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B i j l . : 1 (if-i b i z . )
In de maandoverzichten van de Dienst wordt regelmatig aandacht
geschonken aan de Nederlandse Vredesbeweging . Voor deze communistische mantelorganisatie is de leus "vrede" slechts een middel in de
strijd ter verwezenli jking van de communistische doeleinden.
Daarnaast bestaan hier te lande ook ettelijke groeperingen,
die niet uit opportunistische overwegingen, doch op grond van godsdienstige of ethische motieven ijveren voor de vrede.
Ook op andere terreinen, bijv. dat van de vakbeweging, valt
een soortgelijk onderscheid te maken in de drijfveren welke ten
grondslag liggen aan de ontwikkelde activiteit; enerzijds primair
steunverlening aan het communisme, anderzijds de bona-fide actie in
het belang van de werknemer.
Niet-extremistische groeperingen worden in het maandoverzicht
in beginsel niet behandeld. Hierop wordt een uitzondering gemaakt
voor die gevallen waar een zekere samenhang van communistisohe activiteit met die van bona-fide groeperingen of ook wel van daartce behorende personen bestaat. Van een bewuste samenwerking behoeft dan
v.z.v. de beide laatst genoemde categorieen betreft nog niet altijd
sprake te zijn.
Er bestaat een aantal groeperingen waarvan de politieke "ligging" niet aan iedere verbinding bekend is. Aangezien is gebleken
dat er op dit terrain bij de verbindingen een zekere behoefte bestaat
aan voorlichting, zijn van de meest daarvoor in aanmerking komende
niet-extremistische organisaties beknopte overzichten samengesteld.
Een maal per jaar zullen deze, voor zover nodig, worden bijgewerkt.
Een complete verzameling van deze overzichten wordt

II hier-

bij als bijlage van dit schrijven aangeboden.
T.a.v. elke daarin opgenomen organisatie is aandacht gewijd
aan doelstellingen en streven. Tevens is, voor zover bekend, de huidige bestuurssamenstelling

opgegeven.

Nogmaals moge er op worden gewezen dat het hier betreft bonafide organisaties, die over het algemeen openlijk voor nun streven
AAN: Alle Politieverbindingen.
- uitkomen -
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uitkornen en ook hun werkwijze niet verhullen. Zulks betekent echter
niet dat aan deze groeperingen in het geheel geen aandacht behoeft
te uiorden besteed. Het name kan het soms van nut zijn kennis te nemen van hun organen en eventuele andere publicaties en in voorkomende gevallen door hen ge organiseerde openbare bi jeenkomsten bij te
wonen.
Eit kan van belang zijn met het oog op het raeermalen waargenoraen comtnunistische streven om dergelijke groeperingen of daartoe
behorende personen te betrekken bij eigen activiteiten.
Bij de samenstelling van deze opgave is uitgegaan van het criterium dat het gaat om nie t-extremistische , Nederlandse cf in tiefjrland werkzame organisatie s , die niet uitsluitend van plaatselijk belang zijn en waaromtrent bij de verbindingen vragen kunnen rijzen.
Aanvulling Uwerzijds van de verstrekte gegevens zai op prijs
worden gesteld. Bit geldt in het bijzonder wanneer aanwijzingen bestaan van contacten met extremistische groeperingen.
HET KOOFD VAN DE DIEN3T

Mr . J-.S .Sinnighe Damste

ta.
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Algeniene Nederlandse Vredes Actie (ANVA) .
Vredesbeweging "De Derde •ieg".
ICerk en Vr ede .
Stichting Anti Atoombom Actie (AAA).
Doopsgezinde Vredesgroep.
Onafhankelijke Vredesliga.
Gemeenschap der Yrienden (Quakers).
Albert Schweitzer Coalite.
Pleingroep,
De Vrije Gedachte
Internationale Vrouwen Organisatie
voor Vrede en Vrijheid (IVOVV).
Onafhankelijk .Verbond van
Bedrijfsorganisaties (OVB) .
Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (W3V)
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Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA) .
Voorgeschiedenis.
In oktober 190^ we-rd te Zwolle gesticht de Nederlandse sectie
van de kort tevoren opgerichte Internationale

Anti-Militairisten Ver-

eniging (IAMV). Zij vond haar aanhangers voornamelijk onder de anarchisten.
Haar voornaamste leus was: geen man en geen cent voor het militairisme .
De IAMV (zoals ook de Nederlandse sectie meestal vserd

aangeduid)

propageerde tegen de oorlog, voor de internationale massale dienstweigering en de algemene werkstaking.
Hoewel de geweldloosheid door de IAMV niet als beginsel was
aanvaard, zocht zij haar kracht niet in het geweld.
De vereniging beschikte over een orgaan "De Wapens Neder" en
heeft gedurende vele jaren een intensieve activiteit ontwikkeld.
In de tweede wereldoorlog vserd de IAMV door de bezetter verboden.
Oprichting.
In maart 19^6 kwamen de oud-leden van de Nederlandse lAMV-sectie
weer bijeen om zich te beraden over een al dan niet heroprichten van
de vereniging. Men kwam tot de conclusie dat de organisatie

in doel

en streven gefaald had en geen reden van bestaan meer had. Besloten
werd de IAMV te liquideren en een nxeuwe organisatie in het leven te
roepen onder de naam Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA) .
De oprichting hiervan vond plaats op 30 maart 19^6. De nieuwe
vereniging had aanvankelijk de vorm van een stichting die tot doelstelling had, alien te verenigen, die de oorlog veroordelen als een
Internationale misdaad en die erkennen, dat hieruit de plicht voortvloeit te streven naar een op gerechtigheid gerichte wereldvrede,
waarin oorlog zal zijn uitgesloten.
De ANVA wilde haar doel bereiken met alle daartoe dienstige
wettige middelen.

- Huidige -
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huidige organisatie -_Verhouding_tot de WRI.
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Aanvankelijk was alleen de "Radicaal-pacifistische '"'erkgroep"
van de ANVA aangesloten bij de War ±\esisiers International (WK!), (zie biz. k, 5)
v.aarvan zij de Nederlandse sectie vormde. Eeze v-erkgroep werd in 1952
opgeheven. De individuele ANVA-leden die tot de WRI wensten toe te
tre'den, konden zulks doen door het cndertekenen van een verklaring
waarin men verklaarde de VJKI-doelstelling te aanvaarden. .
Een in 1955 door de ANVA-voorzitter Mr. van Wijk gedaan voorstel om de ANVA als zodanig tot de WRI te doen toetreden werd door
de leden verworpen, waarop hij de volgende oplossing aan de hand
deed.
De oorspronkelijke sti-chting ANVA zou vsorden omgezet in een
vereniging, die zou toetreden tot de WRI. De ANVA-leden, die zich
daarmee niet konden verenigen, zouden kunnen volstaan met het neraen
van een abonnement op het blad "Vredes-actie", uit te geven door een
nieuw in het leven te roepen Stichting.
In 1957 »erd de organisatievorrn dienovereenkomstig gewijzigd.
Thans bestaan derhalve naast elkaar de "Stichting Vredes Actie" die
ten doel heeft het uitgeven van het orgaan Vredesactie en een Vereniging "Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA)". Deze organisatie
yormt als zodanig de Nederlandse sectie van de WRI. De leden ervan
zijn verplicht een verklaring te ondertekenen van de volgende inhoud:
"Oorlog is misdaad. Wie dit inziet neenit zich voor geen enkele
oorlog te steunen en te streven naar een op gerechtigheid gerichtc- vrede, vsaarin oorlog en andere vormen van georganiseerd
geweld zijn uitgesloten".
(Opm.: Zij die deze verklaring niet willen ondertekenen en derhalve
geen ANVA-lid raogen worden, kunnen zich nietterain abonneren O F het
orgaan "Vredesactie").
De vereniging stelt zich ten doel hen te verenigen die de.hiervoor genoemde onderschrijven en met gebruikmaking

van alle doelmati-

ge middelen die verenigbaar zijn met haar beginselen datgene te doen
wat bijdraagt tot de verwezenlijking ervan.
De vereniging is de voortzetting van de Stichting ANVA, in zoverre het de verenigingswerkzaamheden dezer stichting betreft.

- Activiteiten -
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De ANVA draagt haar ideeen voornamelijk uit door middel van het
blad "Vredesactie". De ondertitel: radicaal pacifistisch maandblad
vverd in 1952 toegevoegd teneinde te voorkornen dat dit blad zou worden
aangezien voor een communistisch orgaan.
Zij verspreidt bij voorkomende gelegenheden pamfletten, belegt
congressen en geeft voorlichting aan a.s. dienstweigeraars.

Ledental.
Het ledental bedroeg op 1 September 1959

20A-, de oplaag van

Vredesactie 1600.

Bestuur.
Mr. J.H. van VJijk

Voorzitter,

Bennekom

A. Booy

Penningmeester

Rotterdam

C. Hoek

Secretaris

IJmuiden

Mej. C.W. Molenaar

Lid

Brunssum

Kedactie Vredesactie.
Dr. W.J. Jong

heemstede

J.M. Kuijsten

Den Haag

De dominerende figuur in het bestuur ; en tevens in de vereniging is wel Mr. van V'/ijk. Voor alles is hij fel anti-militairist .
Kij ontplooit op dat terrein een grote activiteit, tot uiting komende in het houden van lezingen en voordrachten op dienstvveigeraarscongressen, alsook op pacifistische en anti-militairistische bijeenkomsten. Zijn beroep van advocaat-procureur maakt het hem niogelijk
op te treden als raadsman voor dienstv.eigeraars.
Mr. van Wijk was o.m. lid van het bestuur van de vereniging
"Nederland-Indonesie". In die kwaliteit ondertekende hij rnede een
verklaring, v«aarin verontwaardiging vuerd uitgesproken over de uitwijzing van de Indonesische communisten Sunito en Go Gien Tjwan (februari 1953).
Heftig kantte hij zich ook tegen de uitzending van troepen naar
Indonesie (19^6) en tegen de Brits-Franse

actie inzake het Suez-

kanaal (1956).
- In -
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In woord en geschrift deed hr . van Wijk zich kennen als een
tegenstar.der van "kolonialisme" . In 1955 nam hij deel aan een te Margate gehouden wereldconf erent ie voor de "Bevrijding van het kolonialisme" .
Van meer recente datum is een door I-ir . van Wijk ontwikkelde en
gestimuleerde hulpactie ten behoeve van in Tunesische kanper verblijvende Algerijnse vluchtelingen . In daarover door hem gehouden lezingen deed hij zich kennen als een heftig tegenstander van de Franse
politiek t.o.v. Algerije.
Betrokkene noemt zichzelf een principieel socialist. Hij is lid
van de Adviesraad van de Pacifistisch Socialistisohe Partij (PSP) .

