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Amsterdam,

Met medewerkin„van de I.D. te Amsterdam werd het volgende
verslag ontvanen.
Op 20 Juli j.l. was er een bijeenkomst der Quakers in het Quakercentrum, Rafaelplein 2 te Amsterdam.
Deze bijeenkomst was belezd voorImilumanpailaAp46.44WIEARE.
Aanwezig = 50 personen.

Verbinding: 19
A/4 - 905'55
Betreft: Quakers

Uittreksel uit CO 304129

1. Het revolutionnaire gistingsproces, waarin tot uiting komt
dat veel van de spanningen in de wereld ternauwernood of
toevallig verband houden met het communisme. De diepste
oorzaak der spanningen is de reactie van de verworpenen
der aarde. Veel hebben deze groepen verwacht van het Christendom, doch de zendelingen hebben geleden onder het nadeel,
dat de godsdienst die zij predikten, blijkbaar niet in praktijk werd gebracht door de beschaving die zij vertegenwoordigen. De eerste Wereldoorlog reeds heeft ongunstige invloed
gehad op het zendingswerk. De Oosterlingen wisten hoe een
oorlog te voeren en hoe elkaar wreedheden aan te doen en
zij hadden die kennis in praktijk gebracht. Loch het ":;esten
had dit nu ook gedaan en als dit alles nu gebeurde in naam
van het Castendom, wat had het dan nog voor zin Christen te
worden ?
Het communisme echter met zijn goed ontwikkelde ideologie
en partij-organisatie heeft uit een en ander munt weten te
slaan. De discipline die het communisme vergt, de meedogenloosheid waarmee het instemming en/of deelneming eist, worden door velen gezien als een gerechtvaardigde prijs voor
de belofte van een betere maatschappij,terwij1 het gepraat
van het Westen over geheime verkiezingen en correcte rechtspleging niet aanslaat bij mensen zonder voedsel, kleding of
onderdak.
2. Het conflict tussen de nationale Staten
Alle communistische regeringen zijn aan de macht gekomen
tegen de sterke oppositie van het Nesten in. Deze oppositie
bevestigt de communisten in hun geloof, dat iedereen die niet
voor hen is, tegen hen is en dat meedogenloosheid noodzakelijk is om hun doel te bereiken. Hierdoor ontstaat een toestand, waarin vijandige nationale staten tegenover elkander
staan in een atmosfeer, waarin vrees en wantrouwen steeds stet
ker worden. De communistische staten hebben in de "koude oorlog" minder te verliezen dan het Westen, daar de herbewapening de middelen opslokt die nodig zijn voor een progressieve
politiek in de onontwikkelde gebieden, een politiek, die
paal en perk zou stellen aan de uitbreiding van het communisme. De eerste avances van het nieuwe regime van Malenkov
wijzen er op, dat een westelijke vrede de Russen even welkom zou zijn als onszelf. De Russen ver2achten dat hun begrip wereldrevolutie zal worden verwezenlijkt, niet door
militaire interventie, doch door de innerlijke ontbinding
van de kapitalistische maatschappij. Gezien de consequenties
die de Westelijke herbewapening en de daarmee verbonden politiek zullen hebben, zullen zij zich wel zeer gerustgesteld
gevoelen.
Door de vele factoren die elkaar onderling beinvloeden
en zolang er een algemeen wantrouwen heerst, zal het niet
eenvoudig zijn de koude oorlog te beeindigen. Wanneer de
koude oorlog totaal zou worden, loopt, door de uitbreiding
van de oorlogsmentaliteit tot ieder gebied van menselijke
activiteit, onze beschaving, die daarmee haar leven wil
redden, grote kens het te verliezen.
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-2Cndanks de verzoenende gebaren van de nieuwe Sovjet-Russ.
leiders in 1953 en het goed gefundeerde antwoord van Eisenhower, valt het te betwijfelen of de leiders aan beide zijden
wel de consessies beseffen die door de ander van hem verwacht
worden en of het lukken zal het volk, dat jaren lang onderworpen is geweest aan haat-propaganda, van de noodzakelijkheid van die consessies te overtuigen. In dit diepgewortelde conflict kan een betere atmosfeer alleen tot stand worden
gebracht als er onder de mensheid en Naar leiders het besef
croeit, hoe bragisch een verdeelde wereld is en hoe zondig,
hoe grievend voor God onze afwijzing is van de gevoelens en
daden dienstig aan de bevordering van de broederschap onder
de mensen.
Hoofdstuk II
:Len minnelijke schikking.
In een verbeterde atmosfeer is een schikking wenselijk.
:men schikking, ook al versterkt zij de nationale veiligheid
van de communistische mogendheden, zal waarschijnlijk de
