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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie
een kort overzicht aan te bieden betreffende de
jongste voorbereidingen van een anti-HLFdemonstratie, welke op 9 januari in Amsterdam
zal plaatsvinden.
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ANTI-MLF-DEMONSTRATIE
Ter voorbereiding van de anti-MLF-demonstratie, welke op
9 januari 1965

te Amsterdam zal worden gehouden, zijn in verschillende

plaatsen communisten en pacifisten actief geweest,
Zoals bekend wordt de demonstratie georganiseerd door de communistische Nederlandse Vredesraad (NVR) en het Comite 196l voor de
Vrede, dat een aantal pacifistische stromingen in zich verenigt,
Om de aandacht van het publiek te trekken werden kleine demonstraties of petitionnementsacties gehouden en al dan niet tegen betaling
brochures en manifesten verspreid. In deze acties hebben de organisatoren ook andersdenkenden aan hun zijde gekregen. In Amsterdam, Rotterdam en andere grote gemeenten, zomede in de Zaanstreek en op Walcheren
werden plaatselijke of regionale voorbereidingscomite's opgericht.
In de provincies Limburg, Friesland en in Kennemerland hebben groepen
van personen van uiteenlopende politieke overtuiging zich tot de bevolking gewend met de oproep in grote getale aan de demonstratie deel
te nemen. Op JO decernber 196^ publiceerde "De Waarheid" een dergelijke
oproep, ondertekend door het Algemeen Dispuut van katholieke studentenverenigingen, de Jongeren Werkgroep van "Kerk en Vrede", de Pacifistisch-Socialistische Jongeren Werkgroep, de studentenvereniging
"Politeia", de Socialistische Ontmoetingskernen en een drietal communistische organisaties, t.w, het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond,
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd en de studentenvereniging "Perikles".

De NVR en het Comite 196l bleven ondanks de samenwerking wantrouwend tegenover elkaar staan. Het Comite was van mening, dat de
communistische Vredesraad veel te hard van stapel liep en op eigen
houtje allerlei propaganda-acties ondernam, waar het Comite pas ac.hter—
af van hoorde, De NVR daarentegen was beducht voor de mogelijkheid,
dat het Comite de voorbereidingen voor de demonstratie moedwillig uitstelde om dan op het laatste moment snel de touwtjes in handen te nemen
en de NVR terzijde te schuiven.
In de thans verschijnende manifesten worden NVR en Comite 1961
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niet met name genoemd. In plaats daarvan treedt op een breed "Cornite
ad hoc voor de anti-MLF-demonstratie", waarin de volgende vooraanstaande personen zitting hebben.

Na de demonstratieve optocht, die ora ~Lk uur van de V/estermarkt.'
vertrekt, v/ordt in het oude RAI-gebouw te Amsterdam een bijeenkomst
belegd onder voorzitterschap van

v

alien voornoemd, het woord zullen voergn.
Op een d.d. k januari 19^5 gehouden persconferentie van het
"Comite ad hoc" te Amsterdam, keerde

sich tegen de

gedachte dat het huidige MLF-plan nu wel "de ijskast ingaat". Hij
vreesde, aldus "De Waarheid", dat dit een heel gevaarlijke manoeuvre
is en dat de plannen over een paar maanden gereed zullen blijken om te
worden uitgevoerd*
6 januari

1965.