War kesisters International
Ter gelegenheid van het in 1921 te Den Kaag gehouden 3e Internationale Anti-Militairistische

Congres werd op initiatief van Run-

ham Brown, Kees Boeke en enkele anderen te Bilthoven de organisatie
Paco (het Esperanto woord voor vrede) opgericht .
In 1923 werd de zetel verplaatst naar Engeland en de naam veranderd in War Kesisters International (WRI).
Te Bilthoven v,erd de volgende beginselverklaring aangenomen:
"Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Wij zijn daarom vastbesloten geen enkele oorlog te steunen en te streven naar het opheffen
van de oorzaken die daartoe kunnen leiden".
De in 1957 te Londen gehouden negende drie-jaarli jkse WRIconferentie interpre teerde deze beginselverklaring in deze zin, dat
de organisatie is gekant tegen het gebruik van gewelddadige middelen om enig economisch, sociaal of politiek doel te bereiken.
De WRI stelt zich voorts ten doel: "het verlenen van steun
aan individuele tegenstanders van de oorlog en groepen daarvan in
de gehele wereld en hen te verenigen in een levende beweging, waarvan de geestelijke kracht een fundamentele bijdrage vormt bij het
vestigen van een permanente vrede".
Het karakter van de WRI kan worden getypeerd als radicaalpacif istisch .
Volgens haar aanhangers heeft de organisatie

zich na de twee-

de wereldoorlog ontwikkeld tot een nieuwe anti-rnilitairistische Internationale, een wereldorganisatie van radicale pacifisten.

- 'i'en -
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Ten opzichte van de communistische Wereldvredesraad staat de
WRI onveranderli jk op het standpunt dat er voor organisatorische

sa-

menwerking daarmede geen basis bestaat .
Bit werd o.m. als volgt gemotiveerd: "De V;ereldvredesraad is de
uitdrukking van het ene grote machtsblok, de Sov< jet-Unie . Haar opvattingen dekken zich steeds met die van de toevallige Russische Internationale politick. Zij is niet en kan niet zijn: radicaal-paoif istisch. De Vredesraad is een soort massaal diplomaat van de SowjetUnie en nioet als zodanig worden behandeld en gevvaardeerd : op af stand".
In 1957 werd te Londen nogmaals uitgesproken, dat er geen basis
voor samenwerking bestaat, zolang de Wereldvredesraad zich niet even
duidelijk tegen "oostelijk" militairisme keert als de radicale pacifisten in het westen tegen "westelijk" .

De WRI heeft secties en vertegenwoordiger s in tientallen

landen

in alle werelddelen.
De beweging geeft een orgaan uit: "The War Hesister" dat o.m.
verschijnt in het Engels, Frans, Duits en Esperanto. Daarenboven
verschijnen incidentele publicaties in andere talen.
Tot de taken die de WRI zich heeft gesteld behoort het opkomen
voor de belangen der principieie dienstweigeraars . In verband hiermede trachtte zij in verschillende landen een wet op de dienstweigering, zoals reeds sinds 1923 hier te lande geldend, te doen aannemen,

Behoort bij schrijven no. 520. ^72

;;De

Derde Vifeg"

De vredesbeweging "De Derde './eg" trad in januari 1952 voor het
eerst in de openbaarheid met de publicatie van een manifest, waarin
haar doelst ellingen en streven bekend werden gemaakt .
Daarin wordt gesteld dat in Nederland een groep mensen bestaat
die hun onaf hankelijkheid wensen te bewaren zowel t.o.v. het ,/estals het Oostblok; die daarom zowel het door Anierika beheerste Atlantische Pact als het door Rusland beheerste (toenmalige) Kominform
afwijzen, en die "De Derde Weg" zien als de weg, die uit het doodlopende slop van deze tweeledige af hankelijkheid naar de vrede leidt .
En voorts dat "De Derde Weg'' alien wil bi jeenbr engen , die het
vonnis van twee-deling, dat bezig is zich aan de wereld te voltrekken,
niet willen aanvaarden op grond van hun overtuiging dat deze tweedeling niets anders dan een derde wereldoorlog ten gevolge kan hebbcr .
T.o.v. de kwestie van het "anti-militair isme" (radicaal pacifisme) werd door de ondertekenaars van het manifest gezegd, dat zij ,
zonder als groep terzake principieel stelling te nemen, ervan overtuigd zijn dat het problematische en demonische van het huidige totalitaire militaire geweld "ons alien blijvend behoort te verontrusten" .
Onder de ondertekenaars van het manifest bevonden zich figuren
uit de "Vlamgroep", de "Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA)",
i;Iierk

en Vrede'' en de :'Socialistische Unie", en een aantal niet bij

een partij of groepering aangesloten links-sooialistische en marxistisch georie'nt eer de intellectuelen en kunstenaars.
Aangenomen kan worden dat het laerendeel van de aanhangers van
"De Derde Veg" ook thans nog in deze kringen wordt gevonden.

Activit eiten

';3e Derde ,,;eg" tracht haar doelst ellingen te verwezenli jken
door het uitgeven van een orgaan "De J>e Weg :: , het verspreiden van
pamfletten en het houden van lezingen en openbare bi jeenkomst en .
Teneinde een beter inzicht te verschafxen orntrent de installing
van deze vredesbeweging

moge het volgende dienen.

In 1953 sprak "De Derde Weg" zich uit over de "heilloze gevolgen" van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG)

die, zoals werd

- gesteld -

B e h o o r t bij s c h r i j v e n n o . 5 2 0 . ^ 7 2 - 2 -

gesteld, de kans op een derde wereldoorlog zou vergroten.
3owel bij haar activiteitcn als uit in het orgaan De 3e ;eg
opgenomen beschouwingen black meernialen duidelijk van een zeer critische, dan wel misprijzende gezindheid jegens de Verenigde Staten
van Amerika.
Niet alleen hierdoor maar feitelijk door haar totale activiteit verschaftc De Derde nfeg meerrnalen, zij het waarschijnlijk ongewild, aanknopingspunten voor communistische agitatie en propaganda
tegen Amerika.
2en enktle maal gingen in Derde

jeg-kringen zelf critische

stemmen op tegen deze wijze van ageren.
Hiertegon werd echter o.m. /veer aangcvoerd dat men zich in hoofdzaak vjc-lbewust moet richten tegen het

iestun. '!omdat de '-'.'esterse po-

litiek in onze naam wordt bedreven, waarvoor wij verantwoordelijk
zijn" en voorts dat ''onze vredesbeiveging niet lean instecu:,en met het
anti-.5ussischc en anti-communist ische koor , oindat "De Derde

-eg"

vrede nastreeft met f;usland en het cominunioUie en onidat het anticommunisme 66k en in toenernende mate de ideologie van de pr event ic-ve
oorlog is".
In februari 1955 verspreidde de - inmiddels tot een vereniging
onigevormde - Derde

.'eg een manifest, waarin stolling vjerd genomen

tegen de Duitse herbewapening. Deze v/ord betiteld als een "onvoorstelbaar groot gevaar1' en als "het begin van oen nieu\ve Duitse agressie, aangezien zij de oude railitainstische en

fascistische

machten in het zadel helpt".
Argumenten

als deze kunnen de communist en niet anders dan wel-

gevallig zijn. Het CPW-orgaan De -caarheid maakte hiervan dan ook af
en toe een dankbaar gebruik.
Het Sorajet-fiussische optreden in Hongarije

in november 1956

werd ook door ''De De-rde •Vog'1 ten scherpste veroordeeld. In samenwerkir.g met andere grouper ingen, zoals De Doopsgezinde Vredesgroep en
de Aj'iVA raerd n.a.v. dit gebeuren een oproep gericht tot het Nederlandse volk.
Daarin serd evenuel ook het ingels-Franse optreden tegen Egypte
afgekeurd, en gesteld dat in wezen dit op hetzelfde principe berustte
nl. : gewelddadige rnachtsoplegging met minaohting van het handvc-st der
Verenigde Naties.
r-~~~
Jl I
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Als de oorzaak van e.e.a. werd in de oproep aangegeven: de rnilitaire blokvorming en de bewapening. Nederland zou daarin de wereld
een voorbeeld kunnen geven door uit het Atlantisch Pact to treden en
de bewapening af te schaffen.
Het standpunt van "De Derde /eg" botreffende de NAVC kan als
volgt worden samengevat . "De NAVO is geen middel tot Internationale
ontspanning, maar een middel tot verheviging van de spanning.
De NAVO kan geen antwoord geven op de economisch-sociale uitdaging van het communisme. Ondanks, en juist door alle HAVO-inspanning, zal het communisme hoe langer hoe meer terrein winnen'1.
In 1957) vijf jaar na de verschijning van hot opricht ingsmanifest van "De Derde ,i:eg", gaf deze vredesbeweging nogmaals een beknopte opsomming van haar grondgedachten , t.w.:
1. Verwerping van het geweld als raiddel ter beslechting van geschillen.
2. Geen binding aan machtsblokken , hetgeen niet betekent neutralisme
aangezien bij de huidige wer eldconst ellatie geen land zich afzijdig kan hcuden van de politieke ontwikkeling .
3- De noodzaai- van een radicale maat schappeli jke structuurverandering
t.w. het doorvoeren van een volledige politieke, economische en
sociale democrat ie .
Ter beeindiging van de "koude" oorlog en ter vcorkoming van
een ;'hete" oorlog propageert De Derde -leg overleg en pogingen tot
het uiterste om met het communist ische blok tot over eenst emming te
komen.
Desondanks toonde De Derde /eg en zulks meer dan aanvankelijk
het geval was, ook wel een open oog te hebben voor de ware aard van
het communist ische regiem.
Meer in het bijzonder geldt dit voor haar voorzitter Dr.O.NOORDiiJNBOo , die daarvan in verschillende door hem in het verenigingsorgaan geschreven artikelen deed blijken.
Zo schreef hij naar aanleiding van de in de DDR na een schijnproces uitgesproken veroordeling van de hoogleraar '/Jolfgang hAHICH hoof dredacteur van een officieel Costduits philosofisch tijdschrift "Een regiem, dat elke poging tot kritiek en zelfstandig denken straft
met een geraf f ineer d, onmenselijk doodvonnis, he-eft met werkelijke
vrede niets te rnaken' .
Ook uit andere beschouwingen van Dr . M^C^Dj-jKBOS in het vereni-

