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Ten vervolge op mijn schrijven d.d. 31 december 1959
520.472 (voor sommige verbindingen schrijven d.d. 18 februari 1960
onder gelijk nummer) en de daarop gevolgde brieven doe ik U hierbij
toekomen enkele wijzigingen en aanvullingen van het daarin behandelde.

Als nieuw onderwerp van behandeling is opgenomen het "Trainings-
centrum voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie".

HET HOOFD VAN DE DIENST

Aan:

Alle Verbindingen

Mr. J.S. Sinninghe Damet?



De Derde Weg VERTROUWELIJK

In het bestuur werd P.J. Meertens vervangen door A.A. de Groot,

Het is thans samengesteld als volgt:

G.J. Geers, (Scheveningen), voorzitter.

I,v.d. Wal-Svensson (Hoogkerk) secretaresse.

D,J, Hoekstra-de Jong (Groningen) penningmeesteresse .

J.A.M. Engels (Leiden) .

ds. P.J. de Ridder (de Wilp).

C.A. Valckenier von Geusau (Geldermalsen) .

A.A. de Groot (Arnhem).

Hoewel stemmen blijven opgaan om de niet meer levenskrachtige

vereniging te ontbinden of in een andere te doen opgaan is zij

ook dit jaar nog zelfstandig gebleven.

Kerk en Vrede

Ds. C,P, Hoekema heeft zich om gezondheidsredenen uit het

bestuur teruggetrokken. Hij werd vervangen door ds. H. Bremer uit

Amsterdam.

Aan het bestuur werden yerder nog toegevoegd:

M.C. v.d. Veen-Rookmaker (Wageningen) en twee jeugdvertegenwoor-

digers: H.H. van der Wusten (Amsterdam) en drs. W.A. de Pree

(Utrecht).

Het aantal abonné's op het orgaan Militia Christi nam in 19&2 met

159 toe (299 nieuwe abonné's; 1̂ 0 opzeggingen).

Actie Comité Angola

Dit comité verspreidde in mei bij de inscheping van voetbalsupporters

naar Portugal manifesten en brochures, terwijl het protesteerde tegen

deelname van een Portugees orkest aan de NAVO-taptoes in Amsterdam

en Arnhem in juli. Dit protest bestond zowel uit een schriftelijk

verzoek aan de Stichting Navo-taptoe om de Portugese br.nd niet te

laten optreden, als uit medewerking aan de demonstraties tijdens

de taptoe in Amsterdam.

Trainingscentrum .voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie

In juli j.l. kwam, zowel in het orgaan van de vredesbeweging "De

Derde Weg" als in het "Haarlems Dagblad", een mededeling voor over

voorbereidingen tot oprichting van een vormings- en trainingscen-

trum voor geestelijke weerbaarheid en geweldloze actie.

In mei van dit jaar was een eerste proefweekend gehouden met + 30

personen, terwijl, beginnende in oktober, een cursus van 8 weekends
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werd voorzien, waarop o.m. zouden worden behandeld de strategie, tech-

nieken en tactiek van geweldloze actie.

Als docenten voor deze cursus zijn aangetrokken, o.a. prof. dr. J,

de Graaf (de Bilt), prof. B. Landheer (Wassenaar), ds. Krijn Strijd

(Amsterdam) en R. Fentener van Vlissingen (Rotterdam).

Secretaresse en penningmeester van de commissie van voorbereiding

zijn L. Boetes-Ridder (Heiloo) en C. Ie Pair (Leiden) (beiden leden

partijraad PSP). Verder hebben daarin zitting E,A. Huisman (Zwolle)

(PSP en Kerk en Vrede), C. Hoek (iJmuiden) (p'olitiek secretaris PSP),

H. Baarslag (Rotterdam) (PSP), pater B.J. Dodenbier SMS (Aalbeek) en

J. Ouweltjes (Heiloo) (PSP).

De groep is van mening dat weerloosheid geen alternatief is voor

geweld, doch dat dit alternatief gevonden moet worden in geweld-

loze actie, steunend op geestelijke weerbaarheid. Techniek en tac-

tiek ontleent men o.a. aan de geschriften van Gandhi en de Ameri-

kaanse neger-predikant Luther King.

VERTROUWELIJK



Bijlag» 1.

6) Mogalijk batr«ft hat hier aaa ia 1999 «n 19*O aetiaf
ooaitt, voortgakoaaa uit da kriag dar vrij a aoeialia-

taa (aaoohiataa) waarin op da voorgrond tradaa da

diaaatwaigaraara aa

Mlat bakaad ia of dit nog baataat.

7) Bit iacoadar aadara aanduiding aiat na ta gaan.

8) Tav bakaad baataaa Ban d* BOM - groapan ia Aoatardaa,

Raarlaa, Daa Raag aa Rottardaa*

Voor da door haa ontwikkalda aetivitaitaa draagt hat

Gooiti 19̂ 1 «oor da Vrada gaaa varaatvoordalijkhaid,

hoawaiytot ganoaada groapan baheraada paraoaaa «al aaa

binding haaft vat dat ooaiti.

