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Verbinding: f·,o.12 
'Doss.37/56 

V �RTROUWELIJK 
25 October 1951. 

011derwe1·p: Openbare vergadering :Principiële Dienst- en A.rbeidsweigering. 
Datum ontvangst bericht: 22 vctober 19.51. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering b0richt: betrom. baar 
Tevens bericht gèzonden aan:--
liedewerk,:mde intïtanties :--
Ondernomen actie:---

Op Zondag 21 october 1951 te 19.45 uur hield het 

• 
-, 

V
Stev.nfonds voor �rincipiele Dienst- en Arbeidsv.eigerin& 
aI'deling Den Haag, �en propaganda-avond in de grote zaal
van ".Amicitia'' aan het ,esteinde no.15 te 's-Gravenhage.

Aan�ezi6 circa 300 personen. 

• 

Stemming opgewekt. 
In de zaal, die versierd was m&t dennegroen en bloe

men, waren enige sp:reu.ken aangebracht als: "'Een arbeidend 
volk 1,,;erkt niet voor het mili tairisme 11, 11Geen man en geen 
cent 11

• 

De Vv1·gadering werd geopend door: 
'I. 

,11 Dirk VAlr KCERT, geboren te 's-Gravenllage 16 Maart 
q. 1904, behanger, \JOnende Jan de Baenstraat no.128 te 

's-Gravenhage, uie in het kol't het doel van dezl;,;l vergade
ring uiteenzette, n.l. de versteviging van ht.t propagan
dafonds voor principi�le dienstweigering • 

.i.�a -,nu KOt::RT sprak Gé �. ABRINK, verdere gegevens be
k.:;nd, zijn propagandarede uit. Als onderwerp had hij: 
"Heeft persoonlijke dienstweigering nog v1aarde 11 • 

Spreker meuoreerde, dat het aangekondigde onderwerp
niet dcor hem zelÏ was uitgekozen, naar dat dit een ver
zoek was geweest van de afdeling 's-Gravenhage • 

11 :..en moet dienstweig1:-ren niet meer beschouwen aoals 
men 25 jaar geleden deed. �oen was vrijv;el de gehele so
cialistische wereld voor ontwapening en tegen oorlog. De 
mdnsen, die ec�ter toen met qen gebroken gewe�rtje liepen,
zijn nu reg1:.t:rders van ons land en de voorstanders van 
die krankzinni6e/i bewapeningsv-.edloop, welke we heden ten 
dage kunnen aanschouwen. De dienstweigeraars zijn dus 
teruggevallen tot een kleine groep mannen. xoch hoeft het
heden nog ziu. om dienst te weigeren. Indien er geen 
dienstweigeraars waren, zouden de regeerders van ons 
land denken, dat een ieder met hun oorlogspolitiek accoord
gaat. Hu weten w�=ta:a zij, dat dit niet zo is en moeten 
zij met deze mensen rekening houden. Onze taak is te ·ner
ken voor de uitbreiding van deze groep. Dit kunnen �e 
doen door onze beginselen uit te dragen in ons gezin en
in onze omgeving. Verder moeten wij de dienstweigeraar
met v.oord en daad ter zijde staan. üns propagandafonds
modt dus financieel krach tig zijn." Jet de opwekking om 
dit fonds te steunen zoveel als in het vermogen is, be
sloot spreker zijn rede • 
.1.,a de pauze werd door de toneelgroep nLibertas" het to
neelspel 110orlogsgeheimen 11 opgevoerd. Hi8raan werkten 
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' \I mede de vol6ende personen:

- / 
Lou.is G·erardus VA!î n-:.;:� HEUVl!JL, g1:; boren te Leiden 6

Moveuber 1924, electricien, v:cnend e .,lewtonstraat no. 293
te 's-G-ravt:1nhage, 

-1
1 
v 1�elena Anna . aria VAN KUILE:trnUttG, geboi·en te 's-Gra-

venhage 16 �ugustus 1928, echtgenotê van L.G. VAJ:T D8N mm-
: Vt;;L, 

.._ 'f-. l \ V lrre5orius Adolf 1Tl!iRHOOG, geboren te 's-Gravenhage 10 
r/ ) l1Jaart 1913, constructieschilde1·, v1onende Eakhuizenstraat 

a. rt· , , 
1 no.16 te 's-G-ravellhage, 

V • ,r,V:-t 1/ CiFistina Agatha VA�T KOEtlT, gebor en te 's-r·ravenhage 
. t y· 6 I'ebruari 1935, wonende Jan de Baenstraat nÇ>.128 te 
,- ,,_ [,.� 's-Gravenhage, 

f. •• �I .,/.. Il .Pieter Johan '.reunis KO.:.K, geboren te Gorinchèm 6 
-"'"",. p ,r,JJ J!'ebrua1.'i 1911, broodbezorger, v,onende OranjeplJin no.3 te 

��·· 's-Jravenhabe en diens echtgenote: 
'j... I � Orselina VAN KOERT, geboren iB 's-G:ravenhage 17 Janua-

ri 190b, 
)(. I liarlbt:rtus Henricus VA17 D&N HEUVEL, geboren te I s-Her-

V togenbosch 5 September 1599, fabrikant, 111ontP'1de Van Bassen
straat no.26 te 's-GravBnhage en zijn zoon: - / V Thomas Lu,i1bt::1rtus V.AiJ. i)l<.:î HEUVEL, e,eboren te Leid·an 
22 Augustus 1932, eveneens \,onende lan Bassen straat no. 26
te I s-G1·aven.1ag8. 

l.a de opvoering van h t toneelspel i.'ierd è0ll tombola 
gehouden, ·.rnarna om plm. 12. 30 uur de vergadering door ge
noemde VAN K�uriT werd Gesloten • 

. det zangkoor 11 Li b,_rtas II onder lei ling van Jozua VAH 
L�EUfl1:lU

1 
geboren 11 Septelliber 1896 te .. '{otterdam: verleende 

zijn medewerkin6• (einde) 
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Tevens bericht gezonden aan:--
:.:edewerkende instanties:---
OndernoTien ac�ie:---

• 

• 

Cp za,:;erdag, 2 3apte ber 1950, aanvan; 19.30 uui·, werd
door het 11 /1.nti -:dli taristisch Co!.il.i té voor PrincipH!le 
Dit:!nst- en 7�rbeids,1oigerine,

11 een propaganua-avond gehouden 
in he·t gebouw II Amicitia II te 's-G.ravenha6e. 

Aam1ezit:, v;aren plm. 250 pe1·sonen. In de zaal waren ver
schillende affiches aangebracht me" het opscJ ift: 11 !:Teder
lands volk, ontwapen U". 

Oms ureeks 19. 4:i uui· v:er·d de bijeer!Äoms,:; geopend door 
de voorzitter va� �enoerad comité, �enaamd: 

Gerri� Jan rrm BRUL.1, 0ai.Jorei1. 1ie .1..eiden 28 Lei l8'/S, 
wonende }loe:t'kade 409 te 's-u0ravenhage. 

In zijn openin6swoorà dealde hij mede, dat deze avond 
me� een tweeledig doe'.J. was t>eorganiseerd en wel ten eerste 
vvox propagan<ia van heï; Comité en ten tweede ter verster
king var ae kas voor princl.LJiële dienst- en arbeidsweige-
raars. 

Daarna zong n.et socia.Listisch gemengd koor 11 Libe.rtas 11

onder leiding van Jos van L1::euwen een drietal liederen. 
Daarop werd het �oord verleend aan de spreker van deze 
avond, genaamd: 

A.àrianv_s Jacobus BOfo., geboren 'te ... {otterdam 7 J\J..li 1895, 
wonende Scheppin5straat 44 · e Den I:aag •. 

11l7a de tweede v:ereldoo:rlo6 hebben dt::1 regeri11t:;e11 van 
diverse landen aan de arbeidende klasse beloofd, uat �r nu 
een tijd van langdurige vrad� was aan�ebroken. De landen 
zouden zich ontwappnen, doch het tehendeel is gebleken. 
Lien bereidt zich thans 1,eeds voor op een d erde wereldoorlog. 
Rusland, t:Jngeland, ]1rankrijk, �erika en üel.aa:?5 ook :pns 
land zij·n tot de tanden bewapend. In Korea is de hel reeds 
losgeba.rs3ïen. 

Blijkens de foto's uit Amerika n0men de moeders en 
verloofden alaaar afscheid van hun jongens om hen nimmer 
van k.orea terug te zien lceren. Deze oorlog v;0rdt niet ge
voerd omdat de arbeidende klassen van diverse landen vijan
den van Blk,:;ar zijn, doch op bevel van de oorlo6smisdadi
gers en �apen1abrikanten. 

De pers en radio staan nu �en dieLste va� de oorlog
ophi tse1.'S o.m het volk op een nieuwe oorlog voor te bereiden. 
Ook onze regerint;;, heeft de euve..1.e ll.oed gehad om een oorlogs 
bodem i1aar Korea te zenden en vrijwilligers te ronselen. 
De kapi�alisten hebben hun geld reeds in andere veilige 
landen belegd om straks een veilig heenkomen te zoeken. 

-De-
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�e arbeidende klassen worden neer opgeofferd ter wille van 
het grootkapitaal, dat bui ten schei; bliji t . ..;r zal ecl. .. ter 
een andere ti .i u. keuen. __ et aantal lc:!den va.w. het Anti-h.ili
taristisch Com.1 lié voor principH!le dianst- en a:r'.)e11swei6e
ring is te geri ... 1g in aantal om nu de oorlo6 te voorkomen, 
maar door de oorlogen zal di� comitê groeien en bloeien tot 
�eil van de arbeiacnda klasse". 

Spreker waarscnuwde bovenal voor de wolven in schaaps
kJ.eren, naru.1:Jlijk de coID.Lluniste.n die met hun propaganda voor 
de vredesoproep van Jtockholm de grootste huichelaars zijn. 