- gingsorgnan -
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gingsorgaan blijkt duidelijk zijn critische instelling jegens Hoskou.
Gelet op zijn positie van voorzitter van De Derde ./eg en lid
van de redactieraad van het orgaan kan worden aar.genomen dat hij
daarin niet slechts zijn persoonlijke mening weergeeft , doch raede
de door de mo^rderheid van het hoofdbestuur gehuldigde opvatting
Vurtolkt .
Samengevat komt deze op het volgende neer .
Er is i,;aar len oplossing om de voortdurende koude oorlog te beeindigen en de dreiging van een hete oorlog af te wonden nl . : door alles
in het werk te stellen om met het communist ische blok voortdurond
voeling te houden en tot overleg te komen.
Het communist ische regiem van dwang, willekeur en onvrijheid
wordt principieel verwrpen.
De huidige Westerse politiek is steriel anti-comi:iunist isch , aangezien deze steeds alles heeft gezet op de kaart van de ver dedigers
van overleefde of corrupte regiems.
De I!ussische Internationale politiek is echter van even onvruchtbar e allure .
De Derde .,cg is er neoit in geslaagd in brede kringen belangstelling voor haar streven te wekken.
Dientengevolge was ook de financiele toestand nimmer roosfcleurig. Lind 1957 v»as de rnateriele positie zelfs zo slecht dat dc- verschijning van het orgaan en de positie van de vereniging bedreigd
werden .
De oplaag van het orgaan bedraagt thans nog slechts 1500 exemplaren, in december 1958 nog 2000 en in het begin van dat j aar nog
2500, zodat wel van een aanzienlijke acht eruitgang kan ivorden gesproken.
Deze ongunstige ontwikkeling zal vermoedelijk mede het gevolg
zijn van het feit dat de Pop in hoofdzaak hetzelfde nastreeft als
De Derde -/eg en dat velen, die eertijds uitsluitend actief waren
voor deze vredesbeweging, thans voornameli jk of mede hun tijd en
energie aanwenden voor de Pol-.
Dit geldt o.m. voor een groot gedeelte van de leden van het
hoofdbestuur van De Derde .(eg. Een ander deel is mede actief in het
3DC, de .3tichting AAA, en de A^'VA.
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Het Hoofdbestuur is als volgt samengesteld:

Dr .0.Noordenbos, voorzitter (tevens voorzitter van

:iDe

Vrije Gedachte'

en lid Adviesraad van de PSI-1, voor welke partij hij zitting heeft in
de i-rovinciale Staten van Noord-Holland.)

Amsterdam

J . ,J. j.Siemens, secretaris (tevens lid Adviesraad

PSF)

Amsterdam
J.Sevensma, penningrneester ,

Amsterdam

Prof.N.A.Donkersloot (tevens lid Adviesraad Pop)Amsterdam
J.Zngels, (tevens voorzitter van het oociaal Democratisch Centrum
(SDC) van de PvdA)

Leiden

P.J.Meertens, (tevens hoofdbestuurslid 3JC)

Amsterdam

Ds.P.J.de Tiidder, (tevens lid Adviesraad PSP)

De Wilp

C.Houwaard, (tevens lid PSP)

Rotterdam

Ds.Krijn Strijd, (tevens lid Adviesraad PSP)

's-Hertogenbosch

Mevr . I . v . d . ,'al-Svenson ,

Hoogkerk

J . J.'/entink, (tevens secretaris H.B.Kerk en Vrede) Amsterdam
Dra .H.K.I'l. A .Franken-Liefr inck, (tevens secretaresse HB Doopsgezinde
Vredesgroep)

Zeist

J.Bartold (pseudoniem: Bart Haan) (tevens lid van het Landelijk
Comite van de Federatie van Vrije oocialisten)

Amsterdam

J.F.van Bronswijk

Amsterdam

A.Hoekstra,

Groningen
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"Kerk en Vrede"
Oprichting
De Geloof sgemeenschap van Christen an ti-militairisteri "Kerk en
Vrede" werd in oktober 192^ opgericht door een aantal predikanten.
Na in de oorlog door de bezetters

te zijn verboden, vond op 1 jsnuari

de heropricbting plaats.
Beginselverklaring
De belangrijkste punten uit de tot September 1959 gegolden
bebbende beginselverklaring

zijn de volgende.

"De oorlogis zozeer in strijd met de Christelijke beginselen
dat deze uit christelijk oogpunt volstrekt veroordeeld dient te worden .
De wil tot gemeenscbap en gerecht igheid moet de drijfveer zijn
tot vernieuwing der nationale en Internationale samenle ving .
Een op deze beginselen steunende gemeenschapspolitiek is in
haar anti-kapitalistiscbe , an ti-imperialist ische en anti-ffiilitairistische strekkingen een onmisbare voorwaarde voor een duurzaire vrede."
Nieuwe beginaelverklaring (zie bijlage)
De nieuwe beginselverklaring
te AESterdam gehouden landelijke

werd in de op 26/27 September 1959

conferentie ingeleio. door de voor-

zitter Prof. dr. J.de Graaf.
Deze wees er op dat bet niet ging offi een koersverandering van
"Kerk en Vrede", docb om een nieuwe formulering van bet beginsel
en dat onaangetast zijn gebleven bet Christelijk en bet radicaalpacif istiscbe (=an ti-militairistiscbe ) karakter van de

organisatie.

Doel
"Kerk en Vrede" stelt zich ten doel baar overtuiging in brede
kr^ng ingang te doen vinden o . m . door:
a) bet tegengaan van de psycbologische oorlogvoering en bet bevorderen van de toenadering tus^en de volken,
b) te streven naar verwezenli jking van een Internationale rechtsorde,
naar geinternat ionaliseerde bulpver lening aan de noodgebieden en
naar doorbreking en opheffing van door klassenstri jd , kolonialisme , rassenscbeiding en blokvorming opgericbte barrieres.
- Activiteiten -

Activiteiten
"Rerk en Vrede" trgcht haar doelstellingen te verwezenlijken
o.ro. door het h o u d e n van openbare bijeenkomsten, het uitgeven van het
orgaan "Militia Christ!" en het verspreiden van p a m f l e t t e n ,
Hoewel "Kerk en Vrede" niet de richtlijnen volgt van een bepaalde politieke partij noch daarvoor propaganda roaakt, ziet de organisatie zich meeriralen geconfronteerd met politieke proolenen . Deze
worden dan steeds benaderd vanuit he.ar Christelijk en radicaal-pacifistisch (anti-militairistisch) standpunt.
We Ike onderwerpen de aandacht van "Kerk en Vreae" hadden en
welke standpunten dienaangaande werden ingenomen, kan blijken uit het
ondervolgende.
In een openbare bijeenkomst van "Kerk en Vrede" noemde een
der sprekers het Atlantisch Pact e-en bedreiging voor de wereldvrede,
aangezien nog nooit een echte vrede tot stand was gekonien door wapengeweld. Zijns inziens konden "kapitalisme en andere -ismen" geen
vrede brengen; alleen Godsvrede in de harten van de r.jensen kon leiden
naar een wereld van waarbeid en gerechtigheid .
Deze spreker was, zoals vele van zijn geestverwanten, van
mening geen rekening te kunnen houden met de gevolgen van bet door
de organisatie verdedigde s t a n d p u n t , nl. een e v e n t u e e l onder de voet
lopen van het Viesten door de Russen. I\iet alleen zouden deze gevolgen
vermoedelijk wel nieevallen d o c h zo niet, dan zo.u men toch hebben
gedaan wat men als Christen had ffioeten doen.
In dezelfde geest uitten zich meermalen andere sprekers. Te
verraelden valt in dit verbena de uitspraak van een hunner, luidende :
"Als waarachtige Christenen moeten wij liever een Russiscbe bezetting
willen ondergaan, dan aee te doen aan de voorbereiding en uitvoering
van oorlogsgr u'.ve ] en . "
In 1950

gaf "i^erk en Vrede" een o p r o e p - u i t , waarin werd aange--

spoord in woord en daad de vern.i 1 i t ?,-] Ti sering ai te wijzen en

waarin

voorts yjera gezegd: "Po^nnH M r t noch het Affiei'ikaanse noch het
Rll.^r.n r:.-'}i,-

mi 1 i t,r'"i T1 i ^rn^" .

i|.-f /^.Tiifipnnt van "Kerk en Vrede" aangaande de B3 kan als volgt
woi'den saaengevat . Het doel van de BB is niet ;;iensen te r e d d e n , maar
de oorlog te winnen. De organisatie is een verlengstuk van het
militaire apparaat en daaraan kunnen anti-militairisten en "Kerk en
Vrece" principieel n i e t mecwerken. Pe organisatie last echter
- haer -
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baar leden geheel vrij om bieromtrent een andere opvatting te buldigen.
De bekende hoogleraar Professor J.de Graaf (voorzitter van
"Kerk en Vrede" en tevens van de PSP) besprak in een zijner voordrachten de BE in- verband met het Atlantisch Pact. Dit verdrag betitelde bij ais een organisatie die zich ten doel stelt om een oorlog
te ontketenen en die erop is ingesteld om andere landen en volken
aan te vallen. Zijn conclusie was dat een Christen zornin aan het
Atlantisch Pact als aan de B3 zijn steun kan geven, aangezien de B3
eveneens een organisatie is die betrekking heeft op oorlogshandelingen.
"Kerk en Vrede" beweegt zich voorts op het terrein van steunverlening aan principiele dienstweigeraars. In samenwerking met de
"Doopsgezinde Vredesgroep" werd daartoe in 19^8 het Centraal Steunfonds opgericht. Het bestuur hiervan bestaat uit een vertegenwoordiger van beide organisaties en twee van het Algemeen Steunfonds (ook
genoemd Steunfonds voor slachtoffers van principieel en daadwerkelijk
anti-militairisme, dat haar fundament vindt in de bumanistische en
socialistische groeperingen).
Daarenboven licht "Kerk en Vrede" a.s. dienstweigeraars voor
omtrent de mogelijkheden, hun geboden door de Dienstweigeringswet
en helpt de organisatie bij het indienen van verzoekschrifften e.d.
Aangenomen mag worsen dat "Kerk en Vrede" niet rechtstreeks
aanzet tot dienstweigering, aangezien zij ervan uitgaat dat dienstweigering een persoonlijke

gewetenszaak is en dat het besluit daartoe

bij iemand zelf moet opkomen.
Een enkel geval is bekend waarin aan toekomstige dienstweigeraars wei'd duidelijk gemaakt hoe zij dienden te handelen in geval
van oproeping in militaire dienst. Daartoe Vi/erd et;n schijncommissie
gevormd, die een aantal aspirant-dienstweigeraars ondervroeg op de
wijze zoals ait geschiedt door de officiele comii issies. Daarbij
werd hun tevens duidelijk gemaakt hoe zij wel en r.iet de hun gestelde
vregen moesten beantwoorden .
De houding_yan ^'Kerk en_Vrede^ jegens het communisrrie
Het ligt voor de hand dat de communisten, wier streven er
steeds op gericht is andersdenkenden direct of indirect te betrekken
bij eigen "vredesacties", ook het oog liebben laten vallen op
"Kerk en Vrede".