Da Indruk baataat dat hat hiar, uitgaaeadard vallioht dt

greap Bottarda«,niat batraft goad gaorgaaiaaarda groapa-

ringan aa dat da daarbij aaagaalotaa dan wal aaa da ae-

tiaa aadawarkaada paraonaa tot politiak uitaanlopanda

•ilian'a bahoraa*
Hatgaaa haa bindt ia val. hua wil tot protaatar«a

tagaa da atooabo» aa hat gabrttik hiarraa hataij door

hat Vaataa hataij door hat Ooataa«aoaa gapaard gaaa-

da aat aaa afwijaaa van hatgaan wordt aangeduid Hda

onainniga bawapaniagawadloop1**

||d 11 aa 16» Da ooaaiaaia nog hat ooaitf «i J n bakaad* Ba-
vrij ding van 21-7-63 veraaldt avanwal hat volgeade*

Vaaaf 10 aaptaaibar 19*3 kuaaaa ai j dia aaa baroap

willaa doaa op da Mwat geweteaabeswarea tagaa da Mili-

taire diaaat" inlichtingen krijgaa op hat adraa Singal

9̂2 ta Aaaterdaa (Doopagaainda kark)

Om da waak houdaa daar xittiag

taa bahoava vaa haa dia dianat waigaraa

op algaaaaa aaaaalijka groadaa en
t laatatgenoeade voor hat Vredaaburo, uitgaande

vaa Kark aa Vrada en 4e Daopagaaiada Vredeagroep,

Niet duidelijk ia of dit "Vredeaburo" identiek ia

aaa De Werkgroep voor hulp aaa principiële dienatweige-

raara, genoead aub. 27/39- onder Centraal Stemafoada»



2,

18. 2ia amb

22, Badooldo sal si ja Iloob «^lataraatioaal Llalaoa

Comittaa of Organlaationa for Poaoo, gasticat ia

19̂ 9, ia opvat aaa ovarkoapalaad orgaan taabaaoovo

vaa varachillandaVfrdarorgaaiaatiaa*

Ia 19̂ 2 verkraag Xleop da baachikkiag ovar da aoti-

vaa aa vardoro aigaadouaa raa hat ia 1891 ta Bara

opfariehta Xataraatioaal Paaoa Buraatt (JCP1)
Iloab, thaaa aaagadttid ala Ile«p/XPB, ia na gavaatigd

ia Qaaava*

2ia Toorta NOt no. 3 M 9 1963, •» no 1.

£2* Badoald aal sljai NIataraati«aal Goafadaratioa^ for

Diaaraaiiaat aad Paaoa (ICDP),

al* NO. ao 3 oa 9.19̂ 3 •« ao 1.

24. Opgarioht ia 19̂ 5, atalt da ftfe, MadarUadao afdaling

vaa do Sarvica Oiril Zataraatioaal (SCJ) sieh toa

do al, hat loffgoa vaa aaa baad vaa vriaadachap aa aa»

•aavarkiag tuaaaa do volkaa» Do aotivitaitaa boporkoa
sieh hoofdaakalijk tot hat aaaaaskallaa aa uitaandaa

van raliaftaaaa voor door oorlog, natuurrampaa o. d.

gotroffoa gabiadaa ia da hala warald. Da ladoa Bij a

•oroadoala paoifiataa aa aatiKilitairiatoa*

Do SCJ oa do IVH aoudoa «o aogalijk orkoado diaaat-

vaigaraara hna vorvangaada bvrgardiaaat willaa lataa

varvallaa ia/voor do SCJ/I7H.



27/35* ateuafoadaoa voor dieaatweig*raaraf

X. Het Steunfonda voor priaoipieel en daadworkoliflk aa*
tl-ailitairiaa** ook genauad /flâ nf*». qteuafonda"
Dit b*atond reoda voor de tweodo wereldoorlog, dook
do workaaajakedoa naaien aanmerkelijk too tijdona do
politieke aotioa in «od^Xndio.
Hot fonda vindt aija fundanent in do ktwaniatiaek on

aooialiatiaok alaaede

Dit fond* *t«uad« all* di»aatw«iff«rkar*, soda t ook
*ABvrag«r« uit d* k«rk«Xijk« gro*p«riagea gvatoaad w»r-
d*a» Ia 19**3 oatatondtta daardoor ao«ilijkh*d*at
aioB^ltvrk «a Vrod«^«a do Doopafftmiado Yrodoagroop aolf
d* Y«raat«oord«lijkh«id vaa dio oatogorio «ildo& dr«c«a«
Dit Itiddo aa ovorl*( tot do opriohtiag in 19̂ 8 vaa kot'.