11 In -·tusland worden de nieuwe .Legers onder d wang ge
vormd voor een alles overheerse, de agressie en alleen-haer
sc.a.appij. Jiusland en haal' satelietstaten zijn ;.:;en iroot wa
penarsenaal. iij zijn de (TOOliSte vijanden vaL or ... s comité". 

Tenslo'tt"' wekte sprejer de aaJJ.ïvezigen op 011 propaganda 
te maken voor d� doelstellingen van het comité. 

Daarna declameerde �lie S�SSEL�AR (verdere personalia 
onbeict:nd) een "G\1eetal gedichlien van J:enriëtte Roland Rols-i;. 

Door de ton�elgroep 11 Li oer·tas II wero. een anti-mili taris
tisch drama in 4 bedrijven, getiteld 11 Jen vijand des Volks 11 , 

opgevoerd • 
. !'la afloop van het toneelstuk werd een bal gegeven, dat 

tot 2 mu· duurde. 
1ijdens de pauze werd er gecolpor�eerd met het week

,µplad "De Vrije Socialist". (einde) 

f 
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Ondergetekende(n) kan (kunnen) fen volle accoord gaan 

met het streven van- het ,HAAGS COMITÉ VOOR 
PRINCIPIELE DIENS� EN ARBEIDSWEIGERING 
en zal (zullen) deelnemen aan de in Den Haag te houden 

OPRTCHTINGSVERG1\,DERING van een LANDE, 
LIJK V�RB1\ND 

. Naar}····························· 
Gro� ............................. . 

Woonplaats 

Een van beiden invullen, overige doorschrappen. V 001• 

groepen adres van de Secretaris. Omgaand opzenden a.h. 

HAAGS COMITÉ 

\ . .

Secretariaat : Otanjeplein 3 II .
Den Haag 
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1. nderv.e1.·p: t,u �i ili tnris ti�,ch ..:orii 1,é
Latu.m ontvm!gsï; b ·"·10 ,t,:---

Be trcuwbaar"'eid bel' ic:. lic.ever: )ct1·ou.ï, baar 
láarde11ing bericlYb: betrouv.bnur 
�evens bericrt bezonlen aan:--
.,edewe1·kencle inst'"!Dties: --
Cncler·nomen actie: ---

Vol_ens e en bericht in de 11 Vrije Socialist", orgaan 
va� de Vrije docialisten in �ederlnrd (V.J.7.) van 24 e
cJ�b � 1949 is het secre1,ariaat van het Anti T ':itaristisch 
Corrii;é dVectigd ten huize van: 

___. - \ Fiett:t' VR-i8GOJ?, &ebo ... ·c11 t'3 's-Gr::.ve?'lha"-e 1 ,�pril lb97, 
van be.toep ba:::1;;:e1·-b1·ood b,1 zorger·, ,.rnnende "1 an Gs·tadestraat 
5�� te 's-�ravenhage. 

\"..,� Trroeeop is L,er.uv.d met: 
-- '-' t.i.gatha 'Jo1'nelia 1T A3 �O�R�1

, gebol'en te 's-�1·aven.ra.;e 
,(,1.(1-, ' ! urna..1•i 18�6, ·..'Ofüd'!.�<:i aan l:e1,üel1.de adres. (einde) 
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Uit de Beweging
DEN HAAG. - liet Secretariaat van het Anti�Mil.

;ornlté is voortaan: Van Ostadestraat 558.
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0p 12-10-49 vrerd te .,.-{-a.am een besl.ledenverg.gehouden 
van de S-t;ichti.11.!': "Futurum" 

Rotteràam,t>'ekenà, z-eg! in totaal voor :f .20.- aan àienst-
weigeringsbonnetjes i11 "Odeon" te hebben verkocht.

Na nog een onbelangrijke diseussie wordt een 
pauze gehouden, waarin Huijser, Roelof, geb:22-12-14 te 
Rotterdam,bekend, voor muziek zorgt. 

Hui aer,J.H., voornoemd, zegt, dat het uit de 
bespr- eking nu we duidelijk is geworden dat deze winter
moet worden doorgegaan met äe discussie-avonden. Deze 
zullen gehouden worden ten huize van l3lom,J.H.,voornoemd, 
en met de gemaakte opmerkingen wat de onderwerpen betreft 
zal rekening gehouden worden. Toch zal onze grootste 
strijd gericht moeten WEDBl!l. zijn tegen de oorlog en de 
Kerk, aldus spr., em bovendien tegen de staat. Spr. wekt 
op tot het maken van propaganda en vestigt voorts de 
aandacht op de inzamelingen ten bate der dienstweige�aara. 

Bij de rondvraag merktp Baris,J�,voornoemd, 
op dat hem in Den Haag gebleken is, da'fi de geruchten 
omtrent de verbreking van hot contact tussen het plaatse
lijk Dienstweigeraars-oomit� en het Landelijk comité 
gelukkig op onwaarheid berust on. Er is veel gekletst, 
aldus spr., en Rtjnders, Gerhard, geb:21-7-76 te .Amsterdam, 
heeft er in zijn rede op gewezen dat al deze�dd�gen de 
actie slechts kunnen schaden . 

Hûijser
2
J.H., voornoemd, verwijt Baris,J. dat 

hij te loslippig is en niet alles vmt hij te hooi en te 
gras hoort moet overbrieven.(Ook van de zij<le van de 
Vrije Socialisten v,erd hem door de Jon,S, Teunis, �geboren 
29-1-83 te Kralingen, in dit veröand reeds äe 'W.'acht 
aangezegd.) 

Damme;i,J.W.J. sluit te 22.45 uur de bijeen
komst na al!e sprekers te hebben bedankt. ---EINDE-------

Aan B.V.D. 
UITTREKSEL 

Uit : OD l2�L 
At.no.: 721 '73 
-v·- . 0.0 1281
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Onderwerp: Haags Anti-Iuili taristisch Comité 
Datum ontvangst be1•icht :---
Betrouwbaarheid berichtgever:---
Waardering bericht:---
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernoraen actie:---

I-
V ,. 

5 CT. 1949 

e 

O:p Zondag, 2 October 1949, werd in "f.unici tia 11, riesteinde 
Den Haag, een propaganda-avond gehouden van het Haags Anti
hlilitaristisch Comité. 

Secretariaat: Fagelstraat 39 te 's-Gravenhage. 
Na een kort openingswoord van de voorzitter werden 

/-'le socialistische liederen door het zangkoor "Libertas" 
� tleiding van Jos VAM LEEUWEN ten gehore gebracht. 

Vervolgens verkreeg: 
'll'I Ge�hard RIJNDERS, geboren te Amsterdam 21 Juli 1876, 
r wonende te Heemstede, het woord. 

Hij betoogde, dat de toestand in het politieke leven 
steeds spannender wordt en dat doelbewust op oorlog aange·
stuurd wordt. De spanning is nu nog groter geworden, nu 
TRUMAJ.IT in Amerika heeft gemerkt, dat STALIN ook een atoom
bom hedft. hlen is wel overtuigd, dat, als eenmaal deze bom
men zouden worden gebruikt, het leven geen waarde meer beeft 
en alies op aarde vernietigd zal worden. Daarom dringt me.1 
nu aan op een verbod om atoombommen in een oorlog te gebrui
ken en zodoende speelt men de anti-militaristen in de kaart. 
Ons streven gaat echter verder dan e en verbod om b epaalde 
wapens te gebruiken. Om aan de ellende van de oorlog een 

-einde te maken moet er een eind gemaalct warden aan het mili
tarisme en dat kan alleen als wij, dat is het vo lk, eensge
zind weigeren militaire dienst te verrichten. Om zover te
komen moet nog veel gestreden worden. Er zulien grote weer
standen moeten worden overwonnen. De houding van de mensen
wordt bepaald door gedragslijnen en men is hier als het ware
door gedwongen om bepaalde verankerde begrippen te aanvaar
den. Zo is het begrip 11Vaderland 11 voor velen iets waar ze
het leven voor wilLen geven, doch in feite is dit begrip
dwaasheid. Grenzen zijn getrokken door toevallige omstandig
heden en kunnen elk ogenblik gecorrigeerd worden.

De godsdienst belemmert ook de verbreiding van onze be-
grippen. / 

Niettemin zullen we onze strijd voorzetten en anderen 
doordringen van de noodzaak de militaire dienst te weigeren. 
We moeten hen, die reeds dienst weigerden in elk opzicht 
steunen. 

De aanwezi�en (circa 400 personen, onder wie een groot 
aantal jongeren) betoonden hun instemming. 

Aan deze avond werd verder belangeloos medegewerkt door. 
1� J.BAISELY (gegevens onbekend) tenor;
j.J Aly SESSELAAR (gegevens onbekend) declamatie;
1• 1�1evr.L.v.d.VELD'EN-OOSTVE'EN (gegevens onbekend) sopraan;
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,, ll.VERLIND'EN (gegevens onbekend) bariton • 
, Door de toneelgroep "Libertas 11 werd een oorlogsdrama

in één bedrijf gespeeld, gèti teld "Verraad 11• Dit verraad 
wordt gepleegd door een jonge Franse vrouw, v1ier man aan h3 t 
front is, tijdens een oorlog tussen Duitsland en Frsnkrijk. 
Deze vrouw verbergt een Duits soldaat, die zwaar gewond een 
toevlucht in haar huis zoekt en dan blijkt een jeugdvriend 
te zijn, die haar eenmaal het leven he�ft gered. De spion 
wordt in het huis gevonden en zij� wordt standrechtelijk ter 
dood gebracht. Dit alLes speelt zich af op een Kerstmorgen 
en in de verte lüinken kerstliederen. 