vooruitgang van de communistische partijen in het 'iesten
remmen; en de daden van de Sovjet-leiders zouden erop wijzen,
dat zij bereid zouden zijn een derLelijke situatie te accepteren. 'get zal echter niet makkelijk zijn om tot overeenstemming te komen. ,Asschien kunnen de chtistenen hierin een
bijdrage leveren, b.v. door bij alle staatslieden aan te
dringen op een weer christelijke wijze van benadening, gedragen door de bereidheid geleid te worden tot de ware e6nwording, die boven elle geschillen uitgaat.
Hoofdstuk III
De uitdaging van het communisme en het antwoord van het
christendom.
Pas wanneer de christenen hun houding tegenover het communisme zullen hebben bepaald op de basis van geldiof en moraal,
zullen zij vaste grond hebben voor activiteiten op politiek
gebied. Hoewel de christenen de onjuiste communistische leer
en praktijken duidelijk moeten afwijzen, zullen zij daarnaast
de onmet.elijke waarde in het oog van God moeten erkennen van
de personen, die deze leer aanhangen en zij zullen door middel van de verlossende liefde proberen hen voor de waarheid
te winnen. De verschillen tussen communisme en Christendom
zijn groot en vele, doch bij alles wat het Westen heeft meegemaakt en bij alles wat wij in het Russische systeem veroordelen moeten wij bedenken, dat ook het Westen ernstig te
kort is geschoten in de verwezenlijking van hun idealen.
;at de christenen tot de communisten zeggen, moet
waarheid en liefde verbinden. Wij moeten ronduit, eerlijk,
zonder vrees critisch te zijn, dein het licht tonen.
Hoofdstuk IV
De taak van de christens in het Westen
Voor de christen in het Westen zijn er drie belangrijke
taken, n.l.:
1. Hervorming en vernieuwing van de Westerse maatschappij
De Nesterse maatschappij heeft grootse tradities en
toch is het communisme grotendeels ontstaan als een
uiting van afkeer van de duistere aspecten van het
kapitalisme en imperialisme. Al kunnen wij tevreden
zijn met onze vrijheid en sociale rechtvaardigheid,
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3toch moeten wij ontzet zijn door de sociale,economische
en politieke toestand van de internationale gemeenschap
moeten vooral het vermogen ontwaartoe wij behoren.
wikkelen om het individu te zien als een doel en niet als
een middel. Het resultaat van het individu moet zijn:
Verdwijnen van het gevoel van beknot worden, ontstaan
van het gevoel van opbouwend samenwerken met anderen,
ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel, verdwijnen
van verdovende middelen als zwoele films en gokkerij.
2. Bestudering van het communisme en ontmoeting met communistal
Wij moeten het commlnisme in al zijn geledingen bestuderen om de communistische uitdaging te kimnen aannemen tot in ons eigen hart, altijd uitziend naar nieuw
licht. Wij moeten in staat zijn begrip voor het communisme te wekken in het Westen, opdat een houding wordt
bepaald en beslissingen worden genomen in het licht van
kennis in plaats van in onwetenheid. Wij moeten persoonlijk
contact met communisten zoeken om een brug te slaan over
de kloof tussen twee werelden. De geschilpunten die ons
van hen scheiden, zouden moeten worden besproken in een
gemeenschappelijke studiegroep. Wij moeten ons inleven
in onze taak als verzoeners.
3. Bestudering van de problemen en bepleiten van vreedzame
methoden.
Er moet gestreefd worden naar een vreedzame wereld,
naar een wereld die op een positieve manier spanningen
ken verwerken, een wereld waar niet alleen samen-leven,
maar ook samenwerken mogelijk is. Het is waarschijnlijk,
dat christenen andere inzichten zullen blijken te hebben
aangaande actuele problemen, dan mensen, wier - belangen
slechts van deze wereld zijn of alleen maar die van hun
eigen klasse of volk, en zich niet op grond van menselijke broederschap gedreven voelen, hen te begrijpen die
anders zijn dan zij zelf.
De Christenen zullen in deze zaken steeds gebonden
zijn aan wereldse opvattingen over wereldse zaken en
daardoor zullen zij onderling verscbillen en kunnen hun
conclusies niet toegeschreven worden aan de Kerk als
zodanig.
Al deze taken eisen geloof en volharding, nederigheid,
erbarming en inzicht, gepaard aan voorstellingsvermogen.
Als wij ons echter bewust zijn, dat de problemen eenvoudig
die van menselijke verhoudingen en menselijke zonde zijn,
beseffen wij ook, dat Gods macht altijd aanwezig is om
zijn kinderen te verlossen.

