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PAR:

JAN. 1951

ACD|

/"van

* .

15 JAN, 1951
Kort verslag van een besloten huishoudelijke

vergadering van het Dienstweigerings-comité" te Rotterdam,
gehouden op 26 December 1950 te 14 uur ten huize van
De Jong. Teunis, geboren 29-1-83 te Kralingen (bekend).

Aanwezig 10 personen.
Bedeaux, Jan, geboren 25-1-1877 te Leerdam (be-

kend), opent de bijeenkomst en heet in het bijzonder wel-
kom Kaper, Siem, wonende te Zaandam en Le MaJitre,Michiel
Nicolaas, geb:9-10-02 te Amsterdam, wonende te Amsterdam.

Spr. zegt dat de leden van het Dienstweigerings-
comité te Rotterdam wel eens precies willen weten hoe het
landelijke fonds tot steun aan dienstweigeraars werkt en
dat daarom deze bijeenkomst belegd is. "Wij in Rotterdam
staan op het standpunt dat iiedereen die militaire dienst
weigert, onverschillig of hij zich wil beroepen op de
wet of al dan niet gelovig is, geholpen moet worden. Als
het maar kan dienen om de Staat te bestrijden, is het ons
goed", aldus spr.

Spr. zegt zelf op het laatste congres van Vrije
Socialisten niet aanwezig t« zijn geweest. De Jong, T.,
voornoemd, heeft evenwel gehoord dat in verband met de
moeilijkheden met de groep 's-öravenhage, het voorstel ter
sprake is gekomen, om, uitgaande van de Vrije Socialis-
tische groepen, een eigen fonds op te richten.

"Ter gele£»nheid van de begrafenis van G.Rijnders
op Westerveld kwam/Van K oer t. D., Sr. uit « s-Gravenhage
het verwijt dat wij) hier in Rotterdam een lichaam stewien,
dat handjeplak speelt met de staat. Des ondanks zouden wij
gaarne op dezelfde voet willen doorwerken, n. 1. geheel
z$fstandig, want wij kunnen geen verplichtingen van het
landelijk fonds op ons nemen, die tegen onze principes
ingaan. Den Haag staat zeker niet sterk Üh haar afwerende
houding, want op mijn uitnodiging deze bijeenkomst bij; te
wonen is niemand verschenen". Spr. hoopt tenslotte volle-
dig te worden ingelicht,, eteneens over hetgeen het fonds
moet betalen aan de advocaat Van Vi ,1k , Jphan Hendrik, geb:
2-6-07 te Amsterdam, wonende te Bennebroek, en over een
vijftal personen die geen steun zouden krijgen.

Kaper ,S« «voornoemd, zegt dat het dienstweigerings-
comité al spoedig na de bevrijding werd opgericht. Mensen
van verschillende richting kwamen n.l. om inlichtingen
in verband met het dienstweigeren. Vooral Le Majtre,
voornoemd, die achter zijjn winkel eau kamertje heeft om
zulke soort zaken vertrouwelijk te kunnen behandelen,
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had het er druk mee. Al spoedig werd het noodzakelijk
velschillende dienstweigeraars financieel te steunen.
Er is toen een commissie van toezicht "benoemd, die bij
elk geval beoordeelde of betrokkene voor steun in aanmer-
king kan komen of niet. Nog weer later is er een noodfonds
bij gekomen. Er zijn dus eigenlijk twee fondsen onder één
beheer, n.l. steunfonds en een noodfonds. Het steunfonds
diemb voor radicaal-pacifisten en Vrije Socialisten, dus
voor mensen die weigeren zonder zich op de wet te beroepen
of wel wier beroep op de wet niet erkend is en die meestal
celstraf krijgen.

Het noodfonds dient voor dienstweigeraars, die
zich op de wet hebben beroepen en verblijf houden £n
kampen, ofwel werken in ziekenhuizen of krankzinnigen-
inrichtingen, zoals mensen van doopsgezinde richting,
Kerk en Vrede en Quakers. Uit dit laatste fonds wordt b.v.
aan ongeveer 50 man ƒ5.- per maand studiegelden uitgekeerd,
In het algemeen worden dus uit dit noodfonds gelden betaald
die niet kunnen worden verantwoord voor het steunfonds,
want er moet met vele gevoelens rekening worden gehouden.