àan het eind van de vergadering was er een tombola met 
fraaie prijzen, w aarna de bijeenkomst te 24.00 uur gesl oten 

'kferd. (einde)

� 
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Prijs f. 1.- (Sted. bel. in!)"' 
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HAAGS COM ITÉ TOT S-TEUN 

AA N ·D I ENSTWEIGERAA R S  

BEWIJS VAN TOEGANG 
TOT DE 

PROPAGANDA AVOND 

OP MAANDAG 4 OCTOBER 1948 

IN D E  GROTE ZAAL VAN AM ICITIA 

WESTEINDE 15 

Medewerking verlenen : 

Vrij Soc. Zangkoor "Libertas" 
Dir. Jos v. Leeuwen 

DEN HAAG 

IJ·, 

AntiMill. Toneelgroep "Libertas· 
Regisseur A.v. d. Heuvel 

Zaal open 7 .30 uur 

Aanvang 8 uur 

f1 ·� 

.. 

Muzikale medewerking door 
1 ,Animato" 

Sprefaers: 

De baten komen geheel ten 
goede aan het 
Dienstweigeraarsfonds. 

A. Bom en Al. Jongkind 

Na afloop wordt het batig saldo direct overgedragen aan de Secr. 
van het D. W. F. 

\, 



J. 

2. 

3. 

Opening. 

Propagandarede A. Bom. 

Zangkoor "Libertas" 

Vrogmmma 

Zij 

offerden 
hun 
vrijheid 
voor 
een 
betere 
samen
leving. 

4. 

1 Lente 

2 Vrede 

e 
Jos v. Leeuwen 

Toneelgroep "Libertas
" 

presenteert U 

De wreede daad van Dokter Bent 

Anti Mill. Toneelspel in 1 bedrijf. Jack Bess 

5. 

6. 

Doel en streven van het steunfonds Dienstw. 
door de Secretaris AL J ongkind 

PAUZE. 

TH. HULSKER Jac. Catsstraat 303 
Behanger - Stoffeerder Beddenmaker 

1-tf!t billijkste adres

voor het Stofferen en lijmen van meubelen 

Leggen van loopers, kleeden en zeilen. 

Bedden opmaken in 1 dag gereed. 

7. Zangkoor "Libertas''

1 Morgenrood Otto de Nobel 

2. Wiegelied . Fr. Roeske 

3. Vrijheid . Arr. Jos v. Leeuwen 

e 
8. Toneelgroep "Libertas" presenteert U

Zij, die nableven 

Anti Oorlogsdrama in een bedrijf door Otto Zeegers. 

Muzikale omlijsting door het ensemble "Animato". 
o.l.v. P. Voormeij

TOMBOLA met fraaie prijzen. 

Anti Millitairisten ! 
Laat Uw schoenen repareren bij : 

GODSCHALK P. J. H. 

Offert 
u 

wat 

om
het
hun
dragelijk
te
maken.

Moderne Schoenmakerij - v. d. Neerstraat 14 
Tel. 336046 - Den Haag 

Keurige afwerking en vlugge bediening. 
25pCt. korting voor Huisgenoten _en Dienstweigeraars.



Met Uw Rokersbon 
naar 

Sigarenmagazijn 

,,De Poort" 

Naaimachines 

te Huur 

ooli per dag 

Naaimachinebeurs 

Withuisstraat 61 Vaillantlaan 406 
l�uime sortering Tel. 391982 

.!__ _____ -+-______ -. 

�ebrs. '\'XJesterbeek 

1?ieten 11'leu.belen 

n?a11den 

Zieke I - Tel. f l l 582

Rookt 

v. d. Heuvel's

fijne 

handwerksigaren 
Pasteurstraat 83 

Fabriek: Fakkstraat 177 

KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS 

J. GEWALD & Zn.
Paul Krugerlaan 204 

Uurwerken 

Goud - Zilver 

I4kr. gouden Verlovingsringen 
met- en zonder inlevering. 

K. VAN LEUSDEN
Gedipl. Rijwielhersteller

Borneostraat 3 9 
Tel. 556178 - Den Haag 

<])e :;;aafa 111et 

100 p�t. f 
serp1ce • 

U brengt daarmede eenheid in onze gelederen en stelt hun in 
staat onze actie te steunen. 

•
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verslag van de l'ropagand8-avond van het daa�·s Comité 
tot steun aan Jienstweii;eraarlS', op i:1aandag, 4 October 1948, 
in de grote zaal ven. "Aaicitia", ïlesteinde 15 8lhier. 

:ruzikale medewerking werd verleend door het Vri j-S oc ia
list isch gemenc:.:;d .coor "Li bertas 11, onder leiding van ::Jir. Jos 
VA..J :üi;;-r.;1Jii'EH en het vmzie,.[;ezelschap 11Aümato 11 , lt?ider :F.VOOR
:'.3]:J. 
� 11a een kort welkomstwoord verkreeg: 

\ Adrianus J�cobus BOL!, ,;eboren ti=, :.otterdan, 7 Juli 1895, 
wonende Schepp111t;straat 44 alhier, het vroord. 

• 

... 

Jij sprak ongeveer 3.ls volgt: 
�e bevolkin� �ordt zoet gehouden met feesten, aoch de 

internRtional� toestand is zo cespannen, r�t het nu misdadig 
is feest te vieren. .rij willen wel feest vier.:in, maar dan 
alleen �ls het 1.:1ili ta ire 2 ppara�t verniet it:d is. '/e weten 
11el, dat we niet vrijLlit onze mening kunnen zeggen, omdat 
we dan in qanra�ing �omen met de arm der wet. � hebben door 
de 2adio veel onzin Gehoord over de afgetreUen Koninein. Al
le vooruitgang in de afgelopen iO iaren werd Aan de iorstin 
toegeschreven, aocr:i na de oorlob van 1914-1918 we:r.-è het volk 
ook sociale gerec�tirhei<l beloofd Pn wat is daar ven t�recht 
gekomen. Na enkele jaren ��aden we een massale werklooshAid. 
:fu wordt de nE..am van ds> Vorstin ,;ebruikiï voor een bedelp2.rtij 
voor de .�ankerbestrijding. :ie grootste kanker is echter '1Pt 
militarisme en daar wordt de naam van de Vo:rstin niet voor 
aangeroepen. 

:Je wereld is thans ve:rdeeld in t·�rne helften. Aan beide 
zijden noemen zij zich democraten. ?fuar in beide democratiën 
�orden de erbeiders uitgebuit. ·� zijn d?nkbatr, dat in ons 
land de dienst 1eiger2ars een schitterend voorbQeld geven. �r 
zijn er thans 1500 •. Op dit ocenblik ·:ordt tot oorlog aan.ge
stookt, I!lP"\r wij ku.nnen zeggen: 11 .,ij hebben daar gr->en deel 
aan 11• =n �ngela'ld worden nu. 100.000 vrijwilligers gevraagd, 
r.1aar de ipinister van Oorlog wordt I:1et menifesten be':oi:;e ld, 
waarin uit�omt, ,at het Jngelse volk g�en oorlog wil. 

ij wakkeren deze dienstwe igeraa1�s aan en we':: -:en de 
,jeugd op aan te treden en te vechten tegen het mili t�risme. 
ook de vrou,en moeten hun plicht doen en in de voorste gele
deren strijden. 

Je tweede spr.eker, A. JOWGI�IND, o iende :noo:rlaan 5 te 
'-1nersfeo:et, zet.i.e i'1 een :.Corte rede hPt doel van het steun
fonos uiteen. 1et is uitsl�itend bedoeld voor principi�le 
aienstweigerqars. �t doel ven de�e prooa�anda-"vond 18 celd 
te ve�zamelen, w�nt ons er. :ost veel. �t �eld wordt be
steed voor l'eisceld, voor de 1-etalin'-' v�n dokters, van kle
din0 en voor studie-m::teriê..al in de àienstwE>igeraarsk2mpen. 

In dit verb·nd "erd de tombola 2anbevoleu, waarvoor lo
ten in de zaal werè.en verkocht. Later ,. 0 rr1 bekend bemaakt, 
eft het bati; s�ldo van deze 2vond f.475.-- bedroeg. 

-:Je Rnti-:ülit�ristis.:-lif> tonP.el T0:''9 1 1.,ibertés 11
, onder 

leidint.-' Vb1 •.• n.·:r ,�.B:Suw�:;:,. Jr., °JHcht tweemaal een toneel
spel (1n �én Dedr1Jf). 

-ret eerste sttl':, �etiteld.. 11 ]e wr0de daad v2n Dokter
fü,n.t 11, betreft de oorlogsinvaliden. De wrede daad van Dokter 
3ent bestaat daarin, dat hij aan een moeder, het in de oor
log deerlijk verminkto lichaam van hanr zoon, die in een �os
pitaal �ordt verplee�d, laat zi�n, tegen het uitdrukkelijk 
verbod van de geneesheer-directerr in, opdgt de wer�ld de

-waarheid-
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waarheid leert �ennen en daaron het militarisme.zal �illen 
uitbannen. 

·�t tweede st�k, een anti-oorlogsdrame, is cetiteld:
1• Zi , r' ie nableven 11• 'Iet betreft de vi:irwanten van s old"iten, 
die in an€;stige spennin[., achte1"blijven. Tenslotte '-ceren t·; ee 
:!1.ilitair.an in de familie-'.ning ter11g, doch zij zijn inv2line. 
:Ji t !'].ieuws vterà voor� :f asnr;ekondigd èioor een pastoor, die een 
ze�r zieli--e f'i,ru..tr slaat. In de volt:1�ndi=> b::ispre':ing wOrl::'1-t
�änti-=îiii li tar isme �epre zen en worc.t 'ie pastoor in ovç;,rw
weginb t;e_;even ooK in het andere t:amp te 'rnmen, want een al
lesbestu.:rend God, ciie de:i·6elijke dingen toelaat, best-:.at 
niet. •et 5eheel eindigt met het zin r·<=>n v"n de 11 .l.nternatio
_1ale 11 , \11fü:lI'<'ial1 de J?c:s+oo:r 11it volle ":Jorst .1eedoet. 

