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V E R T R O � '/ E L I J K --- --

Onder:rerp: besl.werkersver:. Vredesbt:weging DE D"SHDE WEG. 
----

;)átu'Jl ontvangst bericht: 16-7-1952. 
1 ·/.2l.�

Betrou·Nba ::.rheiè. berichte;ever: betrouv1bá.c:.r. 
J.7,,__c=::t?:.r:�.�/:!!:�=-;s��...-. 

'r/aarjering bericl. t : betrou'.7baar. { __ 2 JOU 1952,) 
Tevens bericht verzonden aan: --. 

1 �·eJeFerkende instanties : geen. . A_(J)/ /,ffe �f,
Ondernomen actie : geen. J!..-t..�-+/L,vt- :-� "at

-� 

Kort verslag va..'1 de be:;,loten werkersb�een_1rnast 
van de Vredesbewe :_::ing :J:Z DERDE .:EG-, werkgroep Rotterdam, 
gehouden op Donderda,.; 10 Juli 1952, te 20 uur, in 11 de 
Kelder", Spoorsingel 70a te Rotterdam.. 

Aanwezig 19 personen, onder wie 6 vrouwen. 
De vergadering wa..:: aangekondigd d.'-11.Y. een 

schrif'tel:jl;:e convocatie, welke in afschrift is aangehecht. 

�1'.le.rechal, Servinius A:1tonius, zebo-ren 12-3-18 
te Rotterdam-;wo-nende te 'Tls.c..,.,r,Ji11.gen, 02e,·t te ruim 20 uur 
n..et een v10ord van welkom de ve rgaJ.eriug en zegt, dat 1eze 
speciaal tevi. .:loel :'.."ec..:� --v ir activ-iteit in dB vredesbe···e
gine De Derde Weg te brengen. 

Irn:1ers, m ... de Ylamgroe-"" is opgeheven, �Gl.'l 

hie·,�op .lle aand:?..�ht gecvnce...,treerd v orden e11. de colp9r
tage met de ze,:;r lc-e·:qw, arrJ.it:e br)chJre va,. �r.SUJS , !:s
fn.e-i.�,la._r b·.,ie�ro:, �:) v·: gr:1ot nu� ·<.)11 • 

�-on,ä.aro, Corn1...:..is, _eboren 30-3-1895 te tlot
terda �( bek"mifJ, r'l�eerit dat ::t--t d;.:; � dL.cus ie-b·j--enkor::sten 
zowel als :net d" cv::'..)art0.�e be t"'r ge-'vacht km:. worden tot 
na de v�canties. 

)(f de Reuver, --!endr:'.. 1··.J.s �'li 1 helm.us, gcl:oren 5-12-
1914 te 'totterI:3.liCb-ëlrend), beJleit de brocliure te ve::.�kopen 
in ie be .:r·jven e..1. overi5':enc co>1tact Ol) te ·,1e.:1en ffiet anr'l.ere 
organisaties. 

-:s.rcchal, - . ,�. klaa
0 

t over het gebrek e�a..n 
11 werkers 11 e_'). zou g:::.2_·c1.e zien dat men zich noe deze avond
voer colportage e�z. 01,e;eeft. 

de 1\euver, --:. ,; . Il;,. de p[•.nze het ,·word ne n•:mde � 
wenst dat zich een vs..ste kern van werkers vorcit voor !1liis 
,_an huis colportage, huisbezoek, e.d. , e!l dat bovendi,;;;.n 
eyentuele 2..fs}raken ook worden nagekomen.. 

11:Iet moet niet ku"'1.ne1: voorkoraen dat een hele 
a.vol'ld gewacht wordt en dat niemand korlt opdagen", aldus 
bpr. 

:Jpr. be� lei t dL..n de wel.'1sel}l'..heid V'.ln we1(elijkse 
vaste bjjdrage�,, te:i1einde het mogel-�k te maken 3edlu�en0.e 
a.A. winter diverse sprekers voor De �erde Weg te doen 
optreden. 

-:!:�iervoot·-
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Hiervoor bljikt wei 11ig animo te z;jn. 

:rouw - ,.rd, '.;. bl"jft het beter vinde·1 de afloc:i 
V31: de vuc,121ties af te wachte:., ale�r 9..ctiviteit te ont
plooien. 

SJr. 02.llcretel,cnt evenwel de contributie-k\-yestie, 
temeer omdat ook v or de brochure, die spr. belooft heeft 
te ztülen sehrijven, geld noJig is. 

:�arechal,3.A. het slotwoord sprekende, corclu
de'?.rt dat de ve-riaJ.eri"lg besloten ht::ef t n�e v:wa.J.ties 
ee11 vaste colpo:rta�eploeg te vor.!!len. 

Spr. zegt, dat �!;.n de uitgang een collecte 
zal worden gehouden, drukt allen op net hart wekel"�Ls een 
bedrag opz:j te leg5:en vcor 'iet ver-men van een fina1•ciële 
basis voor DP Tierde �eg en sluit de vergadering te 2�.30 
uur. 1)e coriecte brac'1t .f 11.75 o:p. (Ei�1de). 
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Vredesbeweging "DE DERDE '7EG" 

',!e:.".'kgroep -voor het Plartsel:jke Beleid te Rotterdam. 

Secretariaat 
Sporirsingel 70a 

Geachte Uedewerkers, 

Postrekening �r.2107 57 
t/n :evr. Hessing-:.1elchior 

Hier:nede nodigen wjj 'C uit voor een v1erkers-bijeenkomst 
op Donderdag 10 Juli a.s. in De Kelder, Spoorsil.1gel 70a. 

01'1ze 9.drrinistratie doet een dringend beroep op U af te 
reke!len de verkochte brochures van Dr. Suys, de verkoci. ... te ui t15aven 
Yan de Documentatiedienst en de ontvan6en contributies. Voor 
zover U &an dit onderdeel van onze werkz :.a . .iheid 110g geen deel 
genomen hebt, verzoeken \vi.j U dri11e;end te wil::.en nagaan of U 
hiervoor u.lsnog tijd lrun:t vrijmaken; hoewel dit werk mis,;;;chien 
·1iet tot het ;neest .:..angenarie behoort, is het van het grootste
belang dat ons ter beschik�dng st°"ande, geschiLte, 8.dressen, na
toezending van materiaal, persoonlijk bewerkt worden. Enerzi�ds
is dit nodig teneinde de noodzakeLjke verdere uitbreiding van
de gedachte van DE DERDE \'/EG te bewerkstelligen, anderz.:jds be
tekent dit werk voor de deel�emers een zich bezinnen op de con
sequenties van het ingenomen standpunt, als gevolg waarvan al
lerlei, iat thans nog v��g en niet bepakld is, zich duilel:jker
zal gaan aftekenen. Evenzeer noodzakel:jk is het de eenmaal ge
wekte belangstell�1g door een voortdurend optreden naar buiten
te bl�ven vasthouden.

:.iogen w:ij op Uw medewerking rekenen? 
Met vriendel�ke groeten, 

Vrede�be·:,eging "DE DE ... mE V'EG" 

H.W.de "lteuver 
(secr.) 
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het telegram 
van de derde weg 

Het telegram van de vredesbeweging "De 
Derde Weg", opgenome1, in ons vorige 
nummer, is aanleiding voor enige kant
tekeningen mijnerzijds. Minder om de 
materiële inhoud van het telegt·am op zich 
:!,elf dan om die inhoud in verband met 
het <mtreden van' deze �weging in het 
algemeen. 

De iDjtiatiefnemers van dit telegram be
zitten een opmerkelijk talent datgene wat 
Zij zeggen voor te srarui - en dat zij l1et 
voorstaan, wordt mijnerzijds niet betwij
f eld - een van beide imperialistische 
machtsconcentraties onafhankelijke poli
tiek, te compromitteren. Anders gezegd, in 
permanentie handelingen te verrichten en 
meningen zo te formuleren, dat het de 
demagogen van "11et Westen" gemakke,. 
lijk valt een "derde weg" politiek als een 
potentieel pro-Russische politiek. voor te 
stellen. Ik vrees dat de behoefte om te 
,.getuigen", te demonstreren dat men "on
afhankelijk." denkt en zich door de propa
ganda. niet laat bedotten; de ergernis om 
de eenzijdige "voorlichting" van het Wes
ten deze vrienden bij voortduring parten 
speelt, en zakelijke politieke overweging 
uitsluît. 
Het bombarderen van de stuwdammen in· 
de Jaloe is een misdaad en zeker is het 
gevaar niet denkbeeldig, dat de generaals 
in Tok.io op deze ma.nier het Koreaanse 
conflict geforceerd naar China willen 
overbrengep en aldus op zijn minst de 
eerste stap naar de derde wereldoorlog 
willen doen. Het is intussen reeds duide
lijk geworden dat zeker van Britse zijde -
zowel van me van Churchill als van 
Labour - daar tegen opgekomen wordt. 
En even duidelijk is het, dat de jongste 
verklaringen van Pandit Nehru eveneens 
de bedoeling hebben de Ame1ikaanse heet,. 
hoofden a.f te koelen. Daarover loopt· het 

escl:lil met de initîatoren van het tele-

imperialisten alleen verantwoordelijk stelt 
voor de dreiging van een derde wereld
oorlog of als men het Westen alleen ,,psy. 
chologische oorlogsvoorbereiding" voor
houdt. 
Men is in China en in Ruslani;! vandaag 
"germ-crazy". De hele k.ominfom1istiscbe 
propaganda- Is gericb.t op het versl)rèiden 
van berichten omtrent de "pacte1•iologi
sche oorlogvoering". Het staat vast dat 
RuslftJ'ld elk. objectief onderzoek naar de 
geuite besehulcligiDgen uit de weg gaat, 
zelfs door een veto 'in de Veiligheidsraad 
verhindert. Er is geen enllele reden, óók 
ruet voor voorstanders van een derde weg, 
voor de voortdurende diffamat,i� belaste
ring, verdachtmaking van alles en ieder
een door de stalinistische propaganda ook 
maar een millimeter uit de weg te gaan. 
En er is zeker geen reden, dit nîet te 
brnndmerken a.Js oorlogspropagauda, als 
haa,tzaaierij, kortom als handelingen, die 
de vredesbeweging De Derde Weg - veel
meer dan wij - z.iet als oorzakeu va,n de 
gevaarlljke spanningen. Men behoeft 
slecl:lts de komin!ormisti.sche pers in te 
zien en de tegen het Amerikaanse volk, 
niet tegen de kapitalistische structuur van 
net land gerichte, van de nazi's afgekeken 
propagan<)11, te z.ien om te weten, dat hier 
Russische hnperiaJisten en niet communis
ten of socià.list..en aan het woord zijn. Het 
zou mij te vei· voeren alle kleine en _grote 
misdaden van het sta.Jinisme tegen de 
menselijkheid, tegen de vrede op te som
men

. 
Men kan ze kennen, óók de. inîtiato-

ren van het· bewuste telegram. En dan 
vraag ik: als het u ernst 1s meL de bestrij
ding van de valse voorlichting, van welke 
Juint zlj ook kome. als het u ernst is met 
het optreden tegen handelingen, die de 
oorlog beYorderen, waarom hebt ge dan 
niet geprotesteerd tegen die Russische 
handelingen, die duidelijke oorlogshande
lingen zijn? 
Waar is uw protest tegen de mensenroof? 
Waar is uw protest tegen de door de Rus
sen gevoerde sabotage van het afsluiten 
van een vredesverdrag met Oostenrijk? 
Waar is uw protest t�en het voortduren 
van de militaire bezetting van delen van 
Duitsland en Oostenrijk? Waar is uw pro
test tegen de vei-volging van pacifisten, 
socialisten, Jehova-getuigen in de door de 
Russen bezette gebieden? Waar is uw 
protest tegen de oorlogshandeling het 
neerschieten van Zweedse vliegtuigen? 
\:Vaar is uw protest tegen de pogingen, de 
Oostzee tot een Russische binnenzee te 
maken? Waar is uw protest tegen de 
grensschendingen tegenover Joegoslavië 
en de moorden op Joegoslavische grens
wachten? Waar is uw protest, och, waar
om zou ik die honderden en dµizenden handelingen noei;nen, waaruit blijkt dat het stalinistische Rusland een imperialistische - en daardoor, evenals ieder ander JmperJalisme, potentieel een agressievemacht is? 
Ik heb mij, bij de publicatie van het manifest van de vredesbeweging De DerdeWeg ten aanzien van dat manifest in De

'1am zeer critlreh uitgelaten. Ik was beducht voor de feitelijke eenzijdigheid van
::iu� en Ik was van oordeel. dat de

. a e een °nafllankel!jke, tegenoverbeide machtsconcentraties staande politiekniet .bevordert doch belemmert. Kort enbondig gezegd: verwarring sticht in plaatsvan klaarheid te brengen. Ik ga vandaagn
.
og een stap verder en constateer mijner.ZlJds, dát deze verwa.rrtng bij de initiatoren v� het telegram grondiger is danzelfs 1k vermoed heb. In het algemeen reageren wij op politiekefeiten instinctief. De beredenering komtmee�-tal achteraf. Als ik het eens mag

�gen in de terminologie die mij niet!1gt: 1n onze reacties L"lanifesteen 2lch onsm llet onderbewustzijn verzonken weten.Ik vrees, dat het telegram als een indiea.t?r van het onderbewustzijn van de irutiatorer.1_ moet worden gezien en het is deze k.iJk op de oorsprong van het tel gram, die mij meer ver-0ntrust dan de h�ud er van op zichzelt o! de vraag, 
luer alleen maar sprake is van een ,iolit!e 
ke domheid. 

* 

Ik vrees nl, dat bier aan de dag Is t 
treden het fundamentele verschil in waar 
dering van het Russische fenomeen 
de initiatoren en mij. Of, Iaat ik het m 
precies en duldelijk zeggen: zolang m 
zoals de Strijd in zijn boek "Christend 
en Communisme" het Russische staa 
kapitalisme met zijn uitbuiting, zljn r 
teloosheid, zijn loonslavernlj, 2ljn schei 
ding van de arbeidersklasse van het bezi 
van productieln"achten en producten, 
concentratie-kampen en ontrecbting ver 
wart met ,,sociale gerechtigheid" en d 
nog wel op .,roarxlstlsche» grondslag, 
lang kan men geen politiek van een derd 
weg- voeren, die bruikbaar is. Die de arbei 
dersklass.e mobiliseren kan tegen beid 
llllper1alisme voor haar eigen tl\ak: 
socialistische, onafhankelijke vredespoli 
tlek. FRITS 
Helaas was het dr J. SUys - àie zich 
toe bereid had verklaarà - niet moge i'J 

deze week reed� Mt telegram te verded 

gen, Hij zal dit doen in De Vlam Nn 

vólgende week. 
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De Vlam 

nogmaals: de zevenstemmers 
Geachte 1·edact.te. 
In afwijking van zijn gewoonte om aan
gelegenheden, waarover hij wat •wil �g
gen, met een mengsel van argumenten en 
gijntjes te behandelen, heeft S. de Wolft 
(in zijn toelichting op het medewerkers
advieS aan de redactie, in zake de verkie.. 
zingen) alleen maar wat gijntjes, wnder 
enige argumentl!-tie, opgeschreven over de 
zevenstem-actie. Om die reden noemde Ik 

hem; .,Sam de \Volff op zijn gijnigst". 
Met deze nogal terloopse uitlating schijn 
ik een punt ge1aakt te hebben, dat voor 
S. de Wolff van buitengewoon belang Is,
want in zijn art.ikel: ,.Allerlei misverstan
Qen" geeft hij over geen ander vraag�k
x.o intens (in de zin van: werkelijk argu
menterend) uitsluitsel als over dat aa.n
gaande zijn humor. Daarom wil ik mijn
oorspronklijke uitlating terugnemen, in
ruil voor het volgende: Naar mijn mening
is de gijn in s. de Wolffs artikelen een
plus. Deze. gijn is dikwijls amusant, soms
zelfs in staat de bevrijdende l�h op te
wekken, die De Wolff ermee beoogt, maar
nooit van zodanige voortreffelijkheid, rtat 
die gijn het optbreken van enigerlei argu
mentatie zou li:Ullnen vergoeden.
Ik neem nog meer terug. Alles wat ik
schreef ovel' e,;i tegen de behandeling, 1ie 
de zevenstem-a�t")e in de pers kreeg. Ik 
schreef bet omdat ik meende. dat S. de 
Wolff instemmend naar die persstemmen
verwees. Dit is een misverstand. iegt S. de
Woll'.f. en ik ge!oof het graag.
De term "eier!lndans", toegepast op het
door S. de Wolff toegelicht advies aan de
redactie, ben ik eveneens bereid, net al'>
mijn uitlating over zijn gijn, terug ·te
nemen, op dezelfde conditie. nl. vervan
ging door een uitvoeriger weertave van
mijn mening ernver. Dit is een aanbod.
Nu de zevenstem-actie. waarom dit alles
begonnen was. De verkiezingen zijn achter
de rug. Mijn grootste beboette om over
de zevenstem-actie te schrijven is daar
door verdwenen. Misschien dat het DIi-
kaarten erover die behoefte weer wat op
voert. Het verkiezingsresultaat van deze
actie is,mij, op dit moment. nog slechts
bekend voor zover het Den Haag betreft.
Een duidelijke mislukking, lijkt. mtj. Jam
mer.
Ik verwachtte geen heil van die act-ie en
ik kon me voorstellen dat De Vlam er
weinig voor voe1rle. Dat weet u nu heel
goed, want nJet alleen had ik al zelf mijn
zwakke punten naar voren gebracht, S. de

Wolff nam deze, il1 politiek verkeer zelden 
voorkomende o�rechtheld (al zeg Ik het 
zelf) dankbaar te baat om op te springen 
en te roepen: ,,Wat wil je nog meer?" Ik 
maakte het hem gemakkelijk, vindt De 
Wolff. Maar hij vergist zich. Hij Is het, 
die het zich zelf gemakkelijk maakte, door 
uit mijn moeizaam betoog (bijna even 
moeizaam als De Wolffs formulering van 
het advies aan rte, redactie) uitaluitend te 
gebruiken wat hem paste, nl. de bezwaren 
tegen de zevenstem-actie, en te verzwJjgen 
waarom lk. ondanks d- bezwaren, van 
mening was, dat die actie gesteund moest 
worden. De zevenstem-actie is voorbij en 
zal waarschijnlijk nooit meer herhaald 
worden, maar ik kan de concrete vraag, 
die ik S. de WoJff nu wil stellen. wat alge
mener formuleren. 
M!'Il kan van e�n actie geen heil verwach
t-en, men kan het betreuren, dat zo'n actie 
in het leven is geroepen, maar toch, wan
neer en omdat w'n actie \!I" eenmaal is, 
van mening zijn dat zij gesteund moêt: 
worden, hetzij echvoudigweg uit solidari
teit; hetzij omdat men tevens een grote 
nederlaag schadelijker acht dan een klei
nere nederlaag. Staat S. de Wolf! zo on
wennlg tegenover zo·n redenering (in mijn 
oorspronkelijke artikel te vinden), dat hij 
er alleen maar spot voor over heeft? Bo
vendien, s. de Wolff vergist Zich als bij 
zegt: wij doen aan die zevenst-em-ac-tie 
uiet mee. Hij hedt zelfs hevig meegedaan 
door die actie tl<!lachelijk te mak'en. Waar
om eigenUjk? s. de Wolff ·heeft die actie 
een gok en l'en hazardspel genoemd. 
Accoord, gezien de mentaliteit van poli
tjek Nederland. Maar, toen dit spel aan 
de gang was, waar lag toen voor De 'Vlam 
het risico van deelname? Stel, da.t de 
Viam.·1-rs in grote getale op "zeven"· 
candidaten ges,«:md hadden. Lag daar 
het rjs!co? Wil S. de Wolif mi.j uitleggen 
waarom dat eer. ongewenste gang van 
zaken zou Zijn geweest? 
Stel, dat De Vlam zijn lezers een warme 
aanbeveling van die actie had gegeven 
Cinplaat� van het tegen-a(lvies dat die 
lezers, bij monde van een $l)Ottende S. de. 
Wolf!, kregen.) Lag daar pet risico? Ik 
Zle er wel een. De namen van De Vlam en 
van s. ae Wolff zouden dan gekoppeld 
zijn aan een actie, die tot mislukking ge.. 
doemd was. Als dit het risico was - wel 
het telt niet zo zwa8.l' bij mij. Waren er 
echte,: nog andere risico's? Als volkomen 
ernstig bedoelde vraag wil ik dit, met 

hoop op een antwoord, aan S. de Wollf 
voorleggen, want. eerlijk, ik zie die risico's 
niet. 
De zevenstem-acue 1s een totale misluk
king ge.worden, mede dank zij S. de Wolfl. 
De P. v. d. A. beeft een dnidelijke over
,vinning behaald en, mede dank zij s. de 
Wolft, is er geen groot aantal zevenst-em
mers onder haar kiezers, om lular te be
letten haar beleid op alle punten goedge
kew·d te achten. De Uitwerking van deze 
twee feiten zal blijken S. de Wolff nog 
menigmaal behoefte aan zijn bevrijdende 
lach te geven, maar Zijn naam van hoogst. 
onnaïef politicus is volkomen int�t geble.. 
ven. 

Hoogachténd, ALB. KOK. 

In een der volgende nummers zal Sam de 
olff antwoorden op hetgeen. door scnr!j

er va11 bovenst.aanà artikel wordt gesteld. 
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Kort verslag van de openbar�gadering van 

de vredesbeweging 11 De Derde Weg", gehouden op Dinsdag, 
10-6-1952, te 20 uur, in de Vlamkelder, Spoorsingel 70 
te Rotterdam. 

Aanwezig 17 personen. 
De vergadering was mondeling aangekondigd. 
::.rarechal, Servinius Antonius, geboren 12-3-

1918 te Rotterdam (bekend) opent de vergadering met een 
woord van welkom en zegt, dat deze avond speciaal tot 
doel heeft te discussiëren over het probleem 11 dienst
weigeren 11 , welk onderwerp de Yorige keer door van Jijk, 
Johan Hendrik, geboren 2-6-1907 te .Amsterdam, wonende 
te Bennebroek (zie dezerzijds schrijven I.�.No. 236 dd. 
29-5-1952.) aan de orde is gesteld •

\ 
Houwaard, Cornelis, geryoren 30-3-1895 te Rot-

terdam (bekend), het woord verkrijgend, zegt, dat "De 
Derde 'Neg" niet een 11 geweldsmacht 11 wil gaan vormen tus-
sen de thans bestaande twee grootmachten in de wereld, 
doch zich een hoger ideaal ten doel heeft gesteld. 

Spr. betoogt dan, dat de mensen van 11 De Derde 
Weg" moeten streven naar een gelijke verdeling van goe
deren, waarbij het winstbejag wordt onderdrukt. In een 
zodanige maatschappij kan ook de persoonlijkheid van 
het individu meer tot zijn recht komen. Egoïsme behoort 
te verdwijnen en spr. betoogt, dat in verband daarmede 
de bewapening uit alle macht dient te worden bestreden. 

De massa graaft een kuil voor zichzelf en is 
zich niet bewust, op welke wijze zij thans door de twee 
wereldmachten wordt uitgezogen. 

Spr. acht een militair apparaat in de door 
hem gewenste maatschappij overbodig. 

Niemand maakt gebruik van de verdere 
heid tot discussie. 

1\/Iarechal, S .A. bedankt de spreker en sluit 
te 23 uur de vergadering. Einde. 

Aan 13.V.D. 
( 
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Periodiek : ............... � ...... ............ _ . ................ '--

Datum: . ...... ........ � .... ............................ .. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .................... dagen 

AAN 

GEZIEN 

dat. 1 par. 
Volgens geadresseerde 

nog t.k. aan 

P�
B 

.. -.J . . ... ......... .... ................................... ·1
� ... ...................................... . ....... J'(2:. . ................ ...................... . 

1 ............................ ...................... .......................... , 

No ......... 2� ..... . 

Documentatie 
Knipseldienst. 

Tel. 183830 

Toestel 7 

Groene Amsterdammer 

î 4 JUNl i952
rlrl ....................................... .. 

Paraaf: 

VOOR DE ZEVENSPRONG-ACTIE
zijn de volgende, contact-centra aan ons opgegeven: 

.................... ................................................................................. , 
.)3e!:���·�;-��;���e{j�!�d

i7��:�:en �
o
:rss

;!
· i!v;'.

'il'W. van Buitenen+Van Renssen, Paltzerweg 103; Doorn (ook .................................................. 1 
voo� o,.,.,gev1·ng, woals Dr1ebergen', Le�um, •merongen) •. J1·r 

.................................................... 

.. .. ..,. ,u ' � 

·'. 
( ___ _!l..._. __ .!..... __ ...!-_________ 

1 \d"!!.· Zandstra, NMsaulaan 18; Haarlen. ds G. K. v . d. Horst, 
Aantekeningen: ;wnhelminastr. 22 etr'<H. A. Veldhe.er, Anslljn�tr. 59; Rotter-

1 

i tr� dam: 'H. Baarslag, arts, Nar'.R3senstr. 115 en1 C. Lodder, Hillevliet 121b; IJmuiden: mevr. P. Kleerel{O.Per-Erbé, Lek-straat 28. ' 
Wie als plaatselijk contactc�trurn wil fungeren, melde zich ten spoedigste bij mej.-' H. o. Bakker, postbus 466, Amsterdam, waar men zich ook pe'r briefkaart als �venstemmer kan etpgeven. Men frankere de kaart op de adreskant met evenveel postzegels van 10 cent als men pamflettenover de :z:evenstemmersactle wil ontvangen (max. voor / 1).
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--

!fredesbeweging "De Derde Weg" 

Bezoekt de Openb3.re vergadering 
op Donderdag 5 Juni 1952, aanvang 8 uur in Hotel 

"De Kroon" (,,Hooizolder") Boschdijk 36 Eindhoven 

• 

waar 

Helene Wessel 
oud-v.:>orzitster van de Katholieke Cent�umfraclie 

in de Duitse Bondsdag 
Spreekt over: 

,, Duitsland tussen Oost en West" 
Voor verlalin,J zal worden gezorgd 

Na de pauze gelegenheid tot gedachtenwi3se ing. 