De moeilijkheden met Den Haag zijn vooral ont-
staan door het geval van SKXZHHH van den Heuvel.Franciscus
Adrianus Antonius, geb:24-12-19 te 's-Gravenhage, wonende
te 's-G-ravenhage. Deze was n.l. bij de advocaat Van Vi.jk,
voornoemd, geweest om hulp in zijn dienstweigeringszaak.
Op de vraag wat dit zou moeteen kosten had Van Wijk ƒ300.-
honorarium gevraagd en hem tevens de raad gegeven zich te
beroepen op de wet en zich voorts om steun tot het fonds
te wenden. Toen de groep Den Haag deze kwestie hoorde,
vertelde men overal dat Van Wijk goud aan het zaakje ver-
diende. De vork zit evenwel zo in de steel. Van den Heuvel,
voornoemd, heeft verzuimd aan Van^'Vijk mede te delen dat
hrj anarchist is. Van Wijk is verplicht ƒ 300.- honorarium
te berekenen, maar voor het: Comité bedraagt dit slechts
ƒ 25.-, terwijl hij de inlichtingen geheel gratis geeft
aan de leden.

Spr. deelt voorts mede, dat besloten is om moei-
lijkheden te voorkomen, de raad van toezicht uit te brei-
den. De Vrije Socialistische groepen zullen met hun dien-st-
weigerings-comité's geheel zelfstandig blijven. Het lande-
lijk steunfonds is dus een soort federatieve overkoepeling,
terwijl dan in de raad van toezicht desgewenst een lid van
elke groep zitting kan nemen. Tenslotte deelde spr. mede
d&t Jansen (verdere personalia onbekend) uit Haarlem als
lid heeft bedankt.

Le Maitre,voornoemd, zegt dat van de zijde van
het steunfonds nimmer pressie is uitgeoefend op de ver-
schillende vrijie groepen. Deze hebben zich allen vrijwil-?
lig aangesloten. "Wat Den Haag van ons in Amsterdam op
het congres heeft gezegd, lap ik aan mijn la^frs en wat die
5 mensen betreft die zich tot ons zouden hebben gewend om
steun en door ons zouden zijn afgewezen, kan ik niets
anders zeggen dan "namen noemen"1,' aldus spr,

Bedeaux,voornoemd, zegt dankbaar te zijn v;oor de
gegeven uitlegging en overigens wel- te hebben gedacht dat
er veel "Praatjes" werden verkocht. "Vfe zullen dan ook
onze gelden aan jullie overmaken", zo belooft spr.
Het zittingnemen in de Raad van ti\ozicht kan nog wel even
wachten.

-Spr.-
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Spr. deelt'vervolgens mede van het landelijk
Comité' van Vrijje Socialisten lijsten te hebben ontvangen
voor steun in de bestrijding van de kosten van de begra-
fenis van RijnderSjGr. Hij was slechts voor ƒ 100.- verze-
kerd, terwijl de gemaakte kosten ƒ 600.- bedragen.

Baris, Johannes, geboren 5-1-09 te Rotterdam
(bekend), zegt, "ik heb nimmer aan jiullie getwijfeld en
we zullen op krachtige wijze aan Den Haag ons standpunt
bekend sakeri".

Te 17 uur woifcdt de bijeenkomst gesloten.Einde.—
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het
Kort verslag van de opejnbare jyerg^deri ng van

sch An-tie'-HQmit A M A C ~
afd..Rotterdam.gehouden op Zondag^ 9 Juli 1950. te 10,
00 uur,in cafe-restaurant "Zomerlust",Straatweg 107
te Rotterdam.

Aanwezig slechts 32 personen»2aalcapaciteit 100 zit-
plaatsen. " " ' ~

De vergadering was aangekondigd in "De Vlam".