Voor de spelenë.en rnrë! langdu.rie:; ..;eapplaudisseerd. 

1 
Op deze ·-.vond ware'1, nac1r schatting, 300 personen, meren 

<lee ls tot de middenstend behorend, aanwezig. · ie avond verliep 
zeer ordelijk en ceanimeerd. ·re 0,30 Llu.r mera de bj.jeen'.-;:onst 
5esloten • 

. ,al de achterzijde van het pro,E;ram.ma (zij bijlr-ge I) 
wordt opbeve�t bij de adverteerders te kopen, omd?t daarm�e 

• eeaheid in de gelede·ren ,;ebracht WOJ.'dt e11. h0 n ae [:Ple{!enhPiè!
gegeven wordt de actie te steLtnen.

van de volr;endP person"n J:omt een gdvertentie in dit
p:ro6ramma voor: 
1. · � 11eod ori...s illJLS::G:1, geboren te 's-Gravenhage, 26 Februa
ri l •98, stof:f:'eerder, "'ouende Jacob C2tsstraat 303;
2. Pil ter J -hannes :sndricus �O�SCH.ALK, ceboren te 's-Gra
venha5e, 25 Januari 1907, scboei:1m2ker, wonende Van der _,eer
str8at 14;
3. 8,errit SL00:2, _;eboren te Oud Beijerland, 8 Januari 1�77,
los weruaan, wo1ende 3hgelenbu.rgstraat 158, voorheen wonende
i t ·1u.�sstrsat 61; 

4. Pieter ïilhi:;lm S.:c.:CP2VE, geborente 1 s-Crave:1ilagp, 2 Sep-
ter1ber 1go2, wonende Va illantl2a11 406;

· ,j,,,,t� 5. Gebr. r-:sm..;R3:.:ZK, Zieken 1 (vollegige r,et_;evens onbrelcen);
� 6. 'Jäë'ö1)us /}_;; :ALTI, geboren te �campen, 22 Febru8ri 18P6,

horlo. ema,ker, wonende Pa Lll .xu.5"erl�'Jn 204; 
7. ...�utonius Vf,l:f :JEH HEUVEL, gebor�n te 's- fortogenbosch,
2o '�aart 1B96, · 1onende Pesteu.rstraat 83 en

• 8. -:arinus VATT L3US::r-:H, �eboren te VrP.es·.,ij-::, 8 Januari
1905, rqw1.elhersteller, ,vonende Borneostraat 39, allen te
'S-c r2venhage • 

...'.ij(1ens de pE"ze werd het maandblad voor het daaewerke
lijk anti-militRrisme "De :Jam" vereeocht (zie bi;;laie IH.

verzonden op 6 cctober 1948 
aan: ·>'1 c. V. D? 
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MAANDBLAD VOOR HET DAA DWERKEJ;,IJK A NTI-MILITARISME 
Uitgegeven doo-r de tewerkgestelde gewet-ensbezwaarden tegen de militaire dienst 

Redaktie, Wim J. Simons [hoofdred.], Jan -van Capelle, Cok van Heesch en Henk Lucas [red.-secr.] 

Administratie- en redaktie-adres, Burgem. Wynoldyweg 40b, Frederiksoord [Dr.] 

Rekenschap 
Nu De Dom in een geheel nieuwe 
vorm, in een aanmerkelijk grotere 
oplaaçi dan tot nu ,toe het geval 
was, de wereld ingaat wil de re
daktie bij monden van haar hoofd
redacteur graag rekenschap .geven 
van het beleid dat zij denkt te 
voeren en de motieven die dit be
leid rechtvaardigen. 

Bart de Ligt heeft de ges·chiedenis be ... 
schreven van een groot aantal perso,.. 
nen, die hun werkkracht en vaak hun 

. leven ingezet h'eb'ben in de strijd voor 1 
� de vrede en een gelukkiger mensheid. 

Vrede als daad heeft hij dit werk. dat 
een standaardwerk in twee delen werd, 
genoemd. 
Zonder de pretentie te willen hebben 
gelijk te staan aan de groten uit dit 
werk, willen wij graag de titel van dit 
boek en dit gegeven kiezen als nadere 
aanduiding en leuze voor de -leve1;1s ... 
opvatting van hen die de militaire 
dienst weigerden, van hen die voor 
zich zelf weten. dat er vrede kan ko
men als een ieder zijn leven wil inrich,.. 
ten tot een daadwerkelike vredes
gezindheid. 
Tegenover het.negatieve van het woord 
dienstweigeraar ( een woord dat op 
zichzelf geen bepaald gelukkige vondst 
is, want het voornaamste van ons 
levensinzicht is niet een weigering) 
wordt hier het positieve gesteld van 

•
1 

een daad en •dit is boven alles onze 
wens en ook onze taak om in een 
chaotiese en van idealisme ontdane 
wereld een daad te kunnen steJlen, die 
heenwijst naar een bet�re toekomst. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat er aan 
onze kant veel, ja ontzettend veel falen 
is en steeds weer zal zijn, .maar dit mag 
-en kan ons niet weerhouden voort te 
gaan op de door ons vrijwillig gekozen 
wegen. 
Ons handelen berust op een levens
noodzakelikheid en op een geloof Wij 
weten dat de kritiek ons niet ongemoeid 
laat, omdat wij slechts één norm er,.. 
kennen: de stem van qns geweten;
maar wij kunnen niet anders. 
In de wereld van nu is er voor de 
mensheid alleen m?ar de troosteloze 
aanblik van het verlateJJ.e, van de angst, 

De spdlin!J van de verschillende .irtikelen is 
geheel naar het inzicht der stellers. De redaktie 
wil hierin geen uruformitdt brengen en draagt 
hiervoor geen verantWQording. 

van •het niet begrijpen en van de 
liefdeloosheid. 
Wij hoeven slechts om ons heen te 
zie.n in de ontwrichte wereld vol met 
rassendiscriminatie, met zijn Palestijns 
p�obleem, of liever nog problemen, roet 
een Indonesiese kwestie en roerige 
Balkanstaten. 
Wij hoeven alleen maar te denken aan 
de op de spits gedreven wrijvingen tus
sen de U.S.A.' en de Sowjet ... Unie, aan 
Berlijn in 1948 en aan de 20.000.000 
hongerende kinderen om te weten, dat 
de wereld waarin wij leven ver is v<1n 
het elyseum waarvan zo velen ge ... 
droomd hebben. En achter dit alles de 
geestelijke achtergrond van een modem 
maar verdoemd nihilisme, dat zich aan
dient oll'der allerlei schoonklinkenae 
namen. 
De dichter H. Marsman hee(t,. ruim 10 
jaren geleden in een vlammend Dies 
Irae het te�ort van ónze tijd vastge
steld, ·hoe wij leven in een sombere 
godvergeten tijd, tussen de beesten , 
waaraan wij langzaam ten prooi zullen, 
vallen. En dan is er geen "groots ver ... 
gezicht" nodig om ons ,,op te richten 
uit de dood''. 
"laat één ster, een onaanzienlijk teken 
flonkren boven ,de rampzaligheid 
en opnieuw geloven wij in streken 
voorbij 't moeras van dezen lagen tijd". 
Wij geloven dat dit teken, deze éne 
ster te vinden is in, de liefde, de broe-, 
derschap, de waarheid en de geweld-
loosheid, die in deze wereld moeten 
baanbreken. 
Wij zoeken de weg, 
gaan om te komen 
wereldorde. 

èl.ie wij moeten 
tot een betere 
.... 

Wij zijn dankbaar voor de bescheiden 
taak voor ons hierin, zoals prof. Scher ... 
merhorn in een in Vledder gehouden 
rede ons toesprak, wijzende op onze 
taak als. ver vooruitgeschoven voor� 
posten, pioniers van een nieuw wereld ... 
beeld. 
In De Dom zullen wij trachten uitdruk� 
king te geven aan onze gedachten en 
denkbeelden over de taak van de mens� 
heid zoals wij die zien in de problemen 
van net politieke leven, .in ·de econo,.. 
miese en sociale vraagstukken 
Jonge mensen, die voor zichzelf weJ,.. 
bewust een weg kozen, willen in dit 
blad getuigen van de uitweg die zij 
.zien. Het kan niet altijd ee� even per-. 
soonlik en origineel beschouwen zijn, 
dat wij geven. Wij zullen putten uit 
dat wat groteren dan wij hebben 1::e-

DE PLOEGER 

Ik vraag geen oogst: ik heb geen schuren, 
ik sta in uwen dienst zouder bezit. 
Maar ik ben rijk in dit: 
dat ik den ploeg van uw woord mag besturen, 
en dat gij mij hebt toegewezen 
dit afgelegen land en deze 
hoogc landouwen, waar - als in het uur 
der schafte bij de paarden van mijn wil 
ik leun vermoeid en stil -
de zee mlj zichtbaar is zoover ik tuur. 

Ik vraag maar één ding: kracht 
te dulden dit besef, dat ik geboren ben 
in 't nafaar van een wereld 
en daarin sterven moet. 
Gij weet boe, als de ritselende klacht 
van die voorbije schoonheid mij omdwerelet, 
weemoed mij talmen doet 
tot ik welhaast voor U verloren ben. 

Ik zal de halmen niet meer zien 
noch binden ooit de volle schoven, 

. maar doe mij in den oogst gelooven 
waarvoor ik dien ...... 

Opdat, nog in de laatste voor, , 
Ik weten mag dat mij uw doel ,verkoor. 
te zijn een ernstig ploeger op•de landen 
van een te worden schoonheid; eenzaam tegen 
cl.er eigen liefde dalend avondrood -
die ziet beneden aan den sprong der wegen 
de hoeve van zijn deemoed, en het branden 
der zachte lamp van een gelaten dood. 