Kaartenverkoop Comite v. aanbeveling 

� Ir. Beljers,f St. Leonardusstr. 2 X Dr. G. Diemer!
,ft Ing. P. Cornelius, Edenstr. 102, Daan v. Ettinger 

/.... J. H. Verschuren, Antilope!. 4 V.. Ds. W. v. Gelder 
-· J. H. Fontijn, Lochemstr. 33 • '\, A. R. de Jong

.an s'avonds aan de zaal. Toegansprijs f 0.25 

Wie is Helene Wessel? 
Nog niet zo lang geleden was zij voorzitster van de grote Katholieke 

Centrumpartij en eveneens voorzitster van de Centrumfractie in de Duitse 

•�ndsdag. Veel beroering veroorzaakte het in het begin van dit jaar, toen 
:dj aftrad als protest tegen de Duitse herbewapening. Zij gaat er n.l. van 
uit dat meningsverschillen en spanningen tussen volkeren, hoe groot die 
ook mogen zijn, nooit door een oorlog uit de weg geruimd worden.
Twee wêreldoorlogen hebben juist getoond, zo zegt zij. dat daarna nog
grotere spanningen optreden dan tevoren. 

Toen Hitler aan de macht kwam, had zij reeds veel invloed. 
Hij heeft daarom steeds geprobeerd haar voor de Nazi-beweging te winnen 
Resoluut heeft zij iedere samenwerking geweigerd. Geen wonder dat zij 
daarna voortdurend aan vervolgingen heeft blootgestaan. 

Thans is Helene Wessel bezig met de opbouw van de steeds groeiende 
Vredesbeweging in Duitsland samen met de bekende Dr. Heinemann, in de 
.,Notgemeinschaft für den Friedens Europas". Het doel van deze Vredes
beweging is het scheppen van een verenigd Duitsland, neutraal en gede
militariseerd als bufferstaat tussen Oost en West.
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• -Par.: � DIENSTGEHEIM. 

No. V.17-1952. 

\r,,_.{b. KORT VERSLAG van de op 29 Mei 1952 te Dor
drecht in gebouw "Americain" gehouden openbare 
vergadering van de "Dordtse Vredesgroep" (aange
sloten bij de A.N.V.A.). 
Voorzitter: Pieter Johannes van MEURS, geboren te 

Amsterdam, 17.12.1910, wonende te Dordrecht. 
Spreker: J.!':'Meyer, wonende te Amsterdam. 
Zaa1capaciteit: 150 zitplaatsen. 

Aanwezig: 5 0  personen. 
Stemming: aandachtig. 
Toegang: vrij. 

Van Meurs opende de vergadering en verklaarde voldaan te 
zijn over de opkomst, welke boven zijn verwachting was. De Vre
desgroep vindt, aldus Van Meurs, veel moeilijkheden met het 
plaatsen van aankondigingen in de couranten, zij wordt in haar 
berichtgeving gehandicapt. Zij krijgt veel critiek in de pers. 

Een aankondiging van een rokerswedstrijd vindt in de pers een 
beter onthaal dan een aankondiging van een vredesbeweging. De 

Dordtse Vredesgroep stelt zich niet in alle opzichten achter 
De Derde Weg, doch spreker ging hier niet verder op in, daar 

hij het woord wilde geve� aan Meyer uit Amsterdam, die zou 
spreken over 0Posrtievë-doêlstellingen en middelen van dè Vre
desbeweging De Derd�eg". 

-

Meyer merkte o.m. het volgende op:

"In de Vreg.esbeweging "De Derde Weg" sluiten zich de men

sen aaneen die de vrede voorstaan en begeren. De mensheid wordt 
verontrust door de toespitsing tussen Oost en ''est. Men wordt 
dan voor de keuze gesteld tussen deze twee te kiezen. De Derae 
Weg wil deze keuze niet, maar vrij en objectief oordelen. Vogels 

. van diverse plu.image sluiten zich bij de beweging aan, bezield 
door áén gedachte: de vrede. Radio en pers bemoeilijken een ob
jectief oordeel, en een en ander moet onherroepelijk uitlopen 
op-een derde wereldoorlog. Socialistische bladem, zoals Het 
Vrije Volk en Parool propageren bewapening, een Schermerhorn en 
een Drees voeren oorlog, of laat ik liever zeggen: twee poli
tionele acties in Indonesie, zij trokken zich niets aan van de 
Verenigde Naties, en momenteel zien wij hetzelfde weer in Tunis, 
waar Frankrijk zijn acties voert. 

Ik las onlangs een stukje in Parool over een door de Ko
ningin tijdens haar verblijf in Amerika gehouden lezing. De cri
tiek, die in dat stµkje naar voren kwam, zou, zo zij door ee.n 
uiterst links blad:':;-.,..._zijn geuit, als majesteitsschennis zijn 
aangemerkt. Zij hadd�n in die lezing tevergeefs gezo cht naar een 
vastberaden uiteenzetting ten opzichte van Nederland als lid
van de NATO; de Koningin had te weinig gesproken over bewape
ning. Merkwaardig: Parool, een blad van e en partij die vroeger 
ontwapening voorstond, werkt nu de bewapening in de hand. Wij 
kunnen ons verenigen met wat de Koningin in baar rede naar vo
ren bracht, namelijk vrede tussen de volken in de wereld. Ove-
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rigens moet ik zeggen, dat wij principieel de Koningin niet 
verder op haar weg kunnen volgen. 

De koude oorlog zoals deze nu gevoerd wordt, moet on
herroepelijk leiden tot een derde wereldoorlog, het ergste wat 
ons kan overkomen. Ik vroeg onlangs een Nederlandse soldaat 
over zijn mening ten opzichte van Engeland in ee n derde wereld
oorlog. Hij was van mening, dat van Engeland niet veel meer 
over zou blijven dan een radioactieve moddervlakte. Denkt U in, 
dat Nederland het slagveld zou worden; het 2'.0U volkomen ver
nietigd worden. Denkt aan Korea. De Amerikanen vernietigen op 
hun doortocht alles en bombarderen de zaak plat om hun troe
pen te sparen. De bevolking echter·, zowel de Noord- als de 
Zuid.Koreanen, moeten de rekening betalen die Oost en ''est 
elkaar daar presenteren. Denkt U in een bezetting van Neder
land door de Russen. Dat is nog erger dan een bezetting van 
de Duitsers. Deze hielden zich, ondanks hun barbaarsheden, 
nog aan bepaalde lijnen. Ma.ar wij weten dat het Aziatische volk 
voor een groot gedeelte een primitief volk is en daarom moe
ten wij een bezetting door de Russen niet te licht achten. 

De Derde Weg zoekt een wetenschappelijke oplossing om 
aan de koude oorlog een einde te maken. Zij wil komen tot eco
nomische samenwerking. De Derde Weg verfoeit elk wapengebruik, 
en verwijst naar de middelen zoals de Quakers bijvoorbeeld ge
bruiken. Geleid door en verantwoord jegens hun beginselen, 
gaan zij hun gang. Ook de JJerde Weg overweegt zijn houding onaf
hankelijk van Amerika en Rusland. Niet elkaar deschuld geven 
en doorgaan met bewapenen, maar een oplossing zoeken in we
tenschappelijke zin, niet met wapengeweld.De onlangs in Rus
land gehouden internationale economische conferentie is daar 
een voorbeeld van. Amerika waarschuwde de regeringen van di
verse landen niet aan de conferentie deel te nemen. Mij is 
echter gezegd, dat ook Amerika aan de conferentie deelnam. 
En de voorgestelde economische samenwerking tussen de grote 
mogendheden zou een einde kunnen zijn van de koude oorlog. De 
Verde Weg zoekt in deze zin een oplossing. Wij moeten geen 
Stalinisme zoals in Rusland, het lidmaatschap van de commu
nistische partij is onverenigbaar met dat van de Derde Weg, 
wij moeten geen kapitalisme zoals in Amerika, maar een samen
werking op een goede grondslag." 

Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het s tellen 
van vragen. De voorzitter wees er op, dat het niet in de be
doeling lag in debat �e gaan. Bij de beantwoording van deze 
vragen kwa..r::en geen nieuwe gezichtspunten naar voren. 

Bij de ingang van de zaal werd gecolpor�eerd met het 
blad "Kerk en Vrede" (propagandablad van de Geloofsgemeen
schap van Christen anti-militairisten), met het blad "Nieuwe

Vlereld" (orgaan van de Socialistische Unie), met het blad 
"Recht voor Allen" (sociaal-anarchistisch weekblad) en met 
anti-m.ilitairistische brochures. 

Een aan de uitgang gehouden collecte, ter bestrijding 
van de kosten van deze avond, bracht ongeveer �1.5.50 op. 

Aan'.de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst Dordrec�t, 6 Juni 1952. 

\-te 's-GRAVENHAGE. 
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_�1Datum ontvangst be1·icht: 4 Juni l952. .,,.,,/ �·1� 

Betrouwbaarheid berichtgever; oii�

/aardering bericht·---- ' 1 JUNI 1952 

's-Gravenhage. � ;f/lt� P.G" Tevens bericht gezonden aan: 
iedewerkende instantioe:--

ündernomen actie:-� �...;�----7 d'

?�

Op Woensdag 4 Juni 1952 hield de Vredesbeweging "De
Derde i'eg" een openbare vergadering in het ;3choolrnuseum,
gevestigd Hè!ilstel'huiss1:raat 2e te •s-Gravenh.age. 

Versi,.:iri� of leuzsn waren niet aangebracht • 
Aanwezig r:aren plm. 75 personen. Het was een beschaafd 

publiek. 
Om 20.00 uur namen drie vrouwen en vier mannen achter 

de bestuurstafel� op het podium, plaats. De volgenàe naoen 
werqen aenoemd: 
14 I'ej.SCI!ILDI.lliJYER als secretaresse, 
2. Dr J.SUYS uit Anîsterdam,
3. Mr HEERING en de Sp:!.'eckster van de vergadering de Duit�
se Helene WESSEL. 

L r HEERING opende do vergadering en sprak e:t· zijn 
voldoening over iti-t, dat er zoveel mensen aam,ezig \'laren, 
maar was teleurcesteld, dat het dagblad "Het Binnenhof" de 
advertentie van deze v9rgadering had geweiaerd. Hij deelde 
mede, dat de Duitsers Hel ene \'TESSEL en Dr IIEilIBMAN twee
figuren waren, die na de oorlog beidon een politieke rol

• 

in Duitsland hadden vervlild. Zij hadden echter hun poli
tieke activiteit volkomen gestaakt om zich geheel te wijden
aan de 11Notgemeinschaf·t fiir den Frieden Buropa''. Dit was 
geschied naar aanleiding van de herbewapening van Duits
land. De Vred€sbeweging "De Derde Weg" beoogt, aldus spre
ker, he·t;zelfde als de Duitse 11notgemeinschaft 11 • ��ij 'l'lil

...-- 1 

de bewapening in Buropa verminderen en door OJ;)rech�e be
sprekL�gen met Rusland het vertrouwen van dit land winnen. 
Het Westen moet volgens spreker het Ooate11 anders tegemoet 
treden, want het Atlantisch Pact loopt uit op een 3e wereld 
oorlog. 

Hierna nam Helone ,lESSEL het wocr d en sprak als volgt:
"Uw Ministe1· STIIülER hee1.'t onlangs het Europese ver

dedif,inQsverdrag in Bonn ondertekend. Ik vraag mij af is 
dit h t begin van Vrede of het begin van een 3e wereldoor
log. Di� verdrag mag men niet goedkGuren, want de verdeline 
van Duitsland �orät hierdoor niet opgeheven. Door derge
lijke verdragen wordt Europa een 2e Korea. Weste�oe diplo
maten hebben u.itgelaten, dat, wanneer Rusland het \îlf.1ste11 
bezat, er tvce jaar voor nodig zijn om de �ussen weer te 
verdrijven. Europa heeft alleen toekomst met oen vrede. 
R12Sland is ook niet gebrand op een 3e wereldoorlog, w ant 
het ziet zich geplaatst voor grote economische opgaven. 
Ook zullen door een bé\Vapening van hot uesten de Oosterse
landen zich dichter om STALIU scha.ren en Rusland zou wel 

-eens-
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ens door ancsi: gedreven, de aanvaller van het lesten kw1.
nen Viorden. 

De opgave van Duitsland is om de oprechte weg voor ae 
vrede te bewandélon. :anneer Dr ADENAUER doorgaat, zoals 
to'li op hede11, c1an komt de tijd, dat ae Oost- en Uestduit
sers nog eens tegonovex elkaa:t· komen te staan. Door do 
huidige politiek zal èle scheiding van Duitsland nimmer wor
den opgeheven. Door politi k- of wapel'.igeweld zal Dui�sland 
nimmer Mm YiO;I:"de11; dit kon alleen op een basis van geeste-. 
lijke gronden. 

Europa heeft than;:. L'teer geloof in wape11a dan in God. 
De gee stelijlce .krachten kunnen b.et cor!ll!lunisme over1:;innen 
en daarom moet ds s·�rijëi geastelij!t r.ordcn gevoerd. �olang 
a;:uropa door tan{;st gero:,cld i.:ordt, is hier niets te beginneno 
Angst is een slecn·te 1.·audgevor voo:zo politiek, nant in de 
poli1.iielt: moet men vooruit denken en baslisainc;en nemen. De 
·toekomst wordt alleen beten!, tmnneer de angst weggenomen
, ordt en vextrou.\·!en in plaa·i;s va.11 mmtrouwen d� boventoon
voert.

Ret beote �apen tegen het communisme 1s een goede so
ciale verzorging. �ls voorbeelden kur1nen worden genoemd de
lruiden Finland, r:oorwoeen, Zwedell, Denemarken en 1Jederland.
Eerst boter en dan ka.nonnen. De arbeider voelt or niets
voor om zijn ellende te verdedigen, maar wel zijn goede
bestaan. Duitsla�d is niet e�e gesteld op zijn herbewape
ning. Van�ege de laatste oorlog heeft het nog 1.000,000
oorlogs�edu�en, 2.000.000 oorlogsinvaliden. 400.000 perso
;-1en leven nog in brul.kers, 12. 000. 000 personen moete11 nog
een ï1oning hebben en 13. 000. 000 wo1·den op de één of andere
wijze onde:i:steund. U begrijpt: J)uj.tsland is thans .niet meer
militai:ristisch • .  ont bij een opinie-onderzoek bleok, dat
63% van de ma.ruien te een de oorlog stemden en 13� er voor,
terwijl 245& geen mening had. Haat en oorlog zijn zinloos,
dat hebben de Duitsers nu wel ingezien. Daarom moet Europa
de moed hebben om, �oals Amerika indertijd gedaan heeft,
de verschillende staten ·te ".re.renigen. Amerika is sterk in
zijn eenheid en 'Europa ia zrmk door �ijn verdeeldheid. Een
verenigd Europa .met 269 millioen in.v:oners io de beste ga
rantie voor de vrede.

Wanneer Rusland de bedoelip.g had o� het vesten aan te
"Vallen, dan had het dit allane gedaan en zou net niet
f:'achlam, to'tda't het \1esten. �ich heeft bewapand" Tot nog
toe is het Ruslond niet gelukt de Oost-Du.i teers voor hun
sys·�eem te wi.ru1e11. \7aunoer door een verenigd Europa Duits
lana weer zou worden samengevoegdy zouden de Oost-Duitsers
goede propagandisten voor de democratie zijn. �aarom geen
herbev.apening van Du.i·tsland, Mint Rusland hee:ft zijn ogen
:meer op he·c Oosten dan op het Westen gericht. LENIN schreef
in 1923 aan een Dui1ise co:r.u:nmis'ti, aat de wee van I oskou
naa.r Parijs locp·t over J?ekînB, Tokio en Calcutta. Laat ons
echter niet daarunn denk€n, maar in deze Pinlcste�tijà vra
gen, da"li EW'.'opa d,:; heilige geest mag ontvangen en in deze
geest een niev.we toakoms t opbounen".

Zij sprak plm. 1 l/2 uur en haar betooe werd in he"t
kort ;i.n het Netlerlands ve-rtaald door 1'ir HEERIUG.

Daarna werd er 10 .minuten gepauseerd en konden even
tuele vragen schri:f·l;elijk ,rnrden ingediend.

na de pauze ,vcrden. er zes "Vragen door Helena \'TESSEL
bcant,'ioord, ·welke ui i=olui tend op haar betoog betrekking
hadden. I1! deze beantwcor:dine deelde zij nog mede, d at
slechts 5,; in Duitsland o:p de eownunistische partij had

-gestemd-
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gestemd, maar dat wel op vele meelopers gerekend moet wor
den. 

Ook het Vaticaan zou volgens spreekstex volkomen ach
ter de 11Notgemeinsc.ha:ft tt staan. 

Hierna bracht r HEERIUG haar dank voor haar helder 
betoog en sprak de hoop uit, dat door de actie van "De 
Dorde îi'e.g" eens de tijd zal komen, dat de regeringen van 
de f.'esteuropese landen uan�turen op een ve1·enigd Europa" 

Te 22.45 u.ur sloot hij de vergadering, die eon zeer 
rustig verloop had. Bijzonderheden deden zich niet voor. 

Bij de uitgang nood
b
men de gelegenheid om zijn naam 

op de lijst van adhaesio etuigers te plaatsen. 
V6ór de aanvang van de vergadering en in de pauze 

'4W".;rd lectuur over 11 ne Derde Weg" mmgeboden. (einde)
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Van een imo1·raant werd het volgende vernomen: 
Op _ aandag 26 J;ei 1952 k\•mmen de rnudewerke .. :s van 

het 0011i tè ter behartigj.ng der belangen van de Invaliden 
om ongevee? 20.0G uux in het perceel De Constant hebecqv.e
plein 7 bij,3en. ,tam•1ezig ,1aren ongeveer 30 po:Jrsonen. 

)I> 1 BEUtrt}IBJti.G (pe1·sonalia bekend) deelde mede, dat hij 
. 'h-1 bezoek had ge}.ad van ·rrARTI'AN, hoo1dbestuurde1· va:n Je 

'\ Stj,.chting Oud Politieke Delinqu:mt·:m, waarbij nogmaals 
besprok�n was het con:flict tu.ssen het Jomi té en de s·�icb-· 
ting • .uit con:;:lict ·was nu bijgelegä. Het C.B.I. bliji't 
ui tslLü te, d \;e.dten voor de oelàflgen val de inva.Liden en 
zal ni� t meed oen aan de ve_·sp:reiding van de i oto 's van 
,.ü jlen Ir Ii1JSS"8RT. 

Het Comité v�rkoopt in hët vervolg eigen zegels, 
terwijl de Jtichting voo:rlopig geen a:.i.deling in 's-Gra

lf{venhage zal op1: ichten. ( einG.e) 



!fuo.f'd B;lV �D; 

.aan te tref.ren een uit�reksel uit 

eanveil.ighelds�pport�opgemaakt 

door Z,J}aar de inhoud: waarvan kbrt 

heidshàlve wordt yêrwezen. 

• t

S.T. 



uatàtn vo.n hot bar!eht 
Bapporteur 
Van. ulo 1o .. � � borloht a.f'lcomst!g 
Detrom,ll!'.w J.k1 van oor.1chtc;ovcr 
Botrouwlno.rheid vnn het borl�ht 
WolL."'O n�tlos .z:tjn ondernomen 

• " 
; E!Gon tmal".nam.1,nC on personeel-. 

.• 

--

llit uelko :1.nsl}::i.ntlés wor5.t sa.oon:,1rrarl.ct: : .......

- � - � � � � � � � - - - - � � � � - � � - � � � � � - � � - -� -

' ... . l 

Ondo!'i1erp: G::."'Onspnsso.!]O Ds.N�LLER. 

•• 

BE R ! C ll T. 

Op 27 Uoi 1952 te omSt:i.'oakn 15.25 uur vorsoheon àan de doorlaat 
post \ier.n�Amit een tlonkerbl.ouvro vol.kmva.r;en voeron.6.o het lmntskcn 
A 6B - L!l,25. (Du1tslo..rut); 
H In. aeza au.to bavon:1.en zich ib.·!� 'Personen a.1c.komo.ntte wnuit 
l3olG1�,toasnog verzochten tot Noierland. 

Bl1jltet)S do 1n btb'1. bezlt zijnäe ixispoo1"ten miron zij genaamtl: 
îv I E tl U O L L E R,Ernll G1.lS!;o.V Friedrich Ma.rtl!l, geboren to Lipp. 
stadt-West.f?.lon C Dt11 tsla.."ld) ,14-1.-.1892, Dnitsor1 Vàn beraap Kirehon" 
Pros1dent.wonontto .to Wlesbadeh (Dld. ).Deze porsoon '\'7aS In hot bo• 
zit van aan Du.ittt paspoort .no.24.77-155.598.argocov�n te l>tic.sba.don 
op 21-5•1.951. en gold!g tot 21-5-.1953. 
M I E î1' ll ö L L E n,Johan Ha:lnritm,3eboron to Mu.'lOtor,ll-12-1925. 
Dn1tser,stmlent� wonende to Wiestaden;nooo w:ls 1u het bózit vnn 
0011 Dults �sppo,�t (No;20S4),aJ.'gog<..:.van to Wieobaäon op 4-3-'51
en geldig tot 4-3-1953. 

II E n K E L,Otto V.1.lrto:?', aebo�n to ArJsteJ\im:n,2-:;.,.1916,1Jodorlq.nd.9r1

van baroop pred1Jmnt.v10usndc te Al.rmrork (}l'.B:r:. )
11
Kcrlcstrn.at no.12. 

llij was in het oozit van een !�qaorl.nnds rnm,oort no;a.58395,ol'gc
gevan to •s ... Bo11c11 op 25-7-1950. 

!.11 het pas,poo:rt van cerstgonoemde p.�:n. ... r"°on krro.mon d.o navolBon
de Vi!m voor; 

1 Z1'11tserlanti no, 10270, :l.d. 17. 1-1951. 
Joo3onlavle no.580/51, dd:. '"16-11-195.L. 

•
�nJm'.lrlcan 110.1'L..r>06/�d"1ly-ll•195J...

1 

EnceJ.nnd,�el-d.!G voor B oaanden,dd.20-u-1951. 
Ruc:J1nnd .no.202001, dd.. .5- 3-195.� 
Zvrltsorlnnd no� 1762 àd; 24- l.-1932. 
Ital:to no. 3311.. d.d; 24....J.- J.9S2; 
Frank!"ijl:: no; 858, dtl. 31- J.:-1952� 
�le;ie no� ,228J,gPid.lg van 

J
r' -3-1952 tot 3-,6-1952.

l�edorcl.anà .no. �(Ol.'(.gold.1$ voor Dne.ndan.o.rgeP.ovon q.oor hot No-
àerle.ndsa Corurnl.aa.t t..'-3 Frank...�t d l!ain op 20"3"....J.952. 

In het p:ispoort vau J;n;NlJ!CJ!.:OLLE\11."WnmOn Visa ,roor van Z1."lit
serland, .Fr:lnkr!jl.:,pelg16 en Modorlo.nd. 

Doortlat llGt personsèl op doo:t" mij GêBevon atlnwljzmi-,::m gonQem
àe p3rsonen b!j het V3rvullen van hun �ns.fornnl.ttaiton bolltüi,
zaam ms,konllen m39räero eeeovans omtrout htL"l roisdoo1 uoracn ver,. 
1:regen. 

Bij het invull.en vnn eoa Dev1czenf"ormul.1or ward BCZ1on àat, 
Ds" llieumiillcr o.ls plaats van bestenm!nrn invul.d<H "lîod.IIorvonnde 
Gomoonte to • s....ürovi.1nhn� ". . _ 

Op do v:recc hoolens hij i..91 Neaerlanä 1acht to vo1�jvon ant ... 
woor.:l:lG hij dat bij slo:m.ts twee dagen hlar zou blijyon.I.îl het ao
nprek doel.ile hij mode, a.nt 1113 hoJenrr.ron;l 1.ti do Grote Kerk te 
• o ... '}revanhae;o zou sp.,.---ol.an.



" ' t • ' 

Ds.HE:NKEL,eveneena omziolit!g ondervraaga,deeldo mede dat Ds.· 
Nieum.6llel1 hedenavond in. de Grote Ka:rk te •s-iiravanha.ge zou spra ... 
h""enàH.ij deelde voorts nog mede: dat Ds. IUeum51ler mae.r kort in 
Naaerlatui zou. \)lijven en net voor.nemen had om QQlë in de avond 
1tan 29 .Me! a.s. eon spreekbÉ:urt ta pouden,doch omtren:t de plaats 
enz . liet hij zloh niet Uit. · 

. · . .
In de q.uto bevorulen zich t,vee koffers met vmt kiea� en 

;rèisbà.ga.ge.ovéx-ige:ns ·;;erd niets terzake dienende 011.tdckt. 
Hot:gezelschap [!Af_ te

1
kerinen dàt zij. recntst�eks zbutlen door-

reizen nr;t.ar 's .-.Ora.vennage. 
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Betreft: Vredesbeweging "De Derde Weg" 
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-� 

· .../1� �· �4' 
MEI 1952

Kort verslag van de openbar�orlichtings
avond van de Vredesbeweging "De Derde Weg", gehouden op 
Vrijdag, 23 Mei 1952, te 20 uur, in de lezingszaal van 
de Doopsgezinde Kerk aan de Delftse Vaart te Rotterdam. 

Aanwezig 30 mannen en 40 vrouwen. 
De vergadering was aangekondigd door middel 

van een schriftelijke convocatie aan sy�athiserenden, 
'!!_aarvan een exemplaar is aangehecht. -

�l I Marlchal Servinius Antonius, geboren 12-3-
� \'--v° 1918 te Rotterdam (bekend) (voorzitter Vlamgroep Rotter

J\ tl· dam.) opent te ruim 20 uur de vergadering met een woord 
van welkom en kondigt de spreker aan. 

Spr. zegt, dat de vredesbeweging "De Derde 
Weg" enerzijds niet principieel stelling neeIJ1t in de 
kwestie anti-militairisme, doch dat de beweging ander
zijds nog aan het begin staat en �oekende is om de juis 
te weg te vinden, teneinde de oorlog tegen te houden. 

