht.Hij legde er voorts de nadruk op,dat het
militalrisnie de ontwikkeling van d^ jongev^n tot waarachtige ge-
BiG-ynèehttpsEienseti in de weo; staat "..»»—«—-——-.---^.«-.».~^——,-.*»—»-.«—«.«.

' Gedurende bovon vci^ielde vei-gadarin.;;; werd gedeclameerd door
U!®3.A3.io-n3££ElA4H uit A'daia (Nadere gegevens onbekend)»—•*—'—•»-
Bedoelde vergadering werd bezocht door 65 1*1 7Q pe.rsoneaïwaaï>onder
eon zevental vrouwenrollen van, middelbar©'leef tijd.



«* 2 *»

aaalta mn

Dooit» Pi: HIIjSg.flebQgtn l April 190̂  to
liinnaêï a© ^meönto H;:s»HïX.is:t@ îïM en
oxpodlteur ®n wot^nd© $a st.fccoM.parochi© 331 binnen ds '

te S»t BUdt»B®tröktoti0 ia 'voorzlfc.ter ma het Fgies comité
Vrlle Eoelallatea.PolitiQ^Q richting otibetend*.'

*gobor«i 20 Ftobmarl 1906 te TsnanaaaruEi, binnon da
©n

©n wonenao te Plivl£Ura N..!i.t binnen -IQ
Is «QQ'riQtaïdg mn hat

mloh 2so3J* tdt als ssl^tJdu aaiv
lid d»r CkKarauisiatlsoïia Partij übdezlaaa an Is

op h©t asgtaftd «DB

nl®t
lAmn

Vrouw
lQ lïSvm - ICnijpo 131 Ht blnnon do

Ie x&tg^profaAn mmï^ilstt'Door Imai?
' op
In ffrtMüMAJfafc l© !»aar

ïi9<si?Qrïy©€>n to veriaten trainde jslöh t©
2«é XX^Olt Is tot Q$> hcïdteri ol©t

tez» ^LaaUM plot bdlsond' w •*

ö dagan tm bown bedoelde vemdoring wttrdoD t© st*Jaoot>l«i-
paroohl® @n imaet© oagcir^rlngilml» ®an hula gednüst® pËfflTlettea raet
hot opsohirlft «'̂ SCI HS2B» imi«pr®ld#BlJ oadoa? ond«?goeii Is
-vast te staaa»dmt dit door oehooiljgaftDde M.Bd®'i?0ji*vaïi 000
sohiphof (n&aBr-fc© nomasa) wa« g®dwïi»B0Ei tweatsai van d0a<

door cdj bl^ dit xnppovt warden Qvoiig®.Iü@d-

t
f

ÜUvwn d© goa^entö i-let fflldtti^ia«fd en
«n rrorioadö t© r&*Jkoobipaï*3Clile»VRn

door d© pJjEöBtisiilJto politie jwecüi dtaMX y-"
.wagens vercioödm ijle© owrtptólng "mti srfellaal 10t|. lid

-wan het üfettawis van GtïmJfrotóht ( hij dl« optttttiHjk deeei?ti©
het <ft t»$®®b:: i*Qgt of

van- d© ..*»*»..

(O)
in te latsti stollon mn t C.Donn^t.wonende t©

t© /^n0t©rdam on /\Uo l«g»®l@&7 to
laten nagaaa wlQ woojmohtlg l» lö
I t© te®t©i^öEitaföt v^i^oek mij

, dit ondarsBoëfe to wlllaa ^rldhtMiimül^s in
'h® t; te



No.:B. 76417 .,--5f Cp01fJ3-<ïravenhage, 6 Januari 1950
IV. TZ,2.
Betr*: Verspreiding

opruiend pamflet

Naar aanleiding van het gestelde in het rapport Nr.
21/V.D», opgemaavt door Z-d.d. £5-11-1949, mij ter vennis-
neming toegezonden bij Uw Schrijven d.d. 28-12-1949 Li 11 ij
116 Gehelm/GrVÖ 1747/49, moge iv u het volgende mededelen.

Met C.Bonnet wordt bedoeld BONNET. Cornelis, geb.
15 Januari 1875 te Bolsward, aanspreker, wonende prof.Toch-
straat 39 te Hilversum,

Bonnet is voorzitter van het Landelijv Comité van
Vrije Socialisten, hij ia een vooraanstaand anarchist en
een bevend spreker op vergaderingen van Vrije Socialisten,
Antl-militalrlsten en Vrijdenkers.

Hij was vóór 194,0 reeds een bekend anarchist en be-
zoldigd bestuurder-propagandist van het Plaatselijv Arbei-
ders Secretariaat (P.A.S.), tevens was hij secretaris der
afd. Laren (N.H.) der Internationale Anti-Militairlsten
Vereniging (I.A.M.V.) en redactielid van het orgaan "De
wapens neder".

Met Wim Tibbesma wordt bedoeld TIBBESMA. Willem* geb.
22 Maart 1920 te Opsterland, electriclen, wonende Bilder-
dij^ade 8 II te Amsterdam.

Tibbeama, die een zoon is van*in bovenvermeld rap-
, port genoemde Theresla Bavius, is secretaris van het Lande-
14jv Comité van Vrije Socialisten. Oo> hij is een vooraan-\

' staand anarchist en spreekt vaav op vergaderingen van Vrije
Socialisten en anti-militairisten.

Met Alle Sesselaar wordt bedoeld Ŝ SIBLAAR, Aalt je,
geb. 25 Maart ̂1925 te Nieuwe Pev-ela, dienstbode, wonende
Orteliusstraat 237 I te Amsterdam.

Alle Sesselaar is lid der Vrije Socialisten Vereni-
ging en treedt vaa> als declamatrice op op feestavonden en
vergaderingen van Vrije Socialisten.

"Zeg neen!" werd geschreven door de overleden Duitse
o dichter Wolfgang Borchert en werd In Nederland in Januari

ÊU^M'I*- 194§ gepubliceerd in Elseviers Weekblad. *
"Zeg neenl" werd daarop overgenomen in het weevblad

"De Vrije Socialist" van Zaterdag 22 Januari 1949, 51ste
Jaargang no.4, waarbij de redactie o.a. als naschrift stel-
de, dat deze oproep uitmuntend geschiet was voor een mani-
fest, dat bij duizenden verspreid velen tot nadenVen zou
moeten brengen.

Het wil mij voorkomen, dat de te St.Jaoobiparochie
verspreide pamfletten, gezien afwerking en lettertype, ge-
dru^t zijn bij dezelfde druvverlj, waar oô  "De Vrije So-
cialist" worft gedrukt,. Deze dru^erij is "Renova", geves-
tigd te Haarlem, Burgemeester Rampstraat 3.

In verband met bovenstaande in mijn administratie
voorVomende gegevens, verdient het wellicht aanbeveling, dat
in voorVomend geval, indien antecedenten van personen of na-
dere gegevens Inzâ  onderzoeken als hier is gesteld, nodig
zijn, de {G)V.D. van Uw Wapen zich om inlichtingen wendt tot
mijn dienst, daar de mogelijkheid groot is, dat de gewenste
gegevens in mijn administratie voorVomen en op zeer *-orte
termijn vunnen worden verstrekt.

Aan de Chef Staf der *"on.Marechaussee, Ĵ ,A.H.
Paamweg 4,
te *a-QBAVSMHAGl.



Zeg NEEN!
JÜ. man achter de machine en man in de werkplaaU-

Als ze je morgen hevelen, geen waterpannen en kook-
pannen meer te maken maar stalen hflmen rn
machinegeweren, dan in er maar één antwoord:

Zeg N E E N !

Jij, meisje achter de toonbank en meisje op kantoor.
Als ze je morgen bevelen granaten te vullen en vizieren
voor precisiegeweren te monteren, dan is er maar één
antwoord:

Zeg N E E N !

JÜ, fabriekseigenaar. Als se je morgen bevelen in
plaats van poeder en cacao kruit te verkopen, dan is er
maar één' antwoord :

Zeg NEEN!

Jij. geleerde in het laboratorium. Al» ze je morgen
bevelen een nieuwe dood uit te vinden tegen het oude
leven, dan ia er maar één antwoord:

Zeg NEEN!
*

JÜ, dichter in de kamer. Als ze je morgen bevelen
geen liefdesliederen maar haatliederen te zingen, dan
ia er maar één antwoord:

Zeg NEEN!

Jij, dokter aan het ziekbed. Als se je morgen bevelen
de mannen goed te keuren voor de oorlog, dan
is er maar één antwoord:

Zag NEEN!

. Jq, dominee op de preekstoel. Als se je morgen be-
velen de moord te zegenen en de oorlog heilig te ver-
klaren, dan is er maar één antwoord:

Zeg NEEN!

Jij, kapitein op het stoomschip. Als ze je morgen
bevelen geen tarwe meer te vervoeren — maar kanon-
nen en tanks, dan is er maar één 'antwoord:

NEEN!

( Jij, piloot op het vliegveld. Als ze je morgen bevelen
bommen en fosfor boven de steden uit te gooien, dan
itt er maar één antwoord :

Zeg N E E N !

Jij,.Kiei'rii)aKrr op je tafel. Als ze je morgen bevelen
uuiforinfi' 11- t nippen, dan is er maar één antwoord :

Ze« N E E N !

Jij. man op het «talion. Aio ze je morgen bevelen het
vertreksignaal aan de munitietrein en het troepen-
transport IP geven, dan is er maar één antwoord :

Zeg N E E N !

l JÜ, man op het dorp en in de stad. Als ze je morgen
l ren oproep voor de militaire dienst komen brengen, daa
f U er maar één antwoord :

Zeg N E E N !

JÜ, moeder in Nonnaudië en moeder in de Oekraïne,
JÜ, moeder in Frisko en Londen, jij, aan de Hoangho
en aan de Mississipp^, ju, moeder in Napels en Ham-
burg en Cairo en Oslo — moeders van alle werelddelen,
moeders ter wereld, als ze morgen bevelen, dat jullie
kinderen moeten baren, verpleegsters voor de veld-
hospitalen en nieuwe soldaten voor nieuwe veldslagen,
moedert ter wereld, dan is er maar één antwoord :

Zeg NEEN!

Want als jullie niet N E E N zeggen, als J U L L I E ,
niet neen zeggen, moeders dan dan:

In de lawaaiige, damp wasemende havensteden zullen
de grote schepen steunend verstommen en als titani.
sche kadavers van mammoeten, als een drenkeling
tegen de dode, verlaten kademuren schommelen, het
vroeger zo schitterende, dreunende lichaam met wier,
zeegras en mosselen overwoekerd, als'een kerkhof, een
rottende vis geurend, murw, kwijnend, gestorven —

de trams zullen als zinloze, glansloze kooien niet gla-
zen ogen ruwweg vol deuken geslagen en afgebladderd
naast de dooreengehaspelde stalen skeletten der kabels
«n rails liggen, achter vermolmde loodsen vol gaten,
in verloren, door kraters opengereten straten —



een sljjkgrauwe, dik brjjïge loodzware stilte zal komen
aanrollen, vraatzuchtig groeiend zal ze zich ontwikkelen
in de scholen en universiteiten en schouwburgen, op
sportvoldou en kinderspeelplaatsen, grauw en gulzig,
onophoudelijk —

de zonnige, sappige wijn zal in de vervallen droog-
huizen verschimmelen, de twijg zal in de verdorde
aarde verdrogen, de aardappel zal op de braakliggende
akkers bevriezen, en de koeien zullen haar verstijfde
dode poten als omgevallen melkkrukjes ten hemel
«trekken —

in de ziekenhuizen zullen de geniale uitvindingen der
grote artsen verzuren, verrotten, als een zwam ver-
fichimnielfii in de keukens, kamers en kelders, in de
koelhuizen en voorraadschuren zullen de laatste balen
mei.-l. de laatste flessen aardbeien, pompoenen en Ker.
sensap bederven — het brood onder de omgevallen
ti ifcls en op de versplinterde borden zal groen worden,
en de gesmolten boter zal stinken als groene zeep, hel
koren op de velden zal naast verroeste ploegen terneer
liggen als een verslagen leger, en de walmende schoor-
stenen, de vuren en de karliclpijpen der stampende
fabrieken zullen door eeuwig gras toegedekt, verbrok-
kelen, — verbrokkelen, — verbrokkelen — :

4an ial d« laatste mens met verscheurde ingewanden

ra verpeste longen zonder antwoord en eenzaam onder
riftiff gloeiende zon en onder nit hun baan gejaagde
lemelltehamen rondgaan, eenzaam tossen de onover-

lienhare .massagraven en de oude blokken der gigan.
tische betonnen, verlaten steden, de laatste mens.

Moraal, waanzinnig, vloekend, klagend, — en z|]n vrese»
Ittke klacht:

W A A R O M ?

zal ongehoord in de steppe vervagen, door de ver»
«beurde ruines waaien, wegsQpelen in het puin der

kerken, tegen hoge bunkers klateren, in bloedplassea
rallen, ongehoord, zonder antwoord, de laatste dierlijke
•ehreenw van de laatste diermens —

dit alles zal geschieden, morgen, morgen misschien,

misschien vannacht reeds, misschien vannach} — wan.
wanneer:

als gU niet weet dat er maar één antwoord is !

N E E N !

F B I E S C O M I T É V A N V R I J E S O C I A L I S T E N
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alj oterk ööng^trdcfwn t«t d» Vri^i oodalletiacba
v«rk ik «r voer» S*t ia «*n »t .k wn MJi l»v§n at t*

tt krijg«». Boor wnM&LU«ii&i «rgi4«rinfi«ii t«
wil Ik préöcwa tei pabUak to OTtertulgfït^ V:*G d|i OTgt3i
CM btt sil«u bttfï- tt fcrljcpn» lil* v«r^d«rliag«r» dit ia

W At
op 3$

word*tt op h» t g«UUd van hst Vrijt ->odUUö«Ht eijn door ai J
In hottl "ï.jwird»" te örsii.Jcwoua* gww*»*» Hwrtuvttn» h»lö

«tri* nsrgpasrtngtn b«lag4 *B wsl op M ü«ptt»t
1%B tn op 11 ütoteabir 1^4. % 10 ^ult 1̂ 0 htb tk ttn

*l*ga t« »»i'4^r3U{&t gaasent» ö«««r»4Ml, «p 22
tt wy^»%t^ gc.H*«Dt« ug.t€rl*nd, ep l? Juli 1943 «• %!»»•

£M**cit» ö«nartóte«l, »p U ..ügustue 154̂  widiFan tt Wljnjtt«rpt
etfirlana «B -*oor h«t la» tal op 12 Ixov«at>«r ly49 tt at» J*oofc

g«aa*«rAft Kit ^lidt,
m i» laatet* Tteï^adaring öie ik b«3*g4 had IA Oranjiwaud,

tk 5030 pc«f3«tfe«0 lat*& druijfon as t het apaotulft ' i*^ K«*n% bij Ai
t§ Éöaraja, Ik ae««et bifr^ér f* 40*«- bttslflB* htt-

ik b«b bttbftld tilt «igsu Hldaalen* U« tahoud *r fewfittttn b@4 ik
uit .31*»tl*rB k'sekoled «u «*9 mi4 adtaaiwa bttetd* Ik

«r H««n %1«3 wo«i.u»,/fnilr op Si pwaflBtten gtdi\0ct la,
Ik ctt ptraotw £«»• %« "Ilaa org&ais<tr|r ütöotld» piw-

h*£i ik R» OBtVsPSe-t UU @ij in h-uis o pgjf bor$ï n, »tt el bttetling oa
ze op Ut «ijrat volganö» TO?gM«?l®I*£ uit t« gtvan «r. tt **raprtia*n.

' «ti«t« W3?a»*iriijg -m» t* 3 1» 4a<KfcigBrodii« op «te 12c Hownibtr 1949,
Ik Bïttifi«m«aèi ïasaflitttn 33««aa.