VEBTBOin^1T Tt-' ..
- Zo -
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Zo pleitte Ds . Vv .3 . E . van L'alen, lid van bet algemeen bestuur
van de Nederlandse Vredes Kaad en tevcns lid van "Kerk en Vrede",
in 1956 in "Hilitia Christ!", het orgaan van "Kerk en Vrede", voor
een gezamenlijk optreden en handelen van beide orgsnisaties in ce
actieve strijd tegen de oorlog op het politieke,

nationals en Inter-

nationale plan.
In het hierop door Prof.de Graaf gegeven antwoord gaf deze
blijk van een zeer critische instelling tegenov^r de corsffiunistische
Vredesraad. Voorop stellende dat "Kerk en Vrede" orr> der wille van de
vrede verplicht is het gesprek te vceren met iedcr, die daardoor wordt
bewogen, wees bij vervolgens op de eenzijdige voorlichting van de
zijde van de Wereldvredesraad .
Kij wees er tevens erop, dat de comcunisten volgens bun eigen
verklaring geen pacifisten zijn. Voorts voerde hij o.m. ncg aan dat
de 'ft'ereldvredesraad nooit had geprotes teerd tcgen de bewapening van
de Sowje t-Unie en de Volksdemocrat ieen , tegen de rechteloosheid van
de gewe tensbezwaarden tegen de kri j.. sdienst in Rusland en tegen de
enorme militaire parades met bijbehorende snorkende redevoeringen
in i'-ioskou .
Hoe men in de kringen van "Kerk en Vrede" staat t.o.v. de
cormr.unistiscbe vredesbeweging , blijkt ook nog uit het volgende.
E.J. Lankhorst (lid Hoofdbestuur "Kerk en Vrede", tevens 2e
Kanierlid voor de FSP) zei in een openbsre vergadering n.a.v. de
vredestirades in "De 'Jaarheid" dat men noest oppassen voor de vredesbeweging van die kant. Hij noemde deze onwaaracht ig .
Bij een andere gelegenheid zei de bekende predikant Krijn
Strijd de coniniunisten het recht te ontzeggen zich vredesapos telen
te noeinen, aangezien
militaire

ook in Eusland alien zonder uitzondering in

dienst rooeten en bovendien door de communisten m e t het

woord vrede wordt ge zwendeld .
Gelet op deze zeer critische instelling van de leidende figuren
van "Kerk en Vrede", die op grond van bun christelijke

beginselen

de vrede nastreven als doel en riiet -zoals de communisten- als middel
voor eigen politieke doeleinden, behoeft het geen verwondering te
wekken dat laetstgenoemden bij hun toenaderingspogingen tot ."Kerk en
Vrede" vrijwel g^^n succes hebben g e h a d , al heeft sporadisch

een

gesprek plaats gehad. "Kerk en Vrede" hit; ft echter de NVR duidelijk
gemaakt dat men zich nooit voor e^n bepaald politick karretje zal
laten spannen.

UEnTnCUi'iBLUL
-Internationaal-
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Internationaal yerband
"Kerk en Vrede" vorrct de Nederlandse afdeling van de
tional Fellowship of Reconciliation

"Interna-

(I.F.0.E.)" ,die de daarbij aange-

sloten nationals "Fellowships of Reconciliation (F.O.R.)" overkoepelt.
Deze organisatie, die haar hoofdkwartier heeft te Londen, wijst
op grondslag van het Evangelie oorlog en militairisme af.

Hoofdbestuur
Voorzitter,

Prof.Dr. J.de Graaf

De Bilt

Se eretaris,

J.J. Wentink

Amsterdam

PenLingiueester ,

D.H. Keijnen

-Den Haag

Led en :

Dr. J.J. Buskes

Aoist'erdam

Hevr .h ,C .VJ. Cohen Stuar t-Frsnken

Bermekom

Dr. G.Hartdorff

Amsterdam

Mr. A.A. Heering

Den Hsag

Ds. I-i. Hinlopen

Amstelveen

Ds. C.P. Hoekseraa

Heemstede

H.J. Lankhorst

Amsterdam

Ds . J.A.v. Nieuwenhuijzen

Hilversum

Dr. Kr.Strijd

Den Bosch

Het orgaan Militia Christ! verschijnt 2 x 's-maands en staat cnder
redactie van het hoofdbestuur. Eindredacteur is Dr.J.J. Buskes.

- nieuwe -
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Kieuwe Beginselverklaring van bet Hoofdbestuur "Kerk en Vre'de"

Kejrk en Vrede., aangesloten bij de International Fellowship of
Reconciliation is een cbristelijke gemeenschap van
gebed en getuigenis, studie en actie voor de vrede.
Kerk en Vrede

spreekt als baar overtuiging uit :

1. dat de orit f ernende en verzoenende liefde Gods, in Jezus
Christus geopenbaard, de enige hoop voor de wereld en de vaste
grond van onze menselijke verantwoordelijkheid is op alle
terreinen van het leven,
2. dat de oorlog net deze liefde en varantwoordelijkheid zozeer
in strijd is, dat hij in woord en daad afgewezen nioet worden,
3. dat geen enkele rechtvaardiging van oorlog en bewapening steun
vindt in het Bvangelie en dat de onder christenen nog gangbare
rechtvaardiging van oorlog en bewspening in de weg staan aan
de vervulling van de dienst der verzoening, waartoe kerken
en christenen geroepen zijn,
4. dat in persoonlijke, sociale, econornische en politieke

ver-

houdingen de strijd voor gerechtigheid, vrijbeid en raenselijkheid. slechts gevoerd mag en kan worden met middelen, die
daarmee overeenstemmen.
Kerk en Vrede stelt zich ten doel:
1. Kerk en volk van deze overtuiging

te doordringen ,

2. op te koraen voor al wa t uit deze overtuiging voortvloeit,
in het bijzonder

door:

a. met g e b e d , studie en opbouwende critiek de verbeeldingskracht en volharding der staa tslieden op de n.oeilijke weg
naar ontspanning en ontwapening te steunen,
b. de psychologische oorlogvoering tegen te gaan en de toenadering tussen de volken

te bevorderen, ook en juist bij

spanningen tussen de staten,
c. te streven naar verwe zenli jking van een interne tionale
rechtsorde, naar geinterna tionaliseer ae hulpverleriing aan
de noodgebieden in de werdd en naar doorbreking

en

- F T J JK
-ophef fing-
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cpheffing van door klassenstrijd, kolonialisme, rassenscheiding en blokvorming opgerichte barrieres,
d. studie te rcaken van en ons volk vertrouwd te aaken met
de gedachten en de praktijk van bovengewelddadige strijdwi,]zen en geestelijke weerbaarheid in de strijd tegen
onderdrukking,
e. te ijveren voor afschaffirig van militaire dienstdwang,
f. te pleiten voor erkenning van gewetensbezwaren tegen
militaire dienst, zolang deze niet is afgeschaft en voor
zinvolle

vormen van alternatieve dienst.
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otichting Ant i-Atoombom- Actie (.iAA) .

O*
O

Inleiding.
Tot de problenien die de laatste jaren in steeds stijgende mate
in brede kring de aandacht trekken, behoort ongetwijfeld het probleem
van de kernwapens.
Hieraan ligt ten grondslag een groeiende ongerustheid over de
gevolgen van de proef explosies - niet alleen voor de huidige mensheid
doch ook voor de koraende generatie - en niede de vrees voor een mogelijke atooni-oorlog.
Liet vraagstuk, dat als zodanig ten nauwste sarnenhangt met politieiie vervvikkelingtn en -machtsverhoudingen , vjordt van communist ische
zijde meermalen aangegrepen als middel tot politie-ke agitatie.
Cpr icht ing.
i-:a de boodschap van Albert 3chweitzer (zie Het Albert Schweitzer Comite) vverden in vele landen zgn. AAA-comite ' s opgericht die
daarmede adhaesie wilden betaigen. 3o ook in Federland, waar Haarlem
de primeur had.
Op initiatief van de ULO-onderwi jzer G.A.de Bock en enige andere politiek onverdachte person^n uit Haarlem Herd daar begin

1957

hut Ant i-At oomborn-Actiecomit e (AAA) opgericht. Poen ook in andere
plaatsen cornite's waren opgericht, werd het geheel in 1958

georgani-

seerd als stichting.
De AAA trad voor het eerst in de openbaarheid op 29 april 1957
toen zij een persconf erent ie hield.
Doel.
l)e initiatiefneiiiers stelden zich op h^t standpunt dat de A^A
slechts kans van slagen zou hebben, als zij voor ie dereen aanvaardbaar zou zijn en blijven.
Hiervan uitgaande werden aanvankelijk alle personen, die als
politicus van welkc partij ook, of als geestelijke van enige religieuzc richting op de voorgrond wartn getr c dea, als inedev;erker uitgeslot en .
Later werd deze be paling in zoverre gc-vji j zigd , dat deze
/>., i 1 . VI .1,1,1,1^
- categorieen -