XX» Coa.traa,̂  Stoaafoada. ovonooaa ton dool hobboado fiaaa-
eiolo atouaYorloaiac aaa priaeipiolo dioaatvoiforaara»
Dit foada kolpt a»»r ia kot bijsoudor koft dio op goda-
dioaatigo groadoa dioaatwoigoroa.
Voor ooa botor bogrip oatroat o. o. a» volgt hier ooa aa-
aoava^tlag uitx/«iliti* okriati 11 o Jrg.ao 11», 11 augua-
tua 1956 vaa do hand Taa C. In ja, g«tit«iai"gai»kjp>oop voor

a o dtoia^ra^ro**
~ ~ ~

v,**^ .̂

a/ Pf Waritjgroop ia oatataaa uit ooa aaaoa««rking^X«rk on Yro-
do/xoa do Doopagoaiado Trodoagroop, «o t nodovorkiag vaa aog
onigo kloino okriatolijko groopjoa»
Dool on opaot van do «orkgroop iai

1 Via kot Centraal Stounfoada kuip to vorloaoa aan priaoi-
piölo dioaatwoigoraara*

2 Hot voorlioktiaga - oa vormiagawerk vaa do DOf on X on V

to atounon*
2 Hot werk vaa do C.C.D.W.(Coataot-Coaaia»i* Dioaatvoigo*

riagawot dor vrodoaorgaaiaatioa) nogolijk to aakon door
finanoiolo knip*

b/ Hot Cafttraal Stoaafondf boataat uit ooa aanottworking van
do workgroop (dio dua op kerkelijk* groop*a atoant) oa
ket 8t*anfonda(algoa\*oa) , dat «e*r iado kunaaiatiaok*
•a aooialiatiaok goorioatoordo vr*d*ab*«*giag g*fuad**rd

ia.



Baida groapaa warkaa aaaaa bij d* hulpvarlaaiag

aaa prlaolpiala diaaatwaigaraara»

e/ C.C,P.W.(Ootttaat-Ooaaiaala Diaaatwalgarianawat dar

Nadarorgaaiaatiaa), at«UBt op d* A.M. V.A. (Alc*«*«(F

Ifadarlandca Yr«daaaotia)tl>oopa(a>iada Vradaagroap,
Kark aa Yrada, «anK«vuld aat a&ifa vartagaavoordlffara
Tan da I.V.H.(International* VpiJwilliga HttXpdiaaat)
aa da tyutléara.

Ala taak vaa da CCW wordt gaaoaadi hat varsorgaa vaa

da voorliohtiag voor dlagaaaa, dia mlch op da Dlanat-
waigariagawat baroapaa aa voorts iataaaiaira baaoaiaaia

•at da gang vaa sakaa, ovaral waar »lch dlanatwaiga*
raara barlad«i aa aat bahartigaa van boa balaagaa.
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28 Oanoaad ia Handboak voor d* Vradaabawagiag*
(Hijgh «a vaa Ditaar, 195*).0«an activiteit «a bakand.

jJLl ?arw*a*a wordt naar het «BaaattÉaB ia d»a»aehrijvaa dd*
31-1, «63 ar. 670.809 «a dd. 31-1- »6* ar.7l6*920 gaatald*.
Da aetivitaitaa ai ja garicht tagaa hot Portugaaa rafiaa
ia Angola aa Moxaabiqaa, waarvoor ia vargadariagan aa
door bro«lmraa d* aaadaobt wordt gavraagd.

Op aaa vaa 10-12 novaabar 19*2 t a Aaatardaa gaboudaa

iataraatioaala bijaaakoaat tagaa da atooaboa aa tagaa

da oorlog kwaaj tar sprak* nat naar Engala voorboald op-

richt an vaa GoBlté'a vaa 100.

Vooratandara hiarvaa ia Vadarlaad, aioh batitala&d ala

«Coaitl vaa 100 i. o./ Coaitf 29 novmbar 1962, habbaa

wijaigiagan aaagawaad oa dit plan t* varwaaanlijkaa,

tot aa toa coadar raaaltaat.

56 aa 57* Ia 1952/53 blaak uit anarchietiecha (vrij aocia-

liatiacha) blaadjaa van hot baataaa vaa O. S, J. B. (Oaaf-

haakalijka Soclaliatiacha Joagaraa Bawagiag). Qvar da

opriehtiagadataa baatond gaan aakarhaid. Aan d* baad

van toan varkragaa ialichtiagaa ia dBB.aaaganoaaa dat

ha t ba trof *an aaaaaaaaltiag vaa 3 orgaaiaatiaa , al

.̂ Onafhankalijka Sooialiatiacha Jongaran (08 J),

g* Vrij a Socialiatischa Jaugdbawagiag C T» J),

i. Oaafhaakalijk* Jaugd Bawaglng (OJB).

•a 1933 ia hiaroatraat niata «aar bakaad gawordaa.



6.

Pacifiatiaöh SoeialiatiBoha Joagavaa Warkgroapaa

(PSJW) baataaa ia ut pacht, Aaatardaa, da Zaaaatr««kt

BllT*r«Q», QroaiB(«a «a ArahMi* Zij w«rd«a epg«rioat

door jonc*r«a di» y«a a*aiaf ««r «a dat ia Soeialia-

tiack* Javfd <SJ) d« paoifiataa ta «aiaif aaa b«d kwa-

«aa aa dat ia dia orfaniaatia da danooratia var ta »oa-

kaa wae,

Da groapaa, aadart «aptavbar 19̂ 3 landalijk gaorgaaiaaard,

habbaa gaaa organiaatoriaoha biadiat «at da PSP*