Yootxüen bad Ik ia dt oakpving Van 4t a t^ t i on s Atr
t« t!«r«Bnrt«r3 «B

te B» AIIM vtiga*«jri.ag in St. Jiw3öteLp6recbU htb ik «ma bt-
hocrltjk ftemël Var. öta* ï»Hfl*ti«n uitgereikt t*gtB batslicg ^an lt 2

r a tak. ÜD*r .̂iar «n <Ja*r vc«ir dea* g»itó1«ct«n €«u kl»ln
fer&sm de ctocsr »i^ g«a»»fct« onfcootan g«4ikt» Ik

btrtmwrtn «it op 4t YexpuiMrl^g t« at

JQ peraoïien op öa»

ui-, de iir«f*0sor
tilt

j»nwt*ig
hot «eî A jgevetrd door

tt aiX-wu*a»a «ra door
Etk*rt

Wl»

* 2,



Kjtapifft SCEI lilül .̂ geïjoren 24 $*pi«Bi*r 1915 *• S t. Jttcot4pftrochU, «*a*«B-
t» E«t i>tl4t» ®iteai?a «n f^d«tr3jB^«rt v»& btroep landarbeid** «a we
te 3 1. «feoobiparoc^la» ran «i^g»flr4anweg 12Q» blmem d* gasuwnt*

12 K<rambtr ly4;>t b«z0cut ik «b
iscb* twwwgtag, welke twrd gehoutim l» 4* !bowiasft«l va» At
te öt. 'WobipBreobif. Büjk*na d* aenfe.oöi^glqg MM

1*1*3* toer b«t ^ri«s Üoott* %*a Vrije SaeiöllsteB, Eb*r ik *«a
beu -van het w»ü-«llltAtrlsK«f b«S Ik $x*t« i»laag»i;

*Si« H4&*aka«at« Kn*k«l« 4ag«P voor test *«rs*4trijig «rats
B» BOiî t «rine«ES uotttnd» ^e ut» *Zaoobip«r!od3i«f «#& &y of Ik

<te In^ng %s dt as»! kaart4«a t« verkop«n* Ik
Ik «rotgHJdMl «atuM^lg waa* ïo«n ik

ttit ü**ï»wi«Mi r««4a aüBHfcsig* Ik
op tRfal uitüpreldBi «m paiai'„.e'^ön» i»örop a* t gï»t» l«tt««»

13 |f«ot*« Vooxéet ik alj m 4i «fleep d*r «r
kocdQt Ik iü 4» aftal -*«* WMX^IBQWÉI MBTPOU» ïlbü**»*,

»»rvoor ü «*a jolfcft moist
4c«34t Hmrow ïlblMMoa «id*,, &rë «r

tt Jociu» 4t pau» £*l«£cniMld w*» «n iMto dl 1»«a^ttrst>f«X panfUit*» «f'
hel»tt» Ik wwt »l*t of «r UjAiws êc peaw indarditód eaafl.«tt»B «ijn
ba«daf S» f«ttC3«t-bBR 4Mt Ik kooh t »»r«n teAttnft «n
lic h»l> «l«sf ï*mf l«tl« n s»f Baar huls fierKBota f n £«

t &«4i*D h4M^t «î ö aaobfeïrtj* IJKERS M
St* ^üJüiparocl.ie huis ^a hola Iwaorgd. Xk tol baar

Ik bfb nU t «^cit «Xjo *>cb-
^ t a?, j l^oaoltlft mat twae .g^ot^it poiviïanï^ jK»«st

Ik wiJït öat At IjïKoud 4Uir p&af l«i;t«ïj aototrp $*st* ld wsi», d»ar ik «r «3.
««xcter k»'ö«l* ^SQ Iw4 ^ose^^tiy. «o4»t ^e lattoad si;) "bc-k»M wss* Ia
't»nd BP: het i9it, eet %a«li^ tekst die op d* 4x»- ai j ^k»«|it«
«es 'Voor*aNi% J**^8 *»***r tu *k Tsrî  3ooi«Ji*t tand ®i»ta»n, pa» Ik

g, 4u i eb iiïiioaa, *tr».fttwfl«ta w»e* "^«i èe ^B stuk® «Lt Ik ia
had, hal. ik gst-a SaSal «xeafjtóar oTMrgBhoudsn, Aa»r

uitgfx-elkt. ll«t aDüKaplaör "Ji«g fcf «0**^ d* t u
i:» is bateelfês, als d* partij dl« la Voorraad bad» Mijn iatsf

l^«f, du «wna^s in i»t* Jao«»btïaroööi« waan* «B &•»•
ook h««,ft ba.sodit» h««ft v«or ^vtr Ut «iet

. e;*Doiim J ^esrt 1̂ 2 tt St» -^GobtperocbU,
Bi:i4tf onS«ha,vd en liffdti^alar, aat^ljt, . «flni .M Cii^i nool,

, Oudp --JÜdtaial: nr. til^j-, btnwü c« ^«a««3t« H«-t
12 ïïe^eaïiwr 1̂ 49 l» c ik te 3i» «fecobtpanffchit, in bot» l 4*

O»
BÉSHI wra^AirtAg wwi »*&jpfc&n&lg4 is

Ik *•*»« 50 oint voor «•«
Jtxist voor el i»aa»# wi^d êocr Üü^otnr ïtfeb««Mi uit

t «r tl^*ina d» pau*» g«2*g«afa*
ïfc gag Sat «r ««0 £z««t awntel

op ««s taf «l» ft» afloop 4»r ^wnrgiAirlc^ tob He Mij
s «B tefe nldtaöï1 50 «tuk»

Ik «ew»t awr Ik a««
"Z4« M«»A* «n

u »ij a» juist twmte*
li <lo«r *L^ ^«fcdtrtrfe» pawfl«tt«n heb Ik in

Ik &*9 p«*n«ti«n iqfaertfan a» Inboud nlj b«tain4w«a^ nttt a»»r bul»
on ènH« In & ««rat vol|?aat*

t» Iftrrsprtjl46n b»t|te«B n»ai«& Öocnr
i» flWMJtiiBd, Stt **» ik

«n
wit ïtóg «« er ^afUtt*» kookt tljèim of 00 bodoalflï

-*»^



lei.
Geil. t ̂

ik fa mljna direct pa afloop 4*r v«rjgaterltig tocht en otaaldfiwlltjk
3* zaal VerlSat*.

8tc«mb«r 1̂ 45 cntstretks 11.60 uur Eljja t«
t«rtrit*«at alt hauèsti fen ïhirteiö MTIüS

«Ich tot w4*rf.Hig« «fjgtft» b*i^l4* v«rfcX«»ra«; t«n
Jostltl» In baolag g«reaa«n t£75 «sraplftxvn VBB h«t pamflet BW t htt op-
schrift «Za^BMa".

Ctatr«nt %a« lnb«si«gg«nefa*n p«mfl«ti»n -««rfclasra* BhVios als ^oj^gtl
"D» door ïï ao^uiüt in mijn woning inbt slag g«J»ta«rj «amiplartn a«t b«t

opschrift "a«Ê S.an", zl^ti allaa afkomstig V&n ti« partij fli« Ik te Ha»rl«ia
bij dt éu.ufck«rij Eenova h«b latsü arukk«n. Dit i» allss wat Ik Van bev«H
gtn^mdi 5000 cMsafOanm t»b ovtr gihotta«B, £% OT»rl,g«a h«b ife t«r *t rspwi-

ng aitg«r«lkt aoals ik r» «ds «fr&r 090 U

Uit b«t 7er&r lng«atöiae on^arsoak Is g«bl«k«a dat d
tarr plaats* bsfaisd staa* als actl*y« antt-fflilltatrlsttn» ?«$« JU

«r Tfaü h«B aow«l poli tl «k al3 orimlneel altta t«u nadei» bckitnft*
i«venai«B ia ktwm Vaat t« a taan d» t d» inhoutl -«ajo bovsoaangsliaftidl

jgNWf])«i'-t«n door Bavltia w«iï4 o«»ïg«i^eui«n uit Sliwvigra Weekblad ar* 54 4*
Ifeargaag Ven Yrl^g Jl Bfccwia^er 1^8»

Aantal*!! «r ««n ««Jalljfc ^armoc&n btstaat êttt ui«eï4««r« p«raonin In
£*&« ««s warkaaam öan<3e«l h«b|j*n ga ha d, hetzij H«t h«t lö VCKarraad b*^»^
hataij deer h* t Y»rapr«lii«ii vsn ¥oY«n g«no«^a« itonif«st6r. »«t h«4 «{MO&Elft
» » g ife*B* , blijft dtJ3« saak al ja Y£«Klrtto?0ï<(3* b«lan^it«llt33g hou!»» «a

^ «nig nader resultaat, aullan Öassrai^s <i« vsr^late 3na%tï»gal»n

^/



MINISTERIE VAN OORLOG

Hoofdkwartier van de Generale Staf

Sectie G 2 B

Nr © 5601/50 GEHEIM

Onderwerp: Courantenknipsels

Bijl: -6-

é
's GRAVENHAGE, 1Q....:J.anuari 19...5.Q..

In bijlage moge ik U doen toekomen een
aantal courantenknopsels met enveloppe.

Bedoelde bijlagen werden toegezonden aan
l. het gezin J. J. OUWEKDIJCK, Uddelstraat 42 Don Haag.

Op 26 December 1947 sneuvelde een zoon
uit dit gezin in Indonesië.

Ook vorig jaar ontving het gezin Ouwen-
dijck een enveloppe c_et soortgelijke inhoud.

Ik zou het ten zeerste op prijs stellen,
kan het aijn niet enige spoed, te v/orden ingelicht
over de herkomst van deze knipsels en zo mogelijk
over de afzender van bedoelde enveloppe.

Tvp;!vIvdH
Coll:^

HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Luitenant Kolonel,

AAK:

(K .P .Kok je )

Hoofd B.V.D. .
Javastraat 68,
1s-G R A V E N H A G E-

UvB 491952/R 2 / 5 c
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IV. RPh.3

Anoniem toegezonden krantenknipsels

Xn antwoord op het gestelde in uw schrijven d. d. 10 Januari 1950
no. 560 1/ 5G geheim, moge ik U berichten, dat de bedoelde kranten-
knipsel* allen afkomstig zijn uit "De Vrije Socialist", orgaan van
de Vrije Socialisten In Nederland, van 24 December 1949, 5le Jaar-
gang no. 53*

Ten behoeve van het in te stellen onderzoek naar de afzender der
enveloppe, waarover ik V t. 2. t. nader hoop te berichten, werden en-
veloppe en knipsels nog door mij behouden.

IX HOOSD VM V® DIEHST,
Namens deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.b.(nieuw) • L*L. van Laere.
Hoofdkwartier Van de Generale Staf
Prinses Julianakaaerne te * g-GRA7EHHAQE.



KIHIST&HIE 7AN •„..-• •;."f'y'\»Mrfprenhagel 18 januari

H0* t B. 7̂ 707
Bijl.t 2es

IV. RPhoj?
B«tr*t Anoniem toegezonden krantenknipsel*,

v

Refererend «au het mondeling onderhoud van heden van een mijner
ambtenaren met de Heer v.d.Spek van Uw Corps, moge ik U bijgaand
doen toekomen een enveloppe, inhoudende 5 krantenknipsels, afkomstig
uit *ï>9 Vrije Socialist1» van 24 Deeeraber 1949, ®et verxoek een on-
der«oek te willen doen instellen naar de afzender dezer enveloppe*

Te uwer informatie diene, dat een zoon uit het gezin J.J.Ouwen-
dijck, üddelatraat 42 te ' s-Gr«venhage op 26 December 1947 in Indo*
nesië sneurelde.

Ook in 194S ontving het gezin Ouwendl^ck een enveloppe met soort*
gelijke inhoud. ;

De bijlagen ontvang ik i.i.tu gaarne neder retour.
mom f AH m DIEKST,

Hamens dese,

Aan de Heer L.L.van Laere»
Hoofdcommissaris van P0litie
teli •"" ' "
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VERBIHPINGSNDMMSR 65.

Welkomstvergadering.

Op Zaterdag 28 Januari 1950 is te Nieuwehorne in café Jans-
ma, dat ruimte biedt voor 200 personen, een welkomstvergadering
van Bkke van den Berg, wonende te Oudehorne, gehouden, alwaar als

XI spreker optrad J.Bakker, wonende te den Haag,
Te omstreeks 20 uur werd deze bijeenkomst geopend door

/i Luit z en Vonk, bestuurslid der plaaJLËLalJJke ant i-militaristische vei
eniging, _wonendjî 'te Jubbaga bi j hetzuivliiTfl^
doel der vergadering bekend.

Daarna trad als spreker op J.Bakker voornoemd, die genoemde
van den Berg, die na drie jaren gevangenisstraf terzake dienstwei-
gering te hebben ondergaan, weer in de ouderlijke woning was terug-
gekeerd, prees voor zijn standvastigheid en trouw aan het anti-
militarisme en hem tot een voorbeeld voor anderen stelde.

Vervolgens besprak de spreker het boek van Dr.Wumkes uit
Utrecht. Hij hekelde proffessoren en uitvinders, die hun weten-
schap in dienst stelden van het kapitalisme dat opnieuw een oor-
log trachtte te ontketenen. Met een aantal vreemde woorden toonde
spreker aan dat de oorlog steeds winstbejag tot doel had. Hij was
van mening dat in geval van oorlog de mens beneden het dier gerang-i
schikt diende te worden.

Daarna sprak hij over de persoon van Earel Marx als milita-
rist en wierp diens doelstellingen ver van zich.

De dienstweigeraars hier te landen werden hoofdzakelijk be-
schouwd als minderwaardige personen met aanleg tot zwakzinnigheid.
Zij ontvingen daarom dan ook een slecht getuigschrift.

Spreker viel vervolgens het standpunt van de Sociaal-Demo c ra-j
ten en kerkelijke partijen aan, die volgens hem het militarisme j
begunstigden. Vooral de kerkelijke partijen werden scherp becriti-
seerd, daar dezen het "Gij zult niet doden" verkondigden. Tenslot-
te merkte spreker op, dat "de Vrije socialist" in deze omgeving
weinig werd gelezen, ofschoon in dit blad door hem herhaaldelijk
artikelen betreffende de dienstweigering geplaatst waren.

ïot slot wekte spreker op tot het vormen van werkgroepen of
aich aan te sluiten bij de bestaande plaatselijke anti-militaris-
tenvereniging.

Deze vergadering, welke door ongeveer 80 personen,. waaronder
25 vrouwen werd bezocht, had een rustig verloop.

Einde.
2 Februari 1950



MÏHÏSTEHIE VJtö »s~öravenhaget 15 Februari If5&
ZAKEN

HO.i E 79144 : n i ï f i ca r • • ' . - . • ' • r
Betr.t Löltzen Vonk _±.'!±V„l! l • VBBIRCfüiWfiIJJB:

VI AV 3

Hieraede ^oge ik U verzoeken nlj in kennis te willen
doen stellen met de personalia» politieke antecedenten en
verder van belang.tiende gegevens betreffende ̂ |$Mfi ̂ f̂̂ i
wonende te Jtibbega, genoetad in uw brief van 2»2»3L9̂  no*
217.

HST HOOH) VAK DE DTEïfST,
& Namens deze,

Aan de Heer 3. G.
Corpschef van Politie
te
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In aanaiuiting op mijn bri«f ld 11

ber 19̂ 9 a «t UK bijlag», onderwerp
als wtrgln* 40e ik U M«rDlJ
««n ulttWikial uit ««n rapport,
MMilct dooy 2, reUtercnde nader»
v«m« bfttrtfftede d« ver*pr«idin« van
oprai«nd« pamflett«n.

OP KAART

PAR:

Maat
Hoofd s«cti« d t l.

Hoof» B.Y.P.—-

C «S*
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Uettaa van beriebt* . 25 Januari
lapportaurt
Van wie ia berioht afkomstig! medegedeeld door Th. Bavijtts en mede ver-

dachten aan eigen personeel,
Jbotrouebaarheid beriobts wordt door eigen personeel vrij betrouwbaar

geacht.
Be <. rouwbas r te id Van berichtgevers betrotwbeer.
Welke «oties ai j» ondernomen f froces-verbaal terzake overtreding van

art, 132̂  Wetboek von Strafrecht opgemaakt.
Met walke instanties wordt samengewerkt: g* na.

JÊBtreï't aanvullende gegevens op h«t gerelateerde in mij» rapport Dr.

Voor 20v«r deze mij cloer eig«n ptraor»*! w«rd«n m«d«g«d««ld Vola>n
hisiondar d« r«sp«oticv«lijfc« Verklaringen van:

1. gbereaia B&VIIS» geboren 2 Juli 1387 t* warga, binnen de gemeente
xedeel. Burgerlijke staats gescheiden, Ned«rlandse, aonder beroep «n wgpea-
de te boven-Koijpe nr. 131 A, b&en de gemeente Heerenveenï

"Ik voel mij sterk aangetrokken tot de Vrije Socialistische Beweging en
ala zodanig werk ik er voor* Met in een «tdc van mijn leven om te trach-
tan ee» betere vereld te krijgen. Door verschillende vergaderingen te be-
legg«u, wil ik proborea bet publiek te overtuigen, van de. mogelijkheid dM
bestaat om het allen beter te krijgen» Alle vergaderingen die in friesland
gehouden werden op toe t gebied vaa hè t Vrije Sodalisjat, zijn door mij 4f «*"
gfiöiaeerd. I» hotel "SJaai-da" te Oranjewoud, gemeente Heeronveen, b»b ik
na Se bevrijding reeds drie vergaderingen belegd en wel op 2$ September
op l? September 1%8 «n op 11 September £249* °P 13 ̂ i 1948 Nb ik een
dergelijke vergadering belegd t« tfltaaratE, gemieate Wonaeraéeel, op 22
Augustus 1946 te Wijn j» terp, gemeente Opsterland, op 17 Juli 1949 te Kim»- .
werd, s«jjis«ute tïonaeradeei, op 14 A «gust u» 1^4^ wederom te Wijn je terp, ge-
aieanta Opstsri@nd en voor het la»tat op 12 November 1949 te 3t, Jaoobi-
paroohie, gemeente Bet iJildt.

Mreot na de laatste vergadering die ik belegd had in Oranjewoud, heb
ik 5000 pamfletten laten drukken met het opschrift "Zeg Meen", bij de
drukke! i j "BaBova" te Haarlem. Ik moest hiervoor f, 40.-*- betalen, het-
geen ik heb betaald ai t eigen middelen, Be inhoud Air pamfletten had ik
overgenomen uit £La«vi*rs weekblad en was mij mitsdien bekend. Ik verklaar
ai i-drukke lijk dat **» ff^J^jfff P«-**i*j -**̂ * op de pnafletten gedrukt ia,
btis;iiaai, ck>cb dat ik Ie""persoon ben die sllea organiseert Bedoelde pam-
"fïëitlïf fceb Ik na ontvangst bij mij in huis opgeborgen, met de bedoeling om
«e op de eerst Volgende vergaderingen uit te geven en te verspreiden,
Ee eerste vergadering was te St. Jiacoblparochie op de 12c November 1949,
wearïieeo Ik zaeergeooomde pamfletten meenam.

Voordien bad ik in de omgeving van de stations der Nederlandse üpoor-
wtgec te Heerenveen en Leewrarden, reeds verschillende van d««e pamfletten
uitgereikt aan mij onbekende personen*

Tijdens an na deze vergaderiag in ut. Jaoobiparochia hsb ik «en be-
hoorlijk aantal va» dez« pamfletten uitgereikt tegen betaling Va» 14 2
oent per stuk, Boor hiar «n daar voor deae pamfletten ces kleine vergoe-
ding tct vragen» w«rd«o 4e door mij gemaakte onkosten gedekt. Ik weet mij
nist meer -te berin&ereQ wie op 4e vergadering te 3t. Jadbbiparoehie op 12
Kov«mb»r 1949, dergelijke pamfletten van mij heeft gekocht, anage/zien er
oiroa TQ paraanen op dvss vergadering aanwe&ig waren.

Op bedoelde Vergadering werd hot woord gevoerd door een sefcere
ui c de Profoasor iLeda»tr««t te Hilveraiai «n door mijn aoon Wlm

uit JtaBterdam, miderdijkkade ÖM.