;hoort bi: schrijven no. 520. '+72
categorieen slechts iverden uitgesloten van het bekleden van leidende
f unct ies .
De bedoeling van e.e.a. was het zeker stellen van de strikt
neutral^ basis van de actie, rn.a.w. te beletten dat deze in een bcpaalde politieke of religieuze richting zou worden gedreven.
'./olgens de _-erste door de A A A uitgegcvcn oproep steldc men zich
voorlopig slechts een doel, n.l. "het b^eindigen van alle proefexplosiss, het verbieden van verdore produotie van kernsjapens en het
vernietigen van alle reeds vcrvaar digde ' .
Jaartou, zo vjerd verder gezegd, wilde men alien vercnigen, ongeacht verschil in godsdienst , politieke overt uiging, nationalit eit
of ras, en wol op de elementaire grondslag van hun m^ns-zi.jn .
In een latere circulaire

vjerd e.e.a. nog eens onderstreept door

te stellen dat de .'W. geen communistische mant elorganisat ie was en
dat ook nooit zal worden.
Maar v.:rluidt is de doelst oiling ornstre^ks medio 1959 verruirnd
en streeft de jtichting A/iA thans naar :
a. een vveder zi.j dsu stopzetting van de prot-f ^xplosies en van de product ie van kvi n-3/ap^ns
b, een verbod tot gebruik hiervan
c, contr"le op dt sub a genoemde stopzetting
d. controle op bewapc-ning in het algera.en.
Act ivit eit en .
iJe .jtichting ''.'inti-Atoomboni- \ctie

(tot deze organisat ie vorm

Herd in april 1958 cvergegaan) tracht haar doelst ellin^en te VCTHC-zenlijken door het verspreiden van een voorlicht ingsblad , het houdon
van bijeenkoi'ast en er. openbare Vi_r gade^ ingen .
Af delingen .
Afdelingen bestaan thans o.m. te Kaarlera, Am-iterdani, Bilthoven,
Leiden, Amersfoort, Eindhoven en Leeuwarden.
Getraoht wordt in andere plaatsen eveneons afdelingen op te
richten.
Eestuur.
Het Stichtingsbestuur bestaat thans uit,
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G.A.de Bock, voorzitter - wnd. secretaris

Haarlem

'i. i,. A .Geldof , penningmeest e-r

'"

i.evr.N.de Sock-Verd^l )

•'

;-

leden

)
LandelijK aanbovelingscomit '; ,
Me-j . Jr .J . \ iBruining

' s-Gravenhage

Prof.Jr.?.J.J.3uytendijk

;.r;i:3t erdara

Jr .F . C l u n s i n g

Eindhoven

In,vr .h. C o h ^ n S t u a r t - F r a n k e n

3ennekom

i_gr.hr.A.Jiepenbrock

Ho-CEiot e d e

Or.C.J.Dippel

Eindhoven

Prof . Jr . ,'x. de Free

Aiast er darn

J s .. j1. ir i j n v 3. n Dr a a t

Amsterdam

I:T o f . .Or . il. J . Gr o t, n c v; old

Groningen

Ds . j . 13. Th .Hugenholtz

3 ei s t

Fatcr .j.Jelsma M.3.C.

's-Gravenhage

I'rof . Jr . J.. : ;. A . N i j b c e r

Utrecht

Jr . iv , j £ . 0 p p e n h i i r n c r

Leiden

P r o f . Jr . .' . P o i u p c

Utrecht

Prof.Jr.L.Sraalik

Amst erdara

^ a b b i j n J . .'Joetendorp

Aiiist e r d a m

1

Geneve

r o f . Jr . H . A . I o 1 h o t, k

hevr.Mary Viruly-Jresselhuys A m s t u r d a m
Jr . /ictor van Vriosland

Amsterdara

P r o f . J r . H . d e './aard

Groninge-n

Dr .P . J . : . ' a a r d e n b u r g

Arnhem

F r o f . Dr . o . A . . , ' o u t h u y z e n

Amsterdam

Belangst elling van ccmmunistische zi.jde.
3ekend is dat de communist en in he t algern^en en de (communistische) Kedez'landse Vredesraad in h^.t bijzonder, politieke belangstelling hebben vooi- door anderen ontplooide vr edesact ivit eit en .
Jeze belangst elling kan o.ni. voortvlo^-ion uit een zek-.= re beduchthc-id dat i»7F;-act ivit e-iten van gelijke strokV.ing zullen v/ordon
oversteind door acties als b.v. die van de AAA , waardoor de Vre-desraad hot initiatief

zou kunnen verliezen.

- Het -

Behoort bij schrijven 520.'472

- k -

^*Q-_

He" staat ivel vast dat zuli.s t.o.v. de acties van de Stichting
AAi eveneens het geval is en dat de '/redesraad erop uit is in de bestaande afdelingen te infiltreren, teneinde daarin invloed te verkrijgen, alsuede te komen tot de cprichtirig van plaatselijke ,'-,-^-,afdelingen onder IiV.'-controle .
De otichting is zich .liervan echter bevmst , zoals is gebleken
uit een mededeling in het voorlichtingsorgaan. Daarin stond nl. te
lezen dat het enige malea was voorgekcmen dat een afdeling niet tot
stand was gekorrien , owdat men de initiat ief nemer •= teveel had gezocht
in een bejaalde proep net een bepaalde overtuiging en voorts dat het
v,'eri. was gestaakt omdat het initiatief kwa.. van communistische zijde.
ten succes.je v;isteri de communist en echter te boeken ter gelegenheid van een door de Vrouwenwerkgroep van de AAA ougezette actie
op _~r Lrisjesdag (16 septeniber)

1958.

Deze . in juli tevoren oygerichte groep had nl, het voorneraen
opgevat op die dag aan het publiei. speldjes net anti-atoombomleuzen
te vei kopen en brochures van de "itichting te verkopen.
De actie als zodanig had zeer weinig succes, doch svel bleek
dat de communist ische vrouwenor ganisat ie

NVB er in zekere r.,ate in

was geslaagd deze actie aan zich te trekker..
Zo werd geconstateerd dat meer dan bonderd lecen van die organisatie per autobus uit Amsterda;a en :Aotterdau> v.'aren gekomen oin de
in verband met de actie op die dag vastgesteide vergadering bij te
wonen. In de vergadering zelf werd o.cii. het woord gevoerd door c-nige
I. s/B- b e s t u ur 51 e d e n .
Over het algemeen kan echter worden gezegd dat het communistische streven seinig resultaat hec-ft opgeleverd.
"Europese Federatie tegen -^ernbewapening ; .
"•joals uit de naai.i reeds blijkt, betreft het hier een in federatief verband samengaan van iest-Europese .iAA-organisaties.
Tot de oprichting van de - niet communistische - Auropese
Federatie werd besloten op een van 16 t/A.i 1c j,.^nuari 1959 aclitere-^nvolgens te Londen en in Frankfort gehouden congres.
ilet initiatief hiertoe was uitgegaan van het Juitse "IComitee
gegen Atomi-ustung !i en de ^ngelse organisatie

"Campaign for .Nuclear

Disarmament • .
i~l • I ' I

-

iOt

-
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Tot de init iat ie fnemers behoordc-n o.m. de filosoof

Lord

3er-

trand -'xussell, de cornponist Benjamin Britten, L.J.Collins, deken
van de

inglicaanse St. Paul's Lathe-draal te Londen en de

'witserse

theoloog i'.arl Bartti.
•j?ot de /ederatie, die haar zetel heeft zowel in Londen als in
i'unchen, is inniiddels een twaalftal organisaties uit

. est-ouropese

landen toegetreden, waaronder du jtichtir.g AA/i.
:let bestuur bestaat uit de Duitse schrijver Hans

-erner

"iich-

ter, de reeds genoemde Anglicaanse geestelijke L.J.Collins en G..,..
dc 3ock.

:Vct ivit eit en .
In mci/juni 1959 richtte de Federatie aanbevelingsbrleven tot
de rogeringen van Lngeland, de ~;o»i j et-Unie en de Verenigde jtaten.
Oaarin iverd o.m. gesteld dat een uitdrukkelijke en bindende
veri.laring van iedere atoommogendheid orn niet als eerste wederom met
proofexplosies te beginnen, bevorderlijk zou zijn voor een consolidatie van de de-facto toestand (waarin geen proefneniingen worden gedaan) .
(. '.; het

prograrama staat een

''Uode i.ruis-' actie, die

zal vjorden

ingezet met een Internationale persconferentie te Brussel en worden
besloten met een wetensc'nappelijke conferentie in Den Haag, orastreeks
ma art 1960.
Ifaar verluidt zal het doel van genoemde actie zijn: het raobiliseren van de openbare rnening in Europa teneinde de ^nitserse ;egering ertoe te bewegen de ondertekenaars van de i^ode Ilruis Conventie
bijeen te roepen.
Ter conferentie zou dan moeten worden beraadslaagd over de
vraag of ook de kv-rnvjapens onder het bereik van genoei.ide convc-ntie
kunnen reorder, gebracht, teneinde dit vraagstui-. uit de politieke
sfeer over te brengen naar de internetionaal-ruchtelijke .

-iJj IJ K-
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Doopsgezinde

Jredesgroep

De ''Doopsgezinde Vredesgroep

werd einde 19^'" opgericht door

enige personen, behorende tot de Doopsgezinde Broederschap in rederland.
Haar doel werd ornschreven als : te trachten een getuigenis te
geven van een vredesgezindheid en zuiver geestelijke weerbaarheid,
die het kivade v/il overwinnen door het goede . Als rniddelen ter bereiking van dit doel worden gesteld:
1. Het streven van do leden naar een persoonlijke levensovertuiging
(erkenning van hot liefdesgebod van Christus, ook jegens vijanden,
tot de Si.jbslse weerloosheid toe).
2. Het versterken van deze gezindheid in de Doopsgezinde gemeenten.
3. Het verlenen van geestelijke en materiele bijstand aan hen, die
ten gevolge van him Christelljke vredesgetuigenis in nioeili jkheden
verkeren (met name aan dienstweigeraars) .
(De Joopsgezinde Vredesgroep vat bepaalde uitspraken in de Bijbel in dier voege op dat alle gevjeld reeds bij voorbaat verboden is.
Hieraan ontleent de groep de z.g. vjeerloosheidsgedacht e) .
Je Doopsgezinde