sbi I
11 j u 1957

Verbinding: 19
0/4- 502'57 .
Betreft: Besloten bi,jeenkomst van het Genootschap_derYrienden
(Quakersl-op dinsdag 4 juni -57 to Amsterdam.
3ovenvermelde bijeenkomst werd gehouden in het Quakercentrum
iaan het Raphaelplein 2 to Amsterdam-Z
"- under de ongeveer 20
aanwezigen werden ook enkele figuren opgemerkt aft kringen _ van_
de Boops,ezinde Vredesbeweging en "De Derde Weg",
"---' ha een tort openingswoora van
de dzz niet van riaam bekende voorzitter.werd het woord verleend
saan een gaat-uit de Duitse Democratische Republiek-

Na de pauze werd
van
. gelegenheid geopend tot het stellen
•
vragen.

Te 22 tzar .erd de vergadering door de voorzitter gesloten verklaard. Nog zij vermeld dat in de zaal een boekentafel aanazig was, waar brochures en pamfletten, in hoofdzaek betrekking hebbend op het
genootschap der Quakers, ter beschikkinL van de aanwezigen
waren.

Verbinding: 19
G /4- 721'57 Pacif.

Datum: 12-9-57

lietreft: 31jeenkomst van :I.LIkers te ..msterdam
Liddels
werd vernomen dat op
bovenzatardas 7 Sept. jl een beenkomt werd isehouden
i;enoemde oranisatie in het Quakercentrum aen het 72aphaelplein 2 te .rasterdam. Deze bJeenkomst .nerd door slechts 12
personen Njgewoond ,Jaa-i7onder enkele vrou-:,en varen. De
een dezerzijds niet bekend geiNorden
leidini berustte
manspersoon die te omstreeks 20 war de NeenkOmst opende
,en na een korte inleidims het woord.verlec:nde aan een
die als afseeen
vaf:rdigde van de -leduriandse Quakers de jaarversadering
van die organisatie in oost-Duitsland had bijge,::oond. Bedoelde jaervers&derins -;as ,lehouden in aui;.-57 in de oostDuitse stall Eisenach,
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voor
radat de voorzitter dank had Liebracht aan :
zijn inleiding sloot hij to omstreeks 22.3o uur deze
•
Yjeenkomst.

8 juli 1969.
Verbinding: No. 12.
Doss.: 13/1068-3.
Onderwerp: Demonstratie van de "Quakers-Aktiegroep" op het Binnenhof
te 's-Gravenhage.
4jlage: 1.
Van zondag 29 juni t/m zondag 6 juli 1969
was op het Binnenhof te 's-Gravenhage een demonstratieve
hongerstaking van de "Quakers-Aktiegroep".
Deze groep heeft door hun aktie de aandacht vs
het publiek willen vestigen op het ernstige voedwelge-

Ten beffnire van de deelnemers aan deze aktie
stond een auto (caravan-model) op het Binnenhof. Deze
auto was voorzien van twee spandoeken, waarop teksten
waren aangebracht, die betrekking hadden op het gebeuren in Biafra.
Bovendien werd door de deelnemers aan belangstellenden bijgaande folder uitgereikt (zie bijlage I).
Genoemde aktie had een zeer ordelijk verloop.