"De Derde Weg" wenst echter alle problemen 
onder de loupe te nemen en spr. wekt op werk- en discus 
siegroepen te vormen, waaruit eventueel weer lezingen 
kunnen geboren worden., 

1:. _,

C\ . .-f van Wijk, J� Hendrik, geboren 2-6-1907 te 
�,� \ Amsterdam, wonende te Bennebroek, sprekend over het on-

� derwerp "problemen rondom dienstweigering", zegt, dat 
v_, � "De Derde Weg" tegenwoordig een toverwoord is, dat door 

v�r-� 1 verschillende groepen en gezindten wordt gebezigd, doch 
,,,_!, tt�� • in ieder geval gebruikt wordt door mensen, die met on-

�r. ���,v rust de toenemende macht van Rusland en Amerika gade-
iv� slaan. 

F;;ft-- Spr. ontwikkelt dan op zijn bekende wijze, 
dat macht altijd is geconcentreerd in de Staat en dat 
de Staat het individu onderdrukt, tenzij het Staatsbe
lang wordt gediend. 

Spr. noemt in dit verband de �Nestie Wester-
ling. 

Spr. wijst voorts op de macht van Amerika, 
zegt, dat deze rust op lemen voeten (oliestakingen, enzJ 
en dat Rusland op zijn beurt van deze machtsbedreigin
gen gebruik weet te maken. 

Spr. stelt daar tegenover India en belicht de 
figuur van Ghandi: 

Spr. zegt, dat in de§e chaos de dienstweige
raar altijd alleen zal staan en dat daarom "De Derde 
Weg" tot taak heeft deze stuurlozen te helpen en te 
steunen. 

Spr. stelt met blijdschap vast, dat sedert de 
eerste wereldoorlog het aantal dienstweigeraars steeds 
toeneemt en eindigt met de opwekking zich niet te laten 
misleiden door Staat en Kerk. 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

,K •, {I Glerum, Hubrecht, geboren 25-10-1932 te Rot_ 

� � terdam, kantoorbediende, wonende Mr. Arend van der Wou
denslaan 54 te Rotterdam, zegt van plan te zijn dienst 

-te weigeren-
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te weigeren en vraagt inlichtingen. 

� van Oostrom, Simon Cornelis, geboren 11-3-
1911 te Rotterdam., metaaldraaier, wonende Berkendaal 
108 te Rotterdam vraagt, of men een dienstplichtige 
thuis mag houden. 

van Wijk, J.H., de vragen beantwoordend, zegt 
dat het niet de bedoeling is breedvoerig inlichtingen 
te geven over het probleem dienst weigeren. 

Een ieder behoort zelf te weten, wat hij doet 
en de dienstweigeraar staat geheel alleen. 

Spr. belicht in het kort de dienstweigerings
commissie, zegt, dat bij niet-erkenning in de regel 3 
jaar gevangenisstraf het gevolg is, "kneusjes" 1 à 1! 
jaar en de erkenden in D.U.W.-verband moeten werken. 

Minderjarige jongens mag men niet verbergen 
of thuis houden. 

De voorgitter dankt inleider en overigens 
ieder, die aan het welslagen der vergadering heeft me-
degewerkt en sluit te 23 uur de bijeenkomst. Einde 

Aan B.V.D. 
/ 
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Vredesbeweging 11 DE DERDE WEG 11• 

Afdeling Rotterdam. 

Secretariaat 
Spoorsingel 70a 

Postrekening No. 2107 57 
t/n Mevr.Hessing-Melchior 

Geachte Vrienden, 
Rotterdam, 13 Mei 1952 

Hiermede nodigen wij U uit tot bijwoning van een voorlichtingsavond � 
op Vrijdag 23 Mei a.s. des avonds 8 uur in de lezingzaal van de Doopsgezinde 
Kerk, Delftse Vaart, waar Mr. Hein van Wijk zal spreken over 8 

• PROBLEMEN RONDOM DIENSTWEIGERING • 

• 

· ·Z-oa1.s U bekend kan zijn uit het manifest, neemt "DE DERDE WEG' .. = als
groep niet principiëel stelling in de kwestie van het "anti-militarisme"; 
niettemin achten wij de problemen. tengevolge van de huidige ontwikkeling 
voor een ieder, dermate verwant aan die voor het individu t.o.v. militaire 
dienstneming, dat een speciale behandeling hiervan alleszins gerechtvaardigd 
is. 

In aansluiting op het vermelde in de U eerder toegezonden circulair·e 
kunnen wij U mededelen, dat de bijeenkomst in Amsterdam op 28 Mei a.s. in de 
zalen van Bellev:ue, waar Ds. Niemöller zal spreken over g 

EE� DERDE WEG IN DUITSLAND? 

thans definitief is. In verband met het organiseren van een goedkope reisge
legenhei�verzoeken wij dringend omgaand opgave van deelname aan ons secre
tariaat. Bij voldoende deelname zullen de reiskosten+ f.3,-- p.p. bedragen;
de toegangskaarten kosten f.0,50. 

-

Tenslotte delen wij U mede, dat wij in bespreking zijn met Dr.W.A, 1 t 
Hart, Wassenaar, over een door hem ongeveer half Juni te houden causerie ge
titeld i 

VREDESMYTHE EEN GEVAAR! 

Tot ziens op 23 Mei a.s. 

Vredesbeweging "DE DERDE WEG" 



Vredesbeweging rtDE DERDE WEG" 
groep Den Haag 

Secretariaat:A.Paulownastr. 113
den Haag. Tel. 112504

Den Haag 6/5/ 1 52. 

TWEEDE M!ANDBERICHT. 

Dinsdag 13 Mei 8.15 uur op veler verzoek een voortgezet gesprek 
over de Duitse Herbewapening, onder leiding van 

de heer J.M.van Dansik en Ds. W.Nijenhuis. 
Men heeft gemeend allereerst avonden te moeten geven die voor

lichting beogen 1 gezien de instemming met de avond over de D. 
herbewapening. 
Dinsdag 20 Mei 

--
8 uur spreekt Dr. E,H.F. van der Lely over: "De 
Derde Weg, economische noeilijkheden en mogeltk
heden.11 

Vr�jdag 23 Mei 8 uur eerste cursus-avond "massapsychologie 11 

de heer Max van Praag� De cursus bestaat uit 
avonden en zal doorgaan bij een deelname van pl.m. 20 mensen 
is de deelname gesteld op f 1.75 P•P• voor de 3 avonden. 
Wilt U zo goed zijn schriftelijk: hiervoor aan te melden? 

ille avonden op de Vlamzolder, Anna Paulownastraat 113.

door 
3 
(dan 

, Deze maand geen conferentie, omdat anders het programma te �r vol wordt, want ••••• op 28 Mei 8 uur spreekt te Amsterda

e

m in
Bellevue: D D 11T· ··11 _/ � s. • .i:,1emo er 

� � 
over: 11 De derde Weg in Duitsland" in het raam van de Vre es be
weging "De Derde Weg". De avond zal onder leiding staan van 
Ds. Kr.Strijd en de toespraak zal Yertaald worden door Ds. J.J. 
Buskes� 

Wij stellen ons voor gezamenlijk daarheen te gaan, bij genoeg
zame deelname met een bus, onkosten f 2.50 P•P•, entree 50 cts., 

·
t,

'ertrek 6 uur vanaf 't Vredespaleis. Tiidi,ge opgave is dus nood
� . zakelijk, U krijgt dan nog bericht of de bustocht doorgaat. 

Dan is er het volgende: Om te komen tot een organisatorische 
opbouw van de Haagse groep heeft de werkgroep "voor contacten" 
gemeend dat er meer onderling verband moet worden gelegd om tot 
samenwerking te komen die nodig is voor het doel van II de Derde 
Weg11 • In de loop van deze maand zullen door de werkers van deze 
groep alle adhaerenten bezocht worden om te vernemen in hoever
re U allen aan deze opbouw zult kunnen meewerken (practisch en 
finantiëel). 

Moge deze werkers-actie slagen! 
.Anneke v.d. Noordaa-v.d. Meer 
Secr. 
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erkiezing 
ZEVEN VRAGEN 

EN EEN ANTWOORD 
Zijt Ge van mening, dat door een herhewapeningspolitiek, als

thans gevoerd, de vrede eer bedreigd dan gediend wordt?

Verwerpt Ge het als zedelijk ontoelaatbaar en gevaarlijk gemene

zaak te maken met hen, die de vorige wereldoorlog ontketenden

en daarin onze vijanden waren ? 

Acht Ge de economische gevolgen van de herbewapening in het

algemeen onaanvaardbaar en een bedreiging voor onze welvaart

en sociale verhoudingen ? 

Zoudt Ge het toejuichen als Nederland een baanbrekend initiatief

ondernam ter bevrijding van de wereld uit de ban van oorlogs

angst en oorlogsvoorbereiding ? 

Beklemt U de gedachte, dat Ge bij de uitoefening van U� stem

recht in de a.s. verkiezingen Uw opvattingen ter zake met on

dubbelzinnig kenbaar kunt maken ? 

Zijt Ge er van overtuigd, dat d� gedachten en gevoelens, di_e de

Uwe zijn, gedeeld worden door een zeer groot deel van Uw mede

burgers ? 

Resulteert ntettemin Uw bevestigende beantwoording van deze en 

dergelijke vragen in een ontmoedigd en ontmoedigend : Maar wat 

kan ik er aan doen ? 

Dan luidt het antwoord : Gij en met U honderdduizenden andere 

kiezers, die zich op 25 Juni in een stemhokje zullen bevinden, 
kunnen er wel degelijk iets en iets zen wezenlijks aan doen, en zij · 
handelen onverantwoordelijk door het na te laten. 

DIT is de slotsom waartoe ee'II partijloos man zonder politieke ambities kwam,
die zelf lang en pijnlijk door deze .en dergelijke vragen werd bezig gehouden. 

Het zij hem vergund in hetge.en hier volgt een mogelijkheid te opperen ter 
verbreking, althans op één en een zeer wezenlijk punt, van de ban van onlust en 
moedelooshÏid, waarin het politieke leven in Neder.land bevangen schijnt en

J. >�,..) . . 1 ' waarin een gewic11tige gebeurtenis _ais de a.s. algemene verk1ezmgen zouden 
moeten zijn, minder belangstelling trekkend dan een tweede klasse voetbalwed· 
strijd, tot een onwaardige demonstratie van totale onverschilligheid voor de 
publieke zaak dreigt te worden._ Het is zijn stellige overtuiging, dat die onver•
schill igheid in waarheid niet bestaat. Mocht het zijn, dat de door hem ontwik· 
kelde gedadhtengang in het land de weerklank zou vinden, die zij nodig heeft om 
tot verwezenlijking te geraken, hij zou zich gelukkig prijzen in het besef slechts 
een formule te hebben gevonden voor wat talloze ge'lijkgezinden heeft bezield. 

Mr R. H. DYKSTRA. 

Oorzaken en gevolgen 
GAA 1· men de internationale besluiten en een, tot de vorming van e:ulk een Defen.sie Ge-,u:c"'"'fo" nn, die ten slotte hebben geleid tot meenschap. Zij e:ou weliswaar Groot-Brittannië de 1tu1dtyt> situatie in de "Atlanti"1che" wereld, niet omvatten, maar kreeg van Londen wel een een sit,.,;.tie die veten in. poLitiek en strutegi.�ch waarborg van steunverlening, zoals ook van de opzwht zo hacht<l.yk en m sociaal-economisch op. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Ett thans e'icht welltcht nog bedenkel-ijker voorkomt, dan is zij dan geparafeerd. mag mett - al gold het hier be.sluit noch aocoord Tot slot enkele cijfers. De jongste Amerikuo,nse ltl - een redevoering niet voorbijzien, die als 11,et defens1.ebegroting beloopt rond 1! 16  milliard gul- Y dof qerommet von een nog ver onweer de ont- den, die van Nederland 1 .5 milltard. Dat laatste VV' 1w1kkPt>ng inl,,,1.d.de: Ghurohills rede te ll'ultmi betekent, dat het gemiddelde Nederlandse gezin <,,l.,Q, (Missouri) op 5 M=rt 1 9 4 6. Daarm pleitte de van vier per.�onen thans 600 gulden per jaar 1/-. ; Brits� rmd-pr1<m1er 1mnr Bri.ts-Amerikaanse aan- _voor de defensie moet opbrengen. e,m.,tu1tmg om rle Nnw1et- Unie m tonm te houden VAN verscheidene kanten i.s de laatste paar 3aar en "vewghPld door overnw.cht" te waarborgen. in Europa verzet gerezen tegen de poHtiek Bt, lu,t, than� vrt]wet m vergetetheut gera.a.kte van westerse - machtsontwikkeling, zoals die Verdrag t·an Brussel, dat 1'1 Maart 1 9 4 8  on.der- vooral door �merika wordt gesti.muleerd en wel-tekt<nd werd door Grnnt-Britt,mniè, fi'1·ankrijk en ker risico's allengs door velen te groot wordende dr>P. Benelux-tanden, kon me,i nog denken aan . geacht. Dat verzet is deels duidelijk van staat-de unrm111g van een We.st-Eurnpe.�e Derde Macht. kundige aard, deels is het publicistisch, deels is Dt, gebeurtems.sen in 1's7echostow11kije, d-ie ei het agitatorisch. toe 1e1drifm, iat de co,nm,�n,st1sche hegemome ln Engeland heeft het tn het Bevanisme zijn in dat land vrijwel volled1_qe heerschnppjJ werdv tot d1'sver heldernt �achtbare nationale politieke bleken een der factoren, die een andere ont- '- vorm gekregen. Niets kan beter het succes daar- ) wikket111g bevorderden.. De btokknde van West- van demonstreren dan de gebeurten1ss(Jn der Berlijn was er eveiieens een. Van die andere Jongste weken, eowel in de stemlokalen als bin-ontw1kkeling, d1e u1.teraard ook ,n Westelijke nen de Labourpartij. De recente verkiezingen · strev>ngen steuti vond, werd het Noord-Atlantisch / hebben aa.ngetoond dat thans Labour meer danverdrag van 4 April 1 9 4 9  de verwoording. Het \. de conservatieven het vertrouwen van de meeromvatte aan de H7estelijke oever vim de Oceaan;\ derheid der kiezers gen·let, En ddt Labour dat de Verenigde Staten en Canada, aan de Oostelijke vertrouwen eo snel heeft heroverd, komt doordat boorden Groot-Brittannië, ll'rankrijk, de drie het, in de oppositie, de Bevankoers is gaan voZ-Benetuxlrtnden, Noorwegen, l'Jsta.nd, Denemar- gen, de kom·s die, zonder loochening vati Weste-ken, Portugal en ltalië (de laatste drie met enige !ijke saamhorlgheden, de Amerikaanse conse-vertrn_qing i . Het regwnaal en defensief karalc- quenties daa,·van wil vermijden. ter van het verdrag werd stevig onderstree,pt, � In D1iitsla11d roeren zich de groepen om hetgeen niet belette dat het in de sfee• rler ds. Niemoeller en om prof. Noack in rieutralisti-SoHnet- Unie ali; een oorlogspaot werd gedood- scha e:m. De duide!!}lcste politieke reactie op de verfd, ook al verklaarden Engelnttd en P'rankrijk, strevingen van de V .S. en hun vrienà Ade1tauer dat hun verbonden met Moskou er niet door wer- ziet men echter in de hotiding der sooiaal-demo-den aangetast. oratie, die - wat ook haar eind./Je.cloelingcm mo-

l gen zijn - thans duidelijk stelling kiest, samen EEN verdere etappe werd bereikt, toen tn Sep- met Labour, tegen de haastige herbewapening tember 1 950 - d.w.z. na het begin van de en haar fatale geDotgen voor de Duitse eenheid. strijd in Korea - de Westelijke Grote Drie J Het neutralisme in Frankrijk en ltaliè uit zto/1 (V.S., Engeland en ll'ra11krijk) Bonn waarborgen voorna.mel{jk publicistisch. l>t ons land heeft het boden tegen agrei;SitJ. Daarna werden besprektn.- zi}n typische uiting gevonden in de Derde Weg. · gen geopend 01,111 W,est-Dtdtss herbewapening en lnternat,.onaal stelt ook het communisme z!ch de vMmen wnn.rtn dan.rtoe zou kunnen worden ats part{j, tegenover de machtsontwikkeling i� overgegaan. h.et Westen. Daa_�t ts er, eveneens mternatio.Op een Russwiche mededeling, dat men tegen naai, de act1ëüan de Wereldvredesraad. Bij de die herbewapenmg gekant was, volgde-n - van in,t1atieven, die tot de vorming van die Raad Maart tot Juni 1951 - vergeefse on.derhande- hebben geleld, en ook bij de initiatieven di.e van Zingen in het Roze Palsia te Par\js. hem �iJn u!tgegaa,n, hebben oommm1isten de Na de mislukking van dit gesprek met de voornaamste rol gespeeld. Voor een beperkt aa,n. Russ"n - een m1slukk1ttg dte ui.teraard door elk tal n1et-oomm1in1sten heeft dat geen bezwaa.r be-aan de rmder werd geweten - werden de Grote teken.à, h.un actteve medewerking - meer dus Drie het te Wruhin.Qton een.s over de opneming dan door handtekeningen alleen - aan die i,u. van Duttse eenhedell in een Europtees leger. En ttatieven te verleneii. Voor een veel groter aantal iersto114 daarop besloot de Noord-Atlantische niet-communisten was dat bezwaar er als hetRaad op 19 September 1951 te Ottawa, Grieke•t· automatisch. land e.n 'l'urkjje daarin op te nemen. Ter demonstratie nu, dat de oommmusten geen Om te komen tat een Em·o71esa Defensie Ge· mo11op0Ue hebben waar het ü1lt1atteven voor àemee11schap milt Duitsers erin moesten, en moeten, vrede betreft, ts het zaak, dat die talloze niet-vele weerstanden worden overwonnen. Een in No. 
�

commumsten, die bezield zi}11 van aatieve vrede·s-vember 1951 te Rome gehouden conferentie bleef wtl, tot tdthtg brengen, dat tot vestiging en oe-nog ao11der resultaat. ntaar in Februari 195B be- houd van de vrede een andere politiek dient tesloot de Noord-Atlantische Raad, te Ussabon bij- worden gevoerd dan thans het geval 18. 

•

ag 25 J un i
EEN NDIG ESLUIT 

Ieder onzer - zo besluite men - zal bij de komende verkiezingen zijnstem uitbrengen op de l�jst van de partij ,  waarmede hij zich. �n het.�l�emeen het nauwste verwant gevoelt, maar hij zal daarbij van z1Jn af�iJzmgvan de huidige bewapeuings- en vredespolitiek doen blijken door �1e stemte geven aan de zevende in plaats van aan de eerste van de cand1daten,wier namen op die lijst voorkomen. Bij de publicatie van dç uitslag der verkiezingen wordt het aantal der op elke candidaat afzonderlijk uitgebrachte stemmen bekendgemaakt. Uit een simpele optelling van de aantallen stemmen, die op de zevendecandidaat van elke afzonderlijke l ijst zijn uitgebracht, zal dan voor een iegelijk kunnen blijken hoe groot het aantal der door de huidige her• bewapeningspolitiek bezwaarde niet-communistische kiezers is. 1 In hoge mate onwaarachtig zou de uitslag van de deze zomer te houden verkiezingen voor de Tweede Kamer worden, wanneer daarin niet zou blijken van het ernstige bezwaar van talloze kiezers tegen de huidige herbewapeningspolitiek in verband met het regeringsbeleid ter zake van de internationale verhoudingen en buitenlandse betrekkingen, zoals dat thans wordt gevoerd. 2 Die onwaarachtigheid en de afbreuk, die daardoor gedaan zal worden aan het vertrouwen in het democratisch karakter van ons staatsbestel, kan bij de tegenwoordige partij-politieke situatie alleen voorkomen worden, als de als voren bezwaarden, nieuwe middelen vinden en in toepassing brengen om van hun gevoelen bij het uitbrengen van hun stemmen klaar te doen blijken. 
3 De Partij van de Arbeid, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de Christelijk Historische Unie, de Anti-Revolutionnaire Partij en de Katholieke Volks Partij, de vljf grote politieke partijen, die bij de vorige verkiezingen 87 percent der geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigden, steunen zonder uitzondering de huidige regeringskoers, waarmede een zeer groot, zo niet het grootste, deel der kiezers zich geenszins kan verenigen. Die parti_ien denken er niet aan in haar f1îac>.U<.>.,s µl.i,e.t™"l'.l'M tf' ·,,.. .en �or_. vnlksvertegenwonrdie-e:rs, die zich tot tolk van de bezwaarde zouden willen makèn. 
14 De Communistische PartiJ is de 
1 

enige, die ook in deze princi ieel en stelselmatig in de opposi ie is. Maar de grote meerderheid Vlfn degenen, die hun grieven teg�n de 

bewapeningspolitiek tot uiting zouden willen brengen, hebben er even grote of nog grotere bezwaren tegen hun stem aan deze Partij te geven en zij zouden ook, door daartoe niettemin over te gaan, weer op andere wijze tot verval� sing van het beeld der bestaande verhoudingen bijdragen. 
5 Dat bij de a.s. verkiezingen een nieuwe partij met meer kans op succes zou kunnen dingen naar alle of ook maar een belangrijk deel van de stemmen der alsvoren bezwaarde kiezers is ,...... mede gezien de meningsverschillen, die hen op taJ van andere punten nog vèrdeeld houden - een illusie, waaraan slechts zeer weinigen zich overgeven. 
6 Ook door zich vari stemmen te onthouden, blanco te stemmen of hun stemmen van onwaarde te maken, zullen de kiezers zich niet kunnen redden uit het dilemma, waarvoor 

zij zich gesteld zien. Deze middelen zijn erger dan de kwaal. Toepas_sing er van geeft geen enkel positief en meetbaar resultaat en men speelt er hoogstens mee in de kaart van zijn politieke tegenstanders in het algemeen. 
7 Er bestaat echter wel degelijk voor de door de gegeven situatie benauwde kiezers een uiterst eenvoudig en effectief middel om zich daaruit op slag te bevrijden. Zij behoeven daartoe slechts gezamenlijk · een voor elkeen moeiteloos uitvoerbaar besluit te nemen, waaruit ondubbelzinnig blUkt zowel van hun eenstemmigheid in de afwijzing van de huidige bewapenin .,.9nnli1-iek en wat daarmede samenhangt, als van de overigens onverminderde handhaving van onderling verschillende politieke overtuigingen in andere opzichten. 

• 

• 

ZEVEN PIJLERS VAN HET 
Ook in de opvattingen_ over de defensie en vredes

pol·itiek zelve der everJ,tuele zeven-stemmers kun

nen zich diverse schakeringen voordoen. Wat al 

die opvattingen gemeen hebben en de actie der 

zeven-stemmers beoogt tot uitdr1�kking te bren

gen, warde als volgt geformuleerd: 

l Een derde wereldoorlog is geenszins onvermijdelijk. Het gevaar ervoor · is echter evenmin denkbeeldig. De afwending daar.van dient als voornaamste taak van elke nationale zoweLals internationale politiek te worden aanvaard. Alle beschikbare krachten moeten te dien einde worden ingespannen en gecoördineerd. Geen middel mag onbeproefd worden gelaten ter voorkoming van een nieuwe ramp, · die wreder en zinlozer dan ooit, want zonder uitkomst zou zijn. 
2 Over de vraag of, en in welke mate, handhaving en opvoering van militaire paraatheid tot het gestelde doel vermogen bij te dragen, kan verschil van mening bestaan. Open en diepgaande discussie daarover is geboden. Als enige of voornaamste middel is bewapening echter te allen tijde ondeugdelijk bevonden. Als zodanig gehanteerd en overspannen vergroot zij het oorlogsgevaar veeleer dan zij het bezweert, en vermindert zij de mogelijkueden en kansen op succes van vreedzaam overleg. Dat is zeker het geval bij een herbewapeningspolitiek van de aard en de omvang zoals ons die thans in het kader van de koude oorlog wordt opgedrongen.

3 .Alleen al doordat mede aan de gevaarlijkste en nauwelijks verslagen belagers van de in" ternationale orde, de vrijheid en de democraoJ tie opnieuw de wapens in de hand worden gedrukt, nademaal daarin landen als Duitslai1d, Japan en Spanje als onontbeerlijke bondgeno·ten worden betrokken, is die politiek ook ove ..rigens reeds moreel veroordeeld en tot sma"delijk falen gedoemd.
4 De kosten van deze herbewapeningspolitieken de prijsstijgingen en economische ontwrichting, die zij in de hele wereld veroor"zaakt, ondermijnen de stabiliteit van onzestaatsfinanciën, betalingsbalans en nationalewelvaart. De daaruit voortvloeiende materiële en mo"rele noodtoestand en sociale spanningen leveren ernstige gevaren op voor het behoud vandie democratische instellingen, levensvormenen vr\jheden, die ons het dierbaarst zijn. Hoelanger zij wordt voortgezet, hoe funester insociaal en economisch opzicht bovendien degevolgen, zelfs van haar liquidatie ook zonderoorlog, zullen zijn. Een defensiepolitiek als thans gevoerd dreigtderhalve ons volk en andere volken juist datgene te ontnemen wat zij heet te verdedige�
5 Het opgeven van eigengereid gebruik vanmilitaire middelen ter verwerving, vetsterking of behoud van nationale machtspositiesis een der voorwaarden voor de vestiging vaneen duurzame vrede. De vorming van inter- of boven-national�

•
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dag Zev 
ZEVEN RESULTATEN 

VAN DE ZEVENSPRONG 
1 Door �ich in grote getale als tegenstanders van de huidige herbewapemng�politiek en de positiekeuze in de huidige internationaleconstellatie, waarvan zij een uitvloeisel is te manifesteren zullende ze t ' ' ven-s emmers hun actie het karakter en de kracht geven vaneen onwraakbaar volkspetitionnement, dat _het uitgangspunt zal

�unnen word�n voor een herziening overeenkomstig de beginselener democratie van de door ons land ter afwending van het oorlogsgevaar te voeren politiek.

2 
Nad.�maal de zeven-stemmers onverminderd doen blijken van hun
- ZlJ �et voorwaardelijke - voorkeur voor de partij, wier program
of begmselen zij overigens zijn toegedaan, zal het verzet tegen de
herbewapeningspolitiek niet langer kunnen worden weggewuifd
met de tot nog toe zo gaarne gehanteerde bewering, dat het toch
alleen maar uit de hoek der communisten en communisanten komt.