Vredesgroep onderhoudt contact met Nederlandse

en buitenlandse christelijk georie'nt eer de vr edesgr oepen

o.a. in

Uederland met '';.erk en Vrede" en de i_uakers ei, in het buitenlarid met
de Doopsgezinde broederschappen in de Verenigde ..taten, Duitsland,
Zwitserland en Luxemburg.
I'et de communist ische L'ederlandsc V'redesraad wordt geen enkel
contact onderhouden.
Voor bijeenKomsten beschikt de Doopsgezinde Vredesgroep over
het Internationaal Joopsgezinde Conferentiecentrurn van de Algemene
Doopsgezinde 3ocieteit,' Heerewegen",te 3eist . Hier is het kantoor en
de boekerij van de Doopsgezinde Vredesgroep gevestigd.
Door de Dcopsgezinde Vredesgroep werden in het leven geroepen:
a. Het

'Vredesbur eau;; , ter bestudering van het anti-militairisrae en

voor het verlenen van hulp en bijstand aan dienstweigeraars.
b. det ''Vrcdesccntrum" (eveneens gevestigd op "Heer ewegen"), dat a.m.
belast is met de bch-andeling van do op het Doopsgezinde

vredes-

vvei'k betrekking hebbende correspondent ie en de organisatie
vredesconferenties.

van
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tr bestaat voorts een ''Jonger enwerkgroep 1 '.
Hot bestuur van de ' Joopsgezinde Vr edesgroep'1 was in 1958 als
volgt samengesteld :
Ds . C . F . Hoekema

Koemstede

Ds .F . v . d . -iissel

Leeuwarden

H . i .H. A .Frank en- Lief r ink

''eist

G.Jensma

Loeuwarden

Ds.j2.van Straten

Arnhon

riet bestuur van het "Vredusbureau" bestond dat jaar uit :
Ds .C.F.Brusevvitz

Utrecht

Ds.H.van Bildorbeek

Bolsward

Ds.^.van Straten

Arnhem

3. S.I-i . A.Franken-Liefrink
C.Inja (secretaris)

Zeist
Baarn

Vergeloken bij 1957 liep in 195^ hc-t aantal gevallen, waarin
het Vredesbureau inlichtingen verstrekte in dienstweiger ingszaken
terug van 203 tot 171. Het aantal door het bureau ingeschraven gewetensbezwaarden daalde die jaren van 1J1 tot 113.
Ook de conferenties in ''Heerewegen" trokken in dat jaar minder
belangstellenden dan voorheen, zodat er zelfs enige (o.a. met ''Ilerk
en Vrede") moesten worden afgslast .
Het lodental van de groep blsef echter ongeveer gelijk (n.l.
+_ 600). Do financiele toestand werd bevredigend geacht .
Van de Doopsgozinde predikanten in Nederland is thans ongeveer
de helft lid van de Vr edesgroep .
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Onaf hankeli jke Vredesliga.

Deze werd in de winter van 1957/'5^ opgericht door Ds.P.J.de
P.idder, thans Ned. Hervonnd predikant te de v,;ilp (Groningen) , een
overtuigd pacifist en anti-niilitairist .
Ds.de bidder is lid van het hoof dbestuur van de Vredesbeweging
De Derde -,/eg en van de Adviesraad van de I-acif ist isch Socialistische
Partij (PS?).
Het de oprichting van dese Vredesliga beoogde hij niet het aantal reeds bestaande organisaties te vermeerderen , doch veeleer het
opbouwen van een propaganda-apparaat dat ten goede zou komen aan de
gehele onaf hankeli jke vredesbeweging, t.w. Ab /A , Derde

ieg, Doopsge-

zinde Vredesgroep en Kerk en Vrede, voor zover actief in de drie
noordelijke provincies.
De naan Cnaf hankeli jke Vredesliga bedoelt eensdeels aan te tonen de onaf hankeli jkheid van de beide grote machtsblokken , anderdeels
dat men een bundeling wil zijn van vredeskracht en (met uitzondering
evenwel van de Hederlandse Vredesraad) .
Ds . de iidder staat op het standpunt dat een moderne oorlog
leidt naar algehele vernietiging en dat een sterk /esten niet de Vrede
dient .
Door een nieuwe geestelijke weerbaarheid dient stelling te worden genomen tegen hen, die heil verwachten van bewapening en geweld.
"!-ijn standpunt t.o.v. de huidige wer eldsituat ie en de daartegenover aan te nemen houding heeft Ds . de iidder in openbare bijeenkomsten van de Vredesliga meerrnalen uibvoerig toegelicht.
Hij kwam daarbij tot de volgende conclusies:
1. I; Ike toekomstige oorlog wordt een atoonioorlog in zijn meest gruwelijke vorm.
2. Doorgaande atoomexplosies vorraen een zo groot gevaar voor de inensheid dat zij onmiddellijk gestaakt moeten worden.
J> . Oost en Jest verkeron in een angstpsychose die hen er toe drijft
hun bewapening steeds verder op te voeren.
k. Geen enkole bewapening, zelfs geen atoombewajjuning, zal de volkeren ervan afschriKken een oorlog te voeren. Veeleer zal op een
moment van grote spanningen een der part ij en, uit angst voor de
wederpartij, een oorlog riskeren.

Stg._GEHEIM
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5- De kern waarom het gaat is, het doorbreken van deze angst en het
zoeken van een uitweg uit deze impasse.
De oplossing om uit die impasse te geraken is volgens Ds.de
Sidder : de strijd tegen het moderne niilitairisrne , te voeren door mensen van alle godsdienstige en politieke groeperingen.
Daarbij zullen zij moeten oproepen tot weigering van dienst aan
dit "waanzinnig militairisrae" en geen enkel verantwoord middel moeten
schuwen.
Volgens de opvatting van Ds. de Bidder is alles beter dan een
totale oorlog, "zelfs een totals ontwapening die de vijand aanvankelijk zal uitnodigen ons te overmeest eren 1 '.
De superieure i/estelijke beschaving zal echter tenslotte op
zijn beurt deze vijand overwinnen.
Voor zover tot dusver bekend bestaan in Friesland afdelingen
van de Onafhankelijke Vredesliga in de plaatsen Gorredijk, Heerenveen,
Sneek, Drachten, Surhuisterveen, ressorterende onder een provinciaal
bestuur.
In de provincies Groningen en Drenthe zijn nog geen afdelingen
bekend.
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Genootschap der Vrienden (Quakers).

Het ^uaker-genootschap, ook genaamd Genootschap der Vrienden
(Society of Friends), in 1652 gesticht door de ^ngelsman George Fox,
heeft zicli in de loop der tijden ontwikkeld tot een wereldorganisatie.
Set doel van dit christelijke genootschap is: net bevorderen
van de Internationale broedersc'nap in religieuze zin en net uit godsdienstige overwegingen verlenen van hulp aan alien die in nood verkeren.
Op grond van zijn chris t eli jke beginselen wijst het gencotschap
elke met wapens gevoerde oorlog, onverschillig voor vveik doel, af,
ook als verdediging tegen een aanval.
£)e Quakers huldigen het standpunt dat alle oorlogvoering, de
"koude oorlog" inbegrepen, zelfs indien verordend door de Overheid,
of gerechtvaardigd door juristen of theologen, in strijd is met God's
wil.
Op grond van deze pacifistische overtuiging staan zij sympathiek
tegenover hen, die op grond van geraetensbezwaren militaire dienst
weigeren.
^rvan uitgaande dat de christelijke beginselen niet aan ti.jd
gebonden zijn, wordt gesteld dat de christen zelfs onder de huidige
politieke verhcudingen als oractische consequentie van zijn overtuiging heeft te aanvaarden: het weigeren van v.'a jengebruik en het bevorderen van de vrede, door sociale en politieke activiteiten,
Het centrale punt van ie ongeveer 100 leden tellende ;':ederlandse afdeling is het /uakercentrum, Vossiusstraat 20 te Amsterdam, Ket
genootschap geeft hier te lande het maandblad ''De Vriendenkring' uit,
dat voornamelijk artikelen bevat van godsdienstige strekking, doch
raaarin ook wel hulp vjordt gevraagd voor sociale arbeid en voor dienstweigeraars.
Het genootschap als zodanig, en zulks geldt ook voor de Kederlandse

t uakers,

is niet een bepaalde politieke richting toegedaan.

Op vredesgebied vjerkt men h.t.l. sarnen met uerk en Vrede en de Ai.VA,
Het genootschap maaiit voorts deel uit van de Onafhankelijke Contactcommisoie voor Vredes^verk (OCV) die beoogt de nerkzaamheden van de
diverse ''vr edeskracht en r to coordineren.
De iiederlandse Quakers hebben zich steeds onthouden van het
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steunen van politiek getinte vredesact ies. ~,o verleende zij b.v. geen
steun aan de actie tegen de Duitse herbevvapening in 1955In 1958 bestond het bestuur van de ^uakerorganisatie in ITederland uit: Zngelbert Marinus Buter sr. voorzitter, Johanna Hofman
secretaresse en .-.emmert de Vries pc-nningrneester, alien wonende te
Amsterdam.
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o 1 roep van Schweitzer door me j . Le Rutte geadrninistreerd te zijn gev e e s t . Iinmers in September 1958 verzond zij , namens het Groningse
comite, een oeruep aan de Verenigce liaties waaraan ^ngeveer 5~•000
uandtekeningen v<aren toegevoegd, afkomstig uit Belgie, Engeland,
Frankrijk, n-ngarije, Italie, Japan, Nederland, de DDS, Tsjechoslowakije, Vietnam, V!. Duitsland en liwit serland. Hogelijk zijn deze Internationale contacten tot stand gekomen via het esperantisme .
Namens het A.S.-comite begaf mej. Le ±\iitte zich in november
1958 naar Geneve, teneinde er bij de vertegenwoordigers der drie
aan de aldaar gehouden atoomconferentie deelnemende landen op aan
te dringen de proeven met atoombommen te beeindigen.
In mei 1959 vertegenwoordigde zij het A.S.-comite op een antiatoomv.'apenconferentie te Luik, waarheen zij reisde in gezelschap
van een delegatie van de (comm.) NVE.
Hoewel de doelstellingen

van het Albert Schweitzer-comite pa-

rallel lopen met die van de Anti-Atoombointtctie is van eer: satnenvi-erking van beide comite's niets gekcmen. Mogelijk vindt dit zijn oorzaak in pereoonlijke tegenstellingen, De Bock (AAA) wordt door me j .
Le Rutte beschoumd als een soort dictator, die alles aan zich *il
trekken.
Le indruk Destaat, dat mej. le kiitte, zorider zich dit oewust
te zijn, hoe langer hoe meer voor de NVR wordt ingeschakeld,