Kindt,Hendrikus,geb.1-3-1925 te Rotterdam,
(bekend)',opent te 10.45 uur de vergadering en zegt

l dat van Meekeren,Rudolf Albertus.geb«20-1-1903 te
Amstef dam, wonende ITe Delft ,een inleiding zal houden,
waarna dan gelegenheid zal zijn tot het stellen van
vragen*4

van Meekeren,R»A«,voornoemd,die opmerkt zich
in verband met de oorlog in Korea hedenmorgen voor
een zware taak gesteld te zien,maakt allereerst on-
derscheid tussen de militaire strijd en die van de
Vredesmensen,geeft in een uitvoerig betoog de prin-
cipiële verschilpunten aan en kbmt tot de conclusie,
dat de denkende mens door één gedachte moet worden
beheerst,n.1. die van niet te willen deelnemen aan
en geen enkele arbeid te willen verrichten voor het
militaire apparaat*

Spr.merkt t>a.v»de huidige toestand in Korea
op,dat de bevolking in de strijd voor het behoud van
een regering,die zij zelf niet wenst -^feij is daar
door de Amerikanen neergezet - moet worden gesteund,
in welke strijd de Amerikaanse jongens z.g,in naam '
van het Collectieve geweten in de dood worden ge-
jaagd, in werkelijkheid echter omdat Korea van strate-
gische waarde is voor Amerika*

Dit is geheel in tegenspraak met door de
Engelse afgevaardigde, S ir G-ladwyn Jebb in de Veilig-
heidsraad gesproken woorden: het gebruik van de v3.üg
der Ver.Haties zal er de nadruk op leggen, dat de
leden van de Raad zijn verenigd onder een hogere wet
dan die van het eigen belang.
4 f Als het waar zou zijn,dat de daad van Ameriks

'"*' een Bvredesflaad" is,dan zou "onze" strijd daartegen
een oorlogsdaad zijn,zo verzekert spr*

De daad van Amerika is echter in strijd met
de humanitaire samenleving van deze wereld.

Deze Aziatische brand zal de kans op verwe-
zelijking van de vredesldealen doen toenemen,hoewel
een angstpsychose zich van de mensen heeft meester
gemaakt.

Het is de laatste jaren toegenomen,zelfs in
onze eigen rijen binnengeslopen,pessimisme heeft "
onze strijdMmoeilijker gemaakt.

Een andere factor,welke onze strijd moeilijk
maakt is de macht van het verleden,n.1.feodalisme

-en-



en de godsdienstige verhoudingen,welke nog steeds een
druk op het heden legt en welker bestrijding veel
moed vereist.

Spr.zegt het logisch te vinden,dat men zich
na de gebeurtenissen in de afgelopen tijd afkeert van
elke idealistische beweging,doch vindt dit verschijn-
sel meteen een "ontkenning van het leven zelf",het
leven,dat altijd revolutionnair is,daar het anders
overgaat in de dood en ontbinding.

Het leven in de schaduw van de dood is ondenk-
baar,want het krijgt zijn waarde slechts door de dood,
die er een beperking aan oplegt*

Spr* meent, dat dit in wijsgerige zift geen
angst behoeft te wekken.De angst wordt veroorzaakt
door het onvermogen om de techniek te overwinnen.Dit
onvermogen te overwinnen is onze plicht*Het technisch
vermogen doet ons de handen ineenslaan van verbazing-
het heeft ons op hoger levensniveau gebracht*

Verliest men de controle er op,dan gaan we ten
onder* Daar om moet men ook niet in de techniek werken

-̂ om de techniek,zoals zovele atoomgeleerden doen,die
( hun verantwoordelijkheid voorbij zien,doch haar zien

als een onderdeel van het verantwoordelijk bewustzijn.
Spr.verzekert,dat geluk,vrede en verantwoorde-

lijkheid niet individueel zijn,doch alleen mogelijk^.v.
•,*m. het grote geheel»

Alleen het denkvermogen kan verlossing van het
pessimisme brengen,

Spr.besluit dan met nog enkele philosophische
uitspraken van Proudhon ten beste te geven*

Na de pauze worden nog enkele onbelangrijke
vragen gesteld door:

K ^ van Bentveld.Dirk,geb«15-7-189l te Rotterdam,(bekend)
XE van Diest.,Elisabeth,geb»27-7-1887 te Rotterdam, (bekend) en
*l Stephan«Michiel Josef,geb.26-6-1890 te Kralingen,(bekend)

welke door van Meekeren«R.A« werden beantwoord»