- 2.
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2. j Miadgrt gCHiai .̂ geboren 2I> Sapteraber 1$15 te 3 1. »&Gobiparochi«, gaaeen-
|),\\ t* S' t liUAt, gekuurd en Ifsder;Larid.er, Va a ba reep landarbeider «n wonende

t« 3t, Jacobiparoehls, Van Wljngaardenweg 120, binnen de gerasenta H« t
Blldti

*Qp 12 Novamber 1949, baüocfct ik de openbare vergadering VSB de asti-
mlllteiristlseh» iMwegiag, welke wird gehouden In Sa bovenzaal van de Aard-
appalbfiurs to 3 1* Ja oobi parochie» Blijkans de aankondiging was d»a« V«r-
gad*ri»g bel*gd door b«t Fries Oomits van Vrije .Socialisten, D»ar ik *«D
voorstander ben van het antiialli-Uirismé, had Ik grot» te laagste I2t&g
voor deze bl>ank0iBSt. $n«k«le dagsti voor dasse Vergsdariag vroeg Pooj.tMI
On B11S4, «veneens wonanda te Bt. «fecobi parochie, aan mij of Ik genegen
was <*B aar» d» Ingang Vatt d« zaal kaartjes t« varkop«n. Ik st«md« hierin
tot ê a»dat ik Vro«liy3ig «aow«aig waa, loan ik ds zaal biiiwnkwaa «as
M«vrouw Tibtwaiaü uit ÜMZ«0v««n r««4a aatnwalg. Ik £ag 4»t «ij btaig ««a
«•t h«t op tefel uitsprtiAm Van panflAttett, waarop raet grot* l«tt«z» «•-
irokt stond "Zeg Hesn*. Voordat Ik mij na 4e e f loop ds r •wirgafaring hui»-
«earte begaf, kocht ik ia d§ aaal van m*8rg«no«»3a Ma vrouw libbfaaa, 50

Van ia«flrg«no«ads passf l*tts n, waarvoor ik ««a guléin aaotat b«-
«r paaae w«rd gahoud«n, Aisias M«vrouv. ïibb«am» raid», dat tr

paos» gelegenheid was era aan da bestuurstafel paraf latten af tt
Ifc ytst ntet of «r tijAins de paiuw indsrdasd p&rafl«tt«c aljn afge-

haald» 9« pamfletten die ik kocht wax-en bestemd om *«rspï»i4 te worden.
Ik heb <i*aa pamf latten mes naar buia genomen «n as aldaar opgeborgen,
Enkele dag? n nadien heeft mijn dochtertje i<3£&J£i ze met •«& vriendinnetje
van haar t« 3t. *>aeobiparoohi« huis aan huis bezorgd. Ik bad haar gezegd
êns* bilje|rt»B, voor aover ds veorraüd fltrakte, huis aan huis t« beaor-
gen* 3fk-ha*~te«»p-g»aegd. aeae-ïjfca^e**«^«7-'?«ep Ik heb niet tegen aijn <Socb-
tertje g«aegd"4at zij wpaalde jsfit name' £*o?.a«ind» pe.t-s.one n, Moest oVerstoaB*.
Ik «ist %t de inhoud Ser psmfl«tten scherp gesteld was, daar ik er al
«ester ksrmls Vaa hsd genomen, so&t de inhoud mij beh»ndw»s« In Ves»-
becanst h«t fait, èat deselfde te bat die op de door mij gskocbts btljet-
teu voo)*wam, re«d(s eerder in S* Vrij* ik» c5.su i s T had gtstaan, wts ik vaa
aeróng, dot cte Inhoud vsran^oord wfis. Van de 50 atuks üe ik in •BOOÏ̂
reed had, heli ifc *een sntel exeiaf^laar overgehoudan, ra«ar rai jti öoohtertj»
ee allen h«*ft uitgarsifct. Eet esoenipjjser "üeg ï^een", dat ü alj ao juist
vertoont, is hetseli'de , als de partij die in voorruat: Lid. Mijn feaef
Klaas Schlphof, die «vsneeus in St. Jacobiparochia woont en deae v«r-
gaaering ook heeft twaocht, heeft voor aovar ik waet svemans 50
plares Vivi» d«a« paBöfletlsn g«kooht OBI z j t« V*raprsiden%

Klaaa SOFnatOl1. geboren J Ifeart 1932 te öt. -Jaoobipiirochle,
O lx ïïït Bildt» óngehusrd a n MederOaa&er,. scholiaixadsacèttsscaool» won«»dl te

* St, ^feoobiparochie, Oüfle flildtdi. jk nr, 814, binnen cte ««aeéate Set BU4.
Op 12 Noveatoer 1949 b» n ik te ut. «fccoolpsroobia » in hotel de

Aard»pp«lbeurat naar de al^asr gehouden openbsfre anti-Militairiatisch»
vttrgftdffring gew«aat. I^se vsrgederiBg waa aangekondigd in v«raohillead«
^Rgbladtn. Ik «pest 50 oant voor een toegaiagabewija bötalea. Hjdfi» de
vergadering, jaist voor de paaae» werd dtoor Mevrouw ^bbeana uit H«wren-
v»ent asEiEekondigd dat er tijdans de patiae gelegenheid va» voor bet af-
b*3.«n Van paafletteis. Ik zag dat er e«n groot aantal gedruktt foamaliJireB
lag uitgespreid op «en taf «l, Sa afloop d*r vergadering beb ik «ij ca»r
bedoeld* -tefeZ btgeven «n heb aldaar 50 stuks vttn genoemde pamfletten
gekocht, Ik aoest naar ik meen hiervoor betalen 50 cent. Dtse paaflette»
b»4«eri het opschrift "2«g Neen" en -waren precies galijk aan het «jctaplaar
h«t0elk U mij aa juist toond»,

Pi door aij gekochte pamfletten heb ik in ontvangst &ïK>w»n t&n «en
ffilj onbekend peracon,, die aich achter de bastuurstaffll bevend. Vervolgen»
heb ik d*w pamfletten, waarVEn OP inhoud ai j bekend w»a, me« naar huis
|«noa«n aet de bedoeling m dese ir, d« eerst volgende degen in het dorp
(St* ^acobiparoohie) te verspreiden, httgeen nadien door mi j jersaonlljk
ie geaehied. Dit wss de eerste raa»l dat ik e«n dergelijke vergadering
btzoebt ea ieij belastte sat de vai-spielding vsn gesnhriftêB. Ik v«*t nitt

nog a«er paraf letten kocht tijdens of na bBdoelös vergadering, aange-

ik
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Inliclitingen L. Vonk»

OP KAART

PAR=M
X 24FER195Q

[ACD/
65.

fe

In antwoord op uw shhrijven van 15 fe1:)ruari 1950 no.79H4,
betreffende bovenvermeld ondei^erp, deel ik U het volgende me-
de :

LTTiTzmr VQmrT geboren 23 September 1896 te Haulerwijk, zuivel-
bewerker, wonende te Jubbega Sclmrega no.528,

is anran-i^^ft-p^bi bet ÜSLJLJT. Hi^ i s werkzaam op de kaasaf deling
van 'cTezuivelf abriek t e Jubbega Schurega

Hij staat gunstig bekend en geniet het volste vertrouwen van
zijn medearbeiders.

Hij is anti-communistisch georiinteerd.
Einde.

22 Februari 1950.



DEPARTEMENT VAN MARINE

: eorr. 6?5bNO..
ONDERWERP

's-GRAVENHAGE, 2 MtUfik

.
6MRT1950
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Lange Vijverberg 8.

Geheim

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge ter kennis-

neming te doen toekomen een afschrift van een

rapport betreffende de anti-milltairistische hou-

ding van de bevolking In de gemeenten Nieuw Niedorp

en Winkel en de anti-militairistische actie van» de

vrouwelijke Doopsgezinde dominee Franken Liefrink.

Het rapport is opgemaakt door militair perso-

neel der Koninklijke Marine naar aanleiding van hun

bevindingen bij het onderzoek naar particuliere en

overige antecedenten van dienstweigeraars.

Typ.: IW.
Coll.:

Hoofd Sectie III HARD).
De Kapitein Luitenant ĵ er zee,

W L
G/.Kruys.

/

het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

's-G R A V E N H A G E.
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Rapport betreffende de anti-militairistische
houding van de bevolking in de gemeen-
ten Nieuw Nledorp en Winkel en de
anti-militairistische .actie van de
vrouwelijke Doopsgezinde dominee
Franken Liefrink.

Rapporteur is tot het besluit van het
schrijven van dit rapport gekomen, daar het
hem opgevallen is, dat in de kop van Noord -
Holland de anti-militairistische actie van
de vrouwelijke Doopsgezinde domlne Franken
Liefrink algemeen bekend is.

In tegenstelling met de overige doopsge-
zinde geestelijken in die omgeving, welke
allen weliswaar lid zijn van Kerk en Vrede -
dus anti-militairistisch - doch geen propa-
ganda voeren, daar zij de consequenties hier-
van voor ogen houden, is Ds. Franken Lief-
rink zelfs bereid jongemannen te helpen van
andere gezindten.

Mevrouw Franken Liefrink is een gescheiden
vrouw, en heeft zelf een zoon, die wegens
principieel diens tweigeren te Nieuwersluis
heeft vastgezeten. Zij is een zeer felle
anti-militairistésOfschoon zij haar bezwaren
tegen de militaire dienst grondvest op haar
doopsgezinde geloofsbelijdenis, hekelt zij
de Regering omtrent de zgn. waanzinnige idee
van een weermacht, welke weermacht mlllioenen
kost, en welk geld beter gebruikt kon wórden
voor de verbetering van de sociale en geeste-
lijke toestanden in Nederland,

Zij belegt samenkomsten, die om de 1*+ dagen
plaats vinden, waar de jongemannen van aller-
lei geloof en ook ongelovigen bijeenkomen om
steun te vinden bij hun dienstweigering.

Deze samenkomsten hebben een zuiver gods-
dienstig karakter en alleen de werkelijk
standvastigen en zgn. principiëlen blijven
de trouwe toehoorders.

Zo vertelde zij een voorbeeld, op een keer
kvam een autobus met 30 jongelieden ujt de
Wieringermeer om haar hulp in te roepen bij
hun dienstweigeren. Zij is hierop ingegaan en

- behandelde -
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behandelde het dienstweigeringsprobleem op
godsdienstige wijze. Het resultaat "was, dat
na verloop van tijd van de 30 man nog o waren
overgebleven. Zij is nu de stellige mening toe-
gedaan, dat deze 8 man een beroep kunnen doen
op de principiële dienstweigeringswet en zij
zal aan deze 8 man ook haar steun verlenen.
De afgevallen 22 man zullen echter geen bij-
stand van haar te verwachten habben.

In haar omgeving is de bevolking over het
algemeen "anti-christ". De ooraask hiervan
moet gezocht worden in de tijd, dat een zekere
Ds.Schermerhorn, behorend tot de ultra-
modernen, in deze streek een sterke anti-
militalristische en anti-christelijke propa-
ganda voerde. Hij preekte "de mensen de kerk
uit". Deze, thans 80-jarige geestelijke, woonde
er ongeveer een 10 jaar geleden. Hij woont
thans in den Haag.

Het anti-militairisme is in meergenoemde
streek een geestelijk bezit geworden. De bevol-
king is niet religieus, doch zeer sterk huma-
nistisch aangelegd. Aan politiek wordt niet
veel gedaan. In de Duitse bezettingstijd woon-
de er slechts l N.S.B.-er en thans zijn er 2
of 3 personen aangesloten bij de Ned. Communis-
tische Partij. De geheelonthoudersbond is er
zeer sterk vertegenwoordigd en is wel de vereni-
ging inneergenoemde streek.

Ook de bevolking, die nog wel naar de Ned.
Herv.Kerk gaan, zijn fel anti-militairistisch.
Deze kerklieden weigeren tot op heden hun kerke-
lijke belasting te voldoen, zolang nog "de ketk
de wapens zegent".

Ongeveer een 80$ van de bevolking is geabon- .
neerd op het communistische dagblad "De Waarheid",
De oorzaak hiervan is, dat direct na de 2e
wereldoorlog dit dagblad in deze streek eerst
verscheen, en de bevolking, verlangend naar
nieuws, zich er ditect op geabonneerd heeft.

Mevrouw Franken Liefrink vindt voor haar
anti-militairlstische propaganda een zeer
vruchtbare voedingsbodem, ofschoon zij daaren-
tegen op christelijk gebied een zeer moeilijke
omgeving staat. Zij tracht nu tevens door
steunverlening aan - in haar ogen - werkelijk
principiële dienstweigeraars, tevens het.Evan-
gelie wederom tn te voeren.

Deze dame hekelt ook de huidige wijze van
onderzoek, zulks in vokomen tegenstelling met

- haar *
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haar overige doopsgezinde collega1s, die deze
methode van onderzoek zeer toejuichen.

Zij ziet de rapporteurs als spionnen, die
nimmer een zuiver objectief beeld van dé dienst-
weigeraar zullen kunnen krijgen. Zij was van
mening, dat iedere persoon minstens een half
jaar lang goed gadegeslagen diende te \vorden,
en dat alleen intellectuelen uit de directe
omgeving een juist beeiU-van de betrokken per-,
soon kunnen geven, waarin de Commissie van
Onderzoek haar vertrouwen diende te stellen.

Lijnrecht daartegenover staan de doopsge-
zinde predikanten, die het uitgebreide onder-
zoek op de huidige wijze zeer toejuichen en
ook ten volle steun verleenden aan eventuele
rapporteurs.

Rapporteurs zijn van mening, dat,
gezien de felheid van bovengenoemde dominee?-,
waarbij de gevolgen bij dienstweigeren wel
eens uit het oog verloren worden en de toch
reeds zeer sterke anti-militairistische geest
in een anti-christelijke omgeving, het rap-
porteren van deze bijzondere sfeer aan de
Commissie van Onderzoek noodzakelijk Is.

-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

-o-



MIKI9TKBIB ?AH »9-Graveiihage» 80 April 1950
BINHÏRLAKDSE ZAKBN
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Betr. :

IV AV 3

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 77707 dd. 18
1950 in herinnering brengen, waarin Ife 17 verzocht mij te willes
doen inlichten ontrent de anoniem toege&onden icrantealcnlpsels.

Het spoedige beantwoording zult D mij zeer verplichten,

HST HOOFD VAN DS
Bamens deze,

Aan de Hoer
Boo*decawii»*aj'ia vaa Politie § E van Laera,
te *8>QRAVieiSACB.
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26 April 1950.

VSKIBOUWÏÏLIJE:
Verbinding: ïk>.12
Doss.15/703
Onderwerp: Anoniem toegezonden krantenknipsels
Datum ontvangst bericht:-—
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht:
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—-

29AHt'1950

B.O.S. vanlS Januari 1950
Ho. 77707 en rappel
van 20 April 1950
( .77707 M.v.B.2.

In antwoord op nevenvermeld scnrijven wordt hè o volgen-
de medegedeeld:

Bijgaande enveloppe, inhoudende vijf krantenknipsels
uit "De Vrije Socialist" werden toegezonden aan:

Jerven Jacobus VAJSf OUWEHDIJCK, geboren te f e-Gravenhage
19 October 1896, van beroep timmerman bij de Crèmeeneelijke
Plantsoendienst, wonende Uddelstraat 42 te 's-Gravenhage.

Uit het ingestelde onderzoen is niet kunnen blijken
,» wie de afzender is van bedoelde enveloppe, (einde)
jX-: /

C
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M I N I S T E R I E

V A N O N D E R W I J S , K U N S T E N

E N W E T E N S C H A P P E N
Het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst,
Javastraat,
's-G r a v e. n h a g e*

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

K A B I N E T

N R V.27-50

12 JUN11950

ACD|

' S - G R A V E N H A G E

9 Juni 1950.

Op Uw verzoek om inlichtingen te ontvangen over de
uitzendingen in het Arabisch van de Wereldomroep mo-
ge ik U het volgende mededelen: '—'
I.

II

De beantwoording van de vraag, waarom en met
welk doel deze uitzendingen geschieden, gelieve
U in bijlage I en Ia aan te treffen.

endingen in Hindustani (een kwart uur per
week) zijn, evenals de Engelse uitzendingen
naar Voor-Indië, bestemd voor de landen van Oey
lon Oostwaarts tot en met India.
Uitzendingen in het Arabisch (een half uur per
dag) zijn evenals de Engelse programma's voor
Arabische landen, bestemd voor de landen van
Noord Afrika, Egypte, Levant en Perzië tot en
met Pakistan.

III beschrijvingen van de Voor- Indische en de
tfcdsche Programma's gaan hierbij als bijlagen

II enSJII.
De bijlagen IV en V bevatten officiële .reacties
op de beide uitzendingen.
De bijlagen VI en VII geven voorbeelden van cau-
seriën.
De nieuwsbron is het A. U. P.; berichten van A.F.
P., A.Po en U. P. mogen niet worden doorgegeven;
zij worden uitsluitend gebruikt voor background
informations.

- IV. -

l 1847 - '47
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IV. De uitzendingen in het Arabisch worden verzorgd
door:
a. D» van der Meulen, oud-gezant der Nederlan-

den in Dzeddah;
yb. A. Sohuman, oand. Arabische letteren te

Leiden;
B. Hof, cand. Arabische letteren te Leiden;
de volgende Arabieren:

Khalil Ibrahim (lid van de Londense balie,
thans studerende te Leiden);
Isa Huneidi (Palestijn, gestudeerd hebben-
de te Londen);

3. Al» Bitar (Palestijn)j
X4. Salim al Habshi (Ned.Onderdaan, afkomstig

uit Kairo).
Deze 4 zijn tevens de omroepers.
Uitzendingen in Hindustani worden verzorgd door

p̂  C.EeBiswamitre, Hoofd Bureau Statistiek Parama-
ribo, plus enige losse medewerkers, die inciden-
teel optreden en worden gerecruteerd uit het
personeel van de Indiasche Ambassade te Den Haag.
Voor de Arabische uitzendingen wordt voortdurend
contact gepleegd' met de Ministeries van Buiten-
landse Zaken (Hr.Adriaanse) en Minuor (Dr. van
Diffelen), terwijl bovendien als adviseurs zijn
ingeschakeld de hoogleraren Kramers en Mensing
te Leiden.