T.TF

De zgn. Pleingroep, die in 195^ ontstond, omvat e-en groep I'.atholieken, die stellen dat zij zich niet in de kerk en hun eerlijke
overtuiging willen opsluiten.
Op eigen initiatiof streven zij naar contact met andersdenkende,
oprechte raensen, teneinde gezaoenlijk, over alle grenzen van kerk en
levensovertuiging been, in ontmoetingen van rnens tot niens net gemeenschapsbesef to bevorderen.
Dt- groep verwierf O.HI, bekendheid door de pleinpreken van pater
Jelsnia (op hot Flein te Den daag). De groep bcdoelt door haar naamaanduiding mode- de openheid naar alle kanten, de ruimte en de vrije
toegang to sjggereren.
De rleingroep tracht haar doelstellingen te verwezenlijken
sowel door het beleggen van gesprekavonden als door het uitgeven van
een orgaan, genaamd ;-lein, onder toevoeging van het jaar, waarin het
verschijnt. (Het heeft elf afleveringen per jaar).
Uit ru-.t vorenstaande blijkt v/el dat de Tleingroep niet een
specifieke vredesgroepering is; haar bclangstelling reikt verder. Zo
vroeg zij in 195'-'' de aandacht voor de kwestie Hieuvj-Guinea en de verhouding Nederland-Indonysio.
In dat zelfde jaar stelde zij (in het juli-nummer van het orgaan
rlein 1958)

het probleem oorlog en vrede aan de orde en in het kader

daarvan mede 'net vraagstuk van de atoomoorlog.
De hieraan gowijde beschouwingen werden samengevat in een zestal
punt en nl. :
1. Dit ogenblik van de zo droeve oorlogsgcschiedenis van do mensheid
wordt gekencierkt door het onverbloerade feit, dat de oorlog, in
zijn roep ora steeds ;nachtiger en efficienter vuapens, sichzelf van
alle tuacht en efficient ie heeft beroofd en daarrnede is verworden
tot zinloos en volstrekt negatief bedrijf, waartoe geen enkele
zakelijke, laat staan zedelijke beweegreden me or kan uitr.odigen.
2. Is het gebruik van kernwapens in feite geen verdediging meer, niaar
mede-aanval op de .mensheid, dan is niet alleen het aanwenden deaor
vjapens, maar ook het dreigen ermee onzinnig en ongeoorlocf d.
3. Onze verantvioordelijkheid voor het westen, voor het oosten en voor
heel de wereld, brengt met zich mede, dat met volharding en vin-

- dingrijkheid -
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dingri jkheid , met kracht en souplesse, met door zettingsvermogen
en veerkracht, alle rniddelen worden aangewend ter verwezenlijking
van een alzijdige ontwapening.
^ . Aansluitend bij de opzet en het werk der Verenigde Katies dient ,
ter vervanging van gewelddadige "oplossing" van conflicten, eon
rcchtsorde te worden geschapen.
5. Opgenomen en beveiligd binnen deze wereldr echt sorde dienen een
nieuwe grondwet en een nieuw program voor wereldeconorcie te aorden
ontworpen .
6. Een wereldchart er en een wereldf onds zijn nodig, ora de wereldstrijd voor sociale ger echtigheid - en dus voor de vrede - tot
een goed einde te brengen.

De prominent e figuur in de Pleingroep is pater 3 . Jelsnia rn . s . c .
Deze geestelijke heeft thans ook zitting in het Landelijk Aanbevelingscomite van de Stichting Ant i-Atoombom Actie (AAA). Voor deze organisatie narn hij o.rr. . deel aan een in 1959 te Munchen gehouden bijeenkomst van de Europese i p ederatie tegen

K er nbewapening. Voorts voc-rde

hij het woord tijdens een in rnei 1959 te Luik gehouden conferentie,
georganiseerd door het Beigische comite tot stopzetting van atoombomproeven. -iijn aanwezigheid in dit communist ische milieu zal vermoedelijk dienen te worden gezien als een uitvloeisel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de AAA.
Miet te verklaren valt voorshands dat hij zulks deed niet
alleen namens de Pleingroep en het Albert .Schweit zer comite , doch mode
naniens een aldaar aamvezige groep personen uit de kring van de Nedirlandse Vredesraad.
Blijkens persber icht en is ook te 3wolle een soortgelijke groep
opgericht en zullen ook J-'lein-iveekends worden georganiseerd te
Heerlen, Amsterdam, Hilversuu, de 3aanstreek en Maastricht:
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Vrijdenkersvereniging "De Vrije Gedachtc"

Opricb ting
Deze vereniging werd ruirn 100 jaar geleden (in 1856) opgericht
onder de naani "De Bsgeraad" (Vereeniging tot bevordering van de Vrije
Gedachte). De opricbters behoorden zonder uitzondering tot de bourgeoisie; pas na enige decennia begon ook bet arbeiderselement zich te
doen gelden. De vereniging bood plaats aan

atbeisten, pantheisten

zowel ais aan materialisten en in die tijd werd bet doel in bet kort
omecbreven als : bet zoeken naar de waarheid, geleid san de band van
na tuur en r ede .

Doel
In 1953

werd in de statuten, in verband met 'de aangevraagde en

in 195^ ook verkregen Koninklijke goedkeuring, de volgende

beginsel-

verklaring opgenomen:
"De Dageraad

stelt zich ten doel de bevordering van de vrije

g e d a c b t e , tot verdieping en verbreding van 's aensen besef op alle
gebieden des levens. Zij plaatst zicb daarbij op we tenschappeli jke
grondslag, daarbij steunend op bet vrije onderzoek. Daarom verwerpt
en bestrijdt zij ieder dogmatisme , besef fend dat er voor de rede
geen absolute waarbeden stand kunnen houden".
De vereniging is aangesloten bij de Vi'ereldunie van Vrijdenkers
en veranderde in 1957

haar naarn van "De Dageraad" in "De Vrije

Gedachte".
Zij geeft eeri wekelijks orgaan uit , "Bevrijdend Denken" genaamd
(tot januari 1959

"De Vrijdenker" geheten). Dit blad bestond al een

jasr (1855) voordat de vereniging

zelf werd opgericht, Er is verder

nog een (intern) Correspondentieblad , waarin de zakelijke aangelegenheden van de vereniging worden behandeld.
Met de strijd voor geestelijke vrijheid bangen naar bet oordeel
van de aanhangers van "De Vrije Gedachte" enige vraagstukken van
materiele sard ten nauwste sarnen. Dit brengt mede , dat de vereniging,
zonder voorkeur voor enige politicks richting of partij , haar steun
geeft aan stroniingen we Ike een rech tvaardige verdeling der productieniiddelen beogen, kortom: aan progressieve stromingen. Daar ieder
-dogma-
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dogma, zowel kerkelijk als politiek, verworpen vvordt, lijkt een gelijktijdig lidrnaatschap van "Ee Vrije ^edachte" en de "CPN" niet
verenigbaar. Toch zijn er wel comaunis ten lid van de vereniging. Tegen
hun lidmsa tschap wordt ge^n bezivaar gemaakt , mits zij geen pogingen
doen hun politieke ' denkbeelden bij andere leden ingang te doen vir.den.
Hoewel de vereniging ijvert voor wereldvrede, distancieert
zij zich nadrukkelijk van bet meedoen aan vredesmanifesta tie s van
welke groep dan ook, gezien bet veelal politieke karakter

dsarvan.

De "Vrije Gedachte" is sinds 1956 wel door 2 barer leden vertegenwoordigd in de 0 .C . V . (Onaf hankeli jke Contactcommissie voor
Vredeswerk) , welke toetreding destijds in de vereniging nogal kritiek
uitlokte, daar velen hierin een stap in de richting van partijpolitiek reeenden te zien.
Het bestuur was in 1958 samengesteld BJ.S volgt :
Voorzitter

0. Noordenbos

Amsterdam

Secretaris

C.v. Tricbt

Utrecht

Penningmeester

H.J. v . d , s'jesteringh •

Administrateur

B. Kooker

Utrecht
Amsterdam

De vereniging telde bij haar eeuwfeest in 1956

2600 leden, De

oplage van bet weekblad "Bevrijdend Lenken" loopt gestadig terug. Bind
1958

bedroeg deze ruim 2000 en waren er + 1500 abonne's.
Bebalve door middel van baar weekblad treedt de vereniging

vveinig naar buiten, ook al doordat zij zicb onthoudt van deelnan.e
aan manif esta ties in het politieke vlak. Van voordracbten over wereldbescbouweli jke onderwerpen, zoals die vlak na de bevrijding vrij
geregeld werden gehouden, hoort men niets meer.
Bij baar eeuwfeest in 1956 is "De Vrije Gedacbte" uiteraard
wel even in "het nieuws" geweest. Zij gaf bij die gelegenLeid een
gedenkboek uit waaraan ook rerd medegewerkt door persoonli jkbeden van
buiten haar kring afkomstig.

VERTROUlVELUK
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Internationale Vrouv enorganisatie voor Vrede en Vrijheid (IVOVV).
De IVOVV is de I-iederlaridse sectie van de V^men's International
League for Peace and Freedom (V-.'ILPF) gevestigd te Geneve en in 1915
opgericht op een in Den Haag gehouden congres.
te V'lLPF heeft secties in ruim 20 landen in alle v.erelddelen ;
de laatst aangeslotene zijn die uit ADessinie en Ghana.
Met tussenpozen van verschillende jaren

- in de 2de wereld-

oorlog lag het v,erk geheel stil - werden sedert de oprichting Internationale congressen gehouden, v.aarin o.a. stelling v.erd genomen tegen rassenhaat en concentratiekarapen. Na de oorlog werd het 1^e congres te Stockholm gehouden (juli 1959)

me't

als thema "De Dev,eldloos-

heid".
De organisatie

heeft 2 permanente gedelegeerden bij de Verenig-

de Naties en verscheidene leden hebben zitting in de UNESCO, de FAO,
de WHO en in comrnissies van de Ecosoc (sociaal economische raad van
de VN) .
De toederlandse sectie, de IVOVV dus, stelt zioh o.m. ten doel:
universele ontwapening, het propaferen van geweldliosheid en het bevorderen van sociale, economische en politieke geli jkv.aardigheid van
alle volken, ongeacht ras, geloof sovertuiging of wereldDeschcuv.ing.
Ken streeft er naar om in elke provincie een afdeling op te
richten. Voor zover bekend, is men alieen in de provincie NoordHolland daarin geslaagd.
Voorzitster hiervan is mejuffrouw J.N. ten Have uit Amsterdam,
uit Cerde '•'.•eg- en PSP-kring. Zij v.as aanv«ezig op een van 10 t/m 12
juli 1959 te Brunate in Italie gehouden internationaal congres van
Europese vrouwen, dat zich bezig hield met de verantw oordeli jkheid
van de vrouvs in het a t oomti jdperk .
Aan dit congres werd deelgenomen door vertegenv oordigsters
van pacifist ische en communistische vrouwenorganisatie s uit V e s t europa en Joegoslavie (de Italiaanse regering had visa fievveigerd
aan vrouv.en afkomstig van achter het IJzeren Gordijn).
De conferentie nam een verklaring aan, behelzende o.a. de wens
tot stopzetting van atoombomproe ven, v. elke verklaring in Geneve v,erd
overhandigd aan de daar vergaderende autcriteiten .
Al v.erkt de IVOVV bij haar vredesaccie dan ook v,el eens samen met communistische organisaties (ook in het Hederlandse initia- tiefcomite -
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niets er op dat zij als links gekenschetst
(Door tr.ej.

zou moeten worden.