A. ROLAND HOLST. 

daeht. Wij durven dit doèn gedachtig 
aan het woord, dat eens een vurig 
idealist zijn generatie ... genoten toeriep: 
,.Liever klimplant dan onkruid. Voor
uit!" 
Hiervan willen wij getuigen, van ons 
geloof in e-en beter.e wereld, onze hoop 
dat er een oplossing is. 
Onze da'ad van dienstweigering is een 
deel van onze geloofsbelijdenis, niet het 
voornaams�e deel, maar het bepaalt 
onze levenshouding wel zodanig, dat 
het inderdaad mede richtinggevend is 

�or de grote lijnen. 
Waarom wij aan ons blad als naam 
De Dom geven? De redactie gaf in het 
eerste nummer dat gestencild verscheen 
reeds de verklaring: Een ieder weet, 
dat het bouwen van een Dom la1;1ger 
duu.tde da.n een mensenleeftijd. Eeuwen 
verliepen vaak voor •het ·bouwwerk 
voltooid was. De ontwerper van zo'n 
monument van menselijk kunnen, ge ... 
tuigen en ·hopen, beleefde slechts de 
ontwikkeling van fantasie tot tekening 
en z�g de verwerkeliking van zijn 
schepping slechts voor een gering deel. 
Die gedacht-e, het niet zien voltooid 
worden van een schepping, die in we
zen uiting van een hoger denken en 
voelen vormde, heeft de redaktie ge
troHen. Ook onze daad zullen wij niet 
bekroond ziep. met een waaraclitige 
vrede, daarvoor is de maatschappelike 
betekenis ervan te klein en te beperkt. 

och vormt elke persoonlike daad voor. 
de vrede een steen in het grote gebouw 
van de samenlevin,g, gegrondvest op 
waarden, die bewust of onbewust in 
elk mens aanwezig zijn, zoals Helmut 
Schilling in Das Friedenspiel beschrijft 

Vervolg -pag 2. rechls bo,•enaao 



Houdt de fakkel brandend *) 
.. bM,ittingen weggeven. w.ant ander�liheb�en ffi! lk spreek hier namens bet Kll'lllp Vledder. Vledder is niet alleen een dorp op d7 Drentsche Heide maar het vertegenwoordigd ook een begrip: '.,Vrede als daad". Want hier leeft en werkt een boven-gewelddadige selectie van de NederJaodsche je1,1gd, die niet beschikbaar is om soldaat te zijn. Wie eenmaal een. hooge1 !deaal nastreeft kan zich niet laten mob�isee,en voor een lagere activiteit. Daarom 1s da?r sprake van een trainigscentrilm voor de striJd voor de vrede. Deze levenshouding .�reo_gt een gebeele veroieuwinA van de persoonl11khe1d omdatl onze, ha.icling tegenover alle m�scben daardoor anders wordt. Het brengt eenheid van persoon l!Jkheid en wereld omV'a;ttende .gC111eenschap. Men spreekt vaak van dienstweigeraars. Wij ,-.tllJen in de eerste plaats dienst aan de emeenschap. Wij willen op hoven_gewelddadigz �ijze het hoofd bieden aan de moeilijkhe�en w,1.ar onze samenleving zlch voor geplaatst zi�t; Bart de Ligt heeft gesproken van "La Parx Créatrice": Een scheppende opbouwe�d� vrede. Velen 11e1over1 nog steeds dat een milita_1r apparaat een noodzakelijke voorwaarde vormt. voor de verdediging van democratische staatsvormen. WIJ wUfen In het zelf be1even en toepassen van de geestelijke waarden van Dem_ocratie haar grondslagen veilig stellen. Wij willen werken voor de wederopbouw In eigen land en de wereld. Wij willen door onze levenshouding toenadering zoeken tot de oostersche volken. Juist bij hen wordt onze daad begrepen en ver• staan. Wij vestigen daarom vandaag oog �ens de aandacht op hun waardige vertegenwoordiger Gandhi. Wij willen de fakkel brandende houden die de geestelijk revolutionairen en ketters alle� tijden door de eeuwen hebben doorgegeven als teeken van bun strijd, zonder wapenen voor vrede en vrijheid. Wij denken a_?n St. Franciscus. die gezegd heeft: .,Laten WIJ onze 

HUISVESTING 

De heer baron Panthaleon van Eck, heeft als burgemeester van Steenwijkerwold, de gemeente waarin de beide burgerdienstkampe.n �ik>broek 
en Lakeweg gelegen zijn, zich tot de 1n�pect1e van de D.U.W. in Overijssel gewend' en haar te kennen gegeven dat de dienstweigeraars �it de genoemde kampen geen aanvragen tot hu1ss vestinçi in de gemeente Steenwijkerwold. behoeven In te dienen, daar deze toch geweige!:.1,. zullen worden. Dat wij dit geval hier signalerw is niet om het feit zonder meer. Verschillende gehuwde te werk gestelden hebben moeite gedaan woonruimte · te vinden in de gemeenten waar de kampen gelegen zijn. Dit om verschi-llende redenen, Veelal omdat het reizen naar de woonplaatsen vaak tijdrovend en kostbaar is, terwijl vaak de psychiese_ g�steldheld van een betreffende vrouw zodamg is, dat het gewenst is dat haar man meer geregeld bij haar is. Hetzelfde geldt eveneens omgekeerd. Het is dus te verklaren dat zo nu en dan in een betreffende gemeente een vergunning voor huisves'Jng wordt aangevraagd. Dat een gemeente voor de tewerkgestelden geen moeite doet om woonruimte te vinden spreekt natuurlik vanzelf. De eigen burgers gaan voor. M�ar dat in gevallen waar men niet tot vordermg van woonruimte als toegestaan door een betreffende wet op de woonruimte voorziening, is overgegaan, lijkt het ons, onjuist dat men, en dan reeds voorhands, buisvestinçi weigert. Dit alles te meer daar verschillende gemeenten , (b.v. te A'.dam door baar afd. mil. zaken) aan militairen de toezegging deed ·gaarne moe!te te doen voor huisvesting van echtgenoten 10 de nabijheid van betreffende kazernes . Hierbij �jj. .aangetekend dat militairen en zgn. d!enstwe.1-geraars onder dezelfde wet vallen. (De bekende wet van 13  Juli 1923 is een bijlage van de dienstplichtwet van 4 Feb. 1922) . Hierbij komt nog dat de genoemde burgemeester a,an één van de tewerkgestèldeo mondeling mededeelde dat hij alles zou doen om een eventuele huisvesting tegen te gaao, en zelfs weigerde in geval er ln zijn gemeente ruimte 

nodi om deze te beve1 gen · wapenen .. gh d 'ddiJ"k verband tusschen beseffen WIJ et w tuk geld en geweld. Dit is . het roo�e J��fs�gsziet'. waarvoor onze generatie zie g . P . ·st Het is tragisch, dat de meeste 1ongens JUi 
rond de leeftijd van twintig jaar . 11:1et tot e.en 
weloverwogen en gerijpte overtwg1ot �omen. 
Weliswaar hebben wij een Aepast� ee.r 1�t u�:.� de strijder voor een ldeaa1, die zich. llld M ar ste geval va.n wapengeweld bedien · a 

1 r wr ons zeer wel bewust van bovena z_10 J . k di hierin! besloten ligt, de geweldige tragie e . b want immers in de middelen, waarvan men zie 
bediend ligt het uiteindelijk doel besloten, dat 
na�estreefd wordt. a WJJ doen daarom een drrogend beSroep t� �
Werk emeenschap van Vereen1gd oc1a t� s 
Euro ! om de bovengewelddaclige weg te kiezer, 
en niet uiteindelijk tot wapen9ewe)d overd.i:gaan. een weg die in de gescl11eden1S zoo 1 . witls 'gevolgd Is en waardoor te.nslobre. zoo wei:nig blijvend verander.à en verrueuwd is gewor 
�daag willen wij vooral in herinn!r:u1g bren

en der persoon van Keir Hardy, de va�er va� 
�e Engelsche Arbeidersbeweging, omdat �J 
meer dan de meesten begrepen heeft, datd e
ware socialistische gedachte van de broe er-
5chap alle menschen alleen. zonder wapenen 
van geweld verwezenlijkt kan worden. 
Uit zijn naam wekken wij allen op om eeuwig 
te striiden qe strijd voor de vrede, 

*) Rede' gehouden door de -.ertegenwoordige1 van de '.Ned. tewerkgestelde dienstweigeraars, Bob van .Hee..ckeren, op de anti-oorlogsdag van de werkgemeer1Schap voor een Verenigd Soc. Europa te. Leersum op 1 Aug. 1948. 

over zou zijn, deze af tel staan aan dienstweigeraars. Wij menen hiertegen protest te mogen aan• tekenen. En wel omdat de burgemeestel' van Steenwijkerwold (als zovele anderen) ,het ree�� van dienstweigering formeel ontkent 0?1da5 hiJ aan hen die een beroep op de dienstwe1ger:i,ngs.: wet deden burgerlijke rechten ontzegt. �erb11 komt nog dat het besluit inzake d� "".oonru1mte� voorziening spreekt van een beshss1ng van B. en W. Uit de opmerkingen van deze burgemeester blijkt een).- bei;luit in principe zonder de noodzakelijke Inmenging van de wethouders om vàn ee,11 u!tlatinçi als ,.Ik zal jullie .zo veel mogelijk tegenwerken" maar te zwijgen. Wij menen dat deze gedragingen en opvattingen ten enen male <5njuist en in ieder geval in strijd met de demokratiese orde zijn, v,oaar� om wij aa,11 bevoegde instanties zeer zeker deze feiten onder ogen zullen brengen. 
..... 

