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1. Evenals elders in de wereld ziet men ook in Nederland een groeiend

verzet tegen de "bewapening, zowel van de zijde van groeperingen

die van oudsher zich hebben gesteld tegenover wapengeweld als

van nieuwe bewegingen die zich in de eerste plaats te weer stel-

len tegen de kernbewapening.

De in dit overzicht vermelde organisaties zijn niet extremistisch,

zij bedienen zich uitsluitend van legale middelen o« hun doel

te bereiken. Ook is de docr hen gepropageerde vredesgedachte

geen schild waarachter subveraiere oogmerken zijn verborgen zo-

als dit het geval is bij de communistische vredesacties, die

schuilgaan achter de Nederlandse Vredesraad. Voor wat betreft

deze laatste organisatie, die aanvankelijk heeft gepoogd »m

met de lokfcroep "vrede" niet-communistische pacifisten voor

het karretje van Moskou te spannen, in januari 19^2 is de Neder-

landse Vredesraad door de CPN-machinaties ontdaan van aijj» neu-

trale kleur en door zijn nieuwe bestuurssamenstelling gewor-

den tot een volledig CPN-horige organisatie. Van een samengaan

met de onderwerpelijke organisaties en stromingen is, voorzover

die in het verleden in geringe mate aanwezig was, thans geen

sprake meer,

2. Hoewel de in dit overzicht bedoelde groeperingen dus niet mogen

worden beschouwd als extremistische organisaties? zijn hun doel-

stellingen en activiteiten strijdig met de belangen van de

krijgsmacht en dienen daarom uit de krijgsmacht te worden ge-

weerd.

Het doel van dit overzicht is dan ook om de verantwoorde!!jke

militaire autoriteiten een inzicht te verschaffen in de be-

staande organisaties en hun activiteiten»
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AtTTI-ATOCMBOM-ACTIE (AAA)

1. De stichting AAA werd in Haarlem opgericht in begin 1957? aan-

vankelijk als een comité dat gehoor wenste te geven aan de op-•

roep van Dr. Al"bert Schweitzer. Initiatiefnemer was dé onder-

wijzer G.A» de Bock een man van politiek onverdachte huize. 'Na-

dat in enkele andere gemeenten gehoor was gegeven aan een op-

roep van het AAA-comité om het streven te steunen, werd in 1958

het comité omgezet in een stichting»

2, Plet doel van de stichting AAA is oms

a. te geraken tot stopzetting van alle proefexplosies en de

• produktie van kernwapens 5

b. gebruik van kernwapens te verbieden;

c. een goede controle te krijgen op de uitvoering van ad a|

d. algehele ontwapening uit te voeren en te controleren^

Teneinde de beweging toegankelijk te maken voor personen van

elke politieke kleur, mogen politiekgebondenen in de stichting

geen leidende functies bekleden,

3o De stichting heeft afdelingen in Haarlem, Amsterdam, Leiden,

Eindhoven, Bilthoven, Amersfoort en Leeuwarden. Zij tracht haar

doel te bereiken docr het organiseren van voorlichtingsavonden

en het versUreiden van propagandalsctuur.

In 1960 werd een protestactie gehouden tegen de opslag van

kernwapens in Nederland..

Men is er tot dusver niet in geslaagd om het aantal belangstel-

lenden uit te breiden of te komen tot acties van enigszins

groot formaat.

4. De communistische vredesbeweging heeft enkele malen getracht

in de afdelingen te infiltrsren of acties mede te leiden. Hoe-

y/el dit laatste gelukte bij enkele acties heeft het commu-

nistische streven verder geen resultaat opgeleverd»
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1* De ANVA is een voortzetting van de in 1914 opgerichte Neder-

landse soctie van de Internationale Anti-Militairistische

Vereniging, (IAMV)? welke voornamelijk uit anarchisten be-

staande vereniging door de Duitse "bezetting werd verbodene

In 1946 richtten een aantal oud-leden van de IMV de ANVA op,

een werkgroep uit deze beweging sloct zich tevens aan bij de

War Eesisters International (Wfil).