Gaarne zal ik de bijlagen onder IV tot en met VII
van U terugontvangen, daar zij behoren tot het archief
van de Wereldomroep,

Voor de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,
De Chef van het Kabinet,

(Scholvinok)
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Indonaala Weektr Review

v 9» ontwikkelingen in Indonesië hebben ia JTederland veel ater dn
opwaaien. Vooral de kwestie van het zelfbeachikkingsreoht d «r Indone-
sische volkeren, aan welk beginsel tijdena d* H. T. O, bya> ndere aandacht
werd beat eed, ia in de afgelopen sterk op 4e voorgrond geraakt, am l»
voor de Nederlandse pera aanleiding geween t, d* publieke opinie in di-
verse beschouwingen, oonnaentaren «n oritieken kenbaar te maken. In vr̂ -
wel alle bladen werd in allerlei toonaarden betoogd, dat het de plioht
la van da Nederlandse Regering, o» op ta komen voor het »elf besohik-
kingsreoht dar volkeren van Indonesië*. Daarbij werd ar dt nadruk op ge-
legd, dat da wy«e waarop In Indoneai» de eenheidsstaat wordt nagestreefj
, een inbreuk betekent cp da fundamentele menselijke rechten, zoals die
xjjn omschreven in het Handvest dar Verenigde Naties.

Omtrent da ontwikkelingen in Indoneai* heeft de Nederlandse Bekering
deier dagen haar standpunt uiteengezet in aan nota aan de Volksvertegen-
woordiging. In dese nota werd verklaard, hoe door goed-georganiaeerde
volksbewegingen druk werd uitgeoefend op alle deelstaatregeringen van
Indonesië. Het resul taat ia geweest, «at men ten «lotto overal in 4e
ontbinding der deelstaten heeft berust. De Zuid-jfolukken -̂ aldna de
Nederlandse Regering— ia het enige gebied, dat tioh bjj de«e gang van
jiaken niet neef t neergelegd. Zoals wy weten, werd dit gebied te Jtafeoa
geproolaaeerd tot een onafhankalfke en aouvereine republiek.

De Nederland se Rgering ia verder van oordeel, dat de veiligheid in
Indoneeif oepaald onvoldoende is, en «ij wjjat er op, hoe de onruat daar
ia toegenomen en het eoonowieche bestel er de ongunatiga weerslag van
ondervindt* Zij is «et *org vervuld, vooral waar «U ziet, hoe het *elf-
baeohikkinéTareoht in het gedrang komt, en aij heeft daarom besloten,
daarover in overleg te treden met de Ü,lf.C.I. en de Indoneeiaohe Sage*
riag. let werk, dat Nederland en Indonesië tot dusver tot «tand hebben
gebraeht, acht de Nederlandse Begering niet onbelangrijk, maar zij vraagt
xioh af , of de«e gunstige ontwikkeling «ieh «al doorzetten» let ont-
breekt haar echter geenasik» aan waardering voor het feit, dat de Xnda-
nesisohe Segaring het ftoet heeft aangedurfd, om ondanks de vele en gro-
te moeilijkheden die «ij ontmoet, haar taak te aanvaarden en te vervullen.
Tot «over de*e nota van de Nederland a e Regering. >

De debatten, welke n. a. v, dese nota in de Nadarlandse Volksvertegen-
woordiging werden gevoerd, getuigden van weinig waardering voor 4e Ma-
nier, waarop 4e Indonesische Begering het «elf basohikkingareoht heeft
gehanteerd, 3r werden door enige leden .verwaten geuit aan het «drea van
4e Vederlan4ae Begering, hetgeen tot een notie van wmntroawen heeft ge-
leid. Daarin werd geaegd, dat de Nederlandse Regering in haar taak te
kort ia geschoten. Deee kwestie, waarvan 4e Rgering een portefeuille- ;



*
kwestie maakte, werd verworpen, waarna een ander motie van Sooma-Katho«
lieke ajde werd ingediend. Deze motie was positief gesteld, en daarin
werd er bij de Begering op aangedrongen, het zelfbeschikkingsrecht in In-
donesië voortgang t* doen vinden» en de naleving daarvan met alle daar-
toe geschikte middelen te bevorderen.

Tijdens de besprekingen In de Nederlandse Volksvertegenwoordiging
werd ook 4e ïfieuw-Ouinea-kwestie aangeroerd. Op dit punt worden in de
komende dagen verdere debatten verwacht.

WJJ weten, dat President Sukarno meermalen de eis heeft laten horen,
•at West-Nieuw-Ouinea, —waarover Nederland souve re in la gebleven**»,
nog ia 4e loop van dit Jaar een deel van Indonesië" zal worden» In zijn
.voor enkele dagen gehouden rede sprak Sukzanzarao 4e hoop uit, dat Aaa-l
tralie" de rechtvaardigheid van die eis zou inzien. De critieken in de
Australische per* doen echter zien, dat deze rede daar niet in goede
aarde is gevallen*

Be*Sydney Sun," sohreef onomwonden, dat een Indonesisch bestuur over
West-Hieuw-Qulnea in velerlei opzicht ongewenst ia> Het blad *•** er oj

. dat Nederland gedurende *e lange Jaren daarover een humaan bewind beeft
gevoerd, en «prak als zi$tt mening uit, dat de Indonesische ataat daarop
generlei aanspraak heeft, noeh uit raciale- noch uit geografische oves
wegingen. /
Ook de "Melbourne He raid" acht de door President naar voren gebracht̂

eis onger̂ d, aangezien die op geen enkele historische of raciale basll
steunt* Set blad vfjet op 4e strategiaehe ligging van lieuw-öuinea t»o0Y
da Amatraliache def enaie, en zou het in hoge» mate verontrustend aohten
voor Australië*, wanneer West-Sieuw-öuinea in da zwakke handen vafi Indo
neeiBj zou komen.
Be "Sfdney «orning Herald" sprak over 4e eis van President Sukarno

haar scherpe afkeuring uit, en gaf de Indoneeisehe He ge ring, die (soaJ
het blad zeide) aoveel te winnen beeft zmv bij 4e Australische vriend-
schap, de raad em *4e situatie nog eens goed in beschouwing te nemen**.
Zolang IndonesiS in aijn onwezenlijke «ie volhardt —zo voegde 4e "3ydn|
Mornig Haraldllar aan toe-»» ẑ l&ng zal Australië" zich tot een houding
van "achterdooht en vijandschap" moeten bepalen.

Wij weten, dat ook de Australische Minister van Buitenlandse Zaken
Peroy Spender, commentaar beeft geleverd op Sukarno*s rede, en dat de
Australische Regering baar ambassadeur te Sjakarta beeft teruggeroepei
Voor —(zoals bet bericht luidde)— "onmiddellijke raadpleging". 33e
'bourne Herald*1 beeft in verband biermede de hoop uitgesproken, dat
ontbieden van de Australische ambassadeur effeet zal hebbes op da jow
Indonesische ataat. ^
• |Nl Londense "Times" beeft er twijfel over uitgesproken, of de Imdone-
»i«ra wel over genoeg politieke ervaring beschikken, om aan de



van Nieuw- Guinea de hulp te veraohaffen, dia van node ia. H«t
voegt er aan: toe, dat deze bevolking de voorkeur geeft: aan Nederland»
bestuur, totdat het gebied rijp «al zijn voor zelfbestuur.

Ui t er» t interessant ie het, o* t* a. v. de*tt ffieuw-Ouinea-kwestle oojc
het standpunt t» noren van Satan SJahrir. zyn opvattingen zijn niet van
belang ontbloot, daar hij onmiddellijk m na de Indonesische vrijheid»-*
proclamatie van 1? Augustus 1945 «»a grote rol heeft gespeeld , en d» *
Indonesische hoofdfiguur wa* bij de Linggad j at i-overeenkomst. Satan SJÏ
rir, die leider ia ran de Indonesische Socialistische Partij, werd Pre-
mier van het eerste Indonesische Kabinet, en heeft ook daant£ nog t*w*>
keren het pre»ierschap vervuld.
In een pers-interview heeft Sjahrir d e «er dagen verklaard f dat *$ 4e

Hieuw-auinea-kwestie het Indonesische sentiment een veel t| grote rol
epeelt. Bit sentiment — aldae de Indoneeische ea&-fremiefw» doet
evea»eer te veel gelden bij de binnenlandae politiële en bij de arbeidere-
bweging. Be utr̂ d tuaeen unitariaten en federalisten kwalificeerde h|J ,
ale *energie verspilling", die hy niet verantwoord aohtf ma er »o«entee;
coveel belangrijker problemen op een oploaaing wachten.

Volgena Sjahrir wordt de arbeiderebeweging In Indoneei» beïnvloed
door propaganda der eoauministen, die de felle nationale gevoelen* uit-
•pelen en een heilstaat garanderen, wanneer maar eerat alle yreendê
lingen liet land uit JRJJJIU Sleohte eeonomiache en eoolale toeetanden —
zo gaat nij verder— «|jn gttnatlge omstandigheden voor penetratie vaa
het communlaaie, Be Xaejumi (Moslim-party) ia seker groot van omvang»
doeh te religieus gerloht dan dat «e bestand zou zijn tegen de geeste-
lijke ondermijning door de kleine maar felle groep communisten.
Sjanrir is voort* van oordeel, dat er «enter de B, T» C* te grote haast

werd geset* Hij betreurt het, dat *d«érote politiek" ov«r Indonesi» is
gebraeht, terwijl de bevolking de handen vol heeft met binnenland**
TTaagstuJcken. Palar's mlaaie naar Moskou acht hij byvoorbewld overbodig.
Sveneen* het thans reed* instellen van een groot aantal ambassade*, die
d» beste krachten f n veel deviezen aan het land onttrekken» Bet geld
gou «||BM» inftlen* beter besteed aijn aan studleeearien. Aldu* 3atan Sjah-
rir, die —naar velem verwachten—» in de komende dagen weer In de poli-
tieke arena van Indonesië «al verschijnen.

In deze arena, waarjoni Sjahrir os* aldus een visie op gaf, sal de
strijd weldra een nieuwe fase moeten ingaan. Het nationalisme, dat tot
voor kort zoveel bezieling bracht, heeft nu zijn rol uitgespeeld. Het
de geboorte van de Indonesische staat is d* stimulerende kracht daar»
van vrywel gedoofd. Het nationalisme ma* slechts "int erlm-ideelogi e" 0
Ben nieuwe ideologie breekt zich thans baan. Hetgeen mmfcm* achter het
nationalisme schuil ging, dringt naar Tauittn «a naar de voorgrond»
verlangt een staatsbestel, dat <56k in geestelijk opzicht het gemeen-
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tot teti» diant. Hl*roT«r lop«n d* div*r«« ln«i«h.t«ji gaooc -
ia. ««tt«a dsle ï«ar*ll*l, «4 dönkau aan de lulam-ideologie, aan h»t oom-

aan het floolaliaae, en aogalijk aan nog a&i*r* stroain^tn, «aar^
—(n.l. in 'ft* aational» •
In d* ttl«mw« faM «ull«n

4* t«a:«n8t8llin^eir worden uitg*41«ptt *n da kloven aullan aloh v«rbr«-
!}• Id«ölogi««rn zull«n tff«ii alk*n4«r 9f l»ot««B, «n.....«
btzit*n word* dan Tooml on^eaehak*Xa tot e«a «trl^* naar

Of d« botatn^on h*rl^»r dan «mi «tindwr h»vig «uilen «ij» 4*n
d» «p.ttMPta» Srenao, hoa lan« h«t itiif <Jur«n «al, ««r «
word*» van ru»t ia. Indoaaat», «13 h«t ook enkel «aar e*a

* » • » * * * . '
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'T7"Be a chr i .1 ving van het Voor~ Indisch Programma*

Belangrijkste onderwerpen verzorgd door de Voor-Indische Afde-
ling van Sadio Nederland Wereldomroep»

1, NIEUWS, dagelijks behalve 's Zondags. Speciale aandacht wordt
geschonken aan: berichten over Nederland, Indonesië, de
Benelux, Atlantisch Pact, de UNO en zijn organen, voorts de
Internationale politiek, speciaal i.v.m. de bestrijding van
het Communisme,

2. WEEKOVERZICHTEN. Een Internationaal weekoverzicht op Zondag van
l* de Jong, overgenomen van de Nederlandse afdeling en getoetst
aan de Voor-Indische interessen. Een Indonesisch Weekoverzicht
van L,F,L, Bergamin op Maandag,

3, MAGIC CARPET. Dit is eigenlijk een onderdeel van het nieuws,
waarin een Nederlands gegeven of een actualiteit, zich niet
direct voor het nieuws lenend, op aantrekkelijke wijze naar
voren gebracht wordt.

4. REPORTAGE, 's Dinsdags. Meestal behandeld dit een bezoek aan een
Nederlandse industrie, soms bok een interview met belangrijke
Nederland-bezoekende personen,

5. UITZENDINGEN IN REGIONALE TALEN, Hindi, (India), Urdu (Pakistan)
of de gemengde vorm van Hindustani. Deze vindt 's Woensdags
plaats en behandelen op populaire wijze onderwerpen over Neder-
landse steden, natuur, gewoonten, kunst en cultuur. Ook econo-
mische onderwerpen worden hierin behandeld.

6, BRIDGE BETWEEN EAST 1ND WEST. Speciale rubriek op de Donderdag
voor Mohammedaanse luisteraars in India en Pakistan. Nederlandse
belangen in en aandeel bij de ontwikkeling van de Arabische
landen en het Islamitische Indonesië worden hierin behandeld.

7. SOCIAAL-ECONOMISCHE RUBRIEK, 's Vrijdags om de H dagen. Deze
rubriek behandelt sociale toestanden in Nederland en Nederland's
aandeel in de Wereld-economie,

8, LANDBOUWKUNDIGE RUBRIEK, eveneens 's Vrijdags om de 14 dagen.
Hierin worden causerieën gegeven op het gebied van Tropische Land-
bouwkunde en Nederland.'s aandeel daarin, aan de hand van opgedane
ervaringen in Indonesië,

9. VROUWENRUBRIEK, elke Zaterdag. Diverse onderwerpen, de Nederlandse
vrouw betreffende, gericht tot de vrouw in Voor-Indië. Een bijzon-
dere bijdrage was hierin een interview met Dr. Maria-Montessori
n.a.ir. het Montessori-congres in Amsterdam.

10. PROGRAMMA VAN LICHTE MUZIEK, een lichte noot in het programma van
Zaterdag,

11, Programma van klassieke muziek op de Zondag. Om de veertien
dagen worden werken van Nederlandse componisten gegeven en toe-
gelicht, aangepast aan de beperkte kennis betreffende de Westerse
muziek. De andere week worden programma's gewijd aan "Oosterse
invloeden op de Westerse muziek",

12, NATIONALE HERDENKINGEN EN RELIGIEUSE FEESTDAGEN. Alle Christe-
lijke feestdagen worden herdacht in speciaal daaraan gewijde
programma's, eveneens de Nationale feestdagen. Maar ook de
Hinduse en Mohammedaanse feestdagen worden niet voorbijgegaan.



VOOS-INDISCH PROGRAMMA
(21 t/m 27 Mei 1950 J

Ned. ti.1d

21/5 17*00 Opening, prggranmiamelding
17*01 Buitenlands Weekoverzicht door I. de Jong
17.11 Muziek programma t "Putch Composers <f

Johan Wagenaar", presented by P„C.J.
van Hoboken

17.30 Sluiting

22/5 17«00 Opening, programmamelding
17.01 Nieuws» gevolgd door Indonesisch. Weekoverzicht
17»06 Muzikaal Intermezzo: Ber^euse Op.57 -

Chopin, Eileen Joyce - piano
17.23 "History of the Netherlands", door

Prof. Dr. P. Gteyl
17»27 Muzikaal Intermezso: Andante in A -

Schubert, Eileen Joy/ce - piano
17*30 Sluiting

23/5 17.00 Opening, programmamelding
17.01 Nieuws
17«10 Muzikaal Intermezzo: Waltz (Faust) -

Gounod - Promenade Orkest
17» 13 "Europe on Poot", een reisbesciirijving

door Jack Parsons (gramofoonplaten-programma)
17.30 Sluiting

24/5 17*00 Opening, programmamelding
17.01 Nieuws
17*08 Actualiteit; "The Eoyal Visit to Paris»
17*12 Muzikaal Intermezzo: Isoline Ballet (slot)

Messager •* Promenade Orkest
17.15 Economische rubriek: "Dairy Produce in

the Netherlands" (by R. Samlal-Hindustani)
17.25 Muzikaal Intermezzo: lied uit film

Shabnam - zang van (Jee t a Say en
Hag Bagesgri (fluit en sitar)

17.30 Sluiting

25/5 17*00 Opening, programmamelding
17.01 Nieuws
17.09 Magie Oarpet: Speech in Amsterdam by

Madam Montessori
17*13 Muzikaal Intermezzo:Andante fur die

PlSte - Mozart
17.16 Bridge between^Bast and West: "The

Place of Éeligion in the Cönstitution
of the R.I.S." door Prof. Dr. K.A.H,
Hidding

17.30 Sluiting



Ned. tijd

26/5 17»00 Opening, programmamelding
17.01 Nieuws
17.10 Jflagio Carpet: The first Dutch recipiënt

of and international CuLtural identity
card

17.14 Muzikaal Intermezzo: Deutsche Tanze
Hr. 3 in O dur - Wilhelm Jerger met
het Weena Philharmonisch Orkest

17.15 Economische rubriek: "The Oil-Palm"
door Dr, J.J. Zwart

17.26 Muzikaal Intermezzo: Liebesfreud -
Kreisler

17.30 Sluiting

27/5 17.00 Opening, programmamelding
17.01 Meuws
17*05 Women's Corner: Zuster Lagendijk,

M'éclewelrksfer van Dr. Al b. Schweitzer)
door Mej. M.L. Been

17.14 Programme of light Musio:
G-aiïe Parisienne - Offenbach

17.30 Sluiting



•XS1&SB8XS
25AKES «*t 58

t 25 1950

Bi41*s div* gemaaiaerd
IY» f t TI

M«t verwijzing naar Uv schrijven dd. 9 Juni
No» ?*27-5O sast bijlagöa» h«b ik de eor UHoo
ov«r««itk(»ii0t% h»t wHrzoek vervat ia genoemd
hicxbi^ t«rug «on t» bic^an d» bijlagen onder Ift ¥ t VI en
VII ondar dankswgging voor d» toeaiendiDg van êe«» bijlagen»

Het Hoofd van de
voor dese t

AAS i
de Hoogedalg^etreuge Beer
Mr» H. J.Schölviock»
Chef van ïiet Kabinet van het
Ministerie van Onderwi^a, Kuneten

S A Y S B H A G E .