Alf•VERHALF

MILJOEN

die nu dood zijn,

MEN.SEN

verhongerd

kunnon niet zondor vorm vanprotest van doze
aardbodem vordwijnen II!
-*-*-*.*-

dit probleern is ook uw probleem
WAT DCE-T U ?
Zolang er in Biafra govoohton-wordt,is or goon tooreikondo voodsoihulp
mogelijkQ Voorwaardo voor voedsolhulp is stopzetting van do bombardementen.Voormarde voor stopzetting van de vijandolijkheden is,dat do
wspenlevoranties Warden gestaakt. "' Uit oen vOrklaring van de groep"plano".
Geschokt door do wroodheid waarmao roods goruimo tijd hot Nigeriaans-Biafraans goschil zich voortsleept en in do overtuigingidat oorlog gean
methode is om soortgelijko geschillon tusson groepon of volkoron op to losson,
doet hot Genootschap der Vrienden oen boroop op do Nedorlandso rogering bij
voortduringtmot-grotora intensiteit.on niouwe initiatievon lzowel multilateraal,als bilateraal druk uit to oefonen tenoindo het gobruikto strijdmidd
middel van uithongoring uit to schakolon on hot conflick via niet-militaire
wegen op to loseen.Hierbij dienen mogolijke Nodorlandse belangen:van
ecownoischefof andorssoartige aard als van ondergeschikt belang. to wordon
gswsardoord4
•
hot bepleit vordor dat de Nodorlandse rogering t.a.v.do motivoring van de
door haar gevolgde politiok,speciaal wat betreft de slachtoffors van hat
conflict,zodanige oponhoid zal botrachton,dat onzekerheden daaromtront
niet meer zullen voorkonwn enr zowel op intornationaal als nationaa1 nivoau
goon misverstand moor kan bestaan omtront hot door do rogering ingonomen

standpunt;
hot vraagt tonslotto van do regoring om evn zo groot mogolijko-steun voor
do slachtoffors van hot bovongonoemde conflict:in hot bijzondar do kindoren
on voor eon juisto vordeling van do hulp aan do slachtoffors van beido partijon,waarbij do bostaande nood .steeds over. politioko overwogingon moot
preva1oron.
- Uit eon adres van do Quakers aan do rogering en de
Staten GeneraaIl maart 1969.

UW BIJDRAGE op giro 400
st6unt het week van
UNICEF, JOINT CHURCH AID
eh het international& RODE KRUIS
rit rikor or-Wool-non

36(19
giro 400 F
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QUAKERS
en
BIAFRA

'Het GENOTSCBAP DER VRIENDEN (QUAKERS) heeft sinds
.e.-mzit!-.;an in het midden van de zeventiende eeuw
cue overtuiging uitgedragen dat
CHRISTENDOM EN GEWELD ONVERENIGBARE GROOTHEDEN zijn.

Voor doze overtuiging zijn Quakers vervolgd en werden
zij vaak maatschappelijk gelsoleerd,bijvoorbeeld
omdat ze weigerden militaire dienst te verrichten.
Aan de andere kant hebben Quakers steeds getracht in
internationale conflictsituaties een element van verzoening te brengen en te bemiddelen tussen vijandige
partijenl door de wegen voor cverleg te openen.
Daar waar gevochten werd,stonden ze
vooraan-bij het verlenen van hulp aan oorlOgSslachtoffers.Voor hun work
als vredesstiohters ontvingen Quakerorganisaties en individuele Quakers
enkele malen de Nobelprijs voor de Vrede....
Nederlandse Quakers warent als groep en
indiVidueel betrokken bij de hulpverlening aan onderduikers
aan gevangenen
in de concentratiekampen th bij ver- schillende vormen van reliefweric
In maart j.l. richtten ze zich n.a..v.het BIAFRA-conflict
tot de -nederlandse nverheid met een beroep om to bemiddelen
in het geschil en do hulpverlening door ons land te intensiveren.
Engelse Quakers -zijn al geruime tijd
in Nigeria zelf.bezig met het bemiddelen
van overleg on de hulpverlening aan de
slaehtoffers van het conflict.
Uit DIEPE BEWOGENHEM over de-verbittu2heid,waarmee'de
oorlog zich nu al zo Lang voortsleept en GESCHOKT door
het felt dat de strijd nu al aan anderhalf miljuon,ja
ANDERHALF

MILJOEN

mensen het levon heeft gekost hebben enkele laden van
hot Genootschap.der Vrienden besl2ten geduronde de week'
van 29 juni tot 6 juli
eon APPEL aan het NEDERLANDSE VOLK
to richton
em niet langer in machteloze verbijstering to blijven

toezien.Zij willon dit doen door een VASTENACTIE,waarvoor
ze het BINNENHOF de aangowozen plaata vinden:Ze weten zich
hierbij geruggesteund door vole andura,Quakers en
niet-Quakers,die zich in STIL PROTEST bij hen voegen....