In 1957 werd de stichting omgezet in een bij de T7RI aangesloten

vereniging ANVA. Een aantal leden dat deze aansluiting niet wens-

te beperkte zich tot het lidmaatschap van de stichting belast

met de uitgave van het ANVA-blad, "de VRBDS3-ACTIE"„

2. Het doel van de AWA staat omschreven in de beginselverklaring

die door alle leden moet ?/orden ondertekend s

"Oorlog is misdaad, Wie dit inziet neemt zich voor geen enkele

oorlog te steunen en te streven naar een op gerechtigheid

gerichte vrede, waarin oorïog en andere vormen van georgani-

seerd geweld zijn uitgesloten".

De vereniging tracht haar plannen te verwezenlijken met ge-

bruik van alle doelmatige middelen die rnet de beginselverkla-

ring verenigbaar zijn»

3. Het blad "Vredesactie" is het voornaamste actiarniddel van de

ANVA. Bij daarvoor in aanmerking komende gelegenheden v/orden

vergaderingen gehouden en pamfletten verspreid. Ook wordt voor-

lichting aan dienstweigeraars gegeven.

Een van de meest op de voorgrond tredende figuren in de ANVA

is Mr. H. van Wijk; dis als spreekbuis optreedt bij alle-.lje

langrijke gebeurtenissen. Onder sijn leiding vonden acties

plaats tegsn o„a°s De uitzending van troepen naar Indonesië

tussen 1946-1950? de Brits-Franse actie tegen het naasten •

van het Suezkanaal in 1956? de Franse wreedheden in Algerije

en laatstelijk tegen uitzending van troepen naar N.N. Guinea.

Evenals vele van zijn medeleden is hij een actief lid van de

Pacifistische Socialistische Partij. (P.S.P.)
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1 . De "beweging "De Derde ïïeg" steunt min of meer op de beginse-

len van ongebondenheid t.o.v. Oost- en Westmachtsn zoals die

o.a. door Nehru wordt verkondigd. Zij werd opgericht in 1952.

"Noch de NAVO, noch de in het Warsohaupakt verbonden machten

kunnen wezenlijk tot de vrede bijdragen.

Het totalitaire militaire gewald/ heeft een demonisch karakter

en dient alle mensen van goede wil te verontrusten."

2. "De Derde Weg11 bedient zich voor de verspreiding van haar ideën

van het orgaan "De Derde V/eg", evn. blad met een zeer beperkte

oplaag. Incidenteel vinden vergaderingen en andere bijeenkom-

sten plaats of worden pamfletten verspreid.

De beweging sprak zich in 1953 uit tegen de BDG. In 1955 voerde

"De Derde Weg" actie tegen de Duitse herbewapening, die als her-

leving van het fascistische gevaar werd gebrandmerkt. Met dezelf^

kracht werd in 1956 het Russisch optreden in Hongarije en het

Brits-Pranse optreden in Egypte aangevallen» De 3TAVO wordt be-

schouwd als een instrument ter verhoging van de spanning en

kan de vrede niet dienen. In 1957 publiceerde men nogmaals een

samenvatting van de grondbeginselen t,w. s

a. verwerping van geweld als middel ter slechting van geschil-

len|

b. geen gebondenheid aan enig machtsblok^

c. doorvoeren van een gehele politieke, economische en sociale

democratie^

d< overleg tot het uiterste tor beëindiging van de koude oorlog.

3. Vele van de acties van "De Derde Weg" worden om opportunistische

redenen door de communistische pers gesteund. Dit neemt niet weg

dat de beweging een open oog heeft voor de gevaren en gebreken

die aan het communisme kleven en daarvan in haar verenigings-

activiteiten duidelijk blijk geeft.
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4, "De Derde Weg" is er niet in geslaagd grote belangstelling

voor haar streven te wekken. Dit wordt mede veroorzaakt

door het feit dat vele "bestuurs- en gewone leden boven-

dien lid zijn van verenigingen met een gelijkgericht doel,

zoals de AÏTVA, de AAA, en de meesten zijn aangesloten bij

de P.3.P.