C )( * Elfrin̂ ,Albert,geb.30-5-1925 te Rotterdam, (bekend),
sluit,na de sprekers te hebben bedankt,te 12,30 uur de
vergadering

///Naar uitlatingen van verschillende bezoekers viel op
"fce merken,dat hetbdoor van Me'fekeren te berde gebrachte
Voor hen niet te begrijpen was. EINDE

Aan B.V. D*
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Il.D. No. 419
' SIBNSTGEHEIM

28 April 195C

Kort verslag van de openbare vergadering van het Anti-
Militairistisoh-Actie-Oomit<3 (A.M.A.G.), af d «Rotterdam, ge-
houden op Zpndag 23 April 1350, te 10 uur, in eafé-restaurant
"Zomerlust", Straatweg 107 te Rotterdam.

Aanwezig 31 personen (Zaalcapaciteit 100 personen). 33e
vergadering was aangekondigd in "De Vrije Socialist", "De
Vlam" en "Kerk en Vrede". Voorts door middel van persoonlijke
convocaties, waarvan 1 exemplaar bij dit verslag wordt gevoeg!

Gecolporteerd werd met "Vredeswil" en verschillende
brochures. Voorts werden de bezoekers bonnetjes voor steun
aan dienstweigeraars en speldjes met de woorden "Stop War"
aangeboden.

Gecollecteerd werd ter dekking van de gemaakte kosten.

• ' Kindt. Hendrikus, geboren 1-3-1925 te Rotterdam, opent
te ruim 10.15 uur de vergadering met een woord van welkom
en spreekt zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst.
"Wij zullen evenwel de moed niet laten zakken, want we mogen

• blij zijn dat een jongeman,als Elf ring. Aüibert, geboren
30-5-1925 te Rotterdam (bekend), bereid is over zijn erva-
ringen als dienstweigeraar te spreken".

Elfring, B., geeft dan een verslag van zijn ervaringen
als dienstweigeraar; de inhoud van zijn relaas mag bekend
worden verondersteld.

Spr. critiseert de tewerkstelling van dienstweigeraars
op dezelfde voet als D.U.W.arbeiders. Het is dan ook niet de
bedoeling dat nuttige arbeid wordt verricht, maar de dienst-
weigeraars moeten worden bezig gehouden, aldus spr.. Overi-
gens moeten wij, ongeacht ons eigenlijk beroep, hard genoeg
aanpakken en worden meermalen met scheldwoorden e.d. opge-
jaagd. Op de duur went men daar echter wel aan. Des avonds ,
in de vrije tijd is er gelegenheid om Christelijke boeken
te lezen of kan men schrijven. Ook praten we dan veel onder
elkander, maar op dat punt moeten we heel voorzichtig zijn,
want we worden soms afgeluisterd.

De dienstweigeraars, werkzaam bij de P-rT.I. of bij de
belastingen, hebben een lichtere straf of zijn daar op dok-
tersadvies geplaatst.

Spr, critiseert voorts de geringe vergoeding, welke een
dienstweigeraar zou ontvangen, waardoor, vooral de gehuwde
dienstweigeraar wordt getroffen en op steun van het dienst-
weigeraarsfonds is aangewezen. De Staat heeft aan ons heel
goedkope krachten, aldus concludeert spr..

Hij houdt voorts een propagandistisch betoog voor de
dienstweigeraars als de strijders voor de vrede en zegt, dat
deze mensen de financiële steun hard noiffig hebben. Vooral de
jeugd zal ingeprent moeten worden, dat zij zich nimmer zal
lenen om als slaaf van de Staat en de kapitalistische machts-
hebbers op te treden. Zij moet het "verdommen" in militaire
dienst te treden.

Spr. zegt, dat het vooral voor de terugkeer van de dienst
weigeraar in het burgerleven nodig zal zijn de diverse anti-
militairistische verenigingen en fondsen te steunen, zonder
dat daarbij geloof of politieke richting op de voorgrond
wordt gesteld. Uiteindelijk kan dan worden bereikt, dat de
dienstweigeraars tot een normaal mens wordt gerekend en niet,

- zoals -
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zoals tegenwoordig nog teveel gebeurt, zijn gehele leven
als eennvreeind soort misdadiger" wordt beschouwd.