-,1

Ze willen:hiermee in gewoten BEN BEROEP doen
op do NEDERLANDSE OVERHETD om met, groter intonsitoit via. alle daarvoor
in aanmerkingikOmende kanalen,druk uit to
oefenen ten einde het gebruikte strijdmiddel
van uithongering uit to schakelon. en het
conflict via niet-mili'taire wagon op te lossen;
het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN em alle leveranties aan de oorlogvoeronde partijen to staken,die tot een
voortzetting van het. conflict kunnen bij
- dragon on Nederlands bkonomische invloed in
Nigeria to gebruiken om een beroidheid tot
.overlog to bevorderon;

op hot GEHELE NEDERLANDSR.VOLY nm

-

Voor deze overtuiging zijn Quakers vervolgd en warden
zij vaak maatschappelijk gefsoleerd,bijvoorbeeld
omdat ze weigerden militaire dienst to verrichten.
Aan de andere kant hebben Quakers steeds getracht in
internationale conflictsituaties een element van verzoening to brengen en to bemiddelen tussen vijandige
partijen,door de wegen voor cverleg te.openen.
Daar waar gevochten werdotonden ze
vooraan-bij het verlenen van hulp aan oorlogsslachtoffers.Yoor hun work
als vredesstiehters ontvingen Quakerorganisaties en individuele Quakers
enkele malen de Nobelprijs voor de Vrede....
Nederlandse Quakers waren,als groep en
individueel betrokken bij de hulpverlening aan onderduikers ln aan gevangenen
in de concentratiekampen ea bij ver•schillende vormen van reliefwerk;.
In maart j.l. richtten ze zich n.a..v.het BIAFRk-conflict
tot do 'nederlandse nverheid met een beroep om to bemiddelen
in het geschil en de hulpverlening door ons land to intonsiveren.
Engels.° Quakers •zijn al geruime tijd
in Nigeria zelf bezig met hot bemiddelen
van overleg on de hulpverlening aan de
slaehtoffers van het conflict.
Uit DIEPE BEWOGENHEfD over de.verbittordheid,waarmee de
oorlog zich nu al zo lang voortsleept en GESCHOKT door
het fait dat do strijd nu al aan andorhalf miljuon,ja
ANDERHALF

MILJOEN

mensen het leven !weft gekost hebben enkele loden van
het Genootschap.der Vrienden bes12ton geduronde de week'
van 29 juni tot 6 juli
een APPEL aan het NEDERLANDSE YOLK
te richten
am niot longer in machteloze verbijstoring to blijven
toezion.Zij willen dit doen door eon VASTENACTIE,waarvoor •
ze het BINNENHOF de aangowozen plaatS vinden.Za weton zich '
hierbij geruggesteund door vole anderT,Quakers on
niet-Quakers,die zich in STIL PROTEST bij hen voegen.
Ze willen:hiermee in geweten R UWE? doen
op do NEDERLANDSE 01/ERHEID mm met. groter intensite# via. alle daarvoor
'in aaamorkinekTomende kanalen:druk uit to
'oefenen ten einde het gebruikte strijdmiddol
van uithongoring uit to schakelen.en het
cunflict via niet-milftaira wagon op to lossen;
op. het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN om alle leverantios aan de oorlogvoerende partijen to stakon,die tot can
voortzetting van het.cenflict kunnen
- dragon on Nederlands Okonomische invloed in
Nigeria to gebruikon om eon boroidheid tot
-cverlog to bevorderen;
op het GEHELE NEDERLANDSENQLK orn .niot to vci..slappen in boreidhoid em
.du honguronde bevolking van Biafra mot alle
mogolijko middelon to stounoi .Het teleurstollond resultaat van do derde inzamoling
was mode aanleiding voor dezo VASTENACTIE.!
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Datum rapport 14.11.7C Opg emaakt door:
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Volgens de adm nistratie van het Bevolkingsregister van Amsterdam behoort het perceel Vossiusstraat
20 aan het Quakergenootschap.

-
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Quakers :

Kenmerkem :
Geen vaste formulieren - geen liederen - geen doop.
Het avondmaal, herinneringsmaal, maar noodzakelijk voor
alien, die uit de Geest zijn geboren.
Er worden maandelijkse, gemeentelijke - kwartaalgewijze diet:
trict - en jaarlijkse synodale vergaderingen ter behartiging
van de zakelijke aangelegenheden gehouden.
De Leer van het innerlijke of inwaartse Licht. Brengt volkom
dogmatische vrijheid van de traditie en ook van het Schrift
mede.
Eedsaflegging en militaire dienst zijn verboden.
De onderlinge verhouding wordt goed uitgedrukt in de benaming (Society of) Friends.
In plaats van militaire dienst to verrichten, verrichten

