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Betr.; "Comité stopzetting atoomproeven"
Zoals vermeld in schrijven no. 311510 d.d. 2-12-'55 betreffende de
Nederlandse Vredearaad werd in de zomer van 1955 i" communistische kring
besloten aan de leiding van de Nederlandse Vredesbeweging nieuwe personen
toe te voegen om zo doende te komen tot een "nieuwe" vredesraad, waarin
het communistisch element niet zo duidelijk zou overheersen als tot die
tijd het geval was.
Het motief hiertoe was de gedachte, dat een "breder" bestuursorgaan
de Nederlandse Vredesbeweging nog beter in staat zou stellen haar taak
te vervullen.
Begin October 1955 was dit plan verwezenlijkt. Op l October hield
Professor MINNAERT voor de nieuwe raad een inleiding, waarin hij stelde,
dat de Nederlandse bevolking op de volgende punten t.b.v. de vredesbeweging konden worden bewerkt»
a. de angst voor het atoomgevaar5
b. de invloed van de vrede op de economische ontwikkeling.
De actiegroep "Dat Nooit Weer" (mantelorganisatie van de Nederlandse Vredesbeweging) heeft, zoals in schrijven 314328 d.d. 21-12-'55 vermeld, in November 1955 een tournee georganiseerd, waarin de Duitse Prof.
Dr. Klara M. PASZBINDER op diverse plaatsen in huiskamerbijeenkoraaten tot
een voor een deel uit niet-communisten bestaand gehoor het woord richtte.
De leiding van deze tournee lag in handen van mevrouw Dr. M.B. MINNAERTCOELINGH en mevrouw A.L.S. ANDERSEN-COCHIUS. De Nederlandse Vredesbeweging verkreeg hierdoor o.m. een aantal nieuwe connecties.
In het kader van bovengenoemde pogingen tot "verbreding" wordt door
de Nederlandse Vredesraad thans moeite gedaan om te komen tot een "Comité
stopzetting atoomproeven", dat naar buiten geen zichtbare band met de
Nederlandse Vredesbeweging mag hebben. Te dien einde heeft op 11-1-'56 op
uitnodiging van de Nederlandse Vredesraad, te Utrecht een vergadering
plaats gehad van enerzijds enige belangrijke figuren uit de Nederlandse
Vredesbeweging onder leiding van Prof. MINNAERT, lid Nederlandse Vredesraad, en N. LUIRINK, lid partijbestuur C.P.N, en eveneens lid Nederlandse
Vredesraad, en enkele vooraanstaande figuren uit niet-communistische kringen anderzijds.
Na een inleiding van Prof. MINNAERT betreffende de mogelijkheden
om uitbreiding van atoombewapening tegen te gaan, besloot men tot oprichting van het "Comité stopzetting atoomproeven".
Daar men algemeen vreesde, dat het slagen van de actie gevaar sou
lopen bij openlijke deelneming daaraan door leden van de Nederlandse
Vredesraad, verklaarde LUIRINK, dat de Raad bereid was op de achtergrond
te blijven.
Op ll-2-f5°" werd wederom te Utrecht een vergadering gehouden. Besloten werd voorlopig geen voorzitter aan te stellen. Dr. F. BOERÏ7INKEL,
lid van het directorium van de stichting "Kerk en Wereld" te Driebergen
(instituut van de Ned. Herv. Kerk) zal als secretaris optreden. De communistisch georiënteerde Dr. W.H.uDOBBEN, fungerend voorzitter van (ie Nederlandse Vredesraad en verbonden aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen,
aal ala penningmeester bij de Twentse Bank een rekening openen ten behoeve van het Comité. Allen waren het er over eens, dat leden van de Nederlandse Vredesraad niet als voorzitter of secretaris van het comité zouden
moeten optreden. Door Prof. BI.G.J. MINNAERT zal een ontwerp-petitie wordsn opgesteld,, waarin de Nederlandse Regering wordt verzocht aan de
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Verenigde Naties een voorstel te doen tot'tetopzetting der atoomproeven",
Deze petitie zou door 100 a 200 Nederlanders moeten worden ondertekend. De namen van personen, die daartoe in aanmerking komen zullen
aan BOEKWINKEL, van BOBBEN en MIÏÏNAEET ter selectie worden toegezonden»
Hierdoor heeft de Nederlandse Vredesraad ook rechtstreeks een mogelijkheid invloed uit te oefenen.
Indien de petitie voldoende weerklank vindt zal de pers hiervan
op de hoogte gesteld worden.
Men overweegt H.M. de Koningin on onkole Ministers met dit initiatief eveneens in kennis te brengen.
De volgende bijeenkomst van het comité sal op 17-3-'56 plaats hebben.
Gezien in het kader van de huidige communistische politiek, zoals
die o.in. tot uiting kwam op het jongste congres van de C.P.S.U. ts Moskou, waarbij als voornaamste taak werd gesteld» de atrijd voor de vrede
zo massaal mogelijk te voeren, met inschakeling van personen uit alle
richtingen, dient aan dit initiatief bijsonder aandacht geschonken te
worden. Met het aantrekken van enige personen o.m. uit universitaire
kring, personen, die op bovengenoemde bijeenkomaten aanwezig v/aren, zijn
de functionarissen van de Nederlandse Vredesraad erin geslaagd ver buiten
de rijen van de communisten en fellow-travellers te treden.
Maart 1956.