,ƒt? •

VEHÏHOTJWELIJZ
7 Augustus 1950.Verbinding: Ho.12

Doss.169/39
Onderwerpt Inlichtingen toepassing Dienstweigeringswet 19J
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid bericntgever: betrouwbaar
Waardering bericht j betrouwbaar
Tekens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

OP KAART
ACD/^f

DAT:/-M'
:P R: /in

7 MA 090

Blijkens de bijlage van "Vredeswil", van Juli 1950,
aijade een maandblad voor het daadwerkelijk anti-militaris-
me, kunnen alle a*s. militair dienstplichtigen, die bezwa-
ren hebben t egen het vervullen van de militaire dienst en
een beroep zouden willen doen op de Dienstweigeringswet
van 1923, zich voor het verkrijgen van inlichtingen wenden
tot, voor wat Den Haag betreft:

Hendrik Martinus STOLTE, geboren te 's-Gravenhage ö
April 1925, accountant, wonende Van Hogendorpstraat 45 en

Johannes Andrie s BE^GMAU, geboren te 's-Gravenhage l?
November 1927, studerend, wonende De la He^weg 532 te
1 s-G-ravenhage.

Beide personen zijn bij Uw dienst bekend, (einae)



CO 90559.

VA5 ^^-?^*9\>l^r«a&ei8&t 14 September 1950.
BOTMLAIDSE 2AKE5

-t B f0559.
B«tr.:

VI WK 3-
Met verwijzing naar het daaromtrent gemeld* in

schrijven van 7 Augustus 1950 doas. 169/39, moge ik W
versoefcen mij nader te willen doen inlichten omtrent net
maandblad "Tredeawil".

Saame aal lic daarbij vernemen door welke organisatie
dit blad wordt uitgegeven» «ie d« redacteuren zijm» al«*
nede welke personen «aft liet blad hun medewerking verlenen,
onder opgave van de personalia, politieke antecedenten en
verder van belang slja&e gegevens van deae personen.

HBÏ HOOFP YAI D2 DIBIST.
Bamens deze,

Aan de leer L L van ia«ra
aoofdcoMtiasaria van Politie era

te



P I S Ü T S T G E H E _I_K.

Verbinding So.102.
31

29-
Onderwerpje e ting te Kieuwe-Medoxp. ACD/

Datum van ontvangst»

Betrouwbaarheid berichtgever j Zeer betrouwbaar.

Waardering berichti

Tevens bericht gezonden aant a.

b.

Medewerkende instanties : Rijkspolitie.

Ondernomen actiesj

Naar aanleiding van een op 20 Augustus 195°»°P het terrein

Zwagerman te Eleuwe-Medorp gehouden meting,uitgaande van de

./. Doopsgezinde Vredesgroep» J.G»O.B.(Jongeren Geheelonthouders

Bond),heb ik de eer U het volgende te berichten,

y i De bijeenkomst werd te 14.30 uur geopend door Jan Bakker, gebo-

ren te Alkmaar» 9 September 1893,wonende te Oude-lTiedorp,Dorps-

straat Eo. 32.

^ f Als eerste spreker trad op, Ds.Brusewitz,Doopsgezind predikant

/ wonende te Utrecht,met als onderwerp»" Als de Russen komenM.

Spreker hekelde d« Amerikaanse kapitalistische oorlagsophiteera

en wekte de aanwezigen op zich daartegen te verzetten.Zijn ge-

hele rede had een anti-militairistische inslag.

l De tweede spreker,Arie B/o»,wenende te 's-Gratypfviiage sprak olrer

hetfonderwerptMogen wij awijgen,duizendmaal neen*.Zijn rede wa«

eveneens sterk anti-militaAristi«bh.Hij veroordeelde zowel de
T' ' 'Amerikaanse als de Russische oorlogsophitsers.

De bijeenkomst werd gesloten te 16.50 uur door J.Bakker voor-

geheel werd opgeluisterd door declamatie van Reeli-
i . .
' Westerbeek,wonende te »s-Gravenhage



.1
De bijeenkomst werd bezocht door 75 personen waarbij 25 vrou-

wen.

Alles haé een ordelijk verloop.

Heerhugowaard,24 Augustus

j



VERTROUWELIJK
Verbinding: Ho.12

Doss,169/39
Onderwerp: Vredeswil
Datum onwangs'd bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

10 October Iy50

OP KAART
ACD/^

PAR/

B,O.S. van 14 September 19t?0
No.90559- M.v*B.2.

Kaar aanleiding van nevenvermeld schrijven worde mede-
gedeeld, dat het maandblad voor het daadwerkelijk anti-
militairiame "Vredeswil" wordt uitgegeven door te werkge-
stelde gewetensbezwaarden tegen de militaire dienst in
samenwerking met andere vredessoromingen.

De redactie wordt gevormd door:
Klaas TOL en Miei VBRGRÜIJSSE (verdere gegevens niet

bekend). Het redactie-adres is Kamp "Geesbrug" ïïleuweroord.
l» Medewerking verlenen zekere Wopke ROORDA, Cor HOEK en
l J.J.WENTIHK (verdere gegevens niet bekend).

Ten aanzien vau de politieke antecedenten van genoemde
^personen is dezerzijds nie üs DeKend. (einde) --



4 Januari 51

99999

YESgRODWELIJg

J. J. Breve.

Ia antwoord op het gestelde la 0w schrijven d. d.
11 October 1950 no. 13511/50 3),S. moge ik H berichten,
dat met Joh. I. Breve bedoeld wordt Jphannes I zaak Breve,
geboren 10-12-1894 te Bllewoutsdijk, "kantoorbediende,
wonende Sak van Poortvlietstraat no. 4 te 's-Sravenhage.

Breve houdt er eigenaardige godsdienstige opvattin-
gen op na en propageert o.a. een duizendjarig rij]

Hij is een mislukkeling, die bij geen werkgever te-
recht kan. Gedurende de oorlogsjaren was hij enige tijd
bij de distributie werkzaam, doch is nu reeds geruime tijd
werkloos. Hij doodt zijn tijd set het schrijven van brie-
ven aan alle mogelijke personen.

Hoewel niet bekend is, dat Breve bij een bepaalde
politieke partij is aangesloten, wordt vermoed, dat hij
sympathiek staat tegenover het communisme.

Be zoom van Breve, Johannes Breve» geboren 21-6-1931
t* fs-Qravenhage, is thans in militaire dienst. Hij was
in 1949 contactman tussen de Jeugdraad en de leden (thuis-
werkers) der S.7.C. te *s-&ravenhage.

I HES HOOfB VAI BE BIEHSf.
r Haatens de_e,

L L. vcm Leera

Aan de Heer Hoofd Sectie ff.2.B.
Hoofdkwartier van de generale Staf,
Jan van lassaustraat 123
te
VB - g g A Y E g H A f B.



MINISTERIE VAN OORLOG
HOOFüïlTsARTIER VAN DE
GENERALE STAF.
SECTIE G 2 B.

ÏTr. 13511/50 D .G.

1 .derwerp: J.I.Dreve.

Bijlagen : l foto copie»

fs-Gravenhaget 11 October 1950

12 OCT.1950^

ACD/

Ingesloten mose ik U aanbieden een foto oopie van een
'jM aan H»M. gericht schrijven van Joh^I^Dreve, wonende te 's-G-raven-

hage, Tak van Poortvlietstraat 4.
Ik moge U beleefd verzoeken mij omtrent Breve voor-

noemd nader te willen doen berichten.

Typ:GW.

r
Het Hoofd Sectie G 2 B,
üe Luitenant-Kolonel,

Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
's-GBAVEHHAGE»

(M.P .Kok je)



/ Nu: 8834 - 14
Uw brief 94550
d.d. 10.il.'50
(in tweevoud)

.v

DïenstgehmFn

ur I\MMM

f- 1

ACD
Emile Viptor tf-»'jnflnclVat»nn;ijrflflfl_?P5.lli.192o Koog aan ds

Za'an,Nederlander^geen godsdienst, wonende sedert zijn ge-
boorte te Haarlem momenteel Jan van Galenstraat 27,is de
ongehuwde en inwonende zoon van Johannes Marinus,-15•?•'00
en Bertha Theresia van den Eynde 30.8.'96.
Hij is links socialist op et&ische grondslag ;p_rincipieel

anti-militairist en is sinds enige tijd tewerkgesteld in het
dienstweigër~aarskamp te Vledder. Hij is, zoals verondersteld
werd, lid van de redactie van het maandblad "Vredaswil"; ook
schreef' en schrijft hij artikelen voor de Democratisch-» So-
cialistische Jongeren Vereniging "De Nieuwe Koers",van welke
vereniging hij te Haarlem afdelingsvoorzitter was.
Hij wordt gekenschetst als een zelfbewuste,keurige jongeman

die rotsvast in zijn overtuiging is. Hij studeert sociografie
aan de Universiteit te Amsterdam,welke studie hij op 4 maandten
na voltooid heeft. Hij heeft nog pogingen in het werk gesteld
om uitstel van dienstplicht te krijgen,hetgeen geweigerd is
op algemeen geldende motieven. Hij studeert thans in zijn vrije
tyd.Ieder week-end komt hij te Haarlem.Meestal rijdt hij mee
in de auto van een eveneens uit Haarlem afkomstige dienstwei*
geraar. Hij is een vurige propagandist voor zijn ideeën.
Zijn ouders waren,evenals hij,links socialistisch,doch schij-

nen de laatste tijd een gematigder houding aan te nemen. Bij de
laatst gehouden verkiezingen werd aan hun woning door middel
van een raambiljet propaganda gemaakt voor de V.V.D.,terwijl
bij de daarvoor geldende.: verkiezingen aan dit perceel raam-
bil,jetten van de P.v.d.A. werden waargenomen.
Begin 1950'heeft de vader voornoemd,bedankt als lid van de

F.v.d.A, Hij is geabonneerd op het dagblad "Het Parool". Hij
is hoofd van de Lorentzschool,openbare school voor lager onder-
wijs Leidseplein 33 te Haarlem.
De oudste broer Johannes Marinus Vercruijsse 3 .8.'24 Koog a.d.

Zaan^woont.te Heemstede Zandvoorterallee 16 en is gehuwd met
Jenny Schelling,4.9*'25 Heemstede^die werkzaam is op de ge-
meentelijke secretarie te Heemstede.Kun politieke oriëntering
is dezerzijds niet bekend.
De jongste broer,Rudoif Erik,- 14.3.1928 Haarlem,studeert

Engels,doch heeft geen uitgesproken politieke interesse.
De zuster en tevens het jongste kind Bertha Theresia,- 18.8.

'33 Haarlem treedt op politiek terrein evenmin op de voorgrond.
Het gehele gezin staat in de omgeving van de woning zeer }

gunstig aangeschreven.Zij worden in het algemeen gekenschetst
als hardwerkende eenvoudige mensen,die vriendelijk zijn voqr
iedereen,maar heiiemaal in hun eigen gezin opgaan. Bovengenoem-
de personen komen in de poiitieadministratie te Haarlem niet
voor.Einde.

28.11.1950

Aan het Hoofd van de 3.V.D.
Javastraat 68 te
1s-G R A V E K H A G E



fiO 90559

VAK
BINKSNLAKDSE ZAKEN

Ho. :B 94550

Betr.: M. Tereruysse.
VI AV J>

* a - *Qravenhage, 10 Hovember 1900.

j:ïr,EBÖ5f

O
Volgens een ontvangen mededeling'zoo zekere Hiel Yei*

ase lid zijn van de redactie van w?redeswii«,
blad voor het daadwerkelijk anti-all! tatrlsiaei dat wordt
uitgegeven door tewerkgesteld» gewetens1ïe*waarden tegen
militaire dienst In samenwerking met andere vredeaorg&nl^
satles.

Ik moge ® verzoeken mij te willen doen b»rlohtea, ;of
genoftjöde per&oon geacht kan worden Identiek te,zijn aan d«
reeds eerder door ïï gesignaleerde Imlle T.W* yeroni,yss<i.
geb. 15-11-19S6 te Koog a/d zaan, Wonende Jan yan
straat S7 te Haarlem*

de Heer
Hoofdooiamlasaria van Tolltle
te
g A A I L..1SM-»

SET HOOFD VAN 01 DIENST.
Namens deze,

•j. G. Ciabbendam



MINISTERIE VAN OORLOG
r HOOFDKWARTIER VAN DE
" GENERALE STAF
SECTIE G 2 B.

: 271/50

Bijlagen: - div.-

Onderwerp: Protesten tegen de
veroordeling van
P.van Staveren.

's-Gravenhage, 21;Dec.1950

• . :.m

2 2 DEC.

ACD/ ̂

•*-_
1950)

/v *̂

In bijlage doe ik U toe-
komen afscllriften van een aantal
protesfbrieven en telegrammen,
gezonden aan de Minister van
Oorlog.

Typ: ÏD Het Hoofd Sectie G2B,
De Luitenant-Kolonel.

[.P.Kokje)

AAN:

Hoofd B.V.D.



AFSCHSI1T.

Amsterdam, 4 December 1950.

Aan Zijne Excellentie,
de minister van Oorlog,
DEN HAAG

Excellentie,

Arbeiders van de Amsterdamse Droogdok Mij., die op Donderdag
30 November 1950 in vergadering bijeen waren ter bespreking
van het doen uitbetalen van een Kerstgratificatie, welke gra-
tificatie nu meer dan ooit door het steeds duurder wordende
leven een dringende eis wordt, stellen vast, dat deze ver-
slechterende positie veroorzaakt wordt door de steeds verder
gaande verplichtingen, die de Nederlandse regering in het
raam van de Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen op zich neemt.

Zij zien, naast het duurder worden van de meest elementaire
levensmiddelen, tevens een steeds bruter optreden van de
Krijgsraad en Justitie tegenover die Nederlanders, die een
daadwerkelijke uitvoering van een vredespolitiek voorstaan.

Als het meest sprekende voorbeeld dient daarvoor de veroor-
deling van de vredesstri jder Piet van Staveren, die, ziende
dat de Nederlandse regering door middel van het inzetten van
de "politionele actie" de belofte "samenwerking met het In-

. donesische volk op voet van gelijkheid" verbrak, wél deze be-
lofte wilde uitvoeren en de Indonesische bevolking dit met de
daad toonde.

Het vonnis van de Krijgsraad, om voor deze daad van menslie-
vendheid en vredeszin Piet van Staveren te veroordelen, aeven
van zijn beste jaren tussen gevangenismuren door .te brengen,
moet dan ook gezien worden als een methode om te pogen het
toenemende verzet tegen de oorlogspolitiek te smoren.

De arbeiders van de A.D.N, zijn echter van mening, dat dit nim-
mer zal lukken, integendeel, dat door dergelijke onmenselijke en
immorele vonnissen het verzet steeds hoger zal oplaaien.

De arbeiders van de A.D.M, richten dan ook middel* dit schrijven
een vlammend protest tegen de veroordeling van de Nederlander
Piet van Staveren en huldigen hem als één van Nederlands beste
zonen. Zij eisen, dat het gevelde vonnis ten spoedigste wordt
vernietigd.

riaT».ei
^

Amsterdamse Droogdok Mi j .



AFSCHRIFT.

MOTIE.

De leden van "De Metaal "-afd.Amsterdam, werkzaam bij:
N.V.Werkspoor - Amsterdam
N.V.Verschure en Co
N.V.Kromhout Motoren Fabriek

in ledenvergadering bijeen op 28 November 1950,

spreken hun grote verontwaardiging uit over de meer als
schandelijke wijze waarop een vonnis van 7 jaren gevangenis-
straf werd uitgesproken, door de Krijgsraad te Yelde ten aan-
zien van de Nederlander Piet van Staveren.

zien in de veroordeling van deze Vredes- en vrijheidstrijder
een bevestiging van de door de Nederlandse Regering gevoerde
landspolitiek, van oorlogsvoorbereiding ten koste van de wer-
kende bevolking,

stellen vast, dat de Nederlandse Justitie als instrument van
onderdrukking, het gerechtvaardigde verzet tegen deze politiek
poogt te onderdrukken door het vellen van brute en immorele
vonnissen, welke eerlijke en oprechte mensen dwingt de beste
jaren in gevangenissen door te brengen,

zijn echter overtuigd, dat de Regering, door deze wijze van
optreden het verzet niet smoort, doch daarmee het verzet te-
gen de oorlogsvoorbereiding en haar gevolgen doet uitbreiden,

eisen dat het onmenselijke, tegen ieder gevoel van menselijke
rechtvaardigheid indruisend vonnis vernietigd wordt en de
Nederlander

Piet van Staveren

op de kortst mogelijke termijn in vrijheid zal worden gesteld;

besluiten deze motie op te zenden aan het Ministerie van Ju-
stitie, het Ministerie van Oorlog en ter kennisname aan de
Nederlandse Dagblad Pers.



AFSCHRIFT.

Aan de Minister van Oorlog,

Plein 4,

'a-G r a v e n h a g e .

Amsterdam, 30 November 1950.

Excellentie,

Ingesloten doen wij U een motie inzake de veroordeling
van PIET VAN STAVEREN toekomen.

Wij hebben de hoop, middels deze motie ü te kunnen over-
tuigen van het immorele van het gevelde vonnis en U daar-
door te kunnen brengen tot het besef, dat dit vonnis op
grond van menselijke en Juridische motieven, vernietigd
dient te worden.

Met verschuldigde hoogachting,

De leden van "De Metaal" werkzaam
bij:~ '

N.V.Werkspoor- Amsterdam
Bf.V.Verschure & Co
I.V.Kromhout Motoren Fabriek.