502 A03
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2.de Friends reeds in Wereldoorlog I omvangrijk en internationaal
reliefwork.
De werkzaamheden vinden haar oorsprong "In de kracht van een
leven" dat alle aanleiding tot oorlogen wegneemt.
Het Quaker Centrum is gevestigd $e Amsterdam aan de Vossiusstraat
20.
Behalve reliefwork en een internationale Quakerschool te Ommen
verrichten de Quakers verzoeningspogingen tussen personen van
uiteenlopende inzichten en trachten zij gegevens van objectieve
aard, onaangetast door politieke op partijgevoelens te verbreiden.
Deze gegevks werden verkregen uit de WP deel 15 en uit het
boek "Kaart van kerkelijk Nederland" van dr. C.N. Impeta.

's Gravnenhage, 18 november 1970

=73=

8 juli 1969.
Verbinding: No. 12.
Doss.: 13/1068-3.
Onderwerp: Demonstratie van de "Quakers-Aktiegroep" op het Binnenhof
te 's-Gravenhage.
ijlage: 1.
Van zondag 29 juni t/m zondag 6 juli 1969
was op het Binnenhof te 's-Gravenhage een demonstratieve
hongerstaking van de "Quakers-Aktiegroep".
Deze groep heeft door hun aktie de aandacht vs
het publiek willen vestigen op bet ernstige voedgelge--TTwk.-14Biafra.

Ten befinVe van de deelnemers aan deze aktie
stood een auto (caravan-model) op het Binnenhof. Deze
auto was voorzien van twee spandoeken, waarop teksten
waren aangebracht, die betrekking hadden op het gebeuren in Biafra.
Bovendien werd door de deelnemers aan belangstellenden bijgaande folder uitgereikt (zie bijlage I).
Genoemde aktie had een zeer ordelijk verloop.

IrMBOARHALF MILJOBN MEN.SEN
die nu dood zijn,

verhorgerd

kunnon niot zondor vorm vanprotest van doze
aardbodem verdwijnon 11!
-*-*-*-*-

dit problem is ook uw probleem
WAT DCET
Zolang er in Biafra gevoohton wordts ie or goon tooreikande voodselhulp
mogelijke Voorwaarde voor voedsolhulp is stopzetting van do bombardementen.Voormarde voor stopzetting van de vijamdolijkheden is,dat de
wapenlevoranties Worden gestaakt.... Uit oen vOrklaring van de groep"planon.
Gosehokt door do wroodhoid waarmap reeds geruimo tijd hot Nigeriaans-Biafraans goschil zich voortsleept en in do overtuigingidat oorlog goon
method(' is om soortgelijko geschillon tussen groepon of volkoron op to losson,
doet hot Genootschap der Vrienden eon boroop op do Nedorlandso rogoring bij
voortduringtmot-grotora intonsiteit on niouwe initiatioventzowel multilateraal,a1s bilatoraal druk uit to oefonen tenoindo het gobruikte strijdmidd
middel- van- uithongoring uit to schakolon on hot conflich via niet-militaire
wegon op to lossen.Hiorbij dionen mogolijke Nederlandso belangen:van
econ.mischefofanderssoortige aard als van ondorgoschikt belang- to wordon
gawaardeord;
•
hot beploit verdor dat do Nedorlandse rogoring t:a.v:do motivering van de
door haar guvolgde politiokopeciaal wat betroft de slaehtoffers van het
conflictl zodanige openheid zal butraohton l dat onzekorhoden daaromtrent
niet moor sullen voorkomun onr zowel op intornationaal als nationaal nivoau
goon misverstand moor kan bcstaan omtront hat door do rogering ingonomen
standpunt;
•
hot vraagt tonslOtto van do regering om curt zo groot mogolijkosteun voor
de slachtoffori van hot.bovengonoemde conflictl in hot bijzondor do kindoren
on voor eon juisto verdeling van do hulp aan do slachtoffors van beide partijen,waarbij do bestaande.nood_steeds over politieke ovorwogingon moot
prevaleron.
- Uit eon adros van de Quakers aan de rogoring on de
Staten Generaalsmaaxt 1969.
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Het GEAPOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS) heeft sinds
1 ali. -ut..fan in het midden van de zeventiende eeuw
ffe everiyiging uitgedragen dat
CHRISTENDOM EN GEWELD CNVERENIGBARE GROOTHEDEN zijn.
Voor deze overtuiging zijn Quakers vervolgd en warden
zij vaak maatschappelijk gelsoleerd,bijvoorbeeld
omdat ze weigerden militaire dienst to verrichten.