Nog niet te laat 
Wanneer U dit artikel zult hebben gelezen, zult U misschien ei.,en dit blad neerleggen en nadenken over de inhoud en de betekenis ervan of U laat misschien meteen Uw blik over de pagina dwalen, in de hoop een artikel te vinden dat U meer zal interesseren, dat een onderwerp behandelt ·waarover U nog niets In de dag� o'f weekbladen hebt gelezen; een artikel dat nu werkel!jk eens actueel is. Ik kan. mij dit enigszins voorstellen; de gebeurtenissen in Indonesië volgen elkaar zo snel op dat de belangrijkheid ervan U wel eens zal ontgaan, dat U even snel zult heenlezeo over een bericht dat de Republiek opium naar bet buitenland heeft geëxporteerd. als over een amikel dat melding maakt van het feit dat 46 gevangenen van het republikeinse leger tijden� een transport van Bondowoso naar Soerabaja in een trein om !\et leven zijn gekomen. Misschien staat U bier evèn bij stil e.n een woede maakt zich van U meestlr, doch het levens-rad wentelt verder en weldra zullen andere dingen Uw aandacht in beslag nemen. Doch juist hierin ligt het grote gevaar 

Rekenschap (ve,voli: pag. 1 >  
hoe de mensheid in haar martelaars� 
ga�g van zovele eeuwen steeds weer 
bouwende is aan Gods Dom op deze 
aarde. Een Dom werd ge-bouwd en 
voltooid door vele geslachten, ondanks 
wisselende levensopvattingen en om� 
standigheden, steeds in het geloof het 
monument te kunnen voltooien of in 
ieder geval de voltooing te bespoedigen. 
Ook de waarach.tige vrede zal �ns tot 
stand komen, los van de persoanlike 
voorst-elling, die wij ons daarover nu 
maken. 
Het niet willen doden is een van de 
wegen tot die samenleving; een weg 
waarop wij elkaar voor het eerst als 
mens ontmoetten en gezamenlijk verder 
dienen te gaan. 
Zo willen wij bouwers zijn aan de 
Dom van Liefde en Recht op deze 
aarde, hopende iets te kunnen bijdragen 
voor de voltooing. 

WIM J. �IMONS. 

-dat U op den duur, tegen Uw eigen _wü in, &..een stille goedkeuring heaht aan de m1sdaden .... die in Indonesië worden bedreven, -dat U ongewild de massa-moord door Nederlandse mili-tairen op de bevolking :van Zutd-Celebe.s goe�-keurt, evena1s de Nederlandse regen11;9 dit schijnt te doen, omdat zij nog steeds met . de verantwoordelijke personen ter verant�oord1?g heeft geroepen , dat U zich neerlegt _biJ de uitspraak van. de krijgsraad te SoerabaJa �ver het treintransport van Bondowoso, een wtspra�k waarin 13 van de 14 beklaagden, door wier grove nalatigheid 46 Indonesiërs o� hef leven kwamen, werden vrijgesproken, ter�1JI V':�r eeo handgranaataanslag door enige Indooes1ers tt Batavia, waardoor twee Nederlan�ers werd� gedood, over 6 man het .doodvonms werd uit-gesproken. _ . Door deze opsomming van feit�� w1_I 1k het beleid der republikeinse Indones1ers met goedkeuren, ook zij maken vaak catastroph�le fou• ten doch vergeet niet lezers dat het bier een jonge onervaren oostetse staat geldt, die ten koste' van alles streeft naar de verwerkelijking v� haar leus "Merdeka" - .. Vrijheid". Een kind kan zichzelf niet alleen grootbrengen, daarvoor heeft het de hulp nodig van ouders, ein wie het een groot vertrouwen heeft; een jonge staat kan alleen tot ontwikkeling komen, wanneer andere staten haar <laarbij helpen. Deze hulp zal slechts van haar vruchten afwerpe�! wanneer die staten hun eigen belang op ZIJ zullen schuiven en daarvoor in de plaats zullen stellen. de grote diensten die zij �unnen bewijzen. Doch niet àlleen het verleden, ook het heden heeft aangetoond en toont nog s�eeds aa� dat men eerst de belangrijkheid van z1chzeli z1et en dan pas van de ander.. De Nec:lerlandsc staat, die na haar eeuwen lange kokmiale overheersing, zich gesteld zle!I tegenover de j<;mge staat Inèlonesië, verstaat de roeping, om haar de helpende hand in de op.bouw te bieden, niet of wil het niet verstaan, omdat zij alleen oog heef.t voor de eigen belangen. Het vertrouwen dat het Indonesische volk in. haar beeft gesteld, wordt meer en meer 
beschaamd, omdat zij, door het ontbreken van het gezond verstand, het vrijheidsstreve,n steeds weer met geweld de kop tracht in te drukk�n. Voor mij djzen weer de heeldeµ op van Zu1dCelebes; Bondowoso en Batavia, waar de rechten van de mens met de voeten worden vertreden door e�n staat die zelf vijf jaar lang 
door een nationaal-socialistisch regiem vertrapt is. Zij heeft nagelaten lering 'te trekken uit "de onmenselijkheden waartoe een militaire staat kan vervallen, zij beeft niet begrepen hoe groot 

• 

de waarde der Vrijheid is, zij beeft de Waarheid miskend en welke woorden zou ik hierbij beter kunnen aanhalen <dan die, welke Ds. Buskes op 21 Maart in de Nieuwe Kerk tè Amsterdam heeft gesproken: ,.Wanneer er geen eeuwige "Q,aarheid is blijft voor d..e wereld slecnts het geweld over: ,.Toen nam dan Pilatus Jezus en liet hem ileselen ··. De gesel, dat is het bankroet der wereldmacht zonder de  waarheid. De machtsmidde1en van de koning der leugen zijn aards, zo bruitaal als alleen aardse machtsmiddelen zijn kunnen: Pilatus' gesel in Palestina, Hitlers' concentratiekampen in Duitsland, Dimitrof s galg in Bulgarije en Spoor's afgebrande dessa·s op Java, Masarijk's zelfmoord in Tsje� c.bo-Slowakije, in de ,toekomst Truman-'s of Stalin· s atoombom". Voor deze woorden is Ds. Buskes voor de rechtbank gedaag.d do01{ lieden die het felle licht 'der waarheid niet kunnen verdragen, hier� door zich gelljkschakelend met hen aan wier handen het bloed van vele onschuldigen kleeft. Nog is het niet te laat, de weg terug ligt nog open en zal open blijven ligg�n. indien allen die de boodschap der Waarheid wel hebben begrepen, hun stem zullen verheffen . . . . .  . 
JAN VAN CAPELLE. 

Bart de Ligt ( 1 883 - 1 938) 
Het is Juist 10 jaar geleden, dat Bart de Ligt gestorven is. Dat is op zichzelf aanleiding gen� om thans in de Dom zijn oorspronkelijk revolutionaire oproep te doen horen. "Vrede als daad". Dat was de kern van zijn weze.n en de ruggégraat van zijn ,persoonlijk• heid. En voor die idee heeft hij rusteloos gestreden gedurende heel zijn leven. �eeds als theologisch student te Utrecht heeft hij al de aandacht getrokken doo,r zijn geestelijk strijdbare houding. Vooral de latere tijd in Nuenen beeft zijn persoonlijkheid verder gevormd. Hier heeft hij als ongetrouwde dominee, opmerkelijk genoeg juist in de geboorteplaats van Vincent van Gogh, met veel toewijding -gearbeid. En in, de f\lmoerige dagen van de eerste wereldoorlog wijst hij onverschrokken van de kansel in zijn preek: ,.Kom heilige geest" dé' gemob'iliseer<le soldaten op een hoogere plicht. Voorwaar een "Vrededaad", die hem uiteindelijk de, ontzetting uit zijn ambt heeft gekost. 1n deze jaren zijn ook ziin preken ontstaan, die uitgegeven zijn onder de titel: ,.Christen Revolurtionair;'. Daarin vdnden 'wij eok zijn aangrijpende leztog over de bergrede, gehouden voor de Wbodbrokers in Barchem. Benige Jaren daarna verschijnen dan van zijn hand het zoo bijzonder fijngevoelige "Renaissance motief" en "de Wedergeboorte van Maria". Spoedig daarop is hij nabij Genève Çtaan wonen. Het is in die tijd, dat Wj onze beschaving verrijkt heeft met zijn meesterwerk:/ ,.Vrede als daad". Eeo historische optocht wordt als 't ware hier ten toneele ge\/'oerd van die geweldige schare vail voorvechters aller tijden, '.hele gewón� menschen uit alle rangen en stan• den en geloofsgroepeeringen die door eeu boven gewelddadige le-venshouding van liefde en toewijding het uitzicht· op vrede bij millioenen menschen hebben levend gehouden. In 't licht van deze -getuigenssen treedt Bart de Ligt zelf eerbiediçi op de achtergrond. Oodertusschen brandde zijn )even als een toor-t.s en kwam het einde zelfs eerder dan vel"V(acht werd; juist op terugreis naar Genève ten tijde van de Münchenerc�isis. ' Mogen zijn woorden, met zoveel kle_JU gesproken oos blijven ·Wijzen .naar het hoge. ideaal van de daadwerkelijke strijd voor de vrede. 