C



AFSCHRIFT

HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF

SECTIE VERBINDINGSDIENST RADIODIENST KL

RADIO-TELEGRAM nr: 118 ptt DATUM: 21 Nov. 1950

van: deventer aan: den haag TVA/TVO: 1527/ 1528 Paraaf: a?

minister van oorlog =

ruim 150 aanwezige jongeren op de openbare viering van 't
5 jarig bestaan der w f d y QTJ zondag 19 nove in h u z te
deventer bij een protesteren tegen de veroordeling van piet
vstaveneisen zijn vrijheid en amnestie van alle dienst weigeren+



AFSCHRIFT.

B.ULO.P.
BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL

Kloveniersburgwal 139 Tel.45850 Amsterdam Centrum.

Uw schrijven: Amsterdam, l November 1950.
Ons schrijven:

(Bij beantwoording vermelden)
Aan zijne Excellentie
de Mlnister van Defensie.

Het rijdend personeel van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf
te Amjgt.R-rdani. leden van de Bond van Nederands Overheids
_ _ , in twee vergaderingen bijeen, protesteert met
e meeste klem tegen de gevangenisstraf opgelegd aan Piet

van Staveren.

Terwijl landverraders en collaborateurs in vrijheid wordaa
gesteld, wordt deze zoon van het Nederlandse Volk, die in
de oorlogsjaren zijn leven inzette voor de bevrijding van
ons land, tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld,
omdat hij zich hield aan de beloften van de Nederlandse
regering: "Vrede, vriendschap en samenwerking met het Indo-
nesische Volk".

Bovengenoemd personeel eist dan ook met de meeste kracht;
onmiddellijke invrijheidsstelling van Piet van Staveren!
het gevangenhouden van oorlogsmisdadigers l

Namens het Bestuur.

/•• W.g. (J.Groot-Roessink,



AFSCHRIFT,

B.N.O.P.

BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL.

Kloveniersburgwal 139 Tel.45850 Afd.Amsterdam,

Uw Schrijven:
Ons schrijven:

(bij beantwoording vermelden)
Betreft:

Amsterdam, 30 Oct. 1950.

Aan zijne Excellentie
de Minister van Defensie.

Het kader van de Bond van Nederlands Overheidsper-

soneel afdeling ̂ Amsterdam, in vergadering bijeen, pro-
*&" ——--.. .—— -»

testeert met kracht tegen de veroordeling van

Piet van Staveren.

Zij eisen de onmiddellijke invrijheidsstelling van

bovengenoemde.

Namens het Bestuur
G. Groot-Roessink.
Secretaris.

W.g. G.Groot-Roessink.

c



VERTROUWELIJK

Verbinding: No.12 ̂  23 December 1950.
Doss.136
Onderwerp: J.I.DREVE
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar

ACD/

PAR:

29D£C.t950

Tevens bericht gezonden
Medewerkende instanties:—
Ondernomen actie:-—

B.O.S. van 15 November 1950
No.94693 M.v.B.2.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven betreffende
Joh.I.DREVE wordt het volgende medegedeeld:

Johanaas laaak DREVE« geboren te Ellewoutsdijk 10
December 1894, van beroep kantoorbediende, woont Tak van
Poortvlietstraat no.4 te *s-Gravenhage.

Hij is gehuwd met:
Plora Wilhelmina ERIKS. geboren te Leiden 29 Januari

1896.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
Alhoewel DEEVE blijkens de administratie van het

Bureau van Bevolking behoort tot de Ned.Herv.kerk, heeft
hij in feite met deze kerk geen enkele bemoeienis.

Volgens een persoon, die DREVE kent, houdt hin1 er
eigenaardige godsdienstige opvattingen op na. 2o propa-
gëirt hij o.a. nex auxzena-jarig rijk.

Hij is een mislukkeling, die bij niemand terecht
kan. Na in de oorlogsjaren enige tijd bij de Distributie
werkzaam te zijn geweest, is hij nu reeds geruime tijd
werkloos* Hij doodt zijn tijd door aan iedereen brieven
te schrijven.

Informant weet niet of DREVE bij een bepaalde poli-
tieke partij is aangesloten, doch vermoedt dat hij
pathiseert met het communisme.

2ijn zoon: Johannes PREYB, geboren te 's-Gravenhage
21 Juni 1931, wordt in de administratie van de Politie
te 's-Gravenhage (Doss*7*13-2 d.d. 19 Mei 1949) genoemd
als contactman tussen de Jeugdraad en de leden (thuis-
werkers) der E.V.C, te 's-Gravenhage.

Genoemde Johannes is in militaire dienst.
De overige gezinsleden worden in genoemde administra-

tie niet genoemd.\L



MÏHIST1BIS VAK
BINNENLANDSE

CO 94693
»s«Gravenhage, 15 Hovember 1950.

Ho. :B 94693

Be t r . : J .1 .!> re ve .

Jïterfflede moge ik U verzoeken mij te willen doen inlich-
ten omtrent de •personalia, politieke antecedenten en verder,
Ttfn belaag zijnde gegevens betreffende Joh* 1. Dreve. wonen»
de te Gwent, fak van Poortvlietstraat 4.

Dreve rlohtte een schrijven aan H.M. de Koninging» waar-
in hij uit godsdienstige overwegingen protesteerde tegen de
huidige oorlogsvoering,

'~ïn mijn administratie kofit voor Johaanes preve. geboren
te Ben Raag 21*-6-19j51» wonende ïak van Foortvlietstraat 4 te
•s-Gravenhage, magaaljnknecht; oontactman tussen de Jeugd-
raad en de leden (thuiswerkers) der 1?.V.G» te »s«0ravenhage.

15en spoedig antwoord zal op prijs worden gesteld»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
*s - G B A V. H N H A G..««.

HOOiD VAÏÏ DS DTSKST.
Namens deze,

G. Crabbea,!arü
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Bijgaand afschrift proces-verbaal ontvangen
van relatie Marid.

DOV II, 17 Januari 1951.
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AFSCHRIFT 62609e.

Koninklijke Marechaussee
Ie Divisie

District Breda
Brigade _ Gilze-Rl.lery

No. PA W 50.

Proces verbaal wegens vermoedelijke overtreding
van artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht,
gepleegd te Amsterdam, op *f October 1950, door
onbekende dadër(s).

Bijlage» E e n .

P R O - J U S T I T I A
vaHtvaKiatisaESsaesssaisssss::*,

Op 20 (twintig) October 1900 en
vijftig verscheen voor mi J ;».̂ — ».——»— «—r---,-r—«—- ——^— .——•»*»-*.

VERBALIsant;
Jan, Cornelis van Iperen, wachtmeester der Koninklijke Marechaussee,
behorende tot de in het Hoofd dezes genoemde Brigades --- - --- - ---- - ---- —— •

AANGEVEN: HENDRIK K O O P 3 1-*—— ~-~-~— . ----- - --- — . — ,-,
geboren 10 April 1928 te Rot terdam^ wonende Jaar svelt straat ?*+ b te
Rotterdam, thans diené&dê aïs Adelborst Ie klasse, behorende tot het
Beroepspersoneel, ingedeeld bij de Marine Luchtvaartdienst, geleger op de
Militaire Vliegbasis GILZE - RIJEN, die klacht e deed en mij als volgt
verklaarde:--—---— *—-—"- ----- «.„-.—._—•,» ------- .......... --- „_._._-»»—*

"Op Donderdag 5 October 1950 overhandigde zijn verloofde, Mejuffrouw
van BBVERES« wonende Tortellaan 9 te 's^Gravenhage tal J een briefkaart,
welke zij ontvangen had en aan mij was geadresseerd, in een geopende
enveloppe van het Staatsbedrijf der P. T. T, (zijnde een stuk met port
belast). Op deze briefkaart stond het navolgende te lezen:"Anasterdam,
S-IO-'̂ O, Fred, Hoe kan jij je in hemelsnaam als beroepsmilitair ver-

/ binden, ZAt er nu helemaal geen pit meer in Je om Iwor een productieve
betrekking te solliciteren, zoéqt je dus niet op de kosten van het volk
leeft. Wat hebben wij aan een Marine? Dat je gehaat bent, ander fatsoen-
lijke mannen, zal Je wel reeds verscheidene malen zijn opgevallen, als
Je in dat piccolfcfs pakje loopt en de maanen die dit uniform herkennen
als behoorende tot de Marine vrijwilligers. Use your brains boyl.
Beroepsmilitairen zijn de verwekkers van oorlog. Een piccolo Is nog
productief, maar jij!«.-----——*.—̂ .»— «*«—«-«-«—-•.——,-.-«— H-.*--*.

Deze briefkaart was geadresseerd aan: "Beroepsmilitair Adelb.Vl.le
klasse Fred Koops. p/a Fam.v.Beveren, Tortellaan 9 Den Haag." Als af-
zender stond op de llnkerachterzijde der kaart j"Ir.P.de broek c. i.
Olympiaplein 33% terwijl deze kaart volgens poststempel verzonden was
vanuit AMSTERDAM . Op de kaart was een gedrukte postzegel ad. Fl.0.05
(vijf cent) port, daar de frankering te laag was. Deze briefkaart
was gezonden aan het adres van raijn verloofde, Mej. VAN BBVEREN,
9 den Haag. Mijn verloofde heeft deze enveloppe geopend daar wij geduren-
de die dagen zeer veel post ontvingen in verband met het feit dat wij
Juist in dien tijd verloofd waren. ZIJ was van mening dat het hier een
normale felicitatiekaart betrof. Ik gevoel mij door het gesteld in deze
briefkaart zeer beledigd en verzoek daarom dat een onderzoek wordt
ingesteld naar de afzender van deze kaart, teneinde een vervolging
tegen deze persoon te doen instellen".—— — — — — - — — — ——.-«-»— —

Na voorlezing en onder volharding tekent aangever zijn verklaring
met mij wachtmeester voor waarheid,

De Wachtmeester: De Aangever»
Ï,C. v. Iperen F. Koops.
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Naar aanleiding van bovenstaande aangifte en na bekomen opdracht van
mijn Brigade-Commandant heb ik wachtmeester op 21 October en de daar-
aan volgende dagen een onderzoek ingesteld en in verband hiermede werd
door mij op 2h October 1950 gehoord:,-

Petronella Wilhelmina van B E V E R E N ;
oud 21 jaar, wonende Tortellaan 9 te *s-Gravenhage die mij als volgt
verklaarde;— — — —

"Op Donderdag 5 October 1950, het juiste tijdstip weet ik niet meer,
doch ik vermoed te omstreeks 10.00 uur, werd door een postbeambte een
brief bezorgd aan mijn adres, Tortellaab 9 te 's-Gravenhage. Mijn Vader
heeft deze brief aangenomen van de postbode en moest 5 (vijf) cent straf-
port betalen. Deze brief was geadresseerd aan Beroepsmilitair Adelb.Vl.
Ie klasse Fred Koops. p.a. Fam. van Beveren, Tortellaan 9 Den Haag.

Daar ik Juist enige dagen daarvoor verloofd was met bovenbedoelde
Fred KOOPS en wij dus zeer veel post ontvingen, welke post aan mijzelf
of aan mijn verloofde geadresseerd was, werd deze brief door mijn Vader
in ontvangst genoemen en aan mij overhandigd. Toen ik de enveloppe ont-
ving heb ik dan oèk niet geaarzeld deze te openen ondanks het feit dat
.hij aan Fred Koops geadresseerd was. In de door mij ontvangen en geopen-
de enveloppe trof ik een kaart aan waar voor mijn verloofde zeeronaange-
name dingen in stonden. Ik heb deze kaartfclater aan mijn verloofde over-
handigd welke mij mededeelde hem aan de Koninklijke marechaussee te
zullen geven, daar hij zich door de inhoud van bedoelde briefkaart
zeer gekwetst voelde. Ik gHeb geen idee wie de kaart aan mijn verloofde
gezonden kan hebben. Ik ben eerst sinds enkele maanden in Holland, dus
heb vanzelfsprekend nog niet veel kennissen hier. Het handschrift op de
briefkaart komt ralj ook niet bekend voor. Ook mijn ouders, welke de
kaart ook gelezen hebben, hebben geen idee wie de afzender van bedoelde
kaart kan zijn. Het enigste vermoeden dat ik en ook mijn verloofde heeft
is dat er iemand de verlovings-advertentie gelezen heeft in "Elsevler" of
in de "Nieuwe Courant". Daar stond als adres opgegeven p.s. Tortellaan .9--"

Voorts verklaar ik wachtmeester dat noch bij de overige verlovings-;
correspondentie, nog bij de particuliere post welke in het bezit was van
de Heer Fred Koops enig schrijven voorkwam dat overeenstemming vertoonde
met het geschrevene op de briefkaart met beledigende inhoud. Een door mij
ingesteld onderzoek te Amsterdam heeft geen gunstig resultaat opgeleverd, j
Bij dit onderzoek bleek mij dat het adres van de afzender gefingeerd was, i
De Centrale Recherchedienst te Amsterdam kon mij omtrent handschrift noch '
adres van de afzender enige nadere inlichtingen verschaffen.-" *

De aandacht blijft op de zaak gevestigd, terwijl bij opsporing van dei
eventuele dader of bij het verkrijgen van zodanige inlichtingen wat tot j
opsporing van fle dader zou kunnen leiden, hiervan nader proces-verbaal
zal worden opgemaakt.-—.—«-----—«.—------.--——-----.--—----- __._ .

Waarvan door mij wachtmeester persoonlijk en op afgelegde ambtseed is
opgemaakt, dit proces-verbaal om met de bijlage te worden overgegeven aan
mijn Brigade-Commandant, teneinde te worden gezonden waar zulks behoort.

Gesloten te Gilze-Rijen, 10 October 1950.
De Wachtmeester

w.g. J.C.v.IPEREN.

Gezien en met bijlage doorgezonden aan:
de Heer Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te
AMSTERDAM.

In afschrift verzonden aan de Heer Commandant der Militaire Vliegbasis
te G I L ZE- R I J E N Gilze~R4jen, 10 November 1950.

De Brigade Commandant
De Opperwachtmeester

w.g. J.F.M, van GESTEL.



RAPPORT AGP.
Betr: Antimilitaristisch pamphlet

Bijlage werd door Hoofd BVD van onbekende zijde ontvangen.

AGD, 16 Maart 1951



Burgers van Ifêderlandl

De overheden der blanie volkeren syn tejzig met hun generaals
ten derde male een massale menaemaoord.voor te bereiden, die
vernietigender sijn 2al dan de twee vorige tesamen»
Zelf-verdediging is een natuurrecht J verdedigt U tegen de
aanslag, die door de regeringen op uw leven fceraacd w>rdt.
Vrouwen, staat niet toe, dat TXW mannen en uw zoons opgeofïerd
worden aan een waan* ' Hebt ge er $&f niet genoeg van? •
Weg raet alle frases en valse romantiek! Uiet het "vaderland"
en niet de ttde««oratien moeten verdedigd worden, oaar de
thans in liet blzonder de leden vaa liet blanke ras, dat aan

gewelddadigheid dreigt t« gronde te #aan, *
is slecht. Massale aelf-vernietiging is slechter*

Wie is zijn leven steeds het "kleijaere kwaad" kiest, is zedelijk
laf f fflaar wie bewust het grrOt ere kwaad Meet» i© krarikEinnig.

wensen vrijhöicU Staatadwang tot de oorlogsdienst is het tegen-
~ vaa vrijheid. De "plicht" tot de&e manevMaadl^e "dionst"

is in de 19.de eexcw door Napoleon ia Nederland ingesteld* Het
wordt tijd dat we hem weer afschaffen, faw*è«y de generaals hun
beroep willen uitoefenen, laten zij dat dan raaar met vrijwilligers
doen* -2ft aanliep 'Wy^è 'te pusin legg;®11 en de l^v^lkijig uitroeiea.
Wenst ^3 daaraan mee t a werken? " - • • ' - . • ; •
Volgen» de militaire döakundigen komen in de f»orl9g bajonet*
gevechten varijwel nitt maer voor "offldat men in «n ktldbi het
rnêèa, aelfe in de hitste van het govecht, a*n te^ _ .._.
haeft oia de bajöftet in syn tesehstander te stoten», (BHSÏE,
Oorlog «K Oorlogvoering), .
Oeluklïig voor ds niilitairan ia de oorloge techniek verbeterd.
Bit de verte duisenden töael^ t© doden is belangrijk artnder'
weerzinwekkend, man merkt er nieta van* •';.••./..'-' '

Ken ,}3j je **ot een dergelijk bedryf?

van het onderwijs aet de .vrMkomende gelden*
school tot hyji , 19de ^aar, Cialtuux behoort
alle l«den vaa een volks^eaeenachap ea '
een dtuane boveïOaa. Geestelijke ontwüd

lose |;pi«3lf|iaè
Allee» wanneer

den

if fing van de
ron wat uil»
en verbetering
kinderen naar

te tój^ van
... .
is de ba*te waar-

een *8t«iltaft

op

: de
uw kinderen kunt
ZJ&tülJ

het leven van uw vrouwen en
. geen oorlog voeren. . Hedt heni

a*. .,. . _ . „ s^pl^feitlt ®W®x4m aan A»«ria«i?
Dem m*e*ea we haar niet langer aanvaarden en Oesnoods tero^-

H*lp, die met het' leven belcocht wordt, ie te duur be-

liever droog brood en levende kinderen, dan dollaits en vermoorde
' ' ' ' ' '

aoedsr.
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-31 . 11 .-28.441 t* a, v, de B. V. i)..

GEGEVENS ^UIVERHEID SONDERZOEK

Naam: * ZWEERMAN

Voornamen: Julius Arrioldus *

Geboren te: Amsterdam

Wonende: Verbindingsstraat 9 bis,

Burgelijke staat: ongehuwd /3g&KBS&:

Geboren te:

Kinderen:
Beroep: Toaeeldeoorateur

Datum: 28-11-31
«

Te: Amsterdam Z.
vanaf geboorte

d.d.

Geb: te: -

OP K

Godsdienst: Geen
VaderJ R,K. .