Aan de andere kant hebben Quakers steeds getracht in
internationale conflictsituaties een element van verzoening te brengen en te bemiddelen tussen vijandige
partijen,door de wegen voor cverleg te .openen.
Daar waar gevochten werd,stonden ze
vooraan - bij het verlenen van hulp aan oorlogsslachtoffers.Voor hun work •
als vredesstichters ontvingen Quakerorganisaties en individuele Quakers
enkele malen de Nobelprijs voor de Vrede....
Nederlandse Quakers waren,als groep en
individueel betrokken bij de hulpverlening aan onderduikers
aan gevangenin
in de concentratiekampen 612 bij ver• schillende vormen van roliefwerk.
In maart j.l. richtten ze zich n.a..v.het BIAFRA7-conflict
tot de'nederlandse mverheid met een beroep om to bemiddelen
in het gesohil en do hulpve"rlening door ons.land to intensiveren.
Engels° Quakers .zijn al geruime tijd
in Nigeria zelf.bezig met het bemiddelen
van overleg on de hulpverlening aan de
slachtoffers van het conflict.
. Uit DIEPE BEWOGENHErD over de-verbitturdheid,waarmee de
oorlog zich nu al zo lang voortsleept on GESCHOKT door
hot feit dat de strijd nu al aan anderhalf miljuon,ja
ANDERHALP

MILJOEN

mensen het Leven heeft gekost hebben enkele loden van
hot Genootschap.der Vrianden bes12ten geduronde de weekvan 29 juni tot 6 juli
een APPEL aan het NEDERLANDSE VOLK
te richten
um niet langer in maehteloze verbijstering to blijven

toezien.Zij willen dit doen door een TASTENACTIE,waarvoor
ze het BINNENHOF de aangowozen plaate vinden.Ze weten zich
hiorbij geruggesteund door vole anderTI Quakers en
niet—Quakers,die zich in STIL PROTEST bij hen vac:igen....
Ze willen:hiermee in geweten

ERN

BEROEP doen

op do NEDERLANDSE OVERHEID om met, groter intonsiteit via. all° daarvoor
in aaamerkingikomonde kanalen;druk uit to
oefenen ten einde het gebruikte strijdmiddel
van uithongering uit to schakelen. en het
cunflict via niet—mililtaira. we-gon op to lossen;
het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN ore
leverantios aan de oorlogvoeronde partijen to staken,die tot oun
voortzotting van het. conflict kunnen bij- dragon on Nedurlands bkonomisehe invloed in
Nigeria to gebruiken on con bereidheid tot
-overlog to bevorderen;
op het GLHELE NEDERLANDSENOLK nm,i,+ +, ----,_____

V

' Voor deze overtuiging zijn Quakers vervolgd en we-rden
zij vaak maatschappelijk gelsoleerdl bijvoorbeeld
omdat ze weigerden militaire dienst te verrichten;
Aan de andere kant hebben Quakers steeds getracht in
internationale conflictsituaties een element van verzoening te brengen en to bemiddelen tussen vijandige
partijen,door de wegen voor cverleg tenpenen.
Daar waar gevochten werd,stonden ze
vooraan-bij het verlenen van hulp aan oorlogsslachtoffers.Voor hun work -als vredesstichters ontvingen Quakerorganisaties en individuele Quakers
enkele malen de Nobelprijs voor de Vrede....
Nederlandse Quakers warent als groep en
individueel betrokken bij de hulpverlening aan onderduikers ,)/1 aan gevangenen
in de coneentratiekampen to bij ver•• schillende vormen van reliefwerk;
In maart j.l. richtten ze zich n.a.v.het BIAFRA-conflict
tot do -nederlandse nverheid met een beroep om to bemiddelen
in het geschil en de hulpverlening door ons land to intensiVeren.
Ehgels.e Quakers .zijn al geruime tijd
in Nigeria zelf.bezig met het bemiddelen
van overleg en de hulpverlening aan do
slachtoffers van het conflict.
Uit DIEPE BEWOGENHEfD over de'verbitturdheid,waarmee'de
oorlog zich nu al zo lang voortsleept en GESCHOKT door
het feit dat de strijd nu al aan auderhalf miljuon,ja
ANDERHALF