IN.TERNE ORGA.NISA..TIE 

In kamp Lakeweg is enige weken geleden een wijziging gebracht in het bestaande kampraadsysteem. De vertegenwoordigers der kamers nl. kozen ·uit hun midden twee personen, die te, samen een soort "dagelijks bestuur" vormen. De 2e twee mensen onde�houden het dagelijkse contact met de krunpleiding en verteg'enwoor, digen het kamp bij besprekingen, Zoals die b.v. regelmatig met de inspecteur van de 

Olympische Spelen 1948 

.. 80 m. hurdles: First: Blanker:.-Koen (Holland) ; time 1 1 .2 s., a new Olymplc and Worldrecord!'' ,,Een onvergetelijke ontvangst ite. Amsterdam! Tienduizenden juichten haar toe." Fanny zal de kroningsplechtigheid bijwonen. Fanny kreeg een fiets, een radiotoestel, een japon voor de kro-n!ngsdag . . . . .  . "Fanny naar Australië? Haar man en kinderen kunnen desgewenst meekomen:· Het zijn slechts enkele grepen uit een kort verleden. Nederland had koorts. Kranten vulden kolommen, ja pagina's met nï-euws over onze Fanny. Sport is goed voor de spieren, maar sport kan meer bereiken dan een getraind lichaam. Het kan, een sportkoorts veroorzaken bij mensen, die de fut niet opbrengen om 's morgens de ochtendgymnastiek op de radio te volge,n. Fanny staat niet alleen. Dr. E-u.we deed Nederland schaken op straten en pleinen, stiekum tijden.s de lessen op school en in ' t  koffieuurtje op het werk. En maakte Abe Lenstra verleden jaar geen goede kans als president van deo vrjje Friese republiek, gekozen te worden, zóals een grappenmaker veronderstelde? Ik weet, dat ik nu spot. maar goed spotten is op een sympa• thieke manier iets aan de kaak stellen. Del spelen van l 9i8 liggen achter ons. Het is  niet mijn bedoeling over de  sportieve resultaten uit te wijden. Ooggetuigen hebben bet beter 8edaan, dan ik OOit zou kunnen doen. Nee over de sport van de spelen wil ik het niet hebben, maar over de betekenis van de spelen zelve. In "de Groene" heebt een aardige tekening van Jordaan gestaan, waarin op satyriscbe wijze uitgebeeld was welke moeizame weg de vlam of liever de fakkel, die het Olympische vuur în Londen moest ontsteken, te volgen had n.l. temidden van de heftig vechtende staatslieden. Is dit een tijdsbeeld, dat slechts op onze gene• raties toepasselijk is? Zeker zullen de spelen in de meeste gevallen in rustigere tijden plaats gevonden hebben dan thans het geval is ge� weest. Maai; toch geloof ik, dat men hier slechts spreken kan '<ian verhoudinggewijs rus:;. tigere tijden. Immers toen jn 776 v. Chr. de Olympische spelen bij de Grieken ingevoerd werden kon men niet bepaald sp1·eken van vre� delievende volkeren. Regelmatig vond er éen onderlinge strijd plaats tussen de Dorische eo Iiooiscbe volken. Maar juist de Olympische spelen waarbij de volken op vredige wijze elkaar iJ1 verschillende takken van sport bekampten moet, naast economische. sociale en staatkundige motieven natuurlijk ertoe geleid hebben, dat de volkeren van Groot-Griekenland naar buiten een sterke eenheid vormden. Wpo, der lijk is ' dan ook de harmonie, die de Griekse beschaving heeft gekenmerkt, tussen lichaam · en geest. Daarbij zou het vastgestaan hebben dat deze rijke beschaving zo goed als het ge• hele volk omvatte. Slechts ..:Je slaven zoud�� van de .staat uitgesloten zijn geweest. Welke betekenis mogen 'wij nu hechten aan onze Olympisczhe Spelen? Sport kan inderdaad verbroederen. mits de ,sport beoefend wordt terwille van het genoegen op de allereerste plaats. Is zij evenwel in hoofdzaak gericht op prestatie, dan is niets zo geëigead om de tegenstellingen tussen de volken te verscherpen. Het 

D.U.W. plaats vinden. Zij zijn verantwoording schuldig aan de kampraad, waarmee zij ook wekelitk-s overleg plegen. De ervaring, opgedaan in de laatste weken bevestigt het vermoeden, dat deze werkwijze eenvoudiger en doeltreffender is dan de oude, waarbij immers, als het goed was, de hele liampraad als . ,.contact-commissie" aan alles meedeed. M.i. is er daarom iets voor te zeggen, haar ook in de andere kampen in te voeren. Het aantàl dagelijkse bestuurders - die dan tesamen de eigenlijke contact-commissie vormen - kan daarbij natuurlijk' in grotere kampe,n dan Lak�weg oojt groter zijn dan twee, maar met drie 

zal' heel moeilijk zijn precies 1e definiëren wat een goed sportman is en nog moeilijker het te zijn in een onsportieve tijd, zoals wij thans beleven. Mnder moeilijk is het ealge critische opmerkingen te- maken over de verhoudlng van de prestaties van verschillende uitzonderUjke 
sportmensen tot de beoefening van hun sport :In het ei11en - land. Wanneer Fanny BlankersKoen (het is een recent voorbeeld) in staat is tot bijzcmdere prestaties mogen we dan aannemen, dat de atletblek beoefening în Nederland puik in orde is? Verre van dat. Het i$ aan ingewijden genoegzaam bekend, dat voor atletWek. in Nederland een zeer matige be• Jangstellin11 bestaat. Dit is betreurenswaardig, want deze tak van sport is bij uitstek geschikt voo,r een harmonische lichaamsoO!twikkeUng. Wanneer doorgaans voor Londen 1948 een kleine tweeduizend toeschouwers- een bevredigend aantal was bij atlethiekwedstrijden, kwamen nu tienduizeo<len Par10y huldigen, m.i. slechts ,een uitdrukki11g van een verdervelljk nationalisme en een bewondering voor de prestatie. Dat Fanny zich deze huldiging liet aanleunen, deed zij zoals bekend alleen ter wille van de populariteit van de dOÇ>r haar geliefde sport. Want welk een eminente sportvrouw zij was bleek toen zij op twee nummers met twée zo goed als zekere Olympische titels' ( ver- en hoogspringen) verstek liet gaan, omdat ze van mening -was niet teveel hooi op de vork te kunnen Jaden! Met dit eenvoudige voorbeeld hoop ik enigszins te hebben aangetoond wat een goed sportbeoefenaar is en wat foute waar, de.ring van sportresultaten voor schade aan de sport en het idee ervan kan aanrichten. Zo kregen vier Turkse worstelaars elk een villa van hun regering omdat zij de eer van het land hooggehouden hadden. En werd de Tsjech ZatQpek niet bevorderd tot kapitein omdat hij de 10.000 m. gewonnen had? Al deze feitthi vinden , de tienduizende jubelende landgenoten zonder meer logisch, want zijn zien verband tussen sport en genoegen en. sport en prestatie, waarbij het genoegen in hun ogen pas begint bij het. moment, waarop de prestatie een prestatie wordt! In )936 kon men de Dajt· sers van wild chauvinisme betitelen; de Italianen stonden daarvoor reeds langer t>ekend. Het Engelse publiek heeft thans bewezen eveneens chauvinistisch geïnfecteerd te zijn op sportgebied. Men verlangde van de Engelse spootmensco geen goede sport, maar medailles. Zo zijn dan de Olympische spelen een verlengstuk geworden van het nationalisme en de vraag is gewettigd of ze dit niet altijd zijn geweest. Het zou te ver voeren nog meer aan� dacht aan dit onderwerp te besteden. Zeker is er op deze spelen over bet algemeen fair ge, kampt en zo gezien vervulden ze een culturele functie. Het Olympische vuur kwam uit een land, waar de broedermoord aan de orde van de dag is. Ik betwi] fel of de spelen daar tot een beter begrip voor elkaar geleid hebben. 

COK VAN HEESCH. 

man kunnen toch ook daar wel alle evcotueel aanwezige stromingen vertegenwoordigd zijn. Zou men tot deze wijzigln11 overgaan - en veel veranderingen van principiële aard zàl dit in de practijk niet met zich meebrengen -dan zouden de diverse dagelijkse bestuurders tesamen weer een centrale kampraad kunnen vormen, die ter bebandeling van punten. welke voor alle kampen van belang zijn, niet over" bodig is. Men wordt verzocht, het resultaat van l:Îè'sprekmgen, eventueel verkiezingen, aan de redactie van De Dom bekend te maken, zodat het in· bet volgend nummer kan worden ge_pu• bliceerd. 
ERIK MISPELBLOM BÉYER . .  



MEDEDELINGEN VAN DE D<X:tJMEN• 
TATIEDIENST INZAKE HET DAADWER
KELIKE ANTI-MILITARISME. 

De documentatiedienst imake het daadwcrkelike 
anti-militarisme werd opgerkht in April 1918 
en stelt zich tot doel het verzamelen, rang• 
schikken en verwetken van gegevens betref
fende de praktiese- toepassing vaq het anti
militarisme en de positieve uitingen van een 
produktieve vredesgezindheid. zowel in Neder
land als daar buiten. De dienst staat onder lei
ding van 'Wjm J. Simons en Aletta M. P. Sj, 
mons-van Dam, en is gevestigd Burgm. 
Wynoldyweg 40 b, Frederiksoord. De dienst 
wordt in 

. 
stand gehouden d.�r leden cjie een 

min. contributie betalen van f 2.50 per Jaar. 
Zif ontvangen hiervoor een ex. van de uit
g;i�nde stukken van de doe.dienst en _kunnen 
gratis beschikken over de .gegevens die door 
haar werden verzameld. Wij doen gaarne een 
beroep op alle anti-militaristen om ons werk te 
steunen door aanmelding als lid van de docu
mentatiedienst ( door storting van lidmaat
schapsgelden op postgirorek. 520007 ,t.n.v. W. 
J. Simons met vermelding lidmaatschap 1948
Documentatiedienst). 
Volgens een uitlating van de legerpredikant Ds. 
J. C. Koningsberger sneuvelden tot nu toe ruim.
duizend Ned. soldaten in lndoóesië. 
In de universitei,t van Fribourg {Zwitserland) 
is de Intern. Raad van Christenen en Joden bij
eengekomen om besprekingen te voeren die 
kunnen leiden naar beter 'begrip voor elkanders 
opvattingen, .,opdat zij door het moraalbegrip, 
dat zij allen 11emeen hebben een nieuw tijdperk 
van respect voor elkaar en samenwerking met 

"-clkaar kunnen ingaan". Nederland werd op dit 
congres o.m. vertegenwoordigd door Ir. Kees
Hoeke. 
De zomermaanden stonden dit jaar wel bie
zondet in het teken van hdt internationale 
kontakt waarbij wij vooral denken aan Het 
intern. Juristen congres dat in · s Gravenhage 
bijeenkwam waar in een resolutie er o.a. op 
aan werd gedrongen dat de landen hun onder
linge geschillen steeds meer zullen gaan rege
len op basis van wet en recht in plaats van 
.macht en politiek. Deze resolutie werd ter 
kennis gebracht van de sécr. v. h. Intern. Ge
rechtshof, van de sec. gen. der V.N. en van de 
betrokken ministers van Buitenlandse Zaken. 
In Bealeµberg (Zwitser1and) kwam van 15-22 
Aug. een wereldcongres van The Youth for 
Cbrist movement bjjeen (Ned. werd o.m. ver, 
tegenwoordigd door mej. Corrie ten Boom) waar 

De tweede druk zo juist gereed 1 

Dr. Henr. Roland Holst 
G·an(lhi 

Strijde, voor wanrachtif(heid eo vrede 
Op rraai papier gedrukt. Prijs.[ 4.90 gebonden 

Een boeiende l.evensbesc/irijving van een 
der merkwaardigste en edelste mOJl$On 
Vjln deze tijd. 