3 
Al naar gelang het aantal der zeven-stemmers op hun, lijsten aan
zienlijker blijkt, zal de uitslag der komende verkiezingen voor elk
der partijen een duidelijker en behartigenswaardiger aanwijzing
zijn voor de mate, waarin zij riskeren het vertrouwen van hun kie
.zers te verspelen door een ongewijzigde handhaving van de thans
gevolgde koers.

4 
Een krachtige uitspraak der zeven-stemmers zal al dadelijk en
grotelijks de invloed versterken van die, ongetwijfeld in vrijwel
alle partijen en haar kaders aanwezige, elementen die er tot nog toe
niet in slaagden hun van de heersende mening afwijkende overtui-
ging te doen gelden.

5 
Door zich gezamenlijk te manifesteren, verlossen de zeven-stemmers
zich uit hun isolement en zo de daarmede ditmaal aan de politieke
partijen te geven waarschuwing in de wind mocht worden geslagen,
dan kan de krachtmeting, die het resultaat van hun eerste mani
festatie zal zijn, vo9r de zeven-stemmers het uitgangspunt worden
voor verdere activiteit ter verwezenlijking van hun streven.

6 
De proeve van actieve democratie, die in de manifestatie der zeven
stemmers kan worden gegeven, zal in het algemeen in hoge mate
kunnen bijdragen tot een hoogst noodzakelijke verlevendiging van
de politieke s1:rijd hier te lande en tot herwinY!ï�n �ter fiducie
in de mogelijkheden van een actief staatsburgerschap kunnen lei-
den.

7 
Zelfs internationaal zou het welslagen van het experiment der
zeven-stemmers kunnen bijdragen tot de overwinning van de gees
telijke malaise, die zich vrijwel overal in de democratische wereld
in toenemende mate doet gevoelen.

TE VERTOLKEN INZICHT 
organisaties ook op het gebied der defensie,
kan - zelfs al zijn zij niet universeel - aan
een ontwikkeling in deze richting bevorderlijk
en als zodanig aanvaardbaar zijn.
Bij de opzet en functionnering van dergelijke
organisaties is dan echter groter waakzaam
heid geboden, dan waarvan t.a.v. het Atlan
tisch Pact en de Europese Defensie Gemeen
schap blijk is en wordt gegeven, tegen alles
wat er toe kan leiden, dat in groepsverband
doeleinden worden nagestreefd, die reeds als
doeleinden van nationale politiek verwerpelijk
zijn, en waardoor de vrede meer bedreigd dan
gediend wordt.

6 

Ongelijkheid van vermogens en motieven ma
ken het voor Nederland en geheel West
Europa een gebiedende noodzaak een grotere
zelfstandigheid dan waarover wij thans be
schikken, te hernemen en te bewaren ten aan
zien van de Amerikaanse politiek.
In en tengevolge van twee wereldoorlogen zijn
de Ver. Staten evenzeer verrijkt als de andere
partners in de Atlantische gemeenschap ver
armd zijn. Daardoor is een evenwichtsversto
ring ontstaan, d\e alle hulpprogramma's ten
spijt - en door de herbewapening nog ver
sterkt - het herstel en de ontwikkeling der
West-Europese economie in toenemende mate
belemmert. 

Een derdé wereldoorlog zou in ieder geval
Europa opnieuw veel zwaarder treffen dan
de Ver. Staten.
De groeiende opwinding ov"r het oorlogsge-
vaar in de Amerikaanse publieke opinie is
dientengevolge en Juist omdat zij hier en daar
&an de hysterie grenst, in aard en mogelijk

effect vrijwel tegengesteld aan de beducht
heid der Europese volken voor een nieuwe
oorlog, die op eigen directe ervaring berust
en tot de uiterste politieke voorzichtigheid
maant.

7 

Beter wellicht dan enig ander land is Neder
l�nd in staat in een eigen actieve vredespoli
tiek ook voor anderen wegen te zoeken en te
openen, waarlangs de · totstandkoming kan
worden bevorderd van normale betrekkingen
en vreedzame samen-leving in opbouwende
wedijver van landen, volken en politieke sys·
temen, die elkander thans in de nóg koude
oorlog tot de ondergang bestoken.
Zo zeer is Nederland van democratische tra·
dities doortrokken, dat in het Westen geen
verdenking zou kunnen rijzen, dat een derge·
lijke politieke activiteit niet op het behoud
van die tradities zou zijn gericht.
Zo evident dwingend is het Nederlands le
vensbelang alleen al bij de hervatting van het
economische verkeer tussen het Westen en de
ten Oosten van de lijn Stettin-Triëst rond de
Sov jet-Unie geschaarde landen, dat ook in
dat kamp nauwelijks twijfel kan bestaan aan
de oprechtheid van Nederlandse initiatieven
in bedoelde richting.
Voor het Nederlandse volk zelf is de ontwik
keling van zodanige initiatieven een eerste en
noodzakelijke voorwaarde voor de overwin·
ning van de verlammende moedeloosheid,
waartoe het dreigt te vervallen en die voor
een dichtbevolkt en grondstoffen-arm land
als het onze sneller en fataler dan voor enig
ander land tot morele en materiële verkom
mering moet leiden.

\ 

stemmers 

Mobilisotie voorschriften 

voor het heir der 

Zev·enstemmers 
De gedachte die hiernevens voor het eerst aan een groter publiek werd voorge
legd, is een uiterst simpele, in zijn motieven en effect voor een iegelijk bevatte-
1.ijk. Zij 'zal op zichzelve moeiteloos te verwezenlijken zijn voor wie er voor ge
wonnen is. Als straks millioenen Nederlanders ter stembus trekken, zal zij
van ieder individueel slechts een minimum aan activiteit vorderen.
In beperkter kring genomen steekproeven hebben reeds uitgewezen dat er een
.sterke aantrekkingskracht van uitgaat, omdat zij voor velen de bevrijding be
tekent uit een beklemmend dilemma waarvoor de huidige politieke situatie
hen als kiezers' stelt.
De mogelijkheid bestaat, dat· zij aanleiding geeft tot een krachtige demonstratie
van overtuigingen van een ongetwijfeld groot deel van het Nederlandse volk.
die zich op andere wijze niet kunnen uiten.
Om tot de massale mobilisatie van zevenstemmers te geraken, die daarvoor
vereist is, zal echter het besef van die mogelijkheid in de korte tijd, die vóór
de verkiezingen nog rest, mo.eten doordringen in alle sectoren van het kiezers•
corps.
Daartoe staan geen machtige organisaties gereed, noch de geldmiddelen ter.
beschikking, die nodig zijn om de megafoons der moderne propaganda gewillig
te doen schallen.
De zevenstemmers-gedachte zelve zal een spontane kettingreactie van persoon•
lijke activiteit op gang moeten brengen bij allen die er door gegrepen worden,
wil zij tot iets van wezenlijke 1Jetekenis leiden.
Met is niet voldoend'e dat men zichzelve bekere tot het heir der zevenstemmers.
Men zal daartoe ook anderen, zoveel mogelijk anderen, moeten bekeren en er
op moeten toezien dat die anderen telkens weer anderen bekeren in steeds
wijdere en zich versneld uitbreidende kring.
Dat zal geschieden als iedere zeven-stemmer in de zeven daarvoor nog beschik
bare weken met het nodige enthousiasme zijn activiteit ontplooit overeen.kom•
stig de hier volgende directieven.

... 

I 

Men �elde zich onverwijld per briefkaart, geaidresseero aan mej. H. C. Bakker,
postbus 466, Amsterdam, als Zeven-stemmer, onder nauwkeurige opgave van 

naam en adres en bij voorkeur met vermelding van geslacht, Beroep en politiekegezindheid. 

2 

Men frankere zijn aanmeldingskaart met even zovele extra-postzegels van f 0.10

(tot een maximum van één gulden) als men overdrukken in pamfletvorm vande op deze pagina's gegever. uiteenzetting van doel en grondslagen der Zeven
stemmers-actie wenst te oî\.i!'v�en om met de verspreiding 11:larvari zijn ei,;'enwervingsactie van nieuwe Zevenstemmers in te zetten. Wie meer dan tien van
die overdirukken wenst te ontvaugen .:rende onmiddellijk of later voor ieder
verlangd tiental een afzonderlijke als voren gefrankeerde briefkaart. De extrapostzegels moeten op de adreszijde van de te verzenden briefkaarten worden
geplakt; postzegels die niä op de adreszijde zijn geplallt, kunnen niet worden
gehonoreerd. 
Bestelling van meerdere exemplaren kan ooit per brief met inges'loten giro-
of bankchèque aan bovenvermeld adres plaats hebben. Bij bestellingen van
grotere quanta kan de prijs dezer overdrukken tot f 6.- per honderdtal worden
gereduceerd. 

Men ga gewapend met het als voren verkregen materiaal onmiddellijk aan de
slag om de Zeven-stemmers-gedachte in zo breed mogelijke kring te verbreiden
en nieuwe zeven-stemmers te werven die op zich nemen het gegeven voorbeeld
te volgen: zich te melden als hierboven aangegeven, zidh in het bezit van het
nodige materiaal te stellen op de onder 2 omschreven wijze en ook overigens 

op hun beurt alle hier onder gegev® directieven op te volgen . 

4 

Men beperke zich niet tot het aa:nrwerven van nieuwe Zevenstemmers maar blijve
er zich tot op de verkiezingsdag zelve van vergewissen of zijn adepten wel de
vereiste activiteit blijven ontwikkelen en houde zowel met hen als met zijn eigen
voorman en andere bekende zeven-stemmers contact teneinde overleg te plegen
over alles wat aan de bevordering van het ges.telde doel bevorderlijk kan zijn !ln
ideeën ter zake uit te wisselen. 

5 

Men late geen gelegenheid voorbij gaan om mondeling of bij geschrifte ruchtbaarheid te geven aan de Zeven-stemmers-actie en de discussie daarover in elk
milieu waartoe men toegang heeft op gan,g te brengen en gaande te houden, "in
de bedrijven en kantoren waar men werkt, in vergadieringen en grote of kleine. bijeenkomsten die men bijwoont, in en buitenshuis, in trams en treinen , in
winkels en wachtkamers, overal waar men maal' de kans krijgt om met vrienden 

of vreemden aan de praat te raken. 
6 

Men schrijve "Ingezonden stukken" in de kranten die men leest, als zij zich
tegen de zeven-stemmers-actie keren· o.f haar trachten te negéren en trachte in
eigen kring geldmiddelen, bijeen te brengen waarmede men in de laa<tste weken
voor 25 Juni door grotere of kleinere advertenties waarvoor centraal modellen
beschikbaar zullen worden gesteld, in plaatselijke bladen de publieke belang
stelling voor de actie kan stimuleren. 

7 

Men zinne zelf op alle mogelijke andere middelen om propaganda voor de
Zeven-stemmers-actie te maken en late niebs onbeproefd om de daaraan ten grondslag liggende gedachte en het inzicht in het belang van haar verwezenlijking
in alle hoeken en gaten van het gehele land te doen doordringen. 

De redactie van de Groene heeft de leiders van alle grote partijen iJl Neder
land, zomede een aantal andere vooraanstaande landgenoten uitgenodigd haar
hun mening over de alsvoren door de kiezers zelve verder te ontwikkelen actie

kenbaar te maken. Zij zal de resultaten daarvan in de komende nummers publi
ceren, gelijk zij ook overigens melding zal blijven maken omtrent de weerklank
die deze actie in den lande vindt. 

Intussen wenst noch de Groene, noch de auteur van de hier ontvouwde opzet 

zelve, deze op enigerlei wijze te octroieren. Zij zullen het slechts toe juichen
als andere organisaties of bladen het initiatief overnemen en in zelfstandige 

activiteit aan het welslagen zouden willen bijdragen van een actie die slechts
geslaagd zal mogen heten als zij van geen enkel aan haar wezen vreemd etiket
zal kunnen worden voorzien. 

t 
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VREDESBEWEGING DE 

HELENE WESSEL, 

tot voor kort voorzitster van de Links-Katholieke Centrum Partij in Duitsland, 
komt in Nederland spreken over het belangrijke vraagstuk 

D UIT SLAN D T U S S E N O O S T E N  WE S T

in Utrecht op 3 Juni om 8 uur n.m. in het gebouw wor Kunsten en Wetenschappen. 

in Eindhoven op 5 Juni om 8 uur in "de Kroon". 

in Den Haag op 4 Juni, Woensdagavond om 8 uur n.m. in het Schoolmuseum, Hem
sterhuisstraat 2 E (gratis-fietsstalling te bereiken 
met lijn 2, 3, 5, 10 en bus K). 
Toegangsprijs f 0,50 kaarten aan de zaal en bij het plaat
selijk secretariaat, An v.d. Noordaa, Anna Paulownastraat 
113, Den Haag. 

De avonden worden georganiseerd door de Vredesbeweging 11De Derde Weg". 

Het land. secretariaat 
Schouwweg 18a 

Wassenaar 
tel. K 1751-3866 

De algemeen Secretaresse 

A.M. Sohiltmeijer

Naast ds. Niemöller is Helena Wessel de laatste tijd een steeds meer op de 
voorgrond tredende figuur in de Duitse vredesbeweging. Waar zij ook spreekt in 
Duitsland, steeds vindt zij een aandachtig gehoor. 

Zij is allerminst eerr pathetische figuur, deze Helena Wessel. Integendeel, ze 
komt met de nuchtere feiten, die ze met grote intelligentie en overtuigings
kracht in verband brengt met datgene, wat zij centraal stelt, dat meningsverschil
len en spanningen tussen volkeren. hoe groot die ook mogen zijn, nooit door een 
oorlog uit de weg geruimd worden. '!\vee wereldoorlo�en hebben juist getoond. zo 
zegt z;i, dat de spanningen daarna nog groter worden dan te voren. 

Bovendien betuigt zij met grote klem, dat het in Duitsland nooit weer tot een 
totalitair regiem mag komen, hoe het zich ook noemen wil. Het is sympathiek in 
deze vrouw, dat zij het verleden van Duitsland niet uit de weg gaat. Neen, zij 
sluit er de ogen niet voor, maar betoogt, dat het er nu op aankomt uit de mis
lukkingen te leren en die ervaringen in het verleden te gebruiken tot het vin
den van een nieuwe weg voor Luitsland • 

WIE I S HELE N E W E S S E L ? 

Het is geen wonder, dat Helene Wes-sel, als zij spreekt, goed beslagen op het 
ijs komt. De feiten en ontwikkelingen kent zij terdege, omdat zij steeds midden in 
het politieke leven gestaan heeft. Nog niet zo lang geleden was zij voorzitster 
van de grote Th.litse links-Katholieke Centrum partij en eveneens voorzitster van 
de Centrum-fractie in de Iuitse Bondsdag. Veel beroering veroorzaakte het in het 
begin van dit jaar, toen zij aftrad nls protest tegen de Duitse herbewapening. 

Des te meer was deze gebeurtenis een onderwerp van vele gesprekken in Duits
land, omdat Helene Wessel een in het algemeen hooggeachte figuur was in de 
Bondsrepubliek. Een hoogachting, die te maken heeft met haar integriteit en bo
vendien verband houdt met haa.r moedige houding tijdens het Hitler-regiem. 

Ze was aanvankelijk sociaal-werkster, die reeds in de dagen, dat Hitler aan 
de maoht ging komen een rol vervulde in het politieke leven in Duitsland. Toen 
Hitler werkelijk in het zadel zat, nam zij direot ontslag uit alle politieke func
ties. De nationaal-socialisten, die de invloed van Helena Wessel kenden, hebben 
ijverig geprobeerd haar voor zich te winnen. Nimmer hebban die pogingen succes 
gehad, resoluut heeft zij iedere samenwerking met Hitler geweigerd, Geen wonder, 
dat zij daarna voortdurend aan vervole;ingen heeft bloot gestaan. 

NOTGEMEINSCHAFT FUR DEN FRIEDEN EUROPAS. 
Thans is Helena Wessel bezig met de opbouw van de steeds groeiende Vredesbewe
ging in Duitsland: 11Notgemeinsohaft fiir den Frieden Europas". 

Samen met Dr. Heinemann staat zij aan het hoofd van deze beweging. Haar part
ner Dr. Heinemann, die de eerste minister van binnenlandse zaken was in het ka
binet Adenauer, trad het vorig jaar af als protest tegen het feit, dat de kan
selier zich in principe bereid verklaarde Duitsland te doen deelnemen aan de 

Europese bewapening. Zoals reeds gezegd is de Duitse Vredesbeweging steeds 
groeiende. Het u.i tgangspunt van de 11Notgemeinschaft ii.ir den Frieden Europas", 
n.l. het schep1;9en van een verenigd Duitsland, neutraal en gedemilitariseerd,
ale buffersta � en als derde fror,� tussen Oost en West, is daarbij een stimu-
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DERDE WEG 

tot voor kort voorzitster van de Links-Katholieke Centrum Partij in Duitsland, 
komt in Nederland spreken over het belangrijke vraagstuk 

D U I T S L A N D TUSSEN 0 0 S T E N  W E S T 

in Utrecht op 3 Juni om 8 uur n.m. in het gebouw· voor Kunsten en Wetenschappen. 

in Eindhoven op 5 Juni om 8 uur in "de Kroon". 

in Den Haag op 4 Juni, Woensdagavond om 8 uur n.m. in het Schoolmuseum, Hem
sterhuisstraat 2 E (gratis-fietsstalling te bereiken 
met lijn 2, 3, 5, 10 en bus K). 
Toegangsprijs/ 0,50 kaarten aan de zaal en bij het plaat
selijk secretariaat, .An v.d. Noordaa, Anna Paulownastraat 
113, Den Haag. 

De avonden worden georganiseerd door de Vredesbeweging 11De Derde Weg 11 • 

Het land. secretariaat 
Schouwweg 18a 

Wassenaar 
tel. K 1751-3866 

De algemeen Secretaresse 

A.M. Schiltmeijer

}faast ds. Niemöller is Helene Wessel de laatste tijd een steeds meer op de 
voorgrond tredende figuur in de Duitse vredesbeweging. Waar zij ook spreekt in 
Duitsland, steeds vindt zij een aandachtig gehoor. 

Zij is allerminst een pathetischu figuur, deze Helene Wessel. Integendeel, ze 
komt met de nuchtere feiten, die ze met gTote intelligentie en overtuigings
kracht in verband brengt met datgene, wat zij centraal stelt, dat meningsverschil
len en spanningen tussen volkeren, hoe groot die ook mogen ziin, nooit door een 
oorlog uit de weg geruimd worden. Twee wereldoorlogen hebben :iuist ,getoond. zo 
zegt zli, dat de spanningen daarna nog groter worden dan te voren. 

Bovendien be.tuigt zij met grote klem, dat het in Duitsland nooit weer tot een 
totalitair regiem mag komen, hoe het zich ook noemen wil. Het is sympathiek in 
deze vrouw, dat zij het verleden van Duitsland niet uit de weg gaat. Meen, zij 
sluit er de ogen niet voor, maar betoogt, dat het er nu op aankomt uit de mis
lukkingen te leren en die ervaringen in het verleden te gebruiken tot het vin
den van een nieuwe weg voor t'u.itsland. 

W I E I S HELENE W E S S E L ? 

Het is geen wonder, dat Helene Wessel, als ztj spreekt, goed beslagen op het 
ijs komt. De feiten en ontwikkelingen kent zij terdege, omdat zij steeds midden in 
het politieke leven gestaan heeft. Nog niet zo lang geleden was zij voorzitster 
van de grote Duitse links-Katholieke Centrum partij en eveneens voorzitster van 
de Centrum-fractie in de Duitse Bondsdag. Veel beroering veroorzaakte het in het 
begin van dit jaar, toen zij aftrad nls protest tegen de D.li tse herbewapening. 

Des te meer was deze gebeurtenis een onderwerp van vele gesprekken in Duits
land, omdat Relene Wessel een in het algemeen hooggeachte figuur was in de 
Bondsrepubliek. Een hoogachting, die te maken heeft met haar integriteit en bo
ve1:1dien verband houdt met haar moedige houding tijdens het Hitler-regiem. 

Ze was aanvankelijk sociaal-werkster, die reeds in de dagen, dat Hitler aan 
de macht ging komen een rol vervulde in het politieke leven in Duitsland. Toen 
Hitler werkelijk in het zadel zat, nam zij direct ontslag uit alle politieke func
ties_. De nationaal-socialisten, die de invloed van Eelene Wessel kenden, hebben 
ijverig geprobeerd haar voor zich te winnen. Nimmer hebben die pogingen succes 
gehad, resoluut heeft zij iedere samenwerking met Hitler geweigerd. Geen wonder, 
dat zij daarna voortdurend aan vervole;ingen heeft bloot gestaan·. 

NOTGEMEINSGHAFT FUR DEN FRIEDE!iT EUROP AS. 
Thans is Helene Wessel bezig met de opbouw van de steeds groeiende Vredesbewe
ging in Dui tslandi 11N0tgemeinschaft für den Frieden Europas 11 • 

Samen met Dr. Heinemann staat zij aan het hoofd van deze beweging. Haar part
ner Dr. Heinemann, die de eerste minister van binnenlandse zaken was in het ka
binet Adenauer, trad het vorig jaar af als protest tegen het feit, dat de kan
selier zich in principe bereid verklaarde Duitsland te doen deelnemen aan de 
Europese bewapening. Zoals reeds gezegd is de Duitse Vredesbeweging steeds 
groeiende. Het uitgangspunt van de 11Notgemeinschaft für den Frieden Europas", 
n.l. het scheppen van een verenigd Duitsland, neutraal en gedemilitar' · erd,
als bufferstaat en als derde front tussen Oost en West, is daarbij eer. 6-t; 

--1.ere.nde_f_ac ·· o __ •
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De Derde Weg 

OPENBA.BE VEJlGA.DERING TE DORDRECHT 

op Donderdag 29 Mei 1952, Gl'Oene Zaal "Americain", Groenmarkt. Aanvang 20 uur. 

Spreker: J. B. MEYER uic Amsterdam. 

O n der w e r p: 
Positieve doelstellingen en middelen van de Vredesbeweging "De d erde weg"

Na de geble�en algemene belangstelling en cririek in �e 
pers menen wij als pacifistische werkgroep verplicht te z11n 
onze Stadgenoten de gelegenheid te geven ZC'lf kennis re 
nemen van de mogelijkheden om zonder w,1pengewelu 

.. � - De derde weg) de grondslagen te leggen voor de op· 
:-..ruw van een rechtvaardiger w,'reldorde. 

Mr. H. van Wijk schreef m "Vredesactie" van Maart 195 2 
o.a. het volgende:
.. Het manifest van De derde weg is ingeslagen. Hrc vond·
een klankbord bij duizenden Want duizenden zien de 
tegenwoordige regeringspolitiek als een bedreiging van hun 
leven en vrijheid. Veel in dit manifesr raakt ons en ons 
streven. Daarom moeren wij zijn inhoud onderzoeken op 
zijn waarde".
Het manifest bestaat uit een aantal eenvoudige stellingen: 
a. De wereldverhoudingen van thans zijn doodgeloren in een 

tweedeling Rusland-Amerika, elk mee hun sarell1ecstaten.
b. De politieke partijen in Nederland zijn eveneens dood

gelopen in deze tweedeling Rusland-Amerika. 
c. Deze tweedeling is geen beveiliging van de wereldvrede.

Zij loopt -uit op wereldoorlog Til.
d. Wie deze oorlog niet wil, moet deze tweedeling niet willen. 

Hij moet onafuankelijk blijven of worden en een derde 
weg kiezen. 

,�
.et artikel eindigt met deze woorden:

�een derde weg zonder derde macht" geldt niet alleen 
van maatschappelijke machten in de zin van volken, volks
groepen, staren en mogendheden, die gezamelijk deze! fde 
doeleinden nastreve11 ". 
fü is ook een begrip macht als psychisch en moreel ver· 
schijnsel. Het is verwant met gezag en invloed. Het heeft 
te maken met het principieel zijn va.n enkelingen en groepen. 
Een kleine groep, soms een enkelmg, die een daad stelt, 

\,elke blijk geeft van e,•n werkeli1k beginsel. of die weigert, 
be\\1ust en consequeDt, mee te doen aan een misdrijf, be
�aan door de grote meerderheid, kan, op de duur, bij
dragen, ror beëindiging v,m cl ,t misdrijf. Zelfs als de be
weegredenen voor die d,1ad niet bewu,t zijn, maar uit de 
coosequembe1d een mnerlijke overtuigdheid spreekt, wordt 
re�pect opgewekt. Dat weten we uit ervaring. 
Dat zijn de kansen voor de vorming van een derde macht 
ook in dit land, ia de zin van een kern van personen, die 
onder geen bedmg aan een derde wereldoorlog meedoen, en die 
ook zijn voorbere1d1ng afwijzen. Zulk een kern immuniseert 
zich tegen officiële drogredenen en massasuggestie, alleen 
reed, door h.iar innerlijke onafhankeü1khe1d en door haar 
harcsrocht. om onbevangen en ukeltjk inzicht in het wer
kelr1ke groeien der ma,,èsch.1ppij, m de werkdijke motieven 
voor de gewdddaden die ml'n voorbereide en pleegt, 
Tevens neemr zij aldus toe in innerlijke kracht, om te 
streven naar een andrre oplossmg. dan dat geweld. Deze 
kern heeft het thans moeilijk. Zi1 heeft de algemene stroom 
regen, tenminste aan de oppervlak��· Zij -�eefc het geh�le
apparaac van staat en maatschappij, part11en en bedrqfs
organisaries re�en, want zij allen z11n verstrengeld en ver
strikt in het oorlogsnet. 
Desnietcemin: het kan. De �akers bewijzen het. Ooalhan
keh1k, slechts verantwoord jegens hun beginselen, gaan zij 
hun gang. Onalh,,nkel1jk overwegen zij de verhouding 
Rusl,1od-Amerika. en maken hun voorstellen. Rustig, slechts 
aan eigen begmselen gehecht. wonen zij de UNO-verga
deringen bij. gereed en bereid tot advies. Z11 hebben zich 
innerlijk gemobiliseerd. en zijn immuun geworden voor het 
J:(era,1s van de angst. Hebben de �akers het monopolie 
van de gee�t? Zij en wij weten wel beter. Het appèl van 
de derde weg kan en moet ook ons mobiliseren. 