"en Have wordt de IVOVV in een artikel in ''Militia Christi1'

aangeduid als "vat liberaal getint").
Als leden van het hoof dbestuur Sectie liederland zijn tot dusverre slechts bekend:
Mevr. E. van der Sluis-Fintelman te Amsterdam (voorz.) en
he j . C.P. Bal te Overveen (gem. Bloernc ndaal) .
Het bestuur van de afdeling Noord-liolland wordt gevormd door :
hej. J.II. ten have, Amsterdam
Mevr . J. Lovink-Heuteboom, Heiloo
t-ievr. A. Iiademaker
I v ievr. E. Stelleman-Soderquist, Zaandarn.

Behoort bij schrijven

Het Onafhankelijk Verbond van Bedri.jf sorganisaties .
Eind maart 19^8 splitste het grootste deel van de EVC-aanhang
te .Rotterdam zich van deze landelijke vakcentrale af en formeerde
de Onafhankelijke Vak Beweging. Met handhaving van de initialen
werd reeds spoedig daarna de naam Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) aangenomen.
Aan deze scheuring in de EVC waren al verschillende , steeds
heftiger wordende strubbelingen vooraf gegaan. In de loop van 19^-6
begon de CPN haar actie in de EVC om de leden daarvan rijp te maken
voor de gedachte dat een samengaan met het NVV noodzakelijk was.
Evenals dit later - en ook nu nog in de EVC-1958 - het geval was,
stuitte dit streven op sterke weerstanden. Dit leidde soms tot onorganisatorisch ingrijpen van de partij in

vakbondsaangelegenheden.

Gepoogd werd sommige bestuurders, die de eenwording met het NVV in
de weg stonden, te elimineren en door andere, meer volgzame figuren
te vervangen. Deze comrtmnistische ingrepen, die uiteraard vanuit
Amsterdam geleid werden, riepen bij de Rotterdamse EVC-aanhang

nog

een andere tegenstand op, namelijk het zich verzetten tegen de hegemonie van de hoofdstad over de Maasstad.
Toen de CPN begin 19^8 een eigenmachtige wijziging in de samenstelling van een EVC-afdelingsbestuur in Rotterdam had

doorgevoerd,

was de maat vol. Onder leiding van A. van den Berg en W . Smid scheidde het leeuwendeel der rtotterdamse leden zich van de EVC af en werd
een zelfstandige vakorganisatie

opgericht.

•L-ientengevolge is, vanzelf sprekend , de verhouding tussen OVB
en EVC steeds bijzonder slecht geweest. Over en v»eer v.erden scherpe
beschuldigingen en beledigingen geuit. Slechts in^eval van mogelijkheid van stakingsacties zocht de EVC soms naar steun van het OVB.
Inzonderheid op het stakingsf ront bleek overigens het verschil
tussen beide organisaties , Voor de EVC gold: indien mogelijk, dan
staken; voor het OVB in het algemeen: alleen waar nodig staken. In
dit opzicht betoonde de OVB-leiding - meer dan ooit de EVC - het
voor een. werkelijke vakorganisatie. vereiste verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten.
Hoewel inzake het uitgeven van het stakingsparool een zekere
discipline wordt betra.cht, heeft het OVB - dat geen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van CAO's heeft - in de loop der ja-

- ren -
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ren enkele . grote stakingsacties georganiseerd . het name is dit het
geval onder de haven- en bouwvakarbeiders . loch bleek ook dan de verantwoordeli jkheid tegenover de leden, door de uitbetaling van statutair vastgestelde stakingsuitkeringen uit de centrale v.eerstandskas.
De OVB-ers vormden • overigens een zeer gemengd eezelschap voor
mat betreft hun politieke instelling. Maast aanhangers van de oude 3 DAP ,
Vrije Socialisten, (Anarchist en) Revolutionnair communist en , Vlamgr oepletien
en ook CPN-ers, . konden velen van hen als links-georienteerde politiek-daklozen worden gekwalif iceerd . In het OVB-milieu (voornamelijk
geleid door A. v.d. Berg) verden de scherpe (some extremistische )
kanten van hun politieke instelling

oijgevijld en zij tonen meer en

meer gematigde opvattingen te huldigen. Veel OVB-ers sloten zich destijds bij de Socialistische Unie aan en zoeken thans toenadering tot
de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).
Deze politieke instelling is nauvselijks van enige invloed op
het OVB als vakorganisat ie . Met name de verhouding tussen CPN en
EVC voor ogen houdende , heeft men er zich in het OVB sterk op toegelegd par tij -politieke invloeden te weren. Van de bestuurders - en
dan vooral de bezoldigden onder hen - v/ordt geeist zich althans in
zoverre buiten de activiteit van politieke partijen te houden dat
zij voor deze geen candidatuur in vertegenwoordigende organen aanvaarden.
De gaandeweg zi:h ontwikke lende gematigde politieke

instelling

der leden en het door het bestuur in het algemeen betoonde verantwoordeli jkheidsgevoel , leidden er toe dat op 20-^-1955 de reeds
eerder gevraagde Koninklijke Goedkeuring aan het OVB werd verleend.
Het totale ledental van het OVB bedraagt momenteel. ongeveer
^•500. Omstreeks 2/3 van dit ledental is te Rotterdam woonachtig.
Kleiners afdelingen zijn c.m. gevestigd te Groningen, . Utrecht , Arnhem en in Ncord-Brabant en Limburg (rni jnstreek) .
De voornaamste bedri jf sbonden zijn die van de bouwvakarbeiders,
havenarbeiders, vissers en mi jnv.erkers .
Het zeer regelmatig verschijnend veertiendaags orgaan is ge naamd "Nieuwe Strijd" en staat onder redactie van A. van den Berg.
Het landelijk Uitvoerend Bestuur van het OVB is als volgt
samengesteld :

- voorzitter -
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Voorzitter

L. v. Os

itotterd^m

Secretaris/penningmeester/
A e dacteur

A. v.d. Berg

Kotterdam

Leden

J. Koning

Den Haag

C. Oosterwijk

Rotterdam

G. de Valk

Eindhoven
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Nederlands Syndicalistisch

Vakverbond

Het in 1893 opgeriohte Nationaal

Arbeids Secretariaat (NAS),

overkoepelend -doch weinig leidinggevend- orgaan van de Plaatselijke
Arbeids Secretariaten (PAS) deed zich in de loop der jaren kennen als
een organisatie waarin intern voortdurend strijd heerste.
De onenigheid tussen de sociaal-democratiscbe figuren

enerzijds

en een mengeling van radicalen, syndicalisten en anarobisten ter
andere zijde, leidde in 1905 tot een scbeuring.
Na de oprichting van bet Nederlands Verbond van

Vakverenigingen

(NVV) waarin de uittredende sociaal democraten zicb verenigden,
bleven in bet NAS slecbts de bovengenoemde uiterst links georienteerde
leden over, waarbij ziob later nog asnhangers van de conruiunist iscbe
leer voegden.
Deze laatsten, meest actiever dan de overige NAS-leden, voerden
weldra de boventoon. Zij bewerkten

de aansluiting van bet NAS bij de

comiEunistiscbe Rode Vakverenigings

Internationale

(RVI) .

Als reactie hierop en vanwege de toenemende cottiniunistische
invloed in bet NAS, trad een groot aantal leden uit de

organisatie

en sticbtte in juni 1923 bet Nederlands Syndicalistisch

Vakverbond

(NSV) . net NSV is van mening dat persoonlijke economiscbe acties der
arbeiders nodig zijn om de n.ensheid naar betere levensomstandigheden
te voeren. Steun of leiding van bezoldigde vakbondsbestuurders of
parlementaire ver tegenwoordigers wordt daartoe niet gewenst geacbt.
Bit vakverbond is nooit van enige betekenis geweest.

Aanvankelijk

telde bet 7 - 8000 leden, welk aantal terugliep tot ongeveer 1600 in
19^0. Na de inval der Duitsers werd bet NSV ontbonden en werden zijn
bezittingen in beslag genoroen.
Hoewel het verbond in 19^+8 werd heropgericbt en weer gedeeltelijk
de beschikking over de vroegere bezittingen verkreeg, kan bet NSV
niet meer als een reele vakorganisatie worden aangemerkt . Verdeeld
over enige steden in het Westen des lands telt bet nog maar enige
tientallen leden, waarvan enkelen bovendien nog een bepaalde binding
hebben met andere vakorganisaties , met name bet OVB.
Deze relatie met het OVB leidde ertoe dat het NSV -bijna geen
leden hebbende, docb wel bescbikkende over enig kapitaal uit vroegere
tijden- bereid bleek uit deze fondsen geld in lening aan bet OVB
te verstrekken.
- Een algeu.ene-
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tlen algercene politieke installing van a.e NSV-leden valt nie t
te onderkennen. De meeste kunnen rain of ffieer gerekend \vorden tot de
groep der v rije Socialisten (.anarchisten) .
Het bestuur van het NSV is a Is volgt samengesteld :
Voorzitter

A.A. de Jong

Eeen;stede

Secretaris

W, Albus

Ben Eaag

penning&eester

E.G. de Jong

Aasterdam

Bestuurslede n :

iV. de Becker

Amsterdam

G.v. Bilderboek

Haarlem

"

Vial

lien Haag