Ouders: Moeder; ffeen

Vader: ^.Engelbertus. Arnèldus

Beroep: Bloemist (eigen zaak)

Moeder:/Heistinger,, Juliana

1 Broes/: Robert Geb: 31-12-49

Practiserend :

Geb: 20-^8-1904 te: Amaterdaa

Adres:- Z»b»

Geb: 5-4-1908 te: ffratz (Oostenrijk)

Adres: Z«b»

te: Amsterdam Beroep: thuis

4 Zusters:" Hanny Geb: 15-5-42
Margaretaa 20-6-43
Catkarina 30-3̂ 34
Gonda -10-47

te: Beroep: SohOOlg»
nAmsterdam

Dienstmeisje

Nationaliteit der ouders: Vader: Ned»

Referenties:

Moeder: Yan origine Oostenrijkse, door huwelijk
Kederl, -

Hr. Sohakel te A'dam -W.-, Sloterweg 23

LSK 6659 fö I 6 5 5 8 - '49

•/:ƒ



CHRONOLOGIE

.
1938-1944 Opent». 1*0» te A' dam Z. Rustenburgerstraat
: " V. G.L.O. " Govert Flinkstraat

Aug. 1946 - Pa. -Schakel te A' dam, W. Sloterweg 23 als
Sept. 1948 toneeldecoratear»

, • ' - - <

Septo 1948 - Fa,, Cordüwener te A' dam C. Rapenburger straat 115
Aug. 1950 l als toneeldeföórateur

Aug. 1950 - ïérug bij «Schakel (zie boven)
heden

C



A F S C H S I f T .

2e Verhoor

Op heden 22 Juni 1951 te omstreeks 14*00 uur heb ik, Sneep,
H.W. Administratief Ambtenaar toegevoegd aan het Hoofd Personele
Veiligheid van de Luchtmachtstaf, Gevers Deynootweg 63 te Soheve-
ningen de dpi* soldaat bij de L.S.E. genaamd:
-: Zweerman Julius Arnoldus —
geb. te Amsterdam, 28/11 «31» legernr, 31.11*28.441» wonende
Verbindingsstraat 9 huis te Amsterdam, aan een 2e Verhoor onder-
worpen, zulks in verband met:-hét gehouden Zuiverheidsonderzoek
op 14 Maart 1951» waaruit blijkt, dat betrokkene in het algemeen
met het communisme sympathiseert en bovendien anti-militairist
moet worden gekwalificeerd.

Uit het 2e Verhoor, welk verhoor is gehouden in tegenwoor-
digheid van de Kapt. Ruitenbeek en de Heer den Exter, kwam duide-
lijk tot uiting, dat betrokkene inderdaad principieel anti-mili-
tairist is, en met het communisme sympathiseert, ofschoon hij
niet op de hoogte is met de doelstellingen en het principe van
het communisme o.q.. C.P.H, of enige andere mantel-organisatie.
Het streven van betrokkene is speciaal gericht zo"spoedig moge-
lijk de militaire dienst te kunnen verlaten, aangezien hij deze
tijd als verloren beschouwt.

Be indruk die betrokkene maakt op ondervrager is alsvogt te
omschrijven;
Betrokkene is een jongen met weinig ontwikkeling, die steeds
onder invloed heeft gestaan van zijn ouders (vader lid C.F.N, en
heeft als zodanig enkele malen op de C.F.N, gestemd)/en daardoor
ook met de principes van de C.F.N, eens is. »

In verband met het bovenstaande moge ik dan ook adviseren
betrokkene op een niet-vitaal onderdeel van de Luchtmacht te
plaatsen.

De ondervrager,
w.g. H.W. Sneep.

22/6 '51.
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2. Bent .U met de politie in aanraking
geweest ? (Zo ja, voor welk(e) feit(en)
en welke veroordeling(en) is/zijn ge-
volgd? '' 'T" • '•-'--"t u'' •''

.-i' ».

3. a Zijt gij lid, lid geweest of hebt gij
enigerlei stétïn vefrleënÜ aan verèni-" '-
gingen of organisaties met een poli-
tieke doelstelling? Zó ja, welke zijn
dit en hebt gij enigerlei leidende
functie vervuld ?

b. Heeft U vergaderingen of .bijeen-
komsten van deze verenigingen of
organisaties bezocht (welke?)

c. Sympathiseert ge met een bepaalde
politieke richting (Zo ja, welke?)

d. Welke politieke richting zijn Uw
ouders, c.q. echtgenote toegedaan?

e. Hebben Uw naaste familieleden
(ouders, broers, zusters, ecblgenote)
blijk gegeven van Nationaal Socialis-
tische sympathieën? Zo ja, op welke
wijze?

f. Vermeldta/feverenigingen,o.a.(vak-
bonden en organisaties waarvan gij

' enigerlei steun verleent of hebt ver-
leend.)

g. Welke dag-, weekbladen en tijdschrif-
ten leest gij ? En welke Uw ouders?

4. Wat is Uw mening ten aanzien van
het Indonesische probleem?

Neen

„ ƒ

• • i r ; .'. J

Neen

Term. C.P.H.

Verm. C.P.ff.1

Neen

Green

parool, De Waarheid ± 1£ jaar lang
vlak na de oorlog, opgezegd omdat er
niets meer aan was» •

Zelfbestuur van IndiH is goed,hadden
al veel eerder moeten vrij géveü» ïnd,
volk neef t reont op vrijheide ' . - ' : " • . .
Overdracht van Nw. ffuinea moet «rel
plaats vinden.



ALGEMENE OPMERKINGEN • . - ;' -

Ziet de nopdaaak van een leger niet in» *
Heeft prino. bezwaren tegen-mi!, dienst; kan geen vreemde *
mensen, die hem niets gedaan hebben doodschieten.
Wapenleyerantiè's van Amerika zijn niet goed, de Amerikanen
trachten een nieuwe oorlog te ontketenen om weer een hoop
geld te verdienen. , .r. .-..,.. „ , :) ,
Marshall-hulp is niet helemaal, goed, we krijgen te veel
verplichtingen aan Amerika,
Atlantisch Pact ia weer een handeltje van Amerika om flink
te verdienen. Kan de noodzakelijkheid van dit Pact niet in
zien.
Steun van de V.N* aan Z. Korea is niet,g0§d, dit is een bim-
nenlandse kwestie en Amerika en de andere landen van de V.N.
mogen zich hier niet inmengen.
Het brandmerken van Rood-China tot agressor door de Veilig-
heidsraad is niet goed, daar de andere landen, die legers
naar Z. Korea hebben gestuurd ook tot agressor veroordeeld
hadden moeten worden. .
Vader leeft dezelfde anti-militaire bezwaren als betrokkene.

• " ' ' . . ' ' " ' • ' . ' - • ' " . ' ^ C
Vader niet in Duitsland gewerkt, geen werk voor de Duitse
tfehrmacht verricht.
De proteststakingen te Amsterdam tegen de wapenleverantie1s
vond betr<> goed j indien de'mensen, die gestaakt hebben,
vinden dat er geen oorlog meer moet zijn.

Ondergetekende-verklaart niets verzwegen te hebben, wat de beoordeling van zijn dienstname c.q. plaatsing
in een specialistische functie c.q. plaatsing op een kaderschool of officiersopleiding, ongunstig zou kunnen
beïnvloeden. Indien zulks naderhand mocht blijken het geval te zijn, accepteert hij zijn ontslag c.q; over-
plaatsing naar een andere tak van dienst, zonder aanspraak op enige daaruit voortvloeiende financiële baten
en mét eventuele terugbetaling van aan zijn opleiding verbonden kosten.

, 1.4 Maart ig.5.1.

Handtekening:
w.g. onleesbaari

Advies: O, P,

Datum van ondervraging: 14/3 * 5-1

Ondervrager: w*g. onleesbaar.



LIS.K. Scheveningen
Afschrift.
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ZWEERMAN

Julius Arnoldus
Amsterdam, 28-11-31

Amsterdam, Verbindingsstraat 9 ha.

Kimt niet voor op politiek gebied.



Bei iMtdte AvondniML Geborduurd* Leny van der Doe».

„De stille week" in ons huis

Het is niet zo gemakkelijk in de lijdensweken Iets te
vinden van' een vorm, volgens welke wij in het gezin met
elkander iets kunnen doorleven van de lijdensgedachte,

„De Stille week" anders dan anders en tóch een gewone
week. Hét is niet zoals in de Kersttijd, waarin alles meeleeft
en bijna ieder deel heeft aan de feestelijke stemming.

Maar zou het kimnen, dat wij in ons huis iets „stil"
maakten en rust vonden voor denken en voor geloven?
Daarover schreef een • lezeres ons een brief, die wij graag
plaatsen; Misschien helpt het ons allen wat mee, om er
een „goede week" van te maken opdat Pasen een
werkelijke vreugde kan brengen!

A
Beste Hannie,

l zo lang was ik van plan je nog eens te schrijven naar
aanleiding van ons gesprek van een tijdje geleden. Over
de vraag van de levensstijl heb ik sindsdien veel nagedacht
en dat ik er toe kom je nu te schrijven, zit hier in, dat het
me opeens heel duidelijk is geworden, dat,die vraag veel
verder strekt dan de aanleiding die ons er toe bracht. Wij
kwamen er op, omdat we het niet helemaal eens werden
over het roken. Jij zag het wat anders dan ik —• voor jou
was het meer één kwestie-van het kennen van grenzen,
met het oog op je gezondheid en van je beurs. Voor mij
lag er ook een vraag van levensgedrag in. Maar daar hebben
we toen al genoeg over gepraat. Nu gaat het me om het
andere, waar ik toe gekomen ben.

T .H U I S
Onder Redactie van Me}, Mr M. A. Klomp

Er was maar een toevallige aanleiding voor. We moesten
in de Huisvrouwenvereniging een avond afspreken voor
een vergadering en die bleek het beste te kunnen vallen
op a.s. Maandag, de Maandag voor Goede Vrijdag dus. Je
weet hoe zo iets gaat, een beetje heen en weer scharrelen
met data en die Maandag was werkelijk voor ons allemaal
geschikt. Even heb ik m'n mond gehouden, maar toen
dacht, ik: nee, ik wil het toch niét en ik zeg het ook. Ik
moet zeggen, dat het tot ieders verbazing was, dat er bij
mij bezwaren waren om in de Stille Week te vergaderen.
Ik moet ook zeggen, dat ik het niet eens zo gemakkelijk
vond uit te drukken wat ik er nu tegen had. Op de zakelijke
argumenten van de anderen kon ik niet erg veel terug
zeggen: als het nu nog één feestje was, zei er een. Maar
je kunt toch om zo iets het leven niet stil zetten, Een ander
zei: mg Mgt Ai* h«l* Chrfart*Hjkt fe*rtdftg«wi*ririj| «iet»,

dus waarom zou Ik me er wat van aantrekken. Weer een
ander keek eerst wat verbaasd en zei: ik dacht heus even,
dat je het meende.

En daar zat ik toen. Dat ik me daar erg goed verweerd
heb, zou ik niet graag zeggen, dat geloof ik niet. Daarom
juist schrijf ik er jou nu eens over. Vind jij ook niet, dat
je op een of andere manier in de practijk van je leven tot
uitdrukking moet brengen, dat de Christelijke feestdagen
je wél wat zeggen? Natuurlijk, je kunt het leven niet stil
zetten. En in zekere zin doet het er ook niet zoveel toe
of je die dagen tussen Palmzondag en Goede Vrijdag er
niet anders uit laat zien dan andere dagen. Maar ik heb
er behoefte aan en nu ik het voor jou opschrijf, weet ik ook
wel, wat ik er mee bedoel, in ons huis in die week een
andere rust dan anders te hebben. Het gewone dagelijkse
leven laat ik gewoon doorgaan, maar ik ga bepaald geen
grote schoonmaak-omhalen bedenken in die dagen. Ik wil
rne ook niét opwinden op vergaderingen over nuttige dingen,
die ook wel veertien dagen wachten kunnen. Want ik wil
ruimte hebben om te denken. Ik wil ook rust hebben om
met Kees en de kinderen beter dan anders een half uurtje .,
te kunnen lezen en zingen na tafel. Dat doen we in de
Kersttijd ook. We komen er in de drukte van ons gezin:
vaak slecht aan toe, Maar déze week moeten we er niet
van afwijken, want het leven zal ons niet altijd zo veilig _
en vertrouwd bij elkander laten. Voor de kinderen zal het'
verdriet en het berouw later zeker komen. Wjj zullen elkan-
der verliezen in het leven of in de dood. Als zij volwassen
worden kunnen zij daaraan nooit voorbijgaan. Dan zal wat
zij in Stille weken in hun jeugd leerden verstaan, van de
grootheid van het schuldeloos gedragen lijden, hen helpen
en hen de weg van geloof in leed wijzen.

Maar er is nog een andere reden: Goede Vrijdag wil ik
met Kees naar het Avondmaal. In alle rust en stilte wil ik
dan met hem samen deelnemen aan die maaltijd van brood
en wijn, die ons tezamen verbindt en opneemt in Zijn liefde.

En daar wil ik komen in alle rust en stilte, die deze
wereld ons laten kan. Dat is maar een heel klein beetje.
Maar wat ik daarvan veroveren kan in de Stille. Week, dat
zal ik doen. In ons huis en in de kerk, waar wij het doen,
„tot Zijn gedachtenis".

Het is maar een klein stukje verwerkelijking van de
levensstijl. Ik denk als we elkaar zouden spreken,, dat we
het weer niet helemaal eens zouden zijn. Dat is ook geen
wonder, de weg van ieder mens is een eigen weg. Eikaars
stijl kunnen we ook niet maken.

Maar ik wilde je toch even schrijven omdat het aansloot
op ons vorige gesprek en je er misschien eens over denken
wilt. In de neutrale, onverschillige wereld is „de stille
week" even druk en roerig als al het andere, het is, dacht
ik, aan ons ook hierin de stijl van ons leven een aparte
richting te geven. Het zit niet in de vormen, dat weet ik
wel. Maar een goede vorm geeft ook steun. Laat je een»
wat horen? Goede Paasdagenl

Groetjes van
MIÈKE

/



Waarom ik in de kerk terugkeerde

Ds A, Burger, Bergum (Fr.)

LLn het vorig nummer van dit blad schreef Ik, hoe ik als
predikant de kerk verliet en een jaar lang met mijn gezin
leefde en werkte in een Christelijke Broederschap in Enge-
land. Dit keer ben ik jullie een antwoord schuldig op de
vraag, waarom ik terugkeerde in de kerk.

Laat ik mogen beginnen te zeggen, dat ik dat niet nauw-
keurig weet Ik zou er bovendien aan toe willen voegen, dat
ik blij'ben over ieder, die zich bij de Broederschap aansluit:
ik kan hen niet anders zien, dan als „voortrekkers" van een
nieuw Christendom.

M^n critiek op d* kerk il gebleven. Zij is niet hoogmoedig
bedoeld. Talloos velen met mij, ook jongeren, hebben deze
en dergelijke critiek. En wij voelen ons even machteloos en
schuldig als de Kerk in haar geheel het is tegenover de chaos
van deze tijd.

Enkele bezwaren wil ik noemen. De kerken streven ernaar,
zoveel mogelijk mensen te omvatten. Ik geloof eer, dat er
een tevéél is aan leden. Tevelen zijn toegetreden uit traditie
of omdat vader of moeder het wilde, of om in een gemeente
de partij te versterken tegenover een andere richting, of
omdat men er een bolwerk in zag tegen het rode gevaar.
Deze massa berooft de Kerk van haar fut. Er kan dan ook
niet gezegd worden, dat wij in de gemeenten broeders en
zusters voor elkander zijn. Mensen verbonden door liefde,
voor elkander verantwoordelijk in lief en leed. Voor de
meesten gaat het om eigen zaligheid of stichting. Hoe zou-
den wij ook broeders kunnen zijn, wanneer ook onder
christenen het vechten voor eigen bestaan en bezit het eerste
is? De zou niet 'graag allen de kost geven, voor wie de
„Mammon" nummer een is en die dan bovendien God óók
nog wel een hoekje in hun leven gunnen; Jezus zegt: „Gij
kunt niet God dienen en Mammon".

En zijn er ook geen christenen, die menen meer te zijn
dan anderen, omdat ze meer hebben, of dat nu kennis is of

' geld?
Wat mij heel hoog zit, is, dat de Kerk geen duidelijke uit-

spraak geeft in het vraagstuk van militaire zelfbeveiliging.
De bijbel spreekt van Godsvertrouwen, deemoed, het zege-
nen van wie ons vervolgen, geen kwaad met kwaad vergel-

ƒ den Wat doen wij? We vertrouwen liever op wapenen,
dat lijkt veiliger. En zo nodig roeien we de tegenstander uit
als ongedierte. Ik begrijp dat niet.

Laat ik daarom mogen herhalen: „Ik ben hartelijk blij
over ieder, die de moed heeft de stap te maken uit dit com-
promis in een broederschap, die met bovengenoemde vragen,
radicaal ernst maakt."

Waarom ik dat dan zelf niet doe?
Ik heb het gevoel dat ik (nog) hier moet zijn. Misschien

pmdat ik met velen hoop, dat de kerk zich toch nog zal los-
scheuren uit de fatale „verknooptheid met de wereld", om
daarin het „radicaal andere" geluid van het Evangelie t«
laten horen.

Waarvoor leven wij in deze tijd? Waarvoor werken wij
nog? Dit is een vraag, die vele ouderen verleerd zijn; voor
jongeren is het een nijpende vraag. Want het lijkt «r veel op,
dat er voor hen nog maar één toekomst is: „Ingeschakeld
worden in het totale militaire bedrijf".

Ik geloof niet, dat dit Gods bedoeling kan zijn. Br móét
10 jsen Degelijkheid zijn, dat het samenleven van mensen een

diepgaande vernieuwing beleeft. Ik zie een dergelijke ver-
nieuwing alleen mogelijk in het kader van het Christendom.
Alleen daar ligt het onuitputtelijk reservoir van kracht tot
revolutie op alle levensterreinen.

Nu begrijp ik best, dat het lidmaatschap Van een kerk
Jullie niet aantrekt (zie boven) en toch,...

Ik meen, dat als wij, om welke reden ook, de Broeder-
schap voor ons persoonlijk niet als de oplossing zien, wij toch
niet goed doen, met los te blijven staan van de kerk. Ook
daar worden, zy het met veel meer compromis, de laatste
levenswaarheden bewaard en verkondigd. Wie in deze we-
reld iets wezenlijks wil doen zal dat moeten doen vanuit de
oerkrachten, die toch nog altijd in iedere kerkelijke gemeen-
schap verborgen liggen. Wie daarvan los blijft staan isoleert
zich en vervalt tot machteloosheid.