MILJOEN

mensen het leven hoeft gekost hebben enkele loden van
het Genootschap.der Vrienden bes12ten geduronde de week'
van 29 juni tot 6 juli
een. APPEL aan het NEDERLANDSE YOLK
te richten
niet langer in machteloze verbijstering to blijven
toezion.Zij willen dit doen door eon VASTENACTIE,waarvoor
ze het HINNENHOF de aangowozen plaate vinden:Za weton zich
hierbij geruggesteund door vele anderm,Quakers en
niet-Quakers,die zich in STIL PROTEST bij hen vaegen:
JM

Ze willen:hiermee in geweten E

BEROEP doen

op do NEDERLANDSE OVERHEID om met. groter intonsiteit via allo daatvoor
'in aaamerkineklomende kanalen;druk uit to
'oefenen ton einde hot gebruikte strijdmiddol
van uithongoring uit to schakelen.en het
cunfliet via niet-milftaire wegen ep to lossen;
het NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN om elle leverantios aan do oorlogvoerende partijen to staken,die tot can
voortzatting van het•cenflict kunnen
- dragon on Nederlands bkonomische invloed in
Nigeria to gebruiken om een bereidheid tot
nverleg to bevorderon;
op het GEHELE NEDERLANDSENOLK orn..niet to verslappen in bereidheid em
•du hongurende bevolking van Biafra mot alle
mogelijke middelon to steunei .Het toleurstellend resultaat van de derdo inzameling
was mode aanleiding voor doze VASTENACTIE.!

9 oktober 1972.

Verbinding: No. 12.

Doss.: 13/1068-4.
Onderwerp: Stille demonstratie voor de Amerikaanse Ambassade.
00.

--iijlage: 1.
Op woensdag 4 oktober 1972 werd, op initiatief
van het Genootschap der Vrienden (Quakers), van 15.00
uur tot 17.00 uur een stille demonstratie gehouden voor
de Amerikaanse Ambassade aan het Lange Voorhout 102 te
's-Gravenhage.
Voor deze demonstratie was, namens het Genootschap der Vrienden, mondeling vergunning verzocht door
domicilie kiezenden Vossiusstraat 20 te
Amsterdam (Quakercentrum). Door de Burgemeester van
's-Gravenhage was op 2 oktober 1972 schriftelijk vergunning verleend voor deze demonstratie die werd omschre
ven als "Stills Wacht".
Op genoemde datum werd deze stille wacht betrokken door 32 personen (voornamelijk oudere vrouwen),
waarvan er 11 een sandwichbord droegen met onder andere
de navolgende opschriften:
"Stille Wacht voor vrede in Vietnam".
"Stille Wacht".
"Oorlog vernietigt Vietnam, maar ook Amerika. Wat doet U
II? It

nrede voor Vietnam".
"Quakers voor Vrede in Vietnam".
Deze stille wacht werd gehouden als geweldloos verzet tegen de oorlog in Vietnam.
Tijdens de demonstratie hadden Brie "Quakers"
een gesprek met
- , Attache van de Amerikaanse Ambassade. Aan hem werd ook een telegram overhandigd,
bestemd voor president Nixon. Ben afschrift van dit telegram is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Dergelijke afschriften werden onder het schaarse publiek verspreid.

BIJLAGE.

GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS)
NEDERLANDSE JAARVERGADERING

TEL. (020) 79 4238
POSTGIRO 35 13 32
t. n. v. Ouskercentrum

OUAKERCENTRUM
VOSSIUSSTRAAT 20
AMSTERDAM-Z.

AMSTERDAM - Z.,

Telegram aan Richard Nixon
President U.S.A.
Witte Huis
Washington D.C.

U.S.A.

De Nederlandse Quakers bijeen np hun Jaarvergadering
3o september 1972 voelen zich ten diepste geschokt en willen daarom hierbij uitspreken hoezeer zij vervuld zijn met
afschuw over de ontwikkeling van de oorleg in Vietnam.
a

Wij spreken tot U als mans, geroepen om in vrede te
leven en vrede te bevorderen.

Wij doers een beroep op U ale. President van de U.S.A.
al #w invloed aan te wenden cm een einde te maken aan deze
slachtpartij van mensen en deze vernietiging van hulpbronnen
die gebruikt zouden moeten worden om het welzijn van de mensheld te bevnrderen.

Voor de Nederlandse Jaarvergaderingv

Hubregt van der Meulen ( clerk)