Tensloffe vestigen wij Uw oondocht op de OPENBARE VERGADERING te AMSTERDAM op Wo ensdag 28 Me i Ao vong 20 uur. ,.Bellevue" i ngang Leidsekode 19
� Spreker: Os MARTIN MIEMOLLER Onderwerp: ,,De derde weg in Duitsland" Leiding: Ds Kr. Strijd Vertoling: Ds J. J. Buskes Jr. Kaarten à f 0.50 vêrkriigboor Singel 135, Amsterdam, T eleloon 37d 
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NAAM ............................ · ........ -............. . AE>RES ....... ..... , .. betuigt instemming met het werk van de Dordtse Vrtdcsgraep. ontvangt gaarne verd.rc publicaties en is tevens bereid per 3 maanden/maandelijks f" bij te dragen en/of mede te werken aan het verspreîdwerk (door'halen wat men niet wenst). Dit st.rookj� te bezorgen b11 een der volgende adressen : Joh. de Wittstraat 39, Rceweg 88 A rel. Jan Vethkade 50. Aan deze adressen worden gaarne inlichtingen verstrekt. Bijdrage postgiro nummer 410262 t.n.v. f. de Prieëlle. Dordrecht

Voor eventuëlc vcr�preiding :ijo cxemplo.re.n te:. verkrijgen door storting va,q !1. l.SO per LOO stuks Op girore)(en.ing .no. 410262 t.,u.v. J. de PriEllc tt Dordreçht, 
vóór 28 Mei a.s. - Indien eigen onderschrift t.d. word� verlangd wordt de p1·jjs met fi 2.SO pt:r 1000 stuks verhoogd, 
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� � Op 28 .J:.Lei 1952 te 20.00 uur werd in 3 zalen van het gebouw 
Bellevue, Leidsekade 90, alhier, een openbare bijeenkomst ge
houden, georganiseerd door de Vredesbeweging "JJe .verde Weg", 
Waarin door Dominé Niemöller het woord werd gevoerd over het 
thema i'.Je lJerde vreg in .vuitsland". 
De toegangsprijs bedroeg î.0.50 per persoon. 
Aam:ezig waren ongeveer 1800 personen. Capaciteit der zalen 
idem. Oneer ue aan. ezigen werden geen personen gekleed in mi
litair uniform opgelîJerkt. 
l)e zaal was niet vers ie rct • Bij 
gecolporteerd met "Spartacus", 
met het orgaan van de A.tl.V.A. 
weigeraai·s enz. enz. 

de ingang van het gebou, werd 
"Studie en Strijd (O.rSJ) 11, 

en met steunbonnen voor dienst-

In de zaal was een boekens tan d ingerict,t. 
�e bijeenkomst stond ond&r leiding van �s. Krijn STRIJ.v, die 
.Js. Niemöller inleidde en ook het slotwoord sprak. 
Ds. Bu.skes Jr. vertaalde de toespraak van JJs. 1'J iemöller zin 
voor zin. 

Te pl.m. 20.00 uur opencte ns. STRIJ� èe bijeenkomst met een 
kort woord. De mensen, die zich ai'vragen, wat "de derde weg" 
eigenlijk wil, zullen hierop vanavond een duidelijk antwoord 
krijgen, een anti.oord, aa t rekening houdt met de keiharde fei
ten van het ogenblik. 
Boelende op de ondertekèngng van het vredestractaat met .rest 
Duitsland zei .Js. strijd, dat de kloof tussen Oost en ,vest 

hierdoor nog vergreot was. De politieke situatie noemae hij 
daarom kritiek. 
Zich richtend tot Ds. Niemöller uankte hij hem, dat hij gehoor 
haa willen geve n aan de uitnodiging hier te komen spreken. 
Deze uitnodiging was alleszins verantwoord • 

vs. Niemöller begon te vex�ellen, dat hij tegenover zo'n 
talrijk publiek het liefst een preek zou willen hoaden. Verder 
ve1·telde hij uitvoerig, hetgeen hij des morgens reeüs op een 
persconferentie in get gebouw van de Synode der Ned. He1·vormde 
Kerk te �en Haag had verteld, n.l. dat het voor de Kerk on
mogelijk is zich bui ten de politiek te houden, omdat de poli
tiek zich bemoeit met de mensen. illn de Kerk is voor de mensen 
verantwoordelijk. 
Spreker bepleitte een neutraal, verenigd en onbewapend ..Juits
land, als bufferstaat tussen Oost en ,/est. Als twee kelllphane n 
tegenover elkaar staan en de één prikkelt de ander, dan is het 
niet uitgesloten, dat ze elkaar te lij� gaan. L.aar als er een 
tafel tussen die twee S-taa t, moeten ze eror,heen, erover of 
er onderdoor. Dit kost altijd tijd, al zijn het maar seconden. 
En in die tijd ka n de temperatuur en de woede nog altijd be
koelen. Het is aan ons, die tafel zo groot mogelijk te maken. 
Ds. Niernöller is niet �e gen bewapening in het algemeen, maar 
dan moeten de bewapende machten een stuk van elkaar verwijderd 
staan. Het gaat in de politiek en vooral in àe strijd voor de 
vrede slechts om tijd te winnen. 
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Spreker zegt, dat zijn reis naar ruoskou en naar nashington een 
studiereis was geweest. 
Zijn e i:varing in Rusland was, dat men zich daar als west erling 
"unheimisch" voelt, omdat men het Russische volk raadselachtig 
en ombegrijpelijk vindt. �it komt, omdat de Russen in een volko
men andere fase van ontwikkeling verkeren aan àe westerse volken. 
De ontv,iltlceling is daar duizend jaar ten achter, zonder hiermede 
iets deJlé�rerends te willen zeggen. In R1J.sland kent men niet 
het indi�uele "ik", het is het collec tieve 11 ik" , waaraan de 
individuele man moet gehoorzamen. 
1{ij kunnen nooit Bussen worden, evenmin Ame1·ikanen. lij kunnen 
wel als buren van de tlussen leven, zolang I,uitsland geen machts
fa otor wordt. 
Ds. Niemthler vreest niet het communis me, v, el de 11 russificerring". 
Ook acht hij het onmogelijk Rusland militair te otre rwinn en. Doch 
zou dit mogelijk zijn, can nog zijn er grote geestelijke factoren, 
die deze ove:rv,inning teniet zouden doen. 
Verondersteld, da t de Amerikanen ae oorlog begonnen tegen Rusland 
en ruoskou zouden binnenrukken, de Oeral zouden bereiken en op 
zouden marcheren door Siberië naar de Beringst:eaat. Als zij dan 
over zouden steken naar Alaska en naar New York zouden gaan voor 
hun grote overwi. nningsparad e, aan zouden zij tot de ontdekking 
komen zelf gebolsjewiseeird te zijn. 
West Duitsland gehiet, zonder dat wij hierop recht heb ben, het 
voorrecht nog geen 5% communistm te tellen • .uit is het laagste 
percentage in '.!est Europa • .velerva2·ingen gedurende de .1:ms-sische 
bezetting zijn élaa1· niet vreemd aan. .'ij tellen momenteel hog 
9.000.000 ontheemden, voor wie wij geclurende de 7 jaar na de oor
log praktisch niets hebben gedaan. Is he t wonder, dat àeze mensen 
radicaal worden? Als wij als ch..cistenen niet daadwerkelijk begin
nen voor hen iets te doen, dan zullen we over enkele jaren geen 
5% communisten meer hebben, maar 9.000.000 communisten erbij en 
àan volkomen vera iend. �rant "Ik was hongerig, en gij hebt 1,,ij 
niet te eten gege�en 11 en "Ik vras dorstig en gij hebt 1•,.ij niet 
te d rinken gegeven''. 
Als Kerk hebben we de plicht, om in sociaal en economisch opzicht 
hervormingen door te voeren, waardoor het communisme geen aanlok
kelijkheid meer bezit • 

l Ik kan geen antwoord geven op de vraag, OÎ 11 de derde weg 11 een kans 
maakt de vrede te winnen. Zolang niet het tegendeel is bewezen, 
moeten wij het ernstig proberen. Onze verantwoordelijkheid awingt 
ons daartoe." 

JJs. S'...RIJlJ bedankte "Pastor" Niemöller' voor z1.Jn menselijke 
Vervolgens wekte hij de aanwezigen op, de gedachte van 11 ,.;e ...1erde 
i'leg 11 uit te dragen o-p kantoor, in trein, in vrienden- en ken:tilis
senkring, want de tijd dringt. Bewust gaan wij verder op de inge
slagen weg. Het deert ons niet, hoe men ons wil betitelen. Wij 
weten, wat wij willen. 
voorts 1Troeg hij bij het verlaten der zaal een offer te willen 
bremgen �oor diegenen, die een dure reis badden moeten maken, om 
Ds. Niemöller hier hedenavond te beluisteren. 

Te pl.m. 22 .15 uur was de bijeenkomst geeindigd. E�r werden geen 
wanklanken vernomen, ofschoon enige tientallen communisten in de 
zaal aam1ezig waren;o.a. werd opgemerkt de bekende Hillem Gerard 
KLilf.KENBE.r'.'.G. 
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De rede van Ds. Niemmler werd zeer aandachtig beluisterd en 
verschillende malen door waaxderend applaus onderbroken. Hier 
spraR niet slechts een mens, die zich met de politiek bemoeit, 
maar steeds weer bleek hier de prediker en zielzorger te staan, 
die beangstigd is voor het leven zijner schapp°en en die tracht 
de dreiging op te heffen, opdat deze schapen ongestoord kunnen 
blijven leven. �inde. 

Tevens verzonden aan: B.la. A'darn. N". 5. 
H.C. A'dam.
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Uit betrouwbare bron ontvingen wij 
onderstaand verslag van een vergadering van llet Dagelijks 
Bestuur der yerenigin�derland-Indonesië op 7-5-1952.

Afwezig met kennisgeving Mr. H. VA ,JIJK. 
Bedankt als voorzitter en bestuurslid, studieredenen, 

xlheeft Dr. A.P.J. V� DER BORG • 

.xlAt' Dt L.11 OOURT is - z.g. voor zijn uitgevers bedrijf
naar Syrië, maar zou nu ook vertrekken naar 8aoedi-.Arabië, 
zulks volgens mededeling van RDJ:MENS. 
Besproken werd de "Balai Pertemuan". 
Verder werd besproken de affaire lfesterling. Getracht zal 
worden, in overleg met de Indoncs�sche ambassade, een 
commissie te vormen, welke een gerechtelijke vervolging 
van Westerling zal eisen en hiervoor de nodige stukken zal 
produceren. De bedoeling is om uan te to1en, ä.at bepaalde 
reactionnaire kringen, die een zekere invloed kunnen uit
oefenen op de regering en de overheidsorganen, de 
mers zijn van .iesterli..ng. 

1.. til�I RL.�Mii:MS vroeg aan de aanwezige leden - o.a. Sf>JK, WIJNEN', 
)(tx.t KO �RSELriä.N en t14i.rM1rn - of zij wilden trachten materiaal 

te verzamelen over het"Legioen Oud-t3trijders". 
De lezing, welke dezelfde avond zou worden sehouden door 

�o.��DJASUKMA'.NA - zie hiervoor a.:rzonderlijk rapport - was 
georganiseerd door RI�i\l'tZNS in overlo� met SO�L�It.1AN Sjah, 
en was bedoeJ.d als versterking van de _3e machts propagan
da. RLilM:ENS wees in dit verband op 3cn opmerkelijk artikel 
in Haagse Post van die week - van de 11and van Prof. 
DB VRit?:S, en de tendenties in nr.dero artikelen i:n. li t blad 
De Haagse Post was het bl�d, volgens hem, van de idee 
ielter, dus paradoxaal. t.a.v. Indonesie hun tegenvoeter, 



• 
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t.a.v. de 3e machts idee hun mogelijke toekomntige mede
stander, zij 't dan in een ander vlak liggend, tegen wil 
en dank, hen toch in de kaart spelend. 
De propaganda voor de Irianverklaring wordt voorlopig be
vroren. 
RI.U:M.l!!lm had n.1. van het Commissariaat oen seintje gekregen 
dat döze actie momenteel niet welgevallig meer was, aan.ge-

j zien de Indonesische regering de Irian-kwestie in de ijs-

' 

kust ging opbergen op grond van de volgende motivering: 
Irian· kunnen wij alleen J.'-..rije;en, indien de Amerikanen mee
spelen. Deze spelen àlleen mee, indien wij meedo�n in hun 

1
1\zia.tische v�rdedigingsBordel. Di·i; willen wij niet doen,

I 
dus niet spreken over Irian, opdat !ll! geen beslissing ·11ordt 

t genomen, ongunstig voor ons. Hier is later ov�r te .-.preJ:;�n. 



• 
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V:redosbcwoging "De Derde Weg11 ,Secretariaat:Schouwweg 18a Wassenaar Tel.:K 1751-3866 
Postrekening No. 334530 Rotterdamsche Bank N.V. Wassenaar, 

t.n.v. Mej.A.M.Schiltmeyer voor Vredesbeweging "De Derde Weg".

Ondergetekende 

.x) wenst adhaesie te betuigen met het streven van de Vredesbeweging "De Derde Weg"; 

x) wenst zijn/baar medewerking te v0rlenen;

.x) zal o on biJèlragc o to.ï:'ten van j -····-·------- _

x) wenst ___________ exemplaren van het MANIFEST toegezonden te krijgen.

Nnam � _ --··--·-----------··--·-----·----------------·------

Adres! -·------------

Woonplaats: _____ _ 

Functie:.----·------------

x) Door�tropen �at ni0t verlangd wordt.

Telefoon:·--------

Handtekening: 



'lreaesbeweging "De ïl8'.1:de Weg" 
Ssèreta:riaat. Schouwwc.g 18u.Wa6senaa:r, Tel.3866. 
-

-
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M�dedelingen ean de aahaerenten: No.2o 

L ns .• ,Ma.:!'.'tin Niem5llar za.1 Woensdag 28 Mei a..s � 
8 uur spreken te Amsterdam in r.Bellevu en ? 

�(ingang Leidse F..ade) over� 
11D0 Derde Weg i.n Du i ts land u • 

• 

De leiding '78.ll deze avond berust bij Ds .Kr.Str:iJél.s 
voor de Y'3rtaling zorgt Ds çJ "J .Buskes J:" .. 
Toega.ngapr:ijs is f 0�50. 
Kaarten zijn verk::cij?;baar· S:.ngol 13 5 :• A:nist�rda."ll, 
Tel" 37920.

Vöor ni ':lt-.Al!\S t�-r-aanune:,-s word en plaatsen gereser-
voerd v Bespreek uw plaatsan spoedig? Er zal ge
tracht worden.de van ver komenden in de reiskos
ten tegemoet te �omen. De aanvragen hiervoor te 
doen bij het.Secretariaat. 

2o De week na de komst ...,.an 'Ds,.}lï�:noller zal Mevr. 
- Helena Wessel� '7T'oege:,.' voorzitster van de Ka
tholieke Centrumpartij in Duitsla.nà 1 ntiar Neder
land komen om hier drie spreekbeurten te vervul-
len.
Iri. Utrêcht 3 ;Juni a"s _.; In Haarlem 4 Juni en in
.Eindho·,ren 5 Juni. O-.aaerwerp en plaats zullen
spoedïg nader bekend gemac_ct ·vmrden"

2.!. Op initiatief va.>1 enige Haagse medewerkers 
zijn enige r-Lchtlijnen voor organisatie opgë-:

steld. Deze ziJn door de werkgroep voor practi
sche en directe mog·oliJ.'lçheden onder de loupe ge-
nomen en met enkele wijzigingen voornamelijk in de 
redactie als voorst.el voorgelegd aan do centrale 
werkgToep. Hoewel '9'an mening dat er geen straffe 
organisa.tie-vc1"'ID. moet komen� acht deze landelijke 
�oep he� in • t alg_emsen wel van belang, aat. het 
-:roorstel t.l.ls loiddraad dient bjj de vorming van 
plaatsebJke 'Na:rkgroepsn en latar b:ij de vorming 
"ian .landelijk:9 v11?:t-kgroepen. 
O!ll dus tot e::;,n ZEï7:r' rL00azalnüijk:o eenhei.è in de 
o:rga.nisatie te komen is het wense1ijk:� ëiat men 

r�d ,g)_ Jl. JL 7 _ �
...__, zich 

j\ '>i )07� 8 L__YA/31' _I



'
zich plaats al.ijk naar dit schema van organisati'e 
richt. Men stelle zich in verbinding met het 
secretariaat, waar deze richtlijnen te k:r.i,:gen 
zijn. In het algemeen wordt het nodig geacht,dat 
de werkgroepen voor het plaatseltjk beleid,alvo
rens bela."lt..,Tijk:e bes lui ten van interne of exter
ne aard te nemen of tot belangr:ijk:e acties over 
te ga.13.n in naam van "de De�de Weg", zich wenden •
tot de Landelijke Werkgroep via het secretariaat 
om instemming te ve.r�en. Verder is het nodig 
het secretariaat op de hoogte te houd�n middels 
convocaten eea. van de activiteiten in de 
plaatselijke werkg·roepen. 

!:. De Landelijke Werkgroepen� die reeds enige 
vorm hebben gekregen zijn: 

1. De \'lerkgroep voor Practische en Directe m.o-
gelijkheèen�di e reeds 2 maal vergaderd heeft. 

2. De politieke Werkgroep.
3. De werkgroep voor Jongeren.
4. De Werkgroep voor Documentatie.
5. De Werkgroep voor Geschriften.
6. De financiële Werkgroep.
7. De Werkgroep voor contact met arbeiders. 
Spoedig w�rden deze werkgroepen bij elkaar ge
roepen., ook andere groepen hebben de aandacht. 

2.!. Allen die meegeholpen hebben aan de ver- • 
spreiding van de 25000 exemplaren van het 

manifest een woord van dank. 
Thans is de herdruk van het manifest met toe
voeging van.ruim 200 namen van adhaesiebetui
gers ten behoe"te van plaatseltjke bekendheid ge
reed en verspreiding op grote schaal kan ge,.
schieden. Wij hopen: dat de plaatseltjke werk
groepen hi�rmee in actie kunnen komen. De Prjj3 
is 2 ent. per stuk. De reeds bestelde worden 
spoedig toegezoI,1den. 

· · 

h Ook de broahure van Dr. J. SUys "Politieke 
Plaatsbepaling van de Derde Weg" is gèreed.· 

Deze onze eerste brochure ie "l98.8l'd door· duizen:.. 

den in binnen- en buitenland gelezen te worden. 
De prijs is / 0.35 per stuk" 

• 

• 

Bij afname van 10 ex.! 0.30 per stuk. 
" " " 100 ex .. / 0.25 per stuk. 

l!. Reeds enige adha.erenten hebben aan de oproep· t-

tot he� doen ornui. vr.ijwillige doch vaste bijdra-
gen gehoor gegeven. 
Moge dit voorbeeld aanleiding zijn, dat velen vol-
gen. 
Het zal ieder duidelijk zijn, dat zonder geld geen 
actie mogelijk: is. Hier ligt een medeverantwoorde
lijkheid voor de Qeweging voor iedere deelnemer. 

8. Bij het vormen van Plaatselijke Werkgroepen is
de "Reiecommissie" steeds bereid bij een voor

bereidende bespreking aanwezig te zijn. 

l!. Ons is verzocht mede te delen, dat zojuist 
verschenen is "Storm over Azië en .A:frice.11 , 

een bedreiging van onze Cultuur?, door Ir. P� 
Schut. Uitgave van H.Storm te Utr&cht, Keizer
straat 5; Giro 327213. Prijs! 0.25 per stuk. 
Reductie bjj groter kwantum aîname. 

� Tot slot nog even ons gironununer; 
334530 Rotte:tdemsche Bank N.V. ,Wassenaar, 

t.n�v. Mej.A.M.Schiltmeyer, voor vredesbeweging 
"De Derde Weg". 

A.M.Scbiltmeyer
1 

secr.esse. 
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Oopie voor HC /t;o12f 
lu.Pi'ORT VAN KB 

/t.A.N 1113 HO 

No., 5167 

Botr. c 

� Uit betrouwbare bron ontvingen wij onderata�nd rapport over de op 7-5·JYlli r7195� voor de Yereniging Nederland-Indonesi� door rEDJA�U.i:aJAN'A gehouden 
� lezing. -

De Heer TEDJASUlC".iAN'A oonata.teerde in E\l!Npa twee bowegingen, welke beide 
beweren de lotsverbe�artng vun het volk te beosan1 
het sooia.lieme en het Oomuni 11ne. 
Deze bewegingen zien wij ook go�rojecteard in Indonoaië over de gehele 
liniet In de partijen, do jeugd- vrouwen- an vllkbewagingp in allerlei 
politieke-en semi-politieke organisaties. 

\Het oor.munieme heeft, het valt niet te ontkennen, voor de grote ma.saa
eon sterke a.a.ntrek.�ingskracht sn mot een zeker raoht • 
Hij zelf bad toch bij zijn beaoek aan Moskou gooonstatoerA eon materiële 

\
vooruitgang, aen verhoging van de welstand van het volk, zij dan ten kos
te van zekere aasentiäle vrijheden, welke vrijheden echter voor de massa 
weer niet zo ossentieel zijn. 
In Indonesië zijn de ambtenaren, de Middenstand en de intellectuelen 
niet voor het Oommunisme, zij zijn on de�ken veeleer 1iesters, pro�ee
sief, sooie.listisoh, maar vergeet niet, zij kunnen zo denken, aij heboen 
oen zekere na.te van wolsta.nd, zij hebben iedere da.g nog te aten, kleding, 
woning, enz.enz.ne millioenenbevoli:ing van Indoneaitl, de de�aabevoJking, 
geeft eohter om sohone leuzàn van demooratio, culturele waarden, e.d., 

� niets, zij willen eten, kleding, een woning, zekerheid van bestaan. 
Hij wijst in dit verband op het snel aangroeiende s·hadsproleta.riaat, o.a.. 
de uit de dessa gevluohten, op de ex-r.iilitair$ jeugd in de guarilla. opge
voed, do ma.soajeugd, alle gedesillusionneerden, de uit het lood 8'981.a.ge• 
non, die gevonden worden onder juist derae lag-en van de bevolking on die 
z,6r bevattelijk �ijn voor de goed gevoerde, Jireot gerichte communis• 
tiaoha propaganda. 
Om de aa.ntrek.�ingskraoht hiervan tegen te gaan, is een oollectiifistisoh 
geriohte eoonomisohe politiek noodzakelijk, oen betere agrarisoho poli
tiek ia noodzake lijk, h9t scheppen van betere arbeidsvoorwaarden, een 
rij van sooiale zekerheden zijn noodzakelijk. Dit allee om de communis
ten de wind uit de zeilen te nemen. 
De politieke stromingen in Indonesië wil hij grofweg onderscheiden in 
een reohtse en een linkse stroming. Onder de rochtae stroming rekent hij 
de Islamitische- on de Nationalistische groeperingens onder de linkse, 
de oolDClUnistisohe- en de sooialistieohe groeperingen. De oommunistisohe 
wil hij dan nog verder ondersoheiden in de nationaal com1unisten - de 
groep MUI,:aA. (phonetiseh genoteerd) - en de O.P.I. 
Schematisch dus: 
aeohts sa. Islamieten 

Î• 'Nationul1oten 
Linke Ia. Sooialiaten 

b. ?Ia.tionaa.1-oolll"1unisten
i• c.P.I. 

rin de combinatie van rechte b. en links a., ziet hij de moselijkheid van
een derde�, een idee, die in geheel Indonesiä steeds meer weerklank 
begin�vinden. Als voorbeeld hiervan noemt hij het volgende, Toen de 
uitnodiging van het comit' van Kopenhagen kwem, om oen delegatie lll,k.l.r 
�oskou te sturen en hij vormde zo'n delegatie, stond de gehele para hiar-
a.ohtar en ondersteunde ook de regering hot gaan van deze delegatie. 
Dit ia z.i. een treffend voorbeeld va.n de neu·l;raliteitepolitiek van Indo-



vt. 
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nesill tegenover het weroldgebo\U'8n1 o.q. zijn neutrale hou.dil'lg 1n de 
reontroveroe .m&rika - Ru.slando Do revolutie kan in A:!iä - dus ook ln 

U
inC1onesië - allcon voorkomen wor;ien door oen doelboww,te oooi;uil.•eoo
no::deohe poliiiek• dio ene zal. zijn van ;e machtspolitiek in het in�r
na.tionale schaakspel • 
.ül dit vel'.'ba.."'ld moot ook het contact :ao4ken van SIIARIR mot India on de 
Islamitiacho landen worden ge�ien. 
In het kador vun deze politeik nJht hij echter ook noodzakelijk, do.t ar 

� geen breuk mot Nedorlnnd ko!t - lees Wost-.Eu:t·opa. - z,ûk.u men,. de varh
� ding 1;uropo.-Azi& nog labioler makon, terwijl hij een betere varhouding, 

AziU ooaelijk Europa nog eeno �hl stimuleren, evcinêona over te gaan tot 
het voeren van ecn 3e rmchtepoli tiek 1n de oontrovorse Amodka•ltaaland. 
In de discusnie kwam no.ç tot uiting, dat indien l'.!tOgelijk, !ndoneuiG 
:.d.jn handel m3t tutslund otetk wil uitbro1cleii, oei :i:od.nende onder de die• 

..--,tatuur VWl de dollar uit te ko!llO'.Volg::i.na net beweren van de op.roker had 
de hulp van de f.r:lorikanen IndoneeiU tot nu toe alleen ma,;i.r schade opga• 
levord, als voorboold noemde hi;j do onomo oohade, <llo do volkarubher 
tengevolgo von het !u�i>rikoonae rubberr..ionopolie ?.ou hobben geloden. 
Dovendion worè.en uou de dolla.rhulp politieke voor.,aardM verbond.en.. 
Over de oóafarentie in tio:Jko\l zei hij, de.t de Aziatisoh& lo.ndcm, zoals 
b.v. Palä.atan, zeker met o.P(lr.:\oht vi:n hun regerinee.n waren on ba.ndels
oordlootios eet de S.tJ. o.un te kn.opon, of uit te breiden, uit soo1·tgolij ...
ke ovarvl9{;i!l{."On o.ls Indo.noaii. Ook Engeland was �.i. hooe ootiof.
Zonder aioh illusies te ma.kon over do politieko nevonbedoolinG�n van de
s.u., , �ondo hij tooh, ®t deae tevens de bedoeling had.den, hnndelsbe• 
trekkingen van moor d'Ul,U',;WllO aard aan te knope.11 • 

.KB, 26 Moi l:)52 

[vRIJ VOOR ACTIE \

Dijla&"CI 1 pariti'let. 
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vredesbeweging" De Derde Weg" 
Secretariaat: Schouwweg 18a Wassenaar, Tel. 3866 
= = � = � = = C � = ; = = � = = F = = = = = = = = 

Mededelingen aan de aê!hael;'enten: No.,3. 11 Juni 1952 

1. Vier belangr.ijk-e avondeh�. waarop Da. Uartin Niexru5ller en Helene Wessel hebben
gesproken, hebben (;Ie l)ui tse Kwestie onder de aandacht van het Nederlandse Volk
gebracht ( zie r�aotie� in de p€rs).
Nog is dit niet gen�g.
Het plan. bestaat een pamflet hierover uit te geven, indi� VELEN vdllen meehel
pen dit te ·11ersp�ei.éi$l;l,0 

In de eerste plaats wo.rclt hier gedacht aan oe reeds g�orltlde pl.e.ateelijk:e Werk
g�o��en; in de 2e pla�ts aan de verepreide adhaerenten. )i{e:u3 U hiervoor spoe
�ig met opgave Vl:\l?. 1-.....:it aantal a:f te nemen· exemplaren.
De lezing van Ds .Niemö).ler en de niet minder belangrijke lezing van Helene Wes
sel; zullen verkrijgba�r word�n gesteid. indien er gróte aanvraag voor is.
De p:rij:J zal ongeve�r 20 cent z.i,jn.
HNl' DOCUMENTATIJJ.::Bl...AD bevattende arti.k!e.len oV'e:r Da. N'ierooller en de Duitse vre
desbeweging de 11Notgemeinschaft" ia op amvre.ag te krij?;én" : . . . 