In 1960 heeft zich in de boezem van het hoofdbestuur veel

strijd afgespeeld over de vraag of v/el of niet kan worden

deelgenomen aan communistische vredesactiviteiten. Het re-

sultaat is geweest dat voorstanders van dergelijke deelname

(o.a. de bekende Ds „ IC. Strijd) geen zitting mee*- in het

bestuur hebben.
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1. DU in 1946 opgerichte "Doopsgezinde Vredesgroep" is oen kleine,

doch hochtü gemeenschap van personen behorende tot do Neder—

landss Doopsgezinde Broederschap. De groop houdt contact met

Nederlandse .'jn "buitenlandse christelijke vredosgroopon zoals

het genootschap "Kerk en Vrede", de Quakers en do "broederschap-

pen in de V3 -, Duitsland} Luxemburg, e. a.

Men beschikt over een eigen conferentieoord s "Het Internatio-

naal Doopsgezind e Conferentie centrum van de Algemene Doopsge-

zinde Sociëteit51 te Zeist. Met de communistische Vredesorga-

nisaties morden geen contacten onderhouden.

'2, Doel van deze groeperingen is s Getuigen van vredesgozindheid

en zuiver geestelijke weerbaarheid die het kwade wil over-

v/innen door het goede „ Dit doel wordt bereikt door:

a. het streven naar persoonlijke levensovertuigingj waarin

o.nu voorkomen de christelijke naastenliefde en de bijbel-

se weerloosheid j

"b, het versterken van deze gezindheid in de gemeenten,

c. het verlenen van geestelijke en materiele bijstand aan

allen die op grond van hun christelijke getuigenis in

moeilijkheden verkeren„ (o„a. dienstweigeraars)

3. Voor het uitvceron van haar activiteiten beschikt de Doopsge-

zinde Vredesgroep overs

a. het "Vredesbureau"; houdt sich bezig mot bestudering van

anti-militairistische vraagstukken en verleent hulp aan

prino, dienstweigeraars.

b. het "Vredescentrum"s is belast met organisatorische werk-

zaamheden.

c. eon s'Jongerenwerkgroep" .
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KURK EI VR'JDID

1, In 1946 word heropgericht do door de Duitse bezetters ontbon-

den Geloofsgemeenschap van Christen anti-militairisten "Kork

en Vrede", welke dateerde van 1924,

In 1959 publiceerde "Kerk on Vrede" oen nieuwe beginselver-

klaring v/aarin vordt gezegd dat;

a. do oorlog in strijd as met de christelijke liefde en daarom

b. voor oorlog en bewapening geen rechtvaardiging in het ahris—

telijk evangelie is te vinden maar de christelijke plicht

van verzoening door oorlog en bewapening v;ordt gehinderd ••,

c, in de strijd om de sociale, economische en politieke ver-

houdingen mogen ter bereiking van gerechtigheid} vrij-

heid en menselijkheid slechts middelen worden gebruikt die

met het doel van die strijd in overeenstemming.aijn.

2. "Kerk en Vrede" tracht haar ideën ingang te doen vinden door

het houden van bijeenkomsten,, het verspreiden van pamfletten

en het uitgeven van het blad "Militia Ghristi". Politieke

problemen worden uitsluitend langs christelijk-radicaal—paci-

fistische weg benaderde

Uiteraard staat "Kerk en Vrede" afwijzend tegenover zowel het

1TATO-- als het Y/arschaupakt. ])e BB vordt gezien als een ap-

paraat om met succes oorlog te kunnen voeren en daarom afge-

keurd.

3. "K:.rk en Vrede1' houdt zich actief bezig met de steunverlening

aan principiële dienstweigeraars. C.a. werd tesamen met de

Doopsgezinde Vredesgroep in 1948 het s.go "Centraal Steunfonds"

opgericht.

4.• De communistische vredesbeweging heeft herhaalde malen ge-

poogd om Kerk en Vrede voor Viet karretje van de ïlederlandse

Vredosraad
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Vrede s raad te spannen. Vooral het voormalig bestuurslidjtsvens

bestuurslid van de Nederlandse Vredeesraad de communistische

dominé Vf.3.11. van Dalen was een pleitbezorger voor het samen-

gaan van beide organisaties in de strijd tegen oorlog en

oorlogspolitiek.