Mei een warmte. d.ie verwantschap bewijst. 
gec-rt de schrijCster ons een helder inzicht 
in Ganclhi"s leven en zijn slrijd {oor de 
wnre vrijheid en de ware vrede! 

De hoekbnndel heeft • t. 

UITGEVERIJ PLOEGSMA - A'DAM-C 

Het verslag van het W. R. !.-congres 
door Bob van Heeckeren kon in dit 
nummer niet meer geplaatst worden en 
verschijnl dE>rhal ve in het Okt�ber-nr. 

Abon.-prijs min. f 1.50 per jaa�. 
e Losse nummers 15 cent. 

Dr. Torrey Johnson uit Chicago de oproep 
van de Berlijnse predikanten memoreerde: .. Pre
dikt het onfeilbare woord van God. Omdat 
wij in Duitsland dat verzuimden. kwam bij ons 
dei ineenstorting.'' EUlOpB beeft ge.en do�rs 
nodi" maat God! 
Te ·s Graveland vergaderde het Intern. Signi• 
nsch Gen90tschap in een zomercongrl?s voor 
psycho-linguistiek. 
Te Amsterdam kwamen de Esperanti.sten voor 
een Intern. congres bijeen, waar in Aug. tevens 
het Intern. Congres voor Wijsbegeerte werd 
gehouden waar prof. Kolman o.m. naar vor<ln 
bracht dat elk mens de vrede b�eert en, dat 
alk llWl.sen gelijke rechten hebben. 
In Californië kwam The World Assembly of 
morale Re,Armament (Oxford beweging) bij• 
een, waar de bekende dr. Frank N. D. Buch
man de vergadering opende met een speech 
die een felle aanval is op het materialisme in 
onze dagen en een roep om laelldrachl "Overal 
roeot God mensen om instrumenten in dienst 
va� de Eendracht te zijn. Dit komt niet tot 
stand door conferenties, noch door wetten, 
noch door resoluties en vrome wensen, maar 
door verandering.'" 
Op het congres van de Wereldraad der Kecken 
te A'dam wees de Amerkaanse vertegenwoor
diger mr. John Poster Dulles op de speciale 
verantwoordelikheid van de kerken om de 
wereldvrede te vestigen, terwijl prof. Hromodka ' 
(Praag) de Kerk v;in Christus opriep om de 
naties te pr.ediken dat alleen de weg van ge

.rechtigheid, vergevÎ4g en verlossing een op
lossinçi geeft. Wij geloven dat dil) in over
eenstemming is met de boodschap die The Int.era, 
Fellowship of Reconcilation aan de Wereld, 
raad deed toekomen, waarin zij schrijft: 
"De wereld moet worden gered door de kracht 
en de wijsheid van God in Christus anders zal 
zij vergaan. Als op dit ogenblik de Kerk van 
Christus geen duidelike boodschap heeft voor 
de volken, als zij hen niet leidt naar een groté 
daad van verzoening door geloof in de kracht 
van de HeHige Geest liever dan de wapens van 
het vlees, dan zal een ieder overweldigd worden 
door een weergaloze katastrofe. Onze kerken 
zullen vallen onder het verschrikkelike oordeel� 
van hun gekruisigde en opgestane Heer." 
In Wrodav (Breslau) werd een Cultureel Vre
descongres geopend, waar de Poolse scnrljver 
Swaszkiewicz de vergadering in een openings
rede opriep om middelen te bespreken die voor 
het winnen van de vrede nodig zijn. 
Nederland werd hier o.a. vertegenwoordigd 
door prof. Wertheim, Tbeun de Vries, L. Braat, 
mr. Davids en dr. Hendriks. 

BOEK ttAN DEL 

VAN HETEREN 

ROKIN 44 - AMSTERDAM 

levert U vlot alle wetenschappelijke 

literatuur en belletrie, speciaal op 

pacifist� gebied. 

Corresp.: W. J. Simons, Frederiksoord 

In Fehr. a.s. verschijnt een nieuwe druk van 

ROY WALKER 

SW ARD OF GOLD 

A life of M. K. Gandhi 

Prijs ingenaaid f 5.10 

Ned. Vredesuitgeverij • afd. Boel<l .11mdel 
Burg. Wynoldyweg 40 l, - FrederiT.::.oo«l 

BOEKENPARADE 

H. Rola.od Holst: R-0111am Rolland. 
,A"dam - van Ditmar. 1948. f6.90. 

Mevr. Roland Holst heeft -als biografe haar 
sporen zeer zeker verdiend. Dit behoeft geen 
nader commentaar als wij alleen al denken 
aan hc1ar boeken over Tolstoj, Ro.sa Luxemburg, 
Garibaldi en Gandhi. fü1 nu een biografie over 
de Franse kunstenaar Romaln Rolland. een kun
stenaar die voor a!Ies mens was, een mens 
v:ecntend voor' de vrijheid van de geest tegen 
de donkere machten van chauvinisme, kapita
lisme, fascisme en militarisme. Dit werk van 
Mevr. Roland Holst heeft voor de lezer iets 
biezonders want het is niet een level)sbeschrij� 
ving zonder meer, over een vriend een geest
verwant, neen, meer geeft ze hier, als ze in 
dit boek Romain Rolland beschrijft met het 
oog waarmee zij een gelijkgerichte, evenzeer 
onbegrepen idealist bezien heeft, de kunste
naar Ritsaert Roland Holst, baar man. Daarom 
heeft dit boek aan diepte gewonnen omdat het 
gebaseerd is op een zeer groot begrijpen. Dit 
boek is niet alleen voor hen die lezen willen 
over een groot .schrijver uit de Franse literatuur, 
want RoUand als vertegenwoordiger van het 
heroies vitalisme qua literatuur-richting komt 
prakties niet ter sprake, maar het is een boek 
voor iedereen die belang stelt in een mens, die 
zoals Rolland zelf zegt "altijd op mars was, 
marcherend met de volken en klassen, die een 
baan opende aan de stroom der mensheid'". 

A. L. Constandse.: Dertig jaar Sowjet-politiek. &..
Ultg. Plutarchus (Middenweg 117, Haarlem). ,.,-1917. 
De moderne psychologie heeft ons inzicht ge• 
geven in de gedragingen van de "massa". Het 
is een treurige waarheid dat de moderne mens 
steeds meer "massa"' wordt m'et alle jammerlijke 
eigenschappen daarvan. Dit wordt meer dan 
voldoende geillustreerd in de politieke strijd 
van onze tijd. Zowel het fascisme als het na
tionaal-socialisme, het kapitalisme - in praktijk 
- zowel als het communisme worden gedragen 
door de "massa"'. De vrijdenker Constandse 
geeft hiervan in zijn boelt Dertig jaar Sowjet� 
politiek een beeld, hoe bet communisme in de 
Russiese massa degenereerde tot een. natio-
naal imperialisme. Dit staat niet alleen op re-
kerung van de brede- Jaag van het volk die 
dit mogelik maakte, maar evenz�er is hil!r-
aan de elite schuldi11 die vormgevend optreedt. 
Constandse trach,t in zijn boek objectief te zijn 
en al aanvaardt hij dan het Russiese commu-
nisme niet, hij is niet - als de heren Tas en 
de Kadt - iemand die door fanatieke angt(?) 
gedreven een andere "massa'" opzet tot een 
offe.nsieve i.deologiese strijd ontdaan van de 
gronden der redelîjkheid. Een elite zou in de 

•. eerste plaats moeten bestaan uit opvoeders, 
een massa zou moeten worden tot persoonlijk-
heden. Dit geldt voor ieder land en voor ieder 
stelsel. 
Dertig jaren Sowjet-politiek kunnen ons leren 
dat het nodeloos is hd bolsjewisme te bestrij, 
den, men moet dieper gaan en verder dan de 
Russiese grenzen, men moet het vrijheidsaan
randende absolutisll\e bevecbtel) dat zich nestelt 
binnen de demokratie zelve. 

W. J. S. 

STALIN en GANDHI 

door LOUIS PfSCHER

Een enthousiast ontvnngen boek, dat de 
twee tegenstrijdige wereldprincipes: mnchls• 
honger en nanslenliefde tegenover elkanr 
plaatst en moedige conclusies lrekt voor een 
heilzeme oplossing. - Een boek dnt ieder 
gelezen moet hebben. 

Prijs in cai'tonnenomslng f 3.90 
V erkrij11haar b.!J de hoek1andel 

-Utt11. DE DRIEHOEK • 's. Graveland 
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