Na de pauze wordt gelegenheid gegeven tot discussie.

* l de Stong, Teunis, geboren 29-1-1883 te Kralingen, meent
propaganda te moeten maken voor het Anarchisme en zegt, dat
deze richting in het orgaan "De Vrije Socialist" zich wel
het meest met het dienstweigeringsprobleem bezig houdt en er
ook het meest voor doet.

X ' lerwan, Pieter Johannes, geboren 22-2-1897 te Rotterdam
(bekend) maakt op zijn beurt propaganda voor de "Stop War"
actie en biedt de aanwezigen voor de som van f.0,25 per stuk
speldjes voor steun aan deze actie aan.

X, | Noorloos, Antonie Martinus, geboren 28-7-1885 te Heere-
•waarden (bekend), zegt dat het niet nodig is allerlei nieuwe
dingen op touw te zetten. Dienstweigeren is een gevoelskwestie
wanneer men zich maar niet laat leiden door een of ander dog-
ma. Men behoort uit eigen overtuiging te gevoelen wat het
betekent wde Vrede" uit te dragen en geen slaaf te. willen zijn
van de Staat, want dat is militairisme. \

A ' van Piest, Elisabeth, geboren 27-7-1887 te Rotterdam (be-
kend) wekt de aanwezigen op propaganda te maken met "Vredes-
wil".

^ f de Leeuw , Petrus Adrianus, geboren 17-8-1896 te Rotter-
dam (bekend) bepleit een grotere eenheid in het werk voor
de dienstweigeraars. SprT zou het liefst één anti-militai-
ristisch blad zien verschijnen in een oplage van een paar
honderdduizend exemplaren.

Kind t, H. blijkt het met deze spr. eens te zijn.

)( ' Willekes, Petrus Leonardus, geboren 6-6-1910 t© Eotterdam
(bekend) mengt zich ook in deze discussie, acht een 'grotere
éénheid noodzakelijk om enig resultaat te bereiken.

Evenals de strijdorganisatie, het O.V.B., moeten wij ook
in deze de strijd aanbinden tegen de moderne slavernij van
kerk en staat.

Kifring. A., voornoemd, de discussianten beantwoordend,
blijkt het met deze laatste sprekers volkomen eens te zijn,

Eindt, H. dankt de inleider en allen, die aiizh tot het
slagen van deze vergadering hebben medegewerkt*

Spr. zegt, dat een volgende bijeenkomst zal worden gehou-
J den op Zondag 9 Juli a.s., waar de dienstweigeraar ïïitenbo-
gaard. Carel, geboren 5-7-1928 te Rotterdam (bekend7 het woord
zal voeren.

Spr. sluit te 12.30 uur de vergadering.

Financieel verslag van deze vergadering.

Uitgaven Ontvangsten
Zaalhuur en adver- Collecte f. 10.-
tenties f, 15.- Opbrengst brochures f. 7.-

Men hoopt het tekort op de volgende vergadering weg te
kunnen werken.
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* als onderwerp "ö
Te 23 uur wordt <3a vergadering gesloten. Binde

. . .
Kort verslag van de beelote_n vergadering vaa

aan de eotie ten bate vanTe dTê ns$we i»y»ars ten
Van .
nuar J T550,"' t e 20 uur.

Aanwezig:
ris, Johannes (bekend)

'a .n ing er<3 a , N * , voornoemd- ;
;Van ̂ rës'fT^Sliga betJa (bekend) ;

(bekend) :
omt Jan Hendrik (bekend) j .

eïïïemans, Anthonia Geraraina (bekenö)
a' r r V 6n t Bvert (bekend) i_

Wtllart ,., Chris t of f el (bekend) ;
^ "ïujJB'er, Jaoobus" Hermanue (bekend) ;

Jaoobue Johannes (bekend) j
HenJrikua (bekend) ? ,

silhelfcina (bekend) ; en
(bekend) . .