Intussen hebben de overige bestuursleden vele malen duidelijk

kenbaar gemaakt niets voor een dergelijke samenwerking te voelen,

5. "Kerk en Vrede'' is aangesloten bij de International Fellowship

of Reconciliation (iPüR)

O „a. met de "Pltingroap" is sedert 1960 een nauv/e samenwer-

king tot stand gekomen. Zo trad de leider van ds ze groep,

pater Jelsma in augustus 1960, toe in het hoofdbestuur.
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1 . Deze in het Noorden des lands opererende groepering werd

eind 1957 opgericht door ds» de Sidder, hoofdbestuurslid van

" I)e Derde Weg" en lid van de Adviesraad van de P „3 „P,,, als

propagandaapparaat voor A1TYA, Doopsgezinde Vredesgroep, en

Kerk 8m Vrede in de drie Noordelijke provincies»

Naar mening van de stichting moet stelling worden genomen

tegen hen die "bewapening en geveld als middel verkiezen en

gjkosen worden voor een niexiwe geestelijke weerbaarheid.

2. Naar de mening van de oprichter verkeren-Oost sn ".est in

een angstpsychose die tot oorlog aal leiden. In een toe-

komstige oorlog zullen kernwapens worden gebruikt» Geen

enkele "bewapening, ook gean atoombewapening^ zal de vol-

keren voor een oorlog doen terugdeinzen, eerder zal de

angst van de ene partij voor de andere op een gegeven ogen-

blik tot een uitbarsting lolden. De enige goede weg is de "beatrij-

ding van het "waanzinnig militairisme'1. Ook indien een

vijand het westen overvalt aal de superieure westerse be-

schaving op den duur de vijand overmeesteren.

3, Op het ogenblik bezit de Liga afdelingen in Friesland en

één in Drente.

.k.
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CÜMITÜ ALBERT 3C1T.V3ITZUH ATOOMPRO^N

1. In april 1957 hield Dr. A. Schweitzer voor radio Oslo een

rede waarin hij wees op de gevaren voor de huidige en toeko-

mende generaties ontstaan door de proeven met atoombommen»

Hij achtte het nodig de openbare mening zodanig te beïnvloe-

den dat de proeven onder de druk van deae mening zouden wor-

den gestaakt o Deze rsde was aanleiding voor het oprichten

van actie-comité's in verschillende plaatsen (zie o„a. A«A„A.)

In Groningen 7.'e r d het bovengenoemd Comité opgericht door

raejo Rütte een "bükende radicaal-pacifiste? die in 1952 bij de

verkiezingen voor de Tweede Kamer candidate was voor de Socia-

listische Unie en in 1958 voor gemeenteraadsverkiezingen

candidata stond voor de P„3„P, in de stad Groningen.

2. 1:Lc5t comité verzamelde handtekeningen voor een beroep op ie

VïT de proeven te doen staken. Hoewel het comité uitsluitend

was opgericht ter uitvoering van deze handtekeningenactie

is het daarna blijven bestaan. In 1958 werd me j. Le Rütte

afgevaardigd naar de atocrnconforentio in Genève om namens
«

hut comité bij de drie vertegenwoordigers aan te dringen

op stopzetting der kernproeven; in 1959 was zij aanwezig

op een anti-atoomboniconferentie in Luik waar zij vertoefde

in gezelschap van de afgevaardigden van de Nederlandse Vre-

de s ra ad o

3. Het is waarschijnlijk, dat inej. Le Rütta onbewust in het
/ÏU,f.V<u><*b~S

vaarwater van de FVH is terchtgakomen. i] o n poging tot fusie

met A.A.A. is niet gelukt i.v.m. persoonlijke tegsnstellingen

tussen do leidende figuren o
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GEMX -T33HAP D:üR

1. In 1652 stichtte- George Fox de Society of Friands, een ge-

nootschap ter bevordering van internationale christelijke

"broederschap en hulpverlening aan allen dio in nood verkeren.

Deze organisatie heoft aich in de loop van de geschiedenis

tot een wereldorganisatie uitgebreid.

2. Hot genootschap v/ijst elk wapengeweld ? ook als verdedigings-

middel af» JElko vorm van oorlog is in strijd met God' s wil.