2. DE Vl!JRKIEZINGEN: Ingesloten� ''lJe '.Derde Weg en de Ver�ezinge:n11 ; als antwoord
op de vele vrage1ll. hie,:,over geste1a·. Aen te bevelen. is als 8.1'.).twoprd op de vele
leuzen van de politieke partijen, te stellen: 1.1uw leuzen zijn wel goed, ma.ar wat
doet gij voor de vrede, •••••• behalve bewapenen. tt 

Deze leuze is door den Haag gebTUikt bij uitde�ing van h.et manifest çp inge-
hecht strookj e bij een. verkiezingsvergadering. ·

3. WERKGRO'E:PF.N •
Thans be�taa:o. P'J.�tse)5j.1<:e Werkgroepen in:
l.Amsterdam,Si::i.gel 135 6, Leeu'Wà.'rden, Aze.leastraat 71 
2.den Haag,A.Paulo,wnastra-at 113 7. IJmuiden/velzen/.Bevrwi.jk,
3 ,Haa;:-lem� \ .Dlnrenvoordestraa.t 116 Lange �ïeuwstra.at 782. 
4.Botterdam;Spoorsingel 71� 8. Eindhoven,Hendrik Druckerstr.6
5.Groningen,Noo:rderbinnensingel 13Tb 9. Utrecht,Mauritsstraat 100.
In wording zijn: A��;:ihem,Apeldoornseweg 25 en K-.?ommenie, Parklaan 5, eea-. 
Helpt mee aan de vorming· van werkgroe,t>ei1 in Uw woonplaats. 
Landel.ijke Werkgroepen; die :.:'eeds vergaderd hebben zijn: 
1. Politieke Wer.kgroap; 2. Werkg1·oep voor Praktische en Directe mogelijkheden;
3o Werkgz'vep vool' .. Tougeren; 4. Werkgroep voor coritact met arbeiders; 5. Werk
groe� voor ae Financiën.
De Werkgroep voor Jongeren heeft het voorstel gedaan een Jeugdconferentie te
boud en, ongeveer eind S:eptern·ber,

4 n ]':!:NANCH::N • 
De Centrale We,:-kg.1:oep gaat: u1.t, van de gedachte dat zij die adha.esie hebben be-
tuigd aan het f!lf.lntfest van de Vrede�beweging De Derde Weg, deze beweging als 
deelnemers wi1�.en steu:-:-1en. 
Het sp:r.eé::; v�1zelf dat de werkzaamheden -van de V'erschillende gevormde werk-
groepen en de ui tvo3rü1g van bun v.:.anne:n niet tot stand kunnen komen zonder 
een financiële bus1s, · 



,,. 

Het regelmatig uitgeven ven een meàeaelingenblad, het voeren� propaganda, 
het verspreiden van brochures

? 
pamfletten, het beleggen van vergaderingen en 

wat wij nog veroe:c- willen en moeten ondernemen om de in deze tijd zo bitter no
dige gedachte van de Derde Weg bekendheid te geve�

1 
dat alles vraagt geld. 

Reeds zijn e:.,' geregelde maandelijkse bijdragen van 10 - 5 - 3 - 2 en 1 gulden. 
En giften van/ 25.-, / 50.- en/ 60.- ineens. 
Dat is pro.c::itig,} maar u'.111 te kunnen blijven werken moeten wij kunnen rekenen op 
ger�gel?e 'bijdragen. \Vlj richten àaa:::-om tot alle adhaerenten-medewerkers van on
z.e beweging het dringende vel"zoek vooral ",aste periodieke bijd:rage te geven. 
f 1.s l'iohtbedrag ·noemen wij j o. 50 per maand

} 
maar de groGtte van het bedrag la

ten ,aj aan u. over. Elk bedrag ia welkom .. een kleiner ook, maar een groter helpt 
ons nog mee:r. 
Ons we.-k, bedenk dit' goed, ïs van het gl'ootste belang;, het is onze bijdrage aan 
aen veldwinnend inzicht voor heel de we:reld, dat ons geslacht de slag om de vre-
de MOEI' vripnen.. 
Propaganda voor onze inzichten� �ar U dit kunt. ia het eerst_ nodî.ge. Maa::,;' da�-.toe behoort ook het kleine geldelijke offer dat deze grote.beweging Vl;J.'aagt� 

·�:Regel uw bij:l:rage nu dadelijk, of cent1'8.S.l of in uw afdeling• 

5. Aan te. be·11elen boeken:
Koninklijl!:e Woorden van H.M. Kon.ipgin Juli,ana., tij:lena haar reis door de V .So
Ui. tgave �;a:-1 (l e Wereld bibliotheek.

Korean Reporter, Ren� CUtforth> bij M. N�o:f'f � P!Vl 'f .9.05
Hollands uittreksel -�e ve�en b� Hr.H.Nolles, Hyacintàweg 26 Den Haag.

A. M. Schil tmeyer,
Secretailesse.
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DE DERDE WFJ} EN DE VERKI EZINGE?l 
=--=--=--==--===-=--=-----�==== 

De Vredesbeweging• de Derde Weg " houdt zich principieel en praotisch buiten
de partijpolitiek. In de achter ons liggende maanden sinds öe verschljning van 
ons manifest ie tot onze blijdschap gebleken, dat onze beweging, die zich niet
via een of meer politieke partijen, maar onmiddellijk: en onafbankelijlc van welke
partij ook, tot het Nederlandse volk richt, niet over �brek aan weerklank te 
klagen heeft. 
De Derde Weg ia een begrip geworden in het gesprek over de �gen van de dag. 
Dat de aan de "oude politiek" conforme grote partijen voor�nog geen aanhangers

· van de Derde Weg op verkiesbare plaatsen van hun candidatenl\jlten zetten, ver
wondert of ontmoedigt ons niet. Wlj kunnen niet verwachten, dat deze partijen de
Derde Weg nu reeds tot inzet van dè verkiezingen zouden maken. 
Inmiddels constateren wij met vreugde en het spoort ons aan tot verdere inspan
ning, dat onze vergaderingen blijk:en te "trekken" en dat er belangstelling be
staat bij steeds grotere groepen mensen voor de van de gangbare af'wijk:ende visie
op de wereldpolitie, zoals Niemöller en Helene Wessel op hun 'Wijze en de Derde 
Wegbeweging op baar wijze deze tot uiting brengen. 
Zelfs bij de komende verkiezingen zal het blijken: dat de door de vredesbeweging 
"de Derde Weg" o�geroepen instemming en weerklank zich zal trachten te uiten. '
De Social�stiscbe Unie en de zevenstemmersac�ie zijn hiervan tekenen. Het spreekt' vanzelf, dat de vredesbeweging "de Derde Weg" zich met geen van deze beiden·· 
identificeert en zich ook niet geroepen of bevoegd acht om er een oordeel over 

/
' 

uit te spreken. 
Maar wj,j zien hier toch de mogelijkheid, dat ook bij de komende verkiezingen, die 
door de grote partijen in het geheel niet gezien worden als het uitlokken van 
een uitspraak over de bewapeningspolitiek, toch tal van kiezers hun neen tegen
deze politiek laten horen, hetzij door hun stem op nummer zeven van de partij 
van hu� voorkeur uit te brengen, hoewel ze weten dat deze partij een bewape
ningepoli tiek voorstaat, die zij afwijzen, hetzij door te stemmen op een partij,
die de afwijzing van Atlontisch pact en Kominform beide in zijn vaandel voert_,
de So�ialistische Unie. 
Het spreekt vanzelf s dat de "Derde Weg" beweging bizonder belangstelt in de 
resultaten van zevenstemmers en Socialistische Unie, omdat zij daaruit alvast 
iets kan aflezen van de weerklank, die de Derèe Weg gedachte bij de kiezers 
heeft gewekt. Maar zij ziet baar taak niet in een politiek advies bij de verkie
zingen en zij is ervan overtuigd, dat pas een voor de r.nerde Weg tt gewonnen pu
blieke opinie de leiding van de grote partijen in staat kan stellen om de oude 
banen te verlaten. 
Aan onze adhaerenten en sympathisanten, die ons advies vragen voor de komende 
verkiezingen, antwoorde:1 wlj: gij zijt mans genoeg om dat zelf te weten en te be-

Islissen. Als gij voor u zelf meent doo1· het uitbrengen van uw stem op vrucht
'.:,a:r-e wijze uiting te kunnen geven aan uw overtuiging ! dat alleen een r1derde 
weg'' onze politieke inspanni.-,g waard is

! 
doe het dan vooral op de wijze, die U 

goed dunkt, maar wee� verzekerd: dr· onze strijd op een heel .vat breder front 
en een heel wat langer tel'Illijl wordt-gestreden dan de aanstaande Nederlandse 
verk:iezingsstr:ijd. 

Centrale Werkgroep vredesbeweging 
'' de Derde Weg " 

Secretariaat:Schouwweg 18a,Wassenaar. 
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VERillROUWELI JK 

Helena Wessel

1. 

Ter bevestiging van het telefonisch onderhoud· 
met de Commissaris van Politie H.L. Pijls, d.d. 23 ;Meï 
1952 deel ik U mede, dat omtrent Helene Weseel het na-
volgende bekend is: , 

In het Algemeen Handelsblad van 2 Februari 1952 
wordt in een artikel ''Neutralisme in ·Duitslandn mede
deling gedaan van he� feit, dat Heiene Wessel,.die 
(niet �eheel duidelijk) wordt aangeduid als �erste 
voorz�tster van de links-katholieke Centr,umpartij 
(C.D.�.?) en voorzitster van de Centrumfractié in de 
Duitse Bondsdag, als zodanig, uit protest tegen iede
re vorm van Duitse herbewapening, is afgetreden. van 
haar wordt verder nog vermeld, dat zij een 53-jar.ige 
krantenuitgeefster uit het Ruhrgebied is en dat zij 
oorspronkelijk sociaal werkster wás. 

Helene Wessel is zich t na uit haar politieke func
ties te zijn getreden, geheel gaan wijden aan de ·1Not
gemeinschaft für den Frieden Europa's", een neutralis
tische organisatie, die vergeleken kan worden met de. 
"Derde Weg" beweging in Nederland. 

Van deze nNotgemeinscha.ft 11 zou ook deel uit maken 
een.zekere Dr Heinematin, die Minister van Binnenlandeè 
Zaken in het Kabinet Adenauer is geweest. Hij zou even
eens zijn afgetreden uit prçtest tegen Adenauer's her
bewapenings-politièk. 

De 11 Notgemeinschaft für den Frieden Europa's wordt 
gekarakteriseerd als een beweging, die Duitsland wil 
neutraliseren en demilitariseren en het als derde front

· tussen Oost,én West tot een buffersta�t wil maken. 
n� "Derde Weg"beweging heeft in een gestencild rondp

schrij"ifen het Hliandelsblad"-artikel met een instemmend 
commentaar van de hand van "een lezeres 11 aan haar leden 
en belangstellenden ter kennis gebracht. 

HE'T,OOFD VAN DE ;IENST. 
1 Na.mens deze t 

K 

. de heer Hoofdcommissaris 
�Ge�eente:politie 

1
N D H O V E N. 
f 
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Uit betrouwbare bron werd onderstaand verslag ontvangen van een in 
Maart te Amsterdam gehouden conferentie van De Derde Weg. 

',/ 
� 1"1 1 Dr. DIEMER en VERS.CHUl:JRE uit Eind.hoven waren o.a. aanwezig. 

De conferentie van De Derde Weg �Ma.art 1952 - Amsterdam) werd door± 
180 man bezocht; men stelde zich voor nog een conferentie met de zelf
de"bezetting" te la.ten volgen. 

I ><1 1Dr. J ._sUYs, Prof.Dr. W.F.WERTHEilI, Juffr. SCRIL.!.,.MEYER, Ds. STRIJDT, Mr. 
x_, �H.GILTAY en Prof. DONKERSLOOT spannen zich bijzonder in; zij noemen zich 

"de binnenste cirkel". 
Mr.R,GILTAY bleef vaag, hij huldigde een algemeen humanistisch standpunt • 
Hij wilde wel een Derde Weg, g�én derde Macht. 
Dr. J, SUYS distancieerde zich van Rusland, het gebeurde in Tsjecho Slo
wakije had hem de ogen geopend. Hij was tegen de communistische vredes
beweging, omdat deze door Rusland gebruikt wordt.(Opvallend verschil met 
de houding in v.w.O.-kr}.I.!.gen). 
SUYS ging ga.a.rn�accoord met aen voorstel de candidatan voor de a.s. ver
kiezingen te laten bezoeken door mensen van De Derde Weg beweging. 
De vraag moest dan gesteld worden, of zij al of niet voor De Derde Weg 
waren; dit kon dan een aanwijzing zijn voor De Derde Weg mensen, wi� te 
kiezen bij de a.s. verkiezingen, 
Dr. SUYS zal radicaal pacifist blijven, ook bij een �ascistische oorlogs
dreiging" 
Prof.Dr.W.F. WE.�THELM behandelde de laag ontwikkelde gebieden en het 
Oost Aziatische vraagstuk. 
Stelde: a) bewapeningsuitgaven ziJn in strijd met de voorgenomen hulp 

aan laag ontwikkelde gebiede11, 
b) de UNO moest in oorspronkelijke vorm ter uggebracht worden;

gé�n blokkentheorie,
c) in de te helpen laag ontwikkelde gebieden moest eerst een

structuele verandering komen.
2. l De arbeider L.ANKVELDER (?) stond blijkbaar zeer sympathiek tegenover de

ideën van Prof. WERTHEIM, maar maakte hem er op attent, dat door de zelf•
sta.ndigheid van de arbeiders in Oost Azië en de self-supporting Yan het
industriële �evàn dá4�, de,arbeiders in Engeland minder werk krijgen en 
gaan schelden op hun oollega 1 s in het Oosten.Prof- WERTHEIM achtte dit 

-�zeer belangrijk en zei, dat daaraan aandacht moest besteed worden.

_n� DIE.i'vi"ER (Philips) vond,dat te weinig arbeiders bij de Derde Weg waren"
Hij vroeg ook meer exactheid. Ook hij vond de houding van Dr.J.SUYS op
vallend verschillend van vroegere uitlatingen gedaan in VWO verband.Hij
zag hierin een "bekering 11 • 

DIEMER keerde zich even tegen Prof.WERTHEIM, daar hij van mening was,dat
het toch goed was, dat er (Oost-Aziatische) landen waren, die uitvoerden
en (Europese) landen die de goederen verwerkten; WERTHEIM stelde daarte
genover, dat dit niet zo moest zijn "anders worden ze toch uitgezogen".
Bovendien was DIErifER van mening, dat Nederland toch veel goed in Indië
�ad verricht, we.ar tegenover WERTHEIM stelde, dat het principe fout was.

KB, 28 April 1952

Bijlagen: 4 circulaires
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vredesbeweging ''De Derde Wegn - Conferentie .Amsterdam Maart 1952. 

Résumé Inleiding 

"De_Derde_Weg_-_in_ons_en_in_de_wereld", door Mr. H. Giltay 

Met het oog op de komende discussie, vestigt spr. allereerst de aandacht 
op de psychologische factoren, die aan het totstandkomen van een werkelijk vrucht
bare discussie in de weg staan. In plaats van mèt elkaar sprekend waarheid
zoeken, is discussie meestal oen poging om, elkaar tegen-sprekend, zelf gelijk 
te krijgen. Dogmatisme, hetzij openlijk-beleden, hotzij onder eon schijnbare open
heid en onbevooroordeeldheid verborgen: is oen onzor meest typischë eigenschap
pen. Echter is een zodanige goesteDjlce aderverkalking, gelukkig, niet per se 
ongeneselijk. G�stelijke vers�ipg kan worden opgeheven, wanneer een nieuw 
�ees�e,,lijk {la:Q onS goorvaart. M�ssc�.�n z.�3: de :Derde Weg-idee hiertoe de stoot 
kunnen geven. 

Moe en moedeloos waren wij geworden, en beangst voor het omsla.an van de 
koude in de warme oorlog. Onze vitale bestaansangst dreef ons bijeen en deed 
onze primitiefste agressief-defensieve kudde-instincten ontwaken; Wlj, de "vrije" 
westerse volken lieten ons, voor het grootste deel, inschakelen in het Ameri-· 
kaans-Atlantische Westblok, tégen het Oostblok. 

Zal de gruwel der verwoesting wederom, en gruwelijker dán ooit, over de 
wêreld komen? Als ze komt� zal dat geen metaphysische fataliteit, ma.ar ons 
eigen, krank-zinnig mensenwerk zijn. Er is echtér een Derde Weg: �e Weg van de 
Rede. Maar hij is moeilijk te vinden, en nog moeilijker te gaan. Omdat wlj nog maar 

""ÏÎÏzeer geringe mate·redelijk:e wezens zijn. Onze gedragingen worden nog altijd 
overwegend-bepaald nièt door W9:a.rachtige redelijkheid, maar dopr het onderbe
wuste instinctieve spel onzer begeerten en angsten. 

Hierop ontwikkeld spr. een beschouwing over de vraag, 'N8.t "redeli.jk:heid" 
is, alsmede over het wezen en de functie van datgene, wat wij ons "geweten" ple
gen te noemen, ma.ar wat in hoofdzaak nog slechts een·op angst berustend dres
suur- en zelfdressuur-product is. nit wordt geillussioneerd met het voorbeeld 
van het omsla.an van het "vredes"- in het "oorlogs 11

-11geweten!!. 

Onze Derde Weg is ·thans, overwegend nog maar Droom-Visie en innerlijke ge
zindheid. Maar daar.om is die Droom niet noodzakelijk 11niets dan" een ijdel her
senspinsel, een àrunogelijke wensfantasie! Onze Droom is in wezen ver-beelding� 
vóór-beeld.ing van datgene,. waarop onze diepste menselijke na.tuur is aangelegd: 
de vorming ener vrije

1 
vreedzan1e, rechtvaardige al-menselijke Samen-laving. 

Wrj zien onze Derde Weg nog niet scherp vóór ons, în de wereld, en dàt 
spreekt vanzelf. Want die �,zal ult ons moetengoeien in de wereld, uit ons

-èn uit ons �F·� lJ kunnen· hentniet�-� ènkèl-iliStandelijk:, maken;· èó'n
�ren. Wrj besc Men ook niet over gewelddadige materiële springstoffen, 
waarmee wij de 11 r,Jts van waanzin en van zonde'! (Henr.Roland Holst) zouden kun
nen splijten. 

Onze wapenen zullen slechts ��-�,t,� g�,,.J4.J.�.W wapenen kunnen zijn. 
Onze a.çtivi tejj; zal alleen dan werk:e--.D;:µt heilzaam zi.P, wanneer zij voortspruit 
uit en steeds rusten blijft 1n onze diepste menselijkheid, wanneer wij eens�voor-al 
de poging �W+ om beiiige doeleinden te bereiken (met de aller-ànheiligste, 
meest-ènmenselijke middelen); wanneer àlle biJgeloof in de �t_ "{.�b..ej; _ _g�weld 
van ons afvalt, en wij eindelijk de moed vinden om 1:ernst te maken met de maênt� 
die boven alle macht is: Menselijkhe:idn. (A]bert Schweitzer). 
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vredesbeweging "De Derde Weg" 

SYLLABUS. 

- Oonfarentie te .Amsterdam Maart 1952 -

Politieke plaatsbepaling, van de Derde Weg, door Dr. J. Suys. 

I. Wenselijkheid dat de verschillende opvattingen omtrent het politiek
.karakt.ai:, ...'11.fin..d.e .D.er.d.e Weg t.ot :volledige uitspraak komen, opdat door
gedachtenwisseling de noodzakelijke overeenstemming worde voorbereid.

II. Waarom de naam "Derde Weg" is gekozen. De Derde Weg is in de eerste
plaats de uitweg uit een fatale situatie• waarvoor door ons baan moet
worden gebroken.

III. Een echte vredesbeweging, zoals de Derde Weg wil zijn, moet gekenmerkt
worden door:

1. Onafhankel.i.jkqeid ten opzichte van de tegenpver elkaar staande
machtsblokken;

�"') 2. Verwerping van oorlogsmiddelen om het vredes-doel te bereiken; 

3. Het aan de hedendaagse werkelijkheid aangepaste vredesbegrip van
de politieke vrede, die in staat is zowel de staten- als de partij
on-tegenstellingon te overkoepelen;

4. Hot openlijk: beleden inzicht, dat zowel de oorlog als de sociale
ongel.ijk:heid

1 
opgevat als ongel.ijk:heid in individuele ontwikkelings

mogel.ijk:heden, buiten het fascisme geen zedelijk prestige meer heeft.

rv. De Derde Weg is ongetwijfeld een politieke beweging-, omdat hij zich 
ten doel stelt de voor de vrede gevaarlijkste machts- en ideologische 
tegenstellingen teboven te komeno Evenzeer staat buiten twijfel aat 
hij door zijn principiële grondslag (III) een.breuk-met de-traditionele 
politiek ·i:.etokent, en daarom een nieuwe politiek is die in een ander 
vlak ligt. 

�-

v. Deze nieuwe politiek zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de
bestaande P.Q.litieke organen om hen Qm te vQrm_en tpt vredes-organen.
Ten opzichte van de niet-fascistische politieke partigen � d.i. in
Nederland van alle thans in het parlement vertegenwoordigde partijen -

betekent dit onzerzijds zowel afwijzing van elke discriminatie, als
ook afwi�zing van een opvatting van partij-trouw die hun noodzakelijke 
omvorming tot vredes-organen zou belemmeren. 

VI. Het begrip "Socialisme" is, ook uit vredes-oogpunt, onbruikbaar ge
worden als politiek criterium. Openlijk moet worden uitgesproken, dat
in de Dorde Weg socialisten en niet-socialisten volkomen gelijkberech
tigd naast elkaar staano De onverenigbaarheid van een echte vredes
oeweging met sociale behoudzucht is in III,4. duidelijk genoeg aan
gegeven.

VII. Het is zowel practisch als theoretisch van belang, na te gaan welke
consequentie het voorgaande heeft voor onze houding bij de a.s. ver
kiezingen.
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vredesbeweging "Da Derde Weg" Conferentie Amsterdam 1952 

SYLLABUS 

Het Vredesvraagstuk en de laagontwikkelde gebieden, door Prof.Dr.W.F.Wertheim. 

De zogenaamde laagontwikkelde gebieden onderscheiden zich van onze 
westerse wereld door een geringe productie per man. Deze gebieden zijn 
overwegend agrarisch; de industrie is er weinig ontwikkeld: de landbouw 
wordt er traditioneel beoefend� zonder moderne hulpmiddelen. 

Deze maatschappijvorm brengt een zeer laag levenspeil met zich mee, 
dat gepaard gaat met ondervoeding en een korte gemiddelde levensduur. 

Met name de Aziatische volkoren worden echter steeds sterker beroerd 
door een verlangen naar verbetering van hun levensomstandigheden. 

Het economisch acbterb�en van de laagontwikkelde gebieden is-voor 
eon deel toe te schrijven aan de politiek dor westerse landen om de in
düstrialisatie van de niet-westerse wereld tegen te houden. In de laatste 
tientallen jaren waren deze gebieden voor hot Westen vooral belaii.grjjk: als 
vindplaatsen van mot betrekkelijk weinig kosten te winnen strategische 
grondstoffen. Ziedaar eon belangrijk aspect van het verband tussen het vre
desvraagstuk en do laagontwikkelde gebieden. 

Alle hulp aan laagontwikkelde gebieden zal vruchteloos blijven, wan

neer deze hulp niet in de eerste plaats een oevordering van de industri
alisatie ten doel heeft. Zolang deze 11 hulp" in hoofdzaak gericht zal blij
ven op het winnen van strategische grondstoffen ten behoeve van de wes
terse wereld, zal zij het omgekeerde bereiken van wat men beoogt. Werke
lijke hulp kan niet samengaan met de allesoverheersende bewapeningsprogram
ma's. Evenmin kan zij samengaan met een splitsing van qe wereld in twee 
onverzoenlijke blokken, of met een politiek die wezenlijke maatschappelijke 
veranderingen in de niet-westerse wereld wil tegenhouden. 