X*

i

Baris,J.,voornoeud, opent de vergadering mét een
WDCPÖ en ze^t, dat het doel van deeë bijeenkomst ie o» 4*
aotie voor cie dienstweigeraars te bespreken,

2oals U bekend is, zegt. epr., y/öröt de aatie _
door een klein aantal mensen, noofdaajtelijk bestaande
leden van de "Vrije Socialisten" en de stichting

. Ik ben van mening, dat deae aotie nioet worcielti
',7e zullen ons üioeten 'vencten tot andere verenigingen, a.d,,
v/elke met het dool "cteun aan dienstweigeraard*
om dan gesamenlijk d© actie te voeren. Welliobt fc&nfcea-we
dan spoedig t>en nog grotere propaganöa-avond .Jjom3e4 «teB di«
Van het vorige jaar. '

Alle aanwezigen blijken raet dit voorstel iftwcoorfi "te
Besloten wordt de volgende verenigingen en
uit te nodigen:
De Vlemgroep Rotterdam,p/a Lagerwaard» Maria
'De Wereld-Vredes-Actie aan cfe RecTftelè Ma&soever^p/a
Jacobus(bt.kend); ~^
obk Mejjninger, Antje (bekend) zal worden 3angesohrevefi|
Kerk en Vrede, p/a ^evr.Van de Roemer, Hendriks ^ilh*1-'
geb: 11-8-1387 te R f d a m , \:otierTdT'te STchi0dain,f aialaan
Het Verbond voor Lenaelijkheid en Kecht, p/a
Geertruida (bekend);
I>e V'ereld-Vredes-Aotie aan cie Linker lia&soever, p/a
H e i l t j e ( b e k e n d ) j enj
de Bellaroy-bev/e^ing, 4 - '•

Afhankelijk vön de respectiövelij&e antw^^rden, «al
tracht worden 20 i|#Qedi£ mogelijk een eönenspreking te
teneinde te kunnen overgaan tot het oprichten van eè» «itgö-* ^
breid coaité, waarin alle i-iclitingen-«uilen zijn vertegen-*
woordigd. ' .

Baris,J., voürnoemd, heeft vervolgens nog enige critieJt
op deTTJëenkomsten, welke gehouden worden bij Blom,
vocrnoamd. ?/e kunnen toch niet altijd praten overgiet
en spinoaa, ae^t epr. Beter is het tot T.verkeÖ -over te

w
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Spr. kri.jgt niet veel' steun en Van_ •Vyigerd_e, K. ,voor-
noemd, antv/o'jrJt, dat het oruaogelijk £s"h"et iedereen naai* de
zin te maken.

-• ^

Yaa I?iee11 E.i YQ^rnoend, deelt meöe bericht te hebten
OötVangeh van twee sJèraes te Enschedé, die tersaite van het

ten t>ate- ,vaa dienstweigeraars met bonboekjes
ieeld tot fO7.^0 boete.

vr.ügt 4e aanwezigen of zij uit de kas een tege-
tnoetkOfüIng aan deaa mensen niag. sturen, hetgeen wordt, toe-

. * ' '

Ls,J.» voornoemd, sluit te 22.30 usr de vergadering,



v;:-nina i

bwt. bijeenkomst «f̂ ij*
ontraagat b«rlöhti 17

Waardering b»riofa* i
Terens beriefat v*r»o«d«n aaoi
KÊd«werk«öd* instant i*ei gen*
Ondernomen aotiest g«n».

U I T T R E K S E L"
,,..Uit ...
Aa no • 70105 _______MIJ . n» "~"
Voof L

19 Sept«nb*r 1949-

gro*p van

Rotterdam,
t« 20»- uur.

Tan d* bealotgn
t»a huig» »«jï

T»n d*

op 14

b*2-*t2-03 te S otterde» én
4-12-02

, S«b»20-a-87 t» Teer*,

opent dt
alt

«ui lul
Sep*«»b*r 1*1. ttliÉb

•a

op
- aan U Maitre, Miró

totr, «n ook 0*10*80 h*a

«al bijh
«pr, BOS

_ -$41
F77~*« «d»ijaiirfcratl« orar eeo «i a»d«r

o» »p Zoette* t «o«r a.«. ««BAnenijk «en
Ifeag** a»tl-«iliteiri«rtieofa«

«« kant
ran



Btt roorst»! lokt enige dlsoaasio «i*.
t. Hendrifcüs. voorastp** «oht h«t

wel een groo-fe sohandaal a<m al^b al» b. v, .
Johan Höndrik, gebi2-É-O7 t« Amsterdam, alFlafHl aan i»
dienatwalgaraara f «12000*- p»r Jaar