Het weigeren van dienst en het strijden voor sociale en

politieke gerechtigheid moet worden gevoerd inet aanvaarding

van allo ccnsekwenties die dit voor betrokkenen meebrengt,

3. In Amsterdam "beschikt het genootschap over het K,g. Quaker-

centrurr^ verder iracht men aijn ideën te verspreiden door

middel van de "periodiek "De Vriendenkring".

uiteraard staat het genootschap welwillend t.o,v. princi-

piële dienstweigeraarss het maakt deel uit van de onafhan-

kelijke contactcommissio voor vredeswerk (GVO) die tracht

de vredeskrachton te coördineren en werkt samen met AÏÏVA en

"Kurk en Vrede". Er wordt goen steun verleen..; aan vredes-
0activiteiten die enig politiek doet nastreven.
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1 . Deze vereniging is Gun voortzetting van "DS DAG1EAAD" een

vereniging voor allen die zoeken naar de waarheid aan de

hand van natuur en rede. "D-3 Dageraad" v/erd opgericht in 1856.

In 1953 stelde "De Dageraad" in haar statuten dat men zich

ten doel stelt de bevordering van de vrije gedachte tot ver-

dieping en verbreding van het menselijk besef op alle ter-

reinen van het leven. Zij plaatst zich op wetenschappelijke

"basis en verwerpt ied ;r dogma.

In 1957 werd de naam "De Dageraad" in de huidige veranderd.

De vereniging maakt deel uit van de "Wereldunie van Vrijden-
*&

kers" .

2. De vereniging geeft eon weekblad "Bevrijdend Denken" uit en

beschikt voor de leden over een intern correspondentieblad.

De vereniging ijvert naast sociale en politieke veranderingen

voor de wereldvrede, maar houdt zich uitdrukkelijk afzijdig

van vredesmanifostaties van andere groeperingen. Wel is men

vertegenwerrijgd in de OCV (Onafhankelijke ContaGtcommissie

voer Vredes./erk) »

Do vereniging doet naar buiten weinig van zich spreken.
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1 . De Pleingroep we rel niet als een specifieke vredesgroepering

opgericht. In 1954 werd deze groepering in het loven geroepen

als een bundeling van Rooms Katholieken die met andersdenken-

den van goede v/il in contact v/ilden treden om op die wig ze ge-

meenschapazin te bevorderen.

De grosp kreeg voornamelijk "bekendheid docr de openluchtpre-

kan van pater J-ilsraa.

2. In 1958 stelde ds groep het vraagstuk van oorlog en vrede aan

de orde. Vastgesteld werd dats door de aanmaak van steeds krach-

tiger v/apsns de oorlog zich van zijn macht had "beroofd5 het

dreigen met en hot gebruiken van kernwapens is zinloos en on-

geoorloofd; rao'fc al Is middelen moet -'/orden gestreefd naar alzij-

diga ontwapening? er dient oen nieuwe sociale orde té v/orden

gegrondvest.

3. De groep beschikt over een blad "Plein" nis t achtervoeging van

het verschijningsjaar. D-3 drijvende kracht van de groep is pa-

ter Jelsma. Hij is thans lid van het Hoofdbestuur van- "Kerk en

Vrede". In 1959 nam hij deel aan anti-atoombomccngressen in

rosp. ïlünohsn ^n Luik.
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1. In 1915 werd op een congres in 's-Gravenhage de Women's Inter-

national League for Peace and Freedoin (WILPF) opgericht 5 de

I70W vormt hiervan de Nederlandse sectie. De WILPF heeft

in alle werelddelen vertegenwoordigingen, in totaal + 20.

2. De IVCW heeft tot doel J universele ontwapening, propaganda

van de gweldloosheid en het "bevorderen van sociale j, politieke

en economische gelijkheid voor alle volkeren. I)-i loiding in

Öederland berust bij mej„ T?-;n Have uit Amsterdam. Zij is po-

litiek georiënteerd op de PSP.

Ie organisatie werkt bij verschillende acties welisv/aar samen

met communistische groeperingen, maar tracht h«tar eigen ka-

rakter te "behouden.

3. Ue activiteiten van IÏOVY "beperken zich hoofdzakelijk tot het

organiseren en bijv/onen van congressen (laatstelijk het inter-

nationaal congres van Europese vrouwen in Italië in 1959) on

het organiseren van de z.g. Vrouwen Vredesdag die één maal

per jaar plaats vindt.