Slechts een herstel van de Verenigde Naties in een vorm, die beant
woordt aan de oorspronkelijke bedoelingen, 'kan het hulpprogram tot een 
weldaad voor de hongerende mensheid maken • 

In de tot een min of meer zelfsta."ldig politiek leven gekomen laag
ontwikkelde gebieden

) 
met naine in de Aziatische landen� is men zich in 

het algemeen bewust van de noodzaak om de vrede te handhaven als voorwaar
de voor economische opbouw. Da&rom zijn de Aziatische landen i onafhankelijk 
van de overheersende ideologie: in het algemeen geneigd een bemiddelende 
rol te spelen in het grote wereldconflict. De pasverworven staatkundige 
vrijheid maakt de Aziatische regeringen b�zonder gevoelig voor elke zweem 
van westerse overheersing. 

Daarom is de r
1derdo weg"� die in onze samenleving sommigen een wens

droom lijkt, in de Aziatische wereld oon levende realiteit. 
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Vredesbeweging "De Derde Weg� - Conferentie Amsterdam Maart 1952 -

HOE NU VERDER 
=========-=== 

Dialoog door Dr. P.J.Meertens 
Ir. P.J.Wemelsfelder 

Korte samenvatting. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 

1. De Derde Weg moet b e w e g i n g  zijn. Geen vereniging.
Wie adhaesie betuigt behoort tot De Derde Weg.

2. Werkzaamheden worden gegroepeerd in werkgroepen en wel:

1. Plaatselijke werkgroepen voor groepsgewij3 voorbereiden van werkzaamheden,
studie, propaganda, openbare avonden, documentatie, cultureel werk, voor
lichting;

2. Plaatselijke hoofdgroepen voor de plaatselijke contacten tussen de werk

groepen, organisatie van lezingen, algemene discussieavonden, plaatseljjk
secretariaat en financiering;

3. Landelijke kerngroepen voor de boba.Y1deling van hoofdvraagstukken, uitwer
ken of toetsen van principiële publicaties, voorbereiden van conferenties,
overwegen van stappen bij do regering; belangrijke propagandistische maat
regelen, belangrijke contacten mot buitenland;

4. Landeli.jk:o Hoofdgroep voor de leiding van do �oweging in zijn geheel.

3. Inzake hot formeren van plaatselijk werk:

a. T� beginnen met kleine groep met mensen uit zoveel mogelljlc versoheiden
kringen en beginselen. Accentverschillen moeten worden doorgepraat tot
een tenvolle bevredigende synthese is gevonden.

b. Algemene discussieavonden mot adhaerenten. van daaruit blijken mogelijk
heden voor en behoeften aan werkgroepen. Veelvuldig contact!

c. Da.ama uitnodigen van sprekers. Aanvank:eliJ."lc alleen voor adhaerenten.
Later ook voor publiek toegankelijke bijeenkomsten.

d. De Landelijke Hoofdgroep en de kerngroepen dienen bij voortduring initia
tieven te nomen on suggesties te doen waarbij de plaatselijke werkgroepen
bij ingoschokeld kunnen of moeten worden.

4. Van levensbelang voor de Beweging: sterko teamgeest en zelftucht in de
werkgroepen.

5. Het geestelijk klimaat van da Beweging en de samenwerking in da groepen
worde bepuald door:

1. Dat vrede niet slechts einddoel: doch ook uitgangspunt en middel moet zijn.
2. Dat kritische bezonnenheid het dient te winnen van emotioneel elan en

affecten.
3. Afwijzing van geweld om beslissingen te forceren.
4. Het toepassen van de u1tpraatragel.
5. Het altij:l zoeken naar een synthese op hoger niveau.
6. Het zoekon van zo breed mogelijke samenwerking.
7. Volslagen tolerantie j egens alle wereldbeschouwalijkheid.
8. Realiseren van de federatieve samenwerking.
9. Het opbrengen van ''bereidheid tot de ander".

10. Het stellen van de adequate daad.
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: no.12 

Doss.13/869-9. 

Onderwerp: Conferentie "De Derde Weg" 

Datum on·Cïvangst bericht:--

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwba r 

Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

Medewerkende instanties:--

Ondernomen actie:---

16 April 1952. 

Op _g__2 en 23 Maart 19:,2 is in "Krasnapolski" te Amster
dam een conferentie gehouden van de Vredesbeweging "De Derd 
Weg 11• In verband hiermede wordt toegezonden: 

• 
1. een afschrift van de inleiding, gehouden door

\)( 1 Mr Hendrik GILTAY, geboren 17 Februari 1892 te Delft, 
getiteld 11 De Derde Weg in ons en in de V!ere.Ld" en 
2. een syllabus van de redevoering, gehouden door
Dr J.SUYS, getiteld: 11 Polii;ieke plaatsbepaling van de 

� Derde Weg". (einde) 



Vredesbeweging "De Derde Weg" - Conf'erentie Amsterdam Maart 1952. 

Résumé Inleiding 

"De Derde ·:teg - in ons en in de wereld", door Mr 

Met het oog op de komende discussie, vestigt spr. allereerst de aan
dacht op de psychologische factoren, die aan het totstandkomen van een wer 
kelijk vruchtbare discussie in de weg staan. In plaats van mèt elkaar spre 
kend waarheidzoeken, is discussie meestal een poging om, elkaar tegen
s��ekend, zelf gelijk te krijgen. Dogmatisme, hetzij openlijk beleden, het 
Z1J o�der een schijnbare openheid en onbevooroordeeldheid verborgen, is 
een onzer meest typische eigenschappen. Geestelijke verstarring kan worden 
opgeheven, wanneer een nieuw geestelijk élan ons doorvaart. Misschien zal 

'de Derde �eg-idee hiertoe de stoot kunnen geven. 

Moe en moedeloos waren wij geworden en beangst voor het omslaan van 
de koude.in de warme oorlog. Onze vitale bestaansangst dreef ons bijeen en 

•. eed onze primitiefste agressief-defensieve kudde-insincten ontwaken. Wij, 
de "vrije" westerse volken lieten ons, voor het grootste deel, inschakelen 
in het Amerikaans-Atlantische Westblok, tégen het Oostblok. 

Zal de gruwel der verwoesting wederom en gruwelijker dan ooit, over 
de wereld komen? .Als ze komt, zal dat geen metaphysische fataliteit, maar 
ons eigen, krankzinnig mensenwerk zijn. Er is echter een Derde Weg: de Weg 
van de Rede. Maar hij is moeilijk te vinden en nog moeilijker te gaan. Om
dat wij nog maar in zeer geringe mate redelijke wezens zijn. Onze gedragin 
gen worden nog altijd overwegend bepaald nièt door waarachtige redelijk
heid, maar door het onderbewuste instinctieve spel onzer begeerten en ang
sten. 

Hierop ontwikke�spr. een beschouwing over de vraag, wat "redelijk
heid 11 is, alsmede over het wezen en de functie van datgene, wat wij ons 
ngeweten" :plegen te nomen, maar viat in hoofdzaak nog slechts een op angst 
berustend dressuur- en zelfdressuurproduct is. Dit wordt geïllussioneerd 
met het voorbeeld van het omslaan van het "vredes"- in het "oorlogs"-

.geweten".

Onze Derde Weg is thans, overwegend nog maar Droom-Visie en innerlijk 
gezindheid. Maar daarom is die Droom niet noodzakelijk "niets dan" een ij 
hersenspinsel, een onmogelijke wensfantasie! Onze Droom is in wezen ver
beelding, v66r-beelding van datgene, w aarop onze diepste menselijke natuur 
is aangelegd: de vorming ener vrije, vreedzame, rechtvaardige al-menselij
ke Samenleving. 

Wij zien onze Derde Weg nog niet scherp v66r ons, in de wereld en 
dat spreelct vanzelf. Want die Weg zal uit ons moe ten 8roeien in de wereld2..

ui� ons hart �n uit ons verstand. Wij kunnen hem niet, ênkelverstandelijk, 
maken, construeren. Wij b eschikken ook niet over gewelddadi ge materHlle 
sprin�stofÏen, waarmee wij de "rots van waanzin en van zoncte" (Henr.Roland 
Holst) zouden kunnen splijten. 

Onze wapenen zullen slechts geestelijke, geweldloze wapenen kunnen 
zijn. onze activiteit zal aileen da�.wer�elijk he�lzaam zijn, ��nne�r zij 
voortspruit uit en steeds ruste� bl1Jft in onze �i�pste men�eliJkheid; 
wanneer wij eens-voor-al de poging opgeven om heilige doeleinden te berei
ken (met de aller-nheiligste1 meest-örunenselijke middele��' �anne�� àlle 
bijgeloof in de macht van heu geweld van ons afvalt en wiJ eindeliJk de 
moed �nden om "ernst te maken met de macht, die boven a.Lle macht is: 
1111enselijkheid 11• (Albert Schweitzer). 
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A f s o h r i f t 

Vredesbeweging "De Darde Weg" - Con:ferentie te Amsterdam :Maart 1952 -

SYLLABUS. 

Politieke plaatsbepaling van de Derde Weg door Dr J. Su.Ys. 

I. Wenselijkheid dat de verschil1.ende opvattingen omtrent het politie
karakter van de Derde Weg tot volledige uitspraak komen, opdat
door gedachtenwisseling de noodzakelijke overeenstemming worde
voorbereid.

II. Waarom de naam "Derde Weg t' is gekozen. De Derde Weg is in de
eerste plaats de uitweg uit een fatale situatie, waarvoor door
baan moet worden gebroken.

III. Een echte vredesbeweging, zoals de Derde Weg wil zijn, moet geken
merkt worden door:

1. Onafhankelijkheid ten opzichte van de tegenover elkaar s-caande
machtsblokken;

2. Verwerping van oorlogsmiddelen om het vredesdoel te bereiken;

3. Het aan de hedendaagse werkelijkheid aangepaste vredesbegrip
van de poli"tieke vrede, die in s·�aat is zowel de staten- als
de partijen-tegenstellingen te overkoepelen;

4. Het openlijk beleden inzicht, dat zowel de oorlog als de social
ongel ijlilieid, opgevat als ongelijk.heid in individuele ontwikke
lingsmogelijkheden, bui ten het fascisme geen zedelijlc prestige
meer heeft.

IV. De Derde Weg is ongetwijfeld een politieke beweging, omdat hij
zich ten doel stelt de voor de vrede gevaarlijkste machts- en
ideologische tegenstellingen te boven te komen. Evenzeer staat
buiten twijfel dat hij door zijn principiële grondslag (III) een
breuk met de traditionele politiek betekent en daarom een nieuwe
politiek is die in een ander vlak ligt •

v. Deze nieuwe poliiiiek zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van
de bestaande politieke organen om hen om te vormen tot vredesorga
nen. Ten opzichte van de niet-fascistiscti.e politieke partijen -
d.i. in Nederland van alle thans in het parlemenii vertegenwoordig
de partijen - betekent dit onderzijds zowel afwijzing van elke
discriminatie, als ook afwijzing van een opva(,ting van partij
trouw, die hun noodzakelijke omvorming tot vredes-organen zou be
lemme.ren.

VI. Het begrip "S.ocialisme" is, ool{ uit vredesoogpunt, onb.ruikbaar ge
worden als politiek criterium. Openlijk moet worden uitgesproken,
dat in de Derde Weg socialisten en niet-socialisten volkomen ge
lijkberechtigd naast elkaar staan. De onverenigbaarheid van een
echte vredesbeweging met sociale behoudzucht is in III,4. duide
lijk genoeg aangegeven.

VII. Het is zowel practisch als theoretisch van belang na te gaan welk
consequentie het voor gaande heert voor onze houding bij de a.s.
verkiezingen.

======== 
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OAderw�rp: Openbaxe vergadering van de Socialistische 
Unie, eehouden op 8-4-52 i,n hotel 11 Tha1ia 11

, 

Stationsplein 9 te Utrecht. 
----------------------------------�-------------------�----

Op Dinsdag, 8 A>pril 1952 ten 20 UUl.' werd door de Socia
listische Unie een openbare vergadering gehouden in de 
achterzaal van hotel "Thalia", Stationsplein 9 te Utrecht. 
Deze veigade.r ing was tevoren aange�condigd in het ote.w.n 
van de Unie, "Nieuwe ..J�i:..e.l.à" no 57, alsmede door middel 
vron-pamf�Cetje·s;- ûTtèrel'eikt op de ver6eàe:rin:r van Vrije 
Socialisten, gehouden op 4-4-52 te Utrecht (zie rapport 
Vexb. 19 C/1-372'52) .. Aankondiging in e.en der in Utrecht 
verschijr-enàe aagbladen werd niet waargenomen. De echtér-

\t_', zaal van "Thalia" was gehuu.;rd door de spreker van de avond, 
\ Ir. PIETER SCHU�, geb. te �rmelo 10-10-91, wonende �ali

str�at 29 te Amersfoort. De bijeen.Komst werd bijge�oond 
door 2� pernacia, waar�nder 
Mevr.-FRR.DB::tIKA BER3KDIN.Ä HNNllRIKA SCHUT-!!.ADlJS, g�boren te 
foogevee n 20-5-06, wonen.de Balistraat 29 te Amc.rsfoort. 
ue z�al w�a ruim bemeubeld met rieten meubelen en ta�el
tjes en kon plm 6o·p�rsonen bevatten bij de. t;ebrll11cte op-
stel�ia6 van stoelen en tafele; bij een meer efficiënt 
gebr1.ü1t van de ruimte zou de zaal zeker 100 peraonen kunnen 

__ � ____ ... _ �yatt_�fl.·. �ex�j,_�� ,o.�- i�ts dlt'._!°_gelijk.a wa�_niel..J!.fJJWL��-cht .. ; 
.Bij dez� 25 pex"on�n waren 8 vrouw�n, waa:tvan 5 of ze-e vrij 
jonge vroQwe� en og€P.s�h1jnl�jk s�Qdenten. Ook waxen enige 
mannelijke personen aanwezig, klaa�b1ijkelijk studenten of 
pad afgQstudeerd, Onder d& aanwezigen werden verdex opge
merkt: 

- ICORNEl..IS JOHANNES DE GO:r.:.LIE, geh. te Ut:t!;!'cht 29-1�88, 
stLtcadoor, wonende Va'n Swip.d'.ènsiJrae;t 3 ,bis te Utr.echt, 
dezelfde dies de vergadering van Vrije Social.1.pten, g€nçemd 
in rapport 0/1-372'52 hed ·geleid;' 

- C.PRllliLIS J'AOOBUS ZIJfö.!i!NS, geb. t� Utrecht 22-11-20, 
bianenhuis axchitect, wonende· .uaan van Engelswier 7 te . 
U-txeeht, sec.r. afd. Utté eht va.ia "·Kerk en Vrede-" 1 die zu.�ive:r 

, +-,,,. 
>,: uit belangstelling en nie-t el$ sy{!lpathisant van de Soc. 

' · , Unie aanwezi.g .wa�.; � 
, {" CO�lJ;BL+S A,UGUST.SLUI.;1ER, geb. te .Arnhem 12-11-95, woende

, "1 
f 

. · ,;eá'lksbeelcst:tae:p 26 t.e Qtra.c.p.t, van be.roep ho"ofdmonte1.1r 
,· 

? lieQl. Eleot.r.Bed:rij!·; 
1 X. ENG�L�2ET V!N HP1TE, 6éh. te Groningen 10-3-91,�techn�sch 
1 · (l'iJks)ambte�aar. 1e klasse, wonende Vonde;laara 22 te Utrepht. 

r;--rr. Schut begon· ten 20.15 uur zijn toespraak, nadat hij 

)({I, r( �= e in de . ze.al zeer verspreid zittende aanwezigen had ui tge- �.
, îJ no.digd wat dichter bij het epreekge.stoelte plaats te neLQen 
. (ae.n welk verzoek: werd voldaan), ·filEit zich te ·v.erootschuldi-. gen dat in de uitnodiging en de bekendmakipg de pla�tsnaam 

1 
.,,.'.1·'\ Utrecht niet duideLijkex was vexmeld, �waardoor vooral 13ldets 

' •.. wonenden in de veronderstelling had�en kunlli3n lcomen dat de 
vergadering in hun w�onplaats zou worQen b.elegd. ruogelijk 
was dit een oorzaak der geringe opi�o.mst-. Spreite.r memoreerde . , I even, dat hij in de fubctie van voorzitter, secretaris, . �, 

,• penningmeester, inleider en spre k.e.r d�ze ver gaûer ing had . 1 i
,·.;, ,.1 belegd en kondi&de vervolgeps aan hoe deze zou verl.o-pen t ,_;1.j 1 -2�. 1 
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en wel als v0l0t: 
1) een korte inlt: .:.,.iiu6 , welk� hijzelf zou houaen; 
2 ) een p& u ze • · 

1n deze pa�ze zo�dsn twee lijsten circuleren, nl. 
aJ ene, waarop wen zi�h bereiti verklaarJe, de c&ntiictaten

lijst, w�lke de Socialisti,che Gnie me� de a.s. AameI
verkiezingen zoi.1 indienen, te c.,ndertekenen �derh&lve 
een lijst vnn voorlopige ondertFkenaars), 

b) ene, waa�op ruen :ich n�ar keuze Kon u�eeven els
l. liu êe� doci�liEtiseue unie, 
ll. ,,bo.11,é op "J'ieu,ve ',Vereld", 
11:i:.iewana, die voor de unie enig werk wilde verzetten ..

3) .;ele6enheid tot hei., stellen van vra�en; 
4) een besp1tjkir1g tuasar, hen, �,;_e Ge or.Cter a) b€auelàe li .., 8t

hadaen ondertekend. Deze oespre�in6 �c� a�r�elve een oe
.:slote1. r::ar:::�-::er dreéen en handelen over ae ver1"i..ezir.t:.,.J-

--- acti.a en wat ol:l:? . .1.wee sr..tul€n.:1ant5t. 

/.. 
Tut �iju Ot;de:cveï!) Komer;ae, t.eiae .,,,t>reker, d�� men op aeze 

1 1 

1-1voaà vtin hem niet een verkiezings1eae "in oi..<11.. stijl" kon 
Vo::'f'i'?C!lten. De Sochüistiso l-1e l,aie oeloo!t !1 ..L . •  u.iets, t...Ocil 
Vic.hf..l. i:...8..1uac.:ht vvvr en bez�nr,in5 op een bré..r1at-r11.1 v1fü:1.e,stuK.. 
1u�Nel ne·-. ur.uerwe:cp .OlJ_t.w&etÜ..L.G-i �i..j.ze.. .i.s ç;l:1fl�ei<.uJ.ai6P, 

1..1.. als "vor :o �rn.'lJ.)_Oi: b.i:.r.a iai.né;en en � �c;,c. l,;nie 11 / in de 1.ü t
uodi�ing �&ls "W8.t wi:':_ ae __ :,�_'.:!.li.u:J�sct& ut1ie 11 in he1, 
or.;aan 11 1::ieuwe �'ierëláir, twee ogensch:ljr .... ljk uiteenlopE::r.de 
onderwerpen, hoopte spreker O:iettemir:. c..uiaelijk te mateen 
dat het ow éne zaak ging. liij zou derhalve niet het �-hele 
verkie�:ingsprot;ram ver. de Unie, zoos dit in het orc,eb.n is 
,a i0edrukt tot onderV1erp van bespreK.irl[, wa&k.ert, doch slechts 
het essantiäle hieruit nemen. Het ke:cnuunt vac de �ctie aer 
Joci8llsti�che Unie liJt in het stanapÛnt aat zij ten aan
::ie n van het toenemend our logsgevaar irrneemt ( ::..a ter olee k 
uit 's sprekers woorden dat dit Iran worden vereenzelvlc;d 
met het streven van "lJe Derde Weg") en dit komt omdat è i t 
het alles overheersende punt is. tonder dat kan men t.:,evoe6i,

lijk het �ehele verdere pro8ram der Unie wat betreft econo
ntiscn Dele id, fitianciën, sociale zor6, voltcshui;:;vt1stir1g, 
binnenlands bestuur, culturele vrE.ai:;st!lkken etc. als onbe
rë:ii:CbP"ar "uitvegen", aldllt::i spreker. 

vverga�ade tot een nadere uiteenzettinb van ait stanapunt, 
stelde ::::r. :Se.hut het voleenàe in het licht: 

i!e t besef vi:.r1 de draagwijdte ven het oorloös0evaar is in 
de bevolkinL, lan6 niet levenà gcr.oeg. Lierv&o uetLü6 t ae 
ieriuge opkumst op deze ve�gadering voor een stea als Ctrecnt 
met omliit�nde ge�eenten. Anderzijds bemerkt men wel ae 
cunw�ziGheid van e�ig be8ef, uouh een vol�lagen �p&thie 
tescnover uit in elle aitails ven het leven do0r�rinèe�ae 
vr�al.istuk, 'tot uitcnl.4t<.r,ing kor.iend in de bedachte: Wat kun1_e11 
wij als kleine groap in een klein land doen, wat enig gewicht 
in de schaHl legt ifi de strijd t�ssen zul�e ontzadlijKe 
wereldmachtenY Men aluit zich daarom maar teveel op in e�n 
onvrwchtbsar individualiRme, in een ho�di�� van &fzijaicheid 
van het probleem, in een gevoeJ. Vèln eigen nieti�heid en 
onmacht en verder �omt men niet, al zou we� in zijn hart 
wel willen. 

-""-.• 
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�n toch, de zaak van ue vrecte is thens zo iGDiel, zozeer 
:een nauboeltje op zijn kant", dst op zeker moment slechts 
een geringe krRcht noèig is om dit dubbeltje te doen tol]en, 
ten 5oede of ten k.wede. St,r::.:rk.er geb:i:u.iKte hier i1et v0orbeela. 
ven een vlieg, die in steat·was het a�bbeltje dat op zijn 
kant stond, omver te vliegen. Zo was volgens hem c,ok&! 
positie V8n het kleine Nederland, dat, �anneer he� in de 
�west ie (Jc,st-'Nest een princi,iiële houèing fü,,nnaro en v::_ Bt
hield ean net be8insel "noch Oost, noch Viest", in sta}-t zut.. 
zijn een grote beniddelende rol ten 5oeèe te veruuilen, 
daar Rlles door de rede en het overleg tus.-.en de rn�e:hten tea 
&Oeàe ge�eerJ kan worden. 

Er heerst toe nemer.de 011be:rusthe id ten aanzien van ae 
iineriicP.ease politieK ini,&ke de verdec..iGin6 van ,/est-.;:;uropa. 
Er zijn tend:nzen (en spieker nam de Nieu.·.ye Hotterdammer 
Courant, z.i. een 6oed geïr,1'01meerd ble.d met een st2i vE,n 
kundige medewerkers, t�1 Hand), wa:.rop c..ck" ae p€rs wijst. 
nij citeerde uit beuoeld b_ad een arie&al ar&i�elen Vfn 
ae 11 mili1.eire cneoe,·,etk.er", t,etitElè.: 1; Ka.1 �\e�t-� ... ropa 
vezuedigd worden ?, 2) �u:�t �est-Eurcpb VJ!de�i�ctY, en 
31 iVorcit ,!est-Europa �oed venlectit,d't' .Deze ul 1,.i ... el.ên kwamen 
v0l1;ans Sclu,t voor in de l ._., .,. vt1n :,O :;&1:;1rt tot 5 April ' :>c'. 
�merik� zou zich in �oenemonfe me:e oriënteren op ue vex
aeai0in6 vr:H1 l::;.r,.èen als Spar.je, .ltelië en G.!.iekenlc.nd, het 
2-lid.en van or ... s •,erelddeel ue.rha.:i..ve, 1.en ,wste vcri dé verue
aie;ing van West .Europa. J:;i 6aan. 1:::1Ltu.u.uen op Citit �ij ao.;;x
.h.me :i: ika met veroudero ma ter iaal w0rtlen é..t6e t:GHee pt ec1 hoe we 1 
onze i'hinister van Uo:clog in de Eerste 1:a.m6r onla11gs ver
k�aarae dat �i� z.i. niet t€t �eval was, liet hij toch ook 
in b.et a:iuden of wij wel het !'lieuwste materiaal krijgen. 
Ook. tree(;: meu de kr�cht or.7..er veraeu.it,ir;l; tn i;v.ijiel NF t,neer 
rn�n ve:rr:ee!!lt --1at onlan6s in ons land een .Jç_nt:•l .r:o:.:..witsers 
is aangekomen met daarbij een rantsoen van 200 granaten per 
houwitser. Indien men àan becienkt dat voor zu.lk een kanon 
in 1940 een rentsoen van 60 granaten per dag was gesteld, 
zou in <lrie .,agen ons kruit verechoten zijn. Veel zo� er dus 
op wijzen dat Amerika oereid is in eerste instantie de ver
dedi�ing de!' West-Euro1ese kuststeden op te geven en zich 
@chter de Pyreneeën en Of· het schiereiland van Italië teru6 
te trekken. Onze 0rote en belar.grijke havenst-den wil rr.en 
dus mede prijsgeven, t·rwijl die toch ook voor de �ussen of 
be t Oosten van vitaal be lang zijn. lJe mili ta ite me aewe r ker
van de ! .n.c. (en hie.r blijkt de fantast, aldus Schut) v,·erpt 
nu het plan op om een e:cote macht saCien te trek1'.ea in het 
Noorden van I-:ederland eo .Juitsland, alsmeae in .iJenema1·ken 
om daarmee later de uit het uosten cprukKende lebers in de 
flank aen te vallen en ze aldus in een "tang" te sluiten. 
wat de verdediginb v�� ons land betreft, merken militaire 
commentators op, dat zoals wij onse dijken kunnen doorsteken, 
ook. de aanvaller deze met bommen kan ve:rnie t.igen, want wat 
oetekent or:s landje, waar men met; een straaljager in enkele 
min .1ten overheen vliegt. Geheel We st-Ke der laud zou dan onaer
lope n en men koestert het verNarde denkbeeld om dan het volk
rij,este aeel van ons ls.nd te evacuzen r ... e.ar het vosten van 
jederland, uwars tegen de opruk�ende leters in, in eentijd 
·,,a:::.rin alle vervoersc::.ip::.ci1i:it voor het le�er ten volle in
besla� is eenomen, ter�ijl er slechts zeer korte tijd voor
de volvoering van dit plan ter beschilt��ir12; st:::at. 
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Het oorlogsap9araat is geen verzamelin& dood materiaal 
- zo vervolgde spreker - neen, het bezit er van kweekt een

' ei6en eeestessesteldheid aan. In Ame.rika saan reeds st€mtnen 
op, voleens welke het tijd wordt dit ap�araat d8aawerKelijk 
te t:,2t:1n gebruiK.en in een preventieve oorlog. vO!{ een verant
woordelijtt leider als Poster lJulles sprak eet1 ti:al, we:i.t':e

een zwakke weerklank van deze stemmen ie. (Spreker bezigae 
wederom citeten uit de r.n.c., verru. van 28-2-52 of l1::1tere 
datum). Dit is het enorme psycbologische 6en·1H, 1,etwe lk 
in de opbouw v5n een oorlogsep�araat (of �o men wil ver
dedi�ings8ppar?at) ligt; de verleiding, j8 welhaast de 

- noodzaak tot toekomstie gebruik ervan, hetwelk bij de
h•.lidi'3e star.à uer techniek op tot.ale vernietiging moet
1.ü-clopen; aaarove:c is ieaer het eens. Immers, de te�enpartij
doet precies hetzelfde. �it alles is voor een àeel te ver
klaren uit angst, de ar.Gst voor elKaar w•lke ean oeiàe
�iJden bleef en <looI 6rootsprBak verdoezeld wordt.