Wij kunnen de Broederschap zien als een teken, «Is het
levend worden van de hoogste christelijke norm.

Maar ook in onze kerken Is een mogelijkheid van levens-
vernieuwing; men weet er immers van Vergeving. Ook daar
kan men werkelijk voor elkander verantwoordelijk zijn als
medekinderen Gods. Ook daar kan men waarachtig dienen.

C miei ieitctit"Mm. j. BUS-V, j
Omdat Christus daar is, die gekomen is om aan den lijve
onze wanhoop door te maken, ons te dienen met Zijn leven
en Zyn sterven. Die tot ons zegt: „Ik ben met U, al de dagen
Uws levens".

Een toevloed van ernstige jongeren, die bereid zijn zich te
geven, die willen breken met oude vormen, voor wie de
eerste christelijke gemeente een ideaal en de Bergrede een
ernstig.te nemen leidraad voor het leven zou zijn, zou een
belangrijk element kunnen betekenen in de vernieuwing der
Kerk. Zodat de Kerk zou kunnen worden een verzoenende
kracht in deze .verscheurde wereld, waarin ze nu vaak een
Weerstrevende meeloper is.
. Er zijn aanknopingspunten. De Hervormde Kerk heeft een

„Jonge Kerk" en een opleidingsinstituut „Kerk en Wereld".
Er is de V.C.J.C. in al zijn geledingen. Er is een oecumenisch
jeugdcontact, er is natuurlijk meer.

Mogen velen van jullie jongeren, je weg daarheen vinden,
in de Kerk.

WIE SCHRIJFT ER ME E f
Zoals Jullie wellicht hebben gehoord of gelezen, organiseren

de gezamenlijke jeugdorganisaties, die in de Nederl. Jeugd
Gemeenschap samenwerken, wederom een z.g. Jeugdweek
(van 21—26 Mei), waarvoor deze keer als onderwerp is ge-
kozen: Deze tijd vraagt: Soberheid en Zelfbeheersing.

Nu Is "het allemaal wel aardig, dat je leest, wat anderen
hierover te zeggen hebben, maar we willen ook graag, dat
je hierover zelf eens nadenkt en opschrijft, wat je - ervan
vindt. We vragen je daarom: Waaraan denk je als je de
woorden soberheid en zelfbeheersing leest en wat kunnen ze
voor jou betekenen? Wil je het stukje, het verhaal of het
„opstel" wat je gemaakt hebt opsturen naar het kantoor van
de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, Henrt Polaklaan 14,
Amsterdam?

Voor de 5 beste stukjes wordt een mooi boek beschikbaar
gesteld. Daarom moet je er even bij vermelden: 1. Na'am en
adres. 2. .J* leeftijd.'3. In welk blad je deze oproep hebt
gelezen.

We zullen ook proberen de ,«chrrjvers(sters) van de « best*
•tukjes voor de radio te laten voorlezen, Doe je het?

Uiterlijk 10 Mei ».«. opsturen.



Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet....
oi, vacanüeplannen zonder geld

•*K zie, ik zie, wat jij niet ziet— en het ziet bleek. Ik zie,
ik zie, wat jij niet ziet en het ziet groen, geel en paars.

Begint U het te begrijpen? Wordt U "warm"?
Laten we dan deze geheimzinnigheid maar staken en

verder kijken waar het om gaat.
Het gaat orn de zomervacantie. Het gaat om ons aller

krappe beurs. Het kan immers dit jaar niet? In 1950 ging
het al niet meer, met het gezin er op.uit te gaan. Wat dan
nu, nu het alles nog veel duurder is geworden?

Maar hebben we het dan nu niet nog meer nodig dan
tevoren?

Zo heeft de V.P.R.O, in 1950 al gedacht en we openden
in de rubriek „Thuis" de „Vacantieplannen zonder geld".
Enig beraad moest dit jaar worden gevoerd. Zullen we er
weer aan beginnen? Er ligt hier een betrekkelijk grote ver-
antwoordelijkheid. Bovendien, gesproken van „Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet ", ik heb wel eens wat gezien, dat maar
niet te veel andere mensen óók moeten zien. De gedachte
van de V.P.R.O.-familie wordt pok wel eenzijdig verstaan.
Wél kinderen hebben en een huis willen, waar die kinderen
dan aan zee, vlak bij het strand, vacantie kunnen hebben,
maar in ruil „alléén volwassenen, beslist geen kinderen in
ons keurig huis" of na negen adressen te hebben afgekeurd,
het tiende gelukkig maken met een toezegging die na twee
dagen weer wordt ingetrokken", omdat er een nichtje was
dat ruilen wil", het zijn géén overdrijvingen van mij, maar
nuchtere realiteiten zó, los uit de correspondentie genomen.
Onbedachtzaamheden in het verzwijgen van moeilijkheden
over kinderen voor wie een thuis wordt gezocht zijn even-
eens voorgekomen.

T'UU I $
Onder Redactie van Me]. Mr M. A. Klomp

Dit alles niet om nu eens achteraf standjes te geven, maar
wel om te zeggen, dat onzerzijds enig beraad nodig was.

Maar — wie beter dan een door het hele land verspreide
vriend als Vrije Geluiden en welke spreuk beter dan onze
Franse Jhema-zin: „Les amis de mes amis sont mes amis"
(de vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden) zijn
toepasselijk óp de gedachte, dat de behoefte van een mens
eens iets te zien, wat hij anders niet ziet, in deze bedrukte
tijden groter is dan ooit Maar we moeten wel duidelijk met
elkander eens zijn, wat er wél kan en wat er niet kan.
' Ie. Daarbij staat voorop: het gaat om „Vacantieplannen
z o n d e r geld", wie, voor volwassenen'of kinderen, zij '
het eenvoudig, pensioen zoekt of aan te bieden heeft, kan
dat per advententie doen. Daarom zullen we in het blad
van 24 Maart een regeling bekend maken. Dit valt echter
niet binnen de bemiddeling van deze rubriek.

2, Reisgezelschap per auto of fiets is evenmin via onze
rubriek té bereiken. De aanvraag hiervoor is buiten pro-
portie groot tegenover het aanbod, dat het een vergeefse
zaak is.

3e. Ruiling of logies in het buitenland ligt niet binnen
onz« mogelijkheden en vooral: niet binnen de verantwoor-
delijkheid, die we op ons kunnen -nemen. Er zijn drie
rubrieken, waarop wij ons dit jaar willen toeleggen:

A. Huizenruil. Zee tegen bos, hei tegen stad, er zijn,
dat behoef ik niet te omschrijven, eigenlijk talloze combi-
naties ' denkbaar.

Wie dit graag wil, vermelde zo kort en duidelijk mogelijk:
Naam, adres, beroep, aantal personen, volwassenen en

kinderen, beschikbare ruimte (vooral slaapgelegenheid, bij-
zondere attractie of bezwaren van huis, gezin of omgeving.
Zo nauwkeurig mogelijk de gewenste data en de streek,

waarheen men graag wil. Hoe duidelijker en nauwkeuriger
U alles vermeldt, hoe beter we kunnen bemiddelen.

Referenties worden ni e t gevraagd. Wilt U dat, dan kunt
U dat onderling regelen. Voor de V.P.R.O. staat hier ver-
trouwen tegenover vertrouwen.

B, Kinderen. Ruilen of — al» ,het" bleek ziet aanvragen
orn één buüen-vacaritie,
' Daarom ook graag aanbiedingen van kinder-logies! Ver-
melden: naam, adres, beroep v. d. vader, of van de, gast-
familie, leeftijd, geslacht, reden waarom de vacantie ge-
vraagd wordt, gewenste tijd — (in het algemeen: niet langer
dan veertien dagen) — bijzonderheden over de kinderen —
doktersverklaring, referenties. Wij moeten die wel vragen,
omdat hier de verantwoordelijkheid voor kinderen in het
geding komt, dat ligt op een ander vlak dan huizen, die
wederzijds gebruikt worden,

C, Een aparte rubriek bleek verleden jaar te zijn:
meisjes boven 16 jaar, die met families meegingen om én
hulp te zijn én zelf wat vacantie te hebben. Dat willen we
graag weer doen. Vermelden: van de meisjes en van de
gasiïamüie: naam, adres, beroep v, d. ouders, leeftijd, werk-
kring of opleiding, gewenste tijd, doktersverklaring, refe-
renties.

Met deze 3 categoriën moeten we het dit jaar doen. Aan-
vragen kunnen' worden gericht tot de redactrice van deze
rubriek, Herman Saftlevenstraat 16 bis, Utrecht, Voor zover
men ze reeds spontaan zond, behoeven ze niet te worden
herhaald.

Bijvoegen 10 et porto voor het eerste antwoord en ƒ.1,—
administratiekosten per postwissel, postchèque of in post-
zegels.

Zonder deze bijdrage kan geen enkele aanvraag in behan-
deling genomen worden. Alleen voor de gastf amilies-zonder-
tegen-prestatie van kinderen geldt dit niet, voor ruil van
kinderen wel.

De eerste drie weken hoort U dan niets: de practijk heeft
geleerd, dat we pas kunnen beginnen met antwoorden als
er een zekere hoeveelheid materiaal verzameld is. 2 April
beginnen we te antwoorden. En de jubileumdag van de
V.P.R.O., 14 Mei, 2e Pinksterdag is onherroepelijk de laatste
dag, waarop nieuwe „gevallen" kunnen worden aangeno-
men. Half Juni moet de hele correspondentie afgelopen zijn.

Ik zie eigenlijk de moeilijkheden van 1950 helemaal niet
meer — maar wel de talloze mogelijkheden, die de V.P.R.O.
en Vrije Geluiden hierin bieden!

Ziet U het ook? — Laten we dan maar snel gaan
denken: wat, waar, wanneer? C^y
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LEER EN LEVEN

In deze weken voor Pasen nemen vele Joegeren het besluit
straks op Paimzondag een geloofsbelijdenis 'a*',te leggen en tos
te treden tot die kerkelijke, gemeenschap, waartoe zij zich —
hetzij "dóór.traditie, .hetzij door persoonlijke keuze — het meest
voelen aangetrokken.
Anderen voelen zich nog niet.rüp voor die stap, zien misschien
te steriTnaar het compromis waarin de kerkelijke mensen min
of meer gedwongen zijn te leven. De kloof tussen de christe-
lijke geloofsbelijdenis en de mogelijkheid" deze overtuiging
metterdaad waar te maken in deze tijd en in deze '
wereld, is huriTë groot Zulke mensen zijn er meer
dan je misschien vermpedt Ds Burger vertelt deze
en volgende week. in,,deze rubriek iets over een
poging deze kloof tussen leer en leven te over-
bruggen, \

waarom ik de kerk verliet
Ds A. Burger, Bergum (Fr.)

I_n het leven van vele mensen van onze tijd zullen telkens
de ogenblikken komen, dat de situatie waarin wij ver-
keren hen ondragelijk benauwt. Deze benauwenis bracht
mij, als predikant in de Hervormde Kerk, anderhalf'jaar
geleden ertoe de kerk te verlaten. Mijn vragen waren
geen andere dan die van vele anderen: „Waar rolt deze
wereld heen? Waar is de kracht van het Christendom dat
tooh in deze chaos een eigen weg zou'moeten wijzen? Zijn
niet de kerken smakeloos geworden zout? Worden z,e niet
meegezogen in de heilloze wereldgeest van zelfzucht en
zelfhandhaving door geweld?

Kan 4»t ook anders, wanneer in de kerken zo .bitter.
-• "weinig gevonden wordt van broederliefde en verai}twopr-

delijkheid voor elkander?" -
De directe aanleiding om mijn'ambt neer te leggen was,

dat wy in contact kwamen met een beweging, die het
christendom radicaal wil uitleven. De beschrijving dié wij
.van, deze beweging lazen, pakte ons zo, dat wij met ons
gezin naar Engeland zijn gereisd om daar, 't zij voorgoed,
't zij voor een tijd, het leven en werken van deze mensen
te delen. . : • . . ' . . „

Ik zou er jullie graag iets over willen vertellen. Op een
landgoed van ongeveer 200 H.A., in de heuvels van mldden-
Engéland, is één der tachtig genieenten van de Hut$eriaansé
broeders gevestigd. Deze Broederschap stamt uit-"de~Her-
vormiflgstijd. Zij heeft haar bestaan de eeuwen door onder
Vervolgingen (de laatste onder het Hitler-regime in Duits-
land) weten te handhaven en beleeft nu een gestage groei
in :Noord- en Zuïd-Amerika.

•De Broederschap-leeft uït de gedachte, dat de kerk van
Christus in een radicale tegenstelling staat-tot de wereld-

feest. Deze antithese-gedachte is echter een volkomen an-
ere, dan die wij vinden onder Christenen in Nederland-

Het gaat'hier niet om de handhaving van een zuivere leer,
terwijl het léven toch eigenlijk volkomen verwereldlijkt is.
Het ,gaat hen er om, op grond van de boodschap van het.

.Evangelie te leven iri totale gehoorzaamheid aan Christus.
Twee bijbelgecLeelt£n geven hierbij dé richting aan: de be-
schrijving, van het leven der eerste Christenen in de Han-
delingen, en de Bergrede. •

Het leven in de Broederschap was voor ons een open-
baring. Hier leven een. Meine 200 mensen, gezinnen niet

• kinderen, en vrijgezellen, in gemeenschap vaij goederen,
Sis één grote familie. De mannen vinden hun werk In Iand->
bouw, veeteelt, tuinbouw, in de machinewerkplaat», d*
bouwploeg, de schbenmakerij of in administratief werk. De

4 A vrouwen verzorgen de kinderafdelingen en werken in de
10 keuken, de wasserij en de naaikamer. Da kinderen vormen

in hun afdelingen een eigen gemeenschap je. Opvoeding tot
gemeenschap en alzijdige vorming staan voorop en maken
het schoolleven tot een vreugde.

Hoewel er deskundigen zijn op alle gebied, berust de
algemene leiding by de gèmeentevergadering. Besluiten
worden niet genomen dari met algehele'overeenstemming,,
waarbij, men zich geleid weet door Gods Geest. • • ' " . '

tUTTPnüTTÜTlTUlZ ondw Tedac"e vm
JrjUbJJJlUjJniIjri Mevr. J..BMS-T; Dfjk;

Als je er even over nadenkt zul- je begrijpen, dat veel van
onze problemen hier eert:oplossing vinden. Er heerst een',
waarachtig broederlijke geest.. Men oordeelt elkander niet,
al zegt .men elkander zo nodig de waarheid. Alle geschillen •
worden in de-kortst, mogelijke tijd uitgepraat. en g^liqüi-
deerd. De arbeid is.voor ieder een vreugde en een dienen.
Men! werkt liaar vermogen, maar er is geeii verschil in be-'-
loning. De levensvoering is voor allen gelijk. Klassen be-
staan er niet. Men noemt.elkander bij de voornaam. f - . " 1

l' r Het zal'wel duidelijk zijn, dat de Broederschap, anti-
ImtffTafi^cB.:T£'Belangrijker is~echtër, daï menr hier een
f g^sf*vffiarViaïï'"lechte zachtmoedigheid.

Is er- niet" het gevaar, dat men er zich in zelfgenoegzame
knusheid van de wereld afsluit? Ja, dit gevaar is zeer groot.
Men is zich dit terdege bewust. Men-wil dit ook met alle
kracht bestrijden. Want men wil een teken zijn van het
koninkrijk Gods, in de wereld. Daarom houdt men zich aan
de gemeenschappelijke maaltijd intens bezig met alles wat
er in de wereld gebeurt. Daarom ook is er een voortdurende
propaganda in woord en -geschrift, die voortkomt uit het.
besef, een universele boodschap te moeten uitdragen. En
meii is blij met iedere gast, die voor korter of langer tijd
hun leven deelt. Toch valt men de gasten niet lastig met
vrom%praatjes. Het levensvporbeeld moet-het doen. '.'

Een jaar lang'hebbén wij dit leveh meegeleefd. Toen zijn
•\ve 'teruggekeerd en^ heb ik mijn ambt in de kerk weer.
opgenomen. Je zult vragen: „Waarom, als dit leven Zo
ideaal is?" In het volgend, nummer wil ik proberen een
antwoord hierop te geven. •

Adres van de Broederschap;
Society of Brothers. Bromdonfarm, Burwarton, Salop.

Engeland. ' • , , • •



VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
A/5 no 651 '51 Dienstw.
Betreft: Ds A. Burger te Bergum (Fr)

In "Vrije Geluiden", weekblad van de Vrijzinnig Protes-
tantse Eadio Omroep, d.d. 10-3-51 komt van de hand van
Ds. A. BTJBGEB, predikant te Bergum (Fr) een arti^kel voor
omder de titel "Waarom ik de kerk verliet", terwijl in het
daarop volgend nummer van dat weekblad een tweede aanslui-
tend arti^fcel voorkomt onder het opschrift "Waarom ik in
de kerk terugkeerde".

In bedoelde, bij dit rapport overgelegde artikelen,
wekt Ds Burger, na omschrijving van een in Engeland be-
staande godsdienstige beweging, de z.g. Hutteriaanae
Broeders, en we_lke beweging .eea^anti-militairistiaoh
karakter draagt, de jongeren öp~toTTTïiT Drü'S-öBTittet 'do-—.
oude vormen in de kerk en tot deelname aan de vernieuwing
in de kerk in de geest van broederschap, zoals deze door
de Hutteriaanse broederschap wordt nagestreefd.

In verband met de voorkomende antecedenten-onderzoeken
betreffende hen, die zich beroepen op de Dienstweigerings-
wet 1923, wordt op het bestaan van voornoemde beweging,
^elke waarschijnlijk ook hier te lande aanhangers heeft,
de aandacht~gevestigd.

Blijkens publicatie van Ds Burgert is het adres dier
"beweging: Society of Brothers, Bromdonfarm, Burwarton»
Salop., Eng§XaWT^""w'̂ °^^^ .•**=-?*.—,- „«.
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