'De organisatie W1LPF heeft tvTöe gedelegeerden bij de VN,

en heeft vortogonvïoordigers in do U1T3SCG, do FAO en de r*HO.
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1 . Do 7TiI v/crd opgericht in 1923 en is oen voortzetting van de in

1921 te Bilthovon opgerichte PAGO.

Deze radicaal-pacifistische organisatie wil steun verlanen aan

personen on groeperingen die de oorlog bestrijden en hen Én

den "bevraging verenigen.

Zij hooft zien na de tweede wereldoorlog verenigJ. tot een we-

reldorganisatie van radicale pacifisten,

2. Be organisatie staat afwijzend tegenover de 'Jereldvredesraad

als zijnde de exponent van een machtsblok. Op de negende Y/RI

conferentie in Londen in 1957 werd de afwijzing van de wereld-

vredesraad en zijn activiteiten nogmaals uitdrukkelijk vast-

gesteld.

3. De -:HI komt op voor de belangen van principiële dienstweige-

raars; in een groot aantal landen bestaan vertegenwoordigingen.

De \7HI bedient zich van een periodiek die in hot Angels, Frans?

Duits en Ssperanto wordt uitgegeven.

Són van de bekendste Nederlandse aanhangers is KQ.JS Eoeke

uit Bilthoven.

4. In Nederland onderhoudt de 17RI relaties met e.a. de AifVA.
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IHT^RMTIOML _F.J_LLC7/SHIP C? aiJCCHGILIATICM (IFGR)

1 . Deze organisatie mot haar zetel in Londen is de oudstö inter-

nationalo organisatie dis op grond van het christslijk evan-

goliü het militairismo afwijst.

Zij vormt de overkoepeling van de nationale Fellowohips of

Rsconciliation.

2. Het Nederlandse Pcllov/ship berust bij de organisatie "Kerk

en Vrede".
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TIJGEN

1. De federatie werd in 1959 opgericht op een in achtereenvol-

gens te Londen en Frankfurt gehouden congres en op initia-

tief van het Duitse Comité, "Komitee gegen Atomrüstung" en

het Engelse Comité,, "Campaign for ïïuclear Bisarmament".

Initiatiefnemers zijn o.a„ Bertrand Russell, Benjamin Britten,

Karl Barth en Collins!

2. De federatie vormt het overkoepelend orgaan van de

AA-organisaties, Het AAA-comité van de Bock uit Haarlem is

bij de federatie aangesloten, do Bock maakt deel uit van

hot bestuur.

3. De bedoeling van de federatie is in de eerste plaats de open-

Vare mening in Europa te mobiliseren tegen de kernbewapening.

O.a. zou men graag zien dat het Internationale Rode Kruis bij

de anti-kernbewapeningaoties.v/erd ingeschakeld.
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COMMITTBE OP 100

1. Het "Committee of 100" la ontstaan uit het samengaan van

"Direct action Committee against Nuclear Warfare" en de "Cam-

paign for Nuclear Disarmament" (CND)« De CND opereert nog af-

zonderlijk daarnaast 5 het "'Committee of 100" wordt geleid

door o.a. Bertrand Russell en stelt zich op het standpunt

dat het nodig is tot massale ongehoorzaamheidsacties over

te gaan. O.a. werden een aantal "zit—acties" georganiseerd

op openbare pleinen in Londen, Bovendien was men van plan

zich toegang te verschaffen tot vliegbases teneinde het wer—

ksmnaldaar onmogelijk te maken. (De Aldorm^aton-^nars die elk

jaar v;crdt gehouden gaat uit van de

2, In Nederland .zijn stemmen opgegaan om eveneens te komon

tot een Nederlands "Comité Tan 100". Totdusver wijst nog

niets er op dat een dergelijk comité in de naaste toekomst

zal worden opgericht.



DIENSTGEHEIM

SOCIALISTISCHE JEUGD VAN ïïSDSRLAgJJ (3j)

1 4 Eind 1959 werd op een op de Lage Vuursche gehouden congres be-

sloten tot de oprichting van een Onafhankelijke socialistische

jongerenorganisatie, de z.g. "actiegroep OSJO". In mei 1960

werd daarop in Amsterdam "besloten tot de stichting van een

nieuwe jongerenorganisatie, de "SJ".