Arne:r.ilta ze1;t, been oorlog te ·11illen rnac,.r ook Rusland zegt
hetzelfde en dat dit l&etste winstens even waar is, hoop
ik no1 ;lader aan te tor.ten. (ïn werleelijkheid t-wam spreker
a�arop t!�dene zi�n rede niet terug). Dat deze stelling vr�
Amerika niet zomé.ar helemaal a .nveard kan worden :noge o .:., .
blijKtn uit eea ree nt artikel van Harriman in de New York
Herald en uit eea artikel in de St. 1ouis Post DispE-tch.
rlc.::riman zeet u3t Amer.im in China gedwoagen zal zijn, af te
:1achten en t.z.t. een meer actieve p.olit.i.ek: .ii:8.l gaan yoeren.
3n dat dit efwachtea 6èen p�asiviteit betekent, blijkt uit
h�t feit dat thans in Birma reeds grote contingenten Chinese

nationalistische troepen aanwezi� zijn, bewapend met äe
�ieuwste Amerikaanse wapens, en tot tsak hebben de Z�id
Cl1inese com uo.istic:,che provincie Yunnan binr:en te vallen.
�it, aldus spreker, moet een aerde wereldoorlo; tot gevolg
hebben wenner ·Nij ons niet van onze verantwoor-delijk..i:.eid

·be·,rnst zijn. Wij moeten niet alleen 'de "koppen" lezen in
de Kranten, want deze zijn vaak misleidend ten qanzien van
da verdere inhoud van de artikelen. Schut maakte ait met
ent::ele voorbe-;làen auiuelijk., hierbij weer de iLR.C. nemende

e� ook AmPrikaanse bladen citerende.
(:Je "Derae '.'l�i;�_biedt äè o�lossing). 
Vooitgeanóe betoogde spreker: 
De Socialhitische t:nie ·Nil juist en vooral het besef vtn 

verantwoordelijkheid aankweken. Zij wijst alle oorlobsvoor
bereiding absoluut af en verwerpt militaire machtsformaties 
ZoNel in Oost als in West. Zij wijst inschekeling zowel in 
het Amerikannse als in het E�ssische bloc af. Zij wil uoor 
de staten een politiek gevoerd zien, &ericht op versterking 
van onderlinb vertrouwen en oplo�si�g der wereldvraa6stukken 
door overleg. Het is tocb wel d,üdelijk dat de toenemen.de 
bewapening slechts leiat tot verst,rkinc van het wantrouwen, 
en dit wantrouwen is juist de barricade voor toekomstig 
vruchtbaar overleg. �it is de eni5e kans dat oorlOG voor
komen zal worden. 

De bewebing ".ue .Jerde Weg'' ziet in dat het ··1ant1ouwe n 
door esn daad doorbroken dient te worden. Het manifest van 
de "Derde Weg" is niet zo maar een stukje papier met een 
50-tel namen er op. Neen, het is een gedachte, levend in
oceder kring dan men vermoedt en in beteke�is ver uitbEande
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boven het manifest �n niet beperkt toi; ds stri1.te aan,,fln, ers 
die� beweging. �iet alleen in �ederland, ook in andere la�tien 
(,'iest .'.Juitsland, .trer �ijk) leeft eteze 6eaachte en vOK bij 
de .\·!iatische volken, getuiL,e de politiek van :.enroe. 

De Suc�üliötivehe Dnie stelt zich volledi0 achter de 
� 11 .;:Jerde Weg" en is tot dusver de eni.;;e partij die zulirn 

doet. Zij tracht allen aie deze Jedachte individueel aan
hangen te verenigen tot een· màcht in  de é;Oeae oetéKenis 

' V8G dit woord, tot heil nn de mens.i1.eid. ln de beYOrL..el'.in�
v�n het streven vAn ae "Derde Weg" ziet zij een Nijd pers-
pectief eeopend. 

!.let een oproep de 11 .i)erè.e Weg" en d'!!ermd.e de 0oci<actiecn.e 
Ucie te steunen en de ce�didetenlijst en de lijst voor het 
lidma:-tschap te tekenen, sloot spreker zijn oetou6. Zijn 

[' ;:�� werd. met 0rote a2naecht gevolgd, doch i.>e�-Pi'lauüisseerd 
�der niet. 

· -;ierna volL,<le ten 21 uur een pauze, w. ltec ve1J.ie1, 3üHls 
uangekur.aiga. :f=::vrouw .:,chut vo.rnoemd Oë€lde ue .. _i .Jsten uit • 
.Je preb-:ntieiijst wer,1 o.e. getekend aoor 
JACl>OJ dü.:ïINA VJ.� ?IG'YS.LBW, geb. 9-10-29, oti . ...,e!.ü·Nd, wo1.encie 
J��w�� �eK�eretra�t 12 te Utrecht. Zij i� een uoc��ex vnn 
..J&t,ië.L Eliza ven iig6elen, geb. te Utrecht 19-7-91 en tJf,CObh

Josins de Jong, eeb. te Utrecht 12-7-90, wonende or het
zelfd� adres. Zij abo11neerde zich niet op "Kieuv1e: ·:,ereld 11 

f:Jn wer_: st:.. rnde de vergaè.P.1:ing geec. lid Vf,n de Soc. Unie. 
Verder w�s er een echtpaar, wonende te �ilthoven, Juliena
J,.Ei.ri 44 (dit num111er is r:iet met zekerheid bekend, .Jc:--r het 
:.:: 1er ot.Juidelijk vermeld was i, uat zeide ree as te zijn ge
aoor:r:eera op "Nieuwe 1f,e1ela'' en op ".Je Vlam". 
2' JJe canqic...ateniij,et-we:rd -0n.da.x_te1a1d è.oor: 
1) ,r;Xf',21BET.'r rilXTi vou:rnce md, 
2) CO�tt-!.JLIS • UGUS� 8.J.Jl.JYTSE voornoemd, 

.-'. 3; un:.îi.t:::'..::.$ l?l!:'.L{.1 .PJJTROiTlIIS 1r1.-1us, &eb. te Utrecht 3-4-09, 
i:;a1c.t3e!lu...1.der, wonenàe horte smeestraat 22 bis te tJt:recht. 
hij steat als�� beschr even en is gehu�d met ueertje �tu0-
waL,el, 5_ b. te ·,'l�ninger. 28-11-13. Van l.em is tot dLlSver 
niets ten naJele beke�à; 

- 4) Jü:LtJ�·1A VAN .!Lf� VOO::EN, geb. te liot-cerciar.1 10-8-02, 
wonende J.�. ��isosLzeat 5 bis te Utrecht. Zij st&&t Pls 
Irl be.iChrever en is ,'.j•=hu,,à met Petr!.-ls .t..a1 inus G-e1haraus 
Bak11:er, c·b. te Lswolle 10-4-1900 . ..oai�ker is echter af
gevoerd naar Apeldoorn. UoK ven ha&r is niets ten nEtlele 
be ker!d. 

Ook waren ?•nweziG, �n_áén van die tekende Qe cenuidaten
lijst, aoc� uiet bekend is wie,: 

' '

e,.. , .. 1 ·.:,.- ·,. 

x'1) T) . .BBR'J. Jt..l'ï '.1IJtr, 1"eb. te-:;ö'ndov,oso 2�·-1c-?1, arts,;or,cnde· 
,C.ccmme lHeu·11e Grecht 37 ie Utrecht. nij is als z�êie 
,J<,opsbe, �itJd b1scL.rcve n en ger.u:ud met l,:ar gare -ch�H.ermina 
Craandijk, geboren te Elst 21-8-24, uit welk huwelijk 

�-·' 
,-

""' ,'),,<,f ... 
0 ·. <. 

....... 
op 6-8-51 een dochtertje is geboren, �e�aamd Judith 
�rancina. �ijc �oout sedert 6-7-50 op dit aires en ver-
bleef voordien Socr•·te slaan 26 te �trecht. 

- 2) a�r��IK T=� �0UM, Jeb. te Dan Habg 8-10-24, v�n beroep 
veTó.ikar.t en ,-:ed.rterv., ,11or1ende ,;-,.xomme : ieuwe GrE>c!'lt 37 
te Ut:r:-ech t. Bij is geh,.1.wd met Johanna .. ar iana Spi jke rbcor, 

,f. . . / -, , r I 

(..../-r·· 

1 1' 
,. l- ,-. 11 l.1.�. l 1. J_' � ' ., 
,.. ' 

(' C I � ....,J .' � 7 ,
/ I 
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VERTROtn'J·BII JK

Naar ... anl$idin� van "1Jv1 brie:f d.d. '1 April 1 �52 no
2&6 deel ik J het :v-ol;;ende a11:;de. 

Van e n be,P.,.alc...e or8anis�tie kan nog nie-t worden r--r: ... '
,spro):en. J)e i(redesbaweging 1•ne Derde Weg 11 omvat een aa�tal 
personen, die tot ,ui te,enlop�nde politieke �ichtin.r.:;en b �
horen. ze behoren tot de Vlam�roep: Dr J. _eerteno, F.V.\ 
tichels, J.W • ..;. ].iemens en Sa!:! de 1olff; tot de radicaal-

zlnvankelijk) 

pacifisti.sche rt.Algemene Nederlandse vr�desactie": Ds J.13.
Th. Hu�enhol tz; tot "Kerk en Vrede'': ?rof 'Dr G .J. Heer.in 
en Ds J. Bµske�; tot: ·de ''3ooia:·liat.i.ache :Jnie 1': C. Houwij,"':::·d/
en Ir P. s.chut; tot de !'Wereld Feqeraliaten Bewe"?'in(r Neder=-

. 

' 

,.

• 

è.e h0 

}ë; .. nd·' ("ï.F.B.N.): �ej. A.M. Schiltmeij.er. · Verder ztjn de volg"-'il':le intellBc·tuelen en kunstem.tar.s,,
ilinks-aocialistisch en/of comrou.n.iatisch_geori nteerd n.1;.:
Prof. Dr J.��: Romein, rtevr" Dr A. Romein- ';er$choor, Prof" 
Dr tï.·Presser, Prof" Dr H.,J. Pos, Prof. Dr f.F" W'erth.dm' 
en· A:nna Blemi .n. 

' Aan,t;enoi:r-n "'orêlt, ·dat, yoor 3ovor de ondertekene.ars 11 
van het manif .t "ean sympathie �oor het comr�unisme koest�c
ren, zi,j hand.i:Ü{m u:i,t e.en oprecht verla.n11c.n om de vred1:3 t�.
dienen, doch dat zij de:arbij' geen oog voor realiteit heb- a. 
ben, ómd�t het niet doen van >en k�uze tusaen·d� twee b -
ctà.:.mcle �rootmacnién in wez:ën betekent een keûze ten 1 -ui.:,t :e
van '.Jow j et-Ru;.,iJ.and. · , 

· 
, 

ind 1fàart j.l. i� een c0n�re� géhouden te Amsterda,.
' Hieraan namE:;n vóoràl deeil. intellectuelen en nh:1t tot een 

politieke pl:lrti;} behorende personen. De ver�aderin1 stond
onder, leidini:r van. Da Krijn Strijd en Cornelis Houwaard� 
Eerstr:enotlmde le�de �r de n-ldruk op, dat "De ·Der.de W.e,t' 
positie� een �ndere weg wil zijn dan die welke do.or de be-id
1Jrootmachten in tis.wereld wordt be-vyandeld en die ·onherroepc 
lijk t .. )t "Orlo�. lll( dt voeren. ''De Derde V,leg 11 is een/be\ e�in ,

. die on, fh-nkelijk moet.zijn v�n �eze beide �achtsbTokken Qn 
waardoor de vr�deswil van de �assa aan deze blokk�n d..ud� 
lijk wordt gemaàkt. ' · 

. 
· Men wil contact zoeken met gelijkgerichte �roepen in

het buitenland •. Het ligt in de bedoeling als spre_ker o.m. 
te zoeken de bekende Da Niemöller-

.Zen anderG spreker,Dr su.1s, ·ees er ... op, dat -een echte 
-.,redesbewegip_g 1ekeni:Irerkt moet worden door onafha.nkelijkheiê
van de beide r.rrote machtsblokken. De co!'!ll!lunistische vredes.
beweq;in�, "zo zei'hij, .staat ni19t onafhankelijk. Zi.j is een 
instrument in handen ....-an de communistische Pa�tij en d3 Ko
minformo · Toch zou Zo i. in &en tT1"1:: dd.;3bewa,.;ir.g .een compromL 
met cOill!l1uni.;;1t_n r.io�elïjk moeti:::n zi�n. Doch leden van 13 CPi�
kunnen, p.'e-bond-{n .ls zij zijn blindelings de partijdiaci:pli
t r"' 1,., tJn, 0nmoP lcJlijk lid .zijn ,•.::i.n

�
e erde :ïle�''. 

/vr
. 
edes · �- · , 

� - . '::\ ' r Kor pech ,f ,an G emeent. p0 l1 tie �'l;_'l'/:,('f;,: 
. R I D 1) ':; R K - R K. � \k, 
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' VERTROUWELIJK 

Voor v-trdere gr ·t;;Yéns moge ik U varwijzen naar het
gPen over deze bewe�inr is medecede�ld in de B.V.D.
Maandoverzichten nos }, 3, 9 en 12 - 1J51, Hoofdstuk IV 
(And�re Stromingen). 

HT<:T HOOFD VAN DE DIENST. 

Namens deze, 



' 

Aan: S. B. 

Van: H.KO. 

Voor het geval het in de oedoeling mocht liggen 
vragenstellers over de "derde weg" overeenkomstig het 
schrijven aan de Korpschef van gemeentepolitie te 
Ridderkerk te beantwoorden,moge ik U wijzen op het 
volgende. 

De aanhef van een van de zinnen in dit schrijven 
luidt: "Verder zijn de volgende intellectuelen en 
kunstenaars links-socialistisch en/of communistisch 
georiënteerd". 

Ik meen dat de combinatie links-socialistisch 
met communistisch niet mogelijk is. 

Het hedendaagse socialisme en het communisme 
zijn zowel ideologisch als practisch duidelijk te 
onderscheiden politieke stromj_ngen.Iemand die links
socialistisch is,behoort dus nog tot de socialistische e richting en kan. daarom nooit tevens tot de communistiscn 
behoren,ook al zijn er overeenkomstige trekken. 

Mede op grond van het vorenstaande meen ik, 
dat de tijpering 11 communistisch" beter achterwege had 
kunnen blijven en dat de gehele tijpering beter als 
volgt had kunnen zijn:"links-socialistisch en 
Marxistisch georiënteerd". 

10 Mei l952. 
r,.,,.
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GEMEENTEPOLITIE RIDDERKERK 

1�0 286 Ridderkerk, 7 April 1952 
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/�,.:�.; /�( f/.fó'�

Herhaaldelijk worden�vragen 5esteld omtrent 
het onlangs rondgezonden pamflet van de z.g. "derde weg" 
groep. 

Meestal komen de vragen hierop neer: is deze or
ganisatie betrouwbaar en zijn de ondertekenaars van dat 
pamflet alle te goeder naam en faam bekend staande lie
den zonder links-extreme neigingen. Bij het lezen van 
het pamflet heb ik mij niet aan de indruk kunnen ont
trekken hier met een crypto communistische organisatie 
te doen te hebben. 

Teneinde in bepaalde gevallen een meer gefundeerd 
oordeel te kunnen geven, zal ik gaarne Uw oordeel verne
men over organisatie en de initiatiefnemers daartoe. 

De Korpschef i�J� 

Aan het Hoofd van de B.V.D.

N 4340 

Javastraat 68 
's-Gravenhage 
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llr heb de eer U te bPrichten, dat door 1 r13j, .� . u. 
Schiltmeyer alhier in de afgelopen dagen aan elk van de hier
onder staande adressen ter v0 rspr@iding PPn Rental manifesten 
van d@ vredesbeweging 11 DP Di=>rde �'eg n met bijlage WPrd toege
zonden: 

X Dr. 0. No'1rdPnbos, RoosevPltla"'n 105 II t 0 • 1c:;terd�m; 
-1 1: •• H. Pa.droos - van Dedinger, Broekstra<:t t 17 te don He r-i.g 
X M. H. den Heyer, Beukenstraat 1 tP Hp�rlem
-1Mevrouw D. Ho')y - du Moulin, li'ransche Pad 54 te �laricum
XI Hans Tiemeyer, Olympia.weg !. o. �7 I te "•nst@rdam
x_tO. E . eernekes, Statenlaan Ko.' 6 te rnhem en
-1--:.c. H . Feringa, 11.,raliesin,u,1 73\rr te Utrecht.

EPn PXP.npln.ar v

�

an d�zP. propagand!"l.--gesc.h� iften 

U hierbij aan te tre±'fen. Einde " . / 

- - - - - - - - - - - - -

\ 
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Vredesbeweging 

,,DE DERDE WEG" 

* 

l �eer velen laten zich uit moeheid en angst zonder tegenstand 
inschakelen in de huidige politieke machtsstrijd. Men aan
vaardt als een onontkoombaar noodlot de steeds slechter 
wordende internationale verhçmdingen: de tegenstelling 
Oost-West schijnt onoplosbaar geworden. 
Er is in Nederland een niet grote groep, die zich geheel 
stelt aan de kant van "het Oosten". 
Er is een grote groep, die zich geheel stelt aan de kant 
van "het Westen".
Alle grote politieke partijen zijn vastgelopen in het ene 
of het andere blok. 

2 Er zijn ook mensen in Nederland, die zich niet willen neer
leggen bij de feitelijke toestand die met zich mee brengt 
een inschakeling bij het West-blok. 
Zij willen zich aan de consequenties van deze inschakeling 
niet willoos uitleveren. 
Zij willen zich ook niet laten inschakelen in het Oost-blok, 
niet uit overwegingen van behoudzucht, maar om redenen 
van principiële aard. 
Zij wensen naar beide zijden volledig hun onafhankelijk
heid te bewaren en werpen elke verdenking, dat dit niet 
het geval zou zijn, ver van zich. 
Zij wijzen daarom zowel het door Amerika beheerste 
Atlantische Pact als de door Rusland beheerste Kominform 
af, ongeacht het karakterverschil tussen beide organisaties, 
en zien de "Derde Weg" als de weg, die uit het dood
lopende slop van deze tweeledige afhankelijkheid náár 
de vrede leidt. 
Uit dit standpunt vloeit voort, dat zij daarbij de Verenigde 
Naties in hun oorspronkelijke opzet wensen hersteld te 
zien, als voorwaarde voor verdere organisatorische ombouw 
en de amerikanisering van deze organisatie verwerpen. 

3 Nu Nederland door een eenzijdige voorlichting in pers, 
film en radio hoe �anger hoe meer door de algemene 
angst en nervositeit wórdt aangetast; nu zeer vele Neder
landers door Russenhaat zijn bevangen; 
nu men in een moe fatalisme zich nauwelijks meer verzet 



tegen de gevolgen van een oorlogsvoorbereiding en even- " 
tueel van een oorlogvoerinç:r; 
nu is het nodig, dat zij, die zich niet kritiekloos willen 

· neerleggen bij de omstandigheden, die zich ook niet 
kritiekloos willen laten activeren voor de uitvoering van 
Amerika's eisen, samen zich beraden op de vraag:
Wat kunnen wij doen om het Nederlandse volk tot een 
zakelijker en zuiverder inzicht te doen komen en mede
daardoor tot een andere, een sterkere weerbaarheid?

4 De beweging "De Derde Weg" wil allen bijeenbrengen, 
die hel vonnis van twee-deling, dat bezig is zich aan de 
wereld te voltrekken, niet willen aanvaarden op grond 
van hun stellige overtuiging, dat deze tweedeling niets 
anders dan een derde wereldoorlog ten gevolge kan. hebben; 
het feit, dat zij bewezen achten, dat een oorlog geen 
problemen oplost, doch ze slechts verplaatst; 
de overtuiging, dat deze oorlog kan en moel voorkomen 
worden; 
de overtuiging, dat de mens, als hij waarlijk mens wil 
zijn, de plicht heeft de onderhavige problemen onbevan
gen, zonder vooringenomenheid, tegemoet te treden. 
Slechts onderling beraad van velen, niet belemmerd door 
gevestigde belangen van materiële of ideologische aard. 
en gestuwd door de wil tot vernieuwing, kan een uitweg 
uit de impasse bieden en de- weg naar een blijvende 
vrede banen. 

5 Als mogelijkheden om het Nederlandse volk te doordrin
gen van de noodzakelijkheid van "De Derde Weg" 
noemen wij: 

a) Heldere en zakelijke voorlichting over de wereldsituatie.
Er moet tegengif geboden worden tegen de algemeen
gepropageerde visie.
Zakelijke en zuivere voorlichting moet gegeven worden
in de eerste plaats over kwesties van wereldpolitieke be- •
tekenis {!ls de Duitse herbewapening, het nieuwe China,
het spel met Franco-Spanje, de Koreaanse kwestie.

b) Geregeld zal er de nadruk op moeten worden gelegd,
dat in de huidige situatie met de strijd voor de vrede
nauw verbonden is de strijd voor een diepgaande struc
tuurverandering der maatschappij. Wij achten ons niet
gebonden aan het traditionele respect voor de bestaande
maatschappelijke toestanden en verhoudingen en voor
de ideologieën, waarin zij hun rechtvaardiging vinden.
Deze strijd, in daad en woord, is het beste antwoord,
dat wij kunnen geven op de sympathie van een deel van 
het volk voor het politiek systeem van Sowjet-Rusland.
Ook is het nodig dit accent te leggen ten opzichte van
allen, die de vragen van Brood en Gerechtigheid menen

... te moeten achterstellen bij de vraag naar wapens , , ter 
verdediging van de Vrijheid". 

c) Zonder als groep principieel stelling te nemen in de 
kwestie van het "anti-militarisme" (radicaal pacifisme) zijn
wij ervan overtuigd, dat het problematische en demonische
van het huidige totalitaire militaire geweld ons allen blijvend
behoort te verontrusten. Het geweten van het Nederlandse
volk mag niet worden verdoofd door de systematisch
aangewakkerde oorlogspsychose. Het fatalisme moet wor
den doorbroken. Welke consequenties voor het individu
hieruit zullen voortkomen, zal men aan het individuele
geweten moeten overlaten.
Belangrijk is reeds, dat b.v. voor de fasciseringstendentie

• 
van het militarisme wordt gewaarschuwd. Verder stellen
wij nadrukkelijk vast, dat in geen geval in naam van de
Derde Weg-idee militaire machtsvorming mag worden be-
pleit.

d) Het Nederlandse volk zal door ons steeds worden gecon
fronteerd met de constructieve pogingen, die worden
aangewend om enige orde in de internationale chaos te
brengen. Te noemen zijn hier onder andere :
De activiteit van Pandit Nehru en anderen, als bemiddelende
factor in de wereldpolitiek,
het streven van de Quakers, voornamelijk in Amerika en
Engeland, naar verzoening tussen Oost en West,
de werkzaamheid van hen die in de g-eest van de , ,Derde
Weg". naar wereldfederatie streven.
Daarnaast dienen wij ons volk bewust te maken van de
mogelijkheden, die er voor de Grote Twee bestaan om
in samenwerking met de andere grote mogendheden een
bijdrage tot de vrede te leveren.
Door voorlichting via een documentair orgaan, pamfletten,
lezingen en grote bijeenkomsten, door actie in de politieke
partijen, voor zover men daarvan lid is, zullen wij de

• 
stem van de "Derde Weg" in Nederland moeten laten
boren.

6 Nodig is, dat wij zakelijk en snel, ons steeds de situatie 
waarin ons volk verkeert voor ogen houdend, tot het inzicht 
komen, waarin wij het met elkaar eens zijn en welk ge
luid wij, als een gezamenlijk geluid, temidden van ons 
volk kunnen doen horen en waar mogelijk ook buiten de 
grenzen van ons land. Op belangrijke punten zal een 
radicaal en eensgezind geluid mogelijk blijken, dat de ban 
der tweedeling verbreken kan. 
Het is een moeilijke weg, maar het is de enige die nog 
begaanbaar is voor wie de mens-onwaardige horigheid 
aan het noodlot willen doorbreken. 
De Vredesbeweging "De Derde Weg" roept allen op, 
hun inzicht en wil tot dit doel te verenigen. 
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v. Eysinga 

Wassenaar, December 1951 
Adhaesiebetuigingen worden gaarne verwacht bij het secretariaat van de
Vredesbeweging "De Derde Weg", Mejuffrouw A.M. Schiltmeyer, Schouw
weg 18a, Wassenaar. 
Zij, die de Vredesbeweging "De Derde Weg" geldelijk willen steunen, 
kunnen hun bijdragen overschrijven op postgiro no : 334530 Rotterdamsche 
Bank N.V. Wassenaar t.n.v. Mej. A. M. Schiltmeyer voor Vredesbeweging 
,,De Derde Weg". � .. � Wie dit stuk een bredere bekendheiq,��·geven en het verspreiden. kan 
de verlangde exemplaren bestellen bij h'et�-secretariaat á f 1.- per 20 ex. 
Helpt mee dit stuk onder het Nederl�d�e v�� brengen. 



Vredesbeweging 11De Derde Weg" ,Secretariaat:Schouwweg 18a Wassenaar Tel. :K 1751-3866 
Postrekening No. