BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

•S-GRAVENHAGE, \ ArK.1953

|9

JiviHrut 68

Ho.

Bijl.:

B«r.: Vredesbeweging

Hiermede heb ik de eer ïïwe Excellentie het volgende
te berichten.
Het overlijden van Stalin en de daarop gevolgde
veranderingen in het bestuursapparaat van de SowjetUnie hebben tot dusver geen merkbare wijzigingen gebracht in de propagandistische activiteit van de vredesbeweging hier te lande. Dit is niet verwonderlijk,
gezien het feit, dat zelfs het dirigerende internationale orgaan, de Wereldvredesraad, in twijfel schijnt te
verkeren over de in verband met de veranderde houding
van het Kremlin te volgen koers. Het hernieuwde uitstel
van de voltallige zitting van de Wereldvredesraad, thans
tot medio Mei a.a.,is hiervoor een duidelijke aanwijzing»
Immers, de aanvankelijk voor eind Maart beraamde zitting
had volgens mededeling van het Bureau van de Eaad ten
doel de problemen te be spreken t die tijdens het in December 1952 te Wenen gehouden "Congres der Volkeren voor
de Vrede" zouden zijn gerezen. Men kan bezwaarlijk aannemen, dat de "promotors van de wereldvrede" zonder
noodzaak treuzelen met het opmaken van de politieke balans van de belangrijkste communistische manifestatie
in het afgelopen jaar.
Niettemin ontplooit de Nederlandse Vredesraad vrij
veel activiteit. Een reeks van ruim 30 openbare vergaderingen, waarop leden van de Nederlandse delegatie verslag uitbrachten van hun bevindingen op het Weense vredescongres, werd op 20 Maart j.l. beëindigd. Sindsdien
is de aandacht geheel geconcentreerd op de E.D.Gr»,Door
het beleggen van openluchtvergaderingen in de.grote steden en industriecentra zal worden getracht te dien aanzien de openbare mening te beïnvloeden. Als spreker zal
optreden de bekende Ds
Genoemde predikant werd in Maart j.l. zonder
ophef en buiten voorkennis van de overige bestuursleden
benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vredesraad.
Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Op 19 April a.s, zal te Amsterdam een nationale
conferentie . tegen het herlevende Duitse militairisme
i worden gehouden. De voorbereiding-daarvan ligt in handen van de Nederlandse 7redesraad in samenwerking met
het Amsterdamse vredescomité. Teneinde een zo breed
mogelijke deelname te verzekeren hebben de initiatiefnemers bekend gemaakt, dat de agenda ter vergadering
zal worden opgesteld door een presidium, waarin naar
men hoopt een aantal vooraanstaande Nederlanders en vertegenwoordigers van diverse organisaties zitting zullen
nemen* Eenzelfde gedragslijn werd gevolgd bij de voorbereidingen voor het Weense vredescongres,
Het ligt in de .bedoeling aan de vooravond van de conferentie eveneens te Amsterdam een massale openluchtdemonstratie tegen de E.D.Gj-o te organiseren. Zo mogelijk zullen
t daar"ook enige buitenlanders het woord voeren.

Het presidium van de op 19 April te houden conferentie zou zich tevens belasten met.de voorbereidingen voor
een massale protestdemonstratie tegen het "afschaffen11
van de nationale feestdag op 5 Kei a.s. te-Amsterdam.Men hoopt hiermede een groot deel van het volk in beweging te krijgen en de ontstane beroering dienstbaar te-maken aan de agitatie tegen de E.D.G..
Een landelijke week van actie tegen het herlevende
Duitse militairisme zal het hoogtepunt van de tegen de
E.D.Gr, gerichte activiteit vormen. Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en de Zaanstreek zijn naar de mening van de
Nederlandse Vredesraad de centra,die zeer intensief bewerkt moeten worden.
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan de Minister-President.
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