D» Jong> T»anl3» voornoemd, waar» oh arts dat de
sïreook niet te sïreng oooi worden aangftpakt. Hut Buiig faeaf t

toch wel «rg hard gew»rkt om non»«" avond «* aoon slagwa.
Het voor«t*l wor<t aangtnoman.
Bgdcaayt Jaa, vocrnoemi, gaat roort «s a «g t aog

«nige plannen *• wlli«n b®fc»nd isak*n voor het kom»a4«
e«l«oen. Het ia herd noölfi dat «B* Tri^* Socialist*1 *we«-
mael p»r week gaat verschijnen, maar dt f inanaitta ontbre-
kan* Ik hab aaartaa t egaa»B ' met ^ gris oh »r ait Ben SKA* (
vardere peroooalia alhlar onbekeoö^ aen bandal gadiohtaa
gaaaakt. One plan ia na om doe o gitóiohtan bij M|iai§8Mi*
tarfaardt gabj 21*7-76 ta Amstarda» (bekand) te iatan arak->
fc«n «n i«i« |n boakvortn uit ta g «van* Da opbrengst wl
bast«öd wordan foor öa flnanoiile uitboow van «*Da Trija
Sooialiat"* Otok i* voorlichting van onaa manaan» voor wat
da baateding v*n da galden voor da dietiatwaigaraara ba*
treft! moat Vatar wordcö, aiodst kwaatias als da Haagaa in
da toakosaat oiat maar asogali^k «ailfa f i|tt* In da aerata
p laat a aal h»t ««ajLg ai^n M Ia M«itra.M«N,.Yoorneamd .
vaker een varalag aitbrengt erér de besteding van da
gelden» YeoHi* »allen "we» binnenkort voor 01111* «roep eea
voorlichtingsavond beiggwa »n j-Qajjkifld.Albart aitnt '
te köstw »pr«kafl. Bovendien gal ik ire"leitra^>N. in ovar-
weging geren me«r over de dlenetweigeraare te pablieereo
in »De fri^ft Sooialiat" of andere f o ia e re t* laten drukken,

He een onbelangrijke discacaie verklaren alle aan-
waaigen tsieh mat*'deae plannen aoooord.

De voorzitter «lult te 22,30 aar de

r



wordt aoldaat ' op b«v«l'van da'«iaat«

Als nummer wordt Ja opgaroepan.Men stopt |* «ragens H J ft* troajai
Afgericht voor het gavaoht klaar,dan ben |# gereed voor jaaaaa-

IA «&t «r 1*3 v*rd*r kom t, Ie b»nt best**l voor het oorlogsfront l
Daar waa feit lèw dat i» in d« praktijk geleken B o ongezond 1
Sn a«h Je koot eofc vaak terag» al eijn |« arm*n «a benen «tui het

geblavaa tï- ie nog I«f»a
In ««a wag*n langs a« e t raat v«2*koop j» ook nog wel een kaart f
_..^„. t .i. .. -_ ^^ - ^ _ " ^^ i». . i». jf. X„^_M JA ^u __ -•--""" ̂ ^-- - - - utE*n tlt«l krijg |* voor |* aa«aitalB OöHL03flIIï7AI,ïr)£ mag $*

B«n «nd»r komt aowaat^ tfriii aijn led oma t »n aijn nog feij elkaar f
Alleen gijn bovenkamer ligt wat raar f
Maar daar' i* oog een g»kk»nhiii8 49» dok «l i**n btewaar f
TTaaroffl woré ik ge«n soldaat f omdat Ik «erst ees» oad«r«ooht

waaz*em fa»t »ig»ijli3k gaat l
Wat In oorlog? wat is utaat* wat is K ij n buisf Wat ie aija haard!
We» «r ooit »en raet»n grenf waai» ««n kind»rwi»g opetend f
Waarom? Waerom f f ««ff» f Alleen yoor é« oli«baron t
Alleen voor &«t groot kapitaal t
"-"• . .1» .̂ jk iü A . • •. ^^ & .. _ .-^ A .mII l* koatbaar l&»«n in ff öoa«nfiohaai |
TOCB l* fa»t vuar uit <3« loop 4er k«nona«i ASHSJtt d* 3oo4^ |f

f
Loop J* blJüid ale ean opgajeagö weaen en dood J« ook «en soldaatï

|o« |« voor ««t handJ« tol hsran,
int«BB»n beerlijk siiten t© dineren,

*n bruisen in goed v«rd*kte mooie huiaen t
Bu kom |t- t*m« uit «I ii« «U«n|«f wat ia «r dan ov«r van al wat