2. De voornaamste doelen zijns

a. bevordering van het socialisme 5

b. opheffing van de internationale spanning^

c. algehele ontwapening en bestrijdirfg van militairisme.

3. Be aanhangers van de beweging worden voornamelijk gerecruteerd

ut de PvdA, de PSP en de SWP. Eenmaal per twee maanden ver-

schijnt de periodiek "Voorwaarts".

De "SJ" wordt fel bestreden door de communistische jeugdor-

ganisatie het ANJV, die in de "S J" een gevaarlijke concurrent

meent te zien.

4. Tot de activiteiten van de "SJ" behoren o.m. acties tegen

de uitzending van troepen naar U.N. Guinea. De belangrijkste

vredesacties worden echter niet meer door de SJ gevoerfl maar door

"Actie Jeugd«voor de Vrede".
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OJMFHAKKSLIJKli GOITTAGTGOMMISoIVI VOOR VHSDE^ERK (OCV)

1. Dit is een landelijke commissie met als doel het bundelen

van de diverse niet-communistische vredesgroepen in Neder-

land. Aangesloten zijns ANVA,"De Derde Weg", "Kerk en Vrede"9

AAA-comité, "Doopsgezinde Vredesgroep" en "Onafhankelijke

Vredesliga". Bovendien werden er in opgenomen; "de Federatie

van Vrije Socialisten"9 het "Onafhankelijk Yerbond van Be-

drijfsorganisaties", "het Genootschap der Vrienden"s"de Vrije

Gedachte'1, "de IVOW".

2. Tot 1961 bepaalde-. de organisatie zich tot vergaderingen,

pamflettenacties, e„u„ Nadat in 1961 de PSP de zit-actie

tegen het ITÏT Guinea "beleid van de regering had georganiseerd,

is men in groter verband overgegaan tot openbare demonstraties,

O „a. werd in "begin 1961 doe r de OCV een openbare vrodesdemon—

stratie in Amsterdam gehouden .

3. 'De CPïf tracht de werkzaamheden van de OCV te negeren cq te

kleineren, omdat do CPU hierin schadelijke beïnvloeding van

het werk van de Nederlandse Vredesraad ziet.
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COMITÉ 1961 VOOR DB VR5]3B

1. De oprichting hiervan was het gevolg van het succes dat men

mesndö te hebben behaald met de januari—actie van 1961 van de

OCV. Hot comité organiseerde o.a. vredesmarsen op Tweede Paas-

dag in Amersfoort} Amsterdam en Utrecht als protest tegen de

opslag van atoomwapens in Nederland. In liet najaar word in

Amsterdam een anti—atoonïbomdemonstratie gehouden die tevens

v/as gericht tegen het horvatten van do kernproeven door Rus-

land. Later in de herfst volgde een grote demonstratie in

het RAI-ge "bouw to Amsterdam.

2. Comité 1962 voor _de_jjrô dje opende op nieuwjaarsdag 1962 de

rij demonstraties met Anti-atoorrfbommarsen in Amsterdam, Rot-

terdam, Groningen en Apeldoorn.

3. Het doel van deze comité's is om, kennelijk in navolging

van het "Committeo of 100", door massale acties eon "bredere

"belangstelling to wekken. Het comité heeft een dagelijks

bestuur van 6 loden en een Raad van Advies van 12 leden^

daarnaast "bestaat een Comité van Aanbeveling. De leden van

de "bestuursorganen treden niet op als vertegenwoordigers

van hun eigen organisaties. In oen aantal plaatsen zijn

actiegroepen opgericht.

4. ^et Comité staat in hot algemeen afwijzend tegenover het

streven van de Nederlandse Vradesraad.
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ACTI3 JDUGD VOUR DE VRJDE

1. Vormt een jeugdgroep van het "Comité 1960.,, voor de Vrede".

De leden komen voort uit de SJ, POLITBIA en PSP.

2. DG groep wil een eigen "bestuur vormen, de voorzitter hier-

van zal dan tevens lid 7/orden van het bestuur van het "Comité

voor de Vrede".
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