. |* irtrUÉt f ' '
8l5n eUoht* fftnkkon »n brokkan ««n huiaan «c vardar v«u3Ti«t!
lang* r«i*n wit t* kruisan staan <3e ffloeiers en opvoed* ttra
mo««t»n wetan «at han -«onwil waoht Hun de oorlog leran vtraoh-
gavtn v*rblta4 aan de oer«n magnatan ' tak. "
koatfeaara \>e«it han kind voor §« granaten I

Z» reahtan varteetan in *f «and opgejaagd door hogerhand|
Ei j varniei<3»n 4» b«i«an an Btrstan van aaöer« eoldatanï
Hij «i« 10 mo*d hoeft niet t« $m&»t&$ la een held bij klaagt aaa
Hij w»is«rtf a laaf t* »l^n van eec groepa* grondbaaiUar* '

gem»et alfl een ewijn*
Zij hebban 49 aiaoht alleen ovar bat g«14 daarom dwingen at Joa

ffl»t geweld.
Doe opan |« ogan doorzia hat g«vaar, leve ds heil

é* dienatweigaraarf



Verbinding: V. n

.No: 1073.
Onderwerp: Besl.bijeenk. Dienstweigeringscomité.
Datum ontvangst bericht: 2-9-49.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar. /un\s bericht verzonden aan: Oï " ""̂  n)

Medewerkende instanties: gene. f
Ondernomen actie: gene. September 1949.

Dezerzijds wordt het volgende bericht:
In een besloten bijeenkomst van het z.g. "Dienstweigerings-
coraité" alhier, (bestaande uit Vrije Socialisten en leden van
de stichting Futurum), gehouden op Woensdag 31 Augustus 1949

>tten huize van de Jong ,Teunis, geb: 29-1-83 te Kralingen, won:
Tügstraat 15a të~Hrdam, en bezocht door 13 personen, deelde
*JBaris Johannes, geb:5-1-09 te E1dam, won: Walravenstraat 99b
te R'dam mede, dat hij bericht had ontvangen dat het Dienstweige-
ringscomité' te Den Haag het contact met het landelijk .comité

X |fiadverbroken. Er zou n.1. verschil van mening met Jongkind'
*Albert, geb: 7-6-06 te AAlsmeer, won:Spoorlaan 5 t e~ Aalsmeer

7( ten Le Maitre Michiel Nicolaas, geb: 9-10-02 te A'dam, won:
linnaeuskade 41 lis te A'dam, zijn ontstaan over de behandeling
van de dienstweigeraars door het Landelijk Comité. Zo zouden
de niet-principieèie dienstweigeraars in het geheel geen uit-
kering ontvangen en zou het bedrag van F.25.- voor het verkrij-
gen van rechtskundige bijstand te laag zijn geacht.

Bovendien zouden schriftelijke inlichtingen betreffen-
de de besteding van de .binnengekomen gelden door Le Maitre M.N.
en Jongkind A. onbeantwoord zijn gelaten. Vorenstaande zou voor

/fvan Koeĵ  D.won:Fagelstraat 39 te 's-Hage, aanleiding zijn ge-
weest het contact te verbreken met de bedoeling zelfstandig
.verder te werken.

Barie J. voornoemd was kennelijk door deze berichten-"
nogal opstandig geworden, want hij dreigde de zaak er bij neer
te zullen gooien , als alles juist zou blijken te zijn weerge-
geven, in een overigens onbelangrijke discussie wist men Ba_ris
over te halen niet tot overijlde daden over te gaan.

Ba r is zeide dan ook toe Le Maitre M.N., Jon,gkind A.,
en vanKqert D. te zullen uitnodigen deze affaire metïïëm~te
k omen"~b"e spreken. E ind e.

Aan B"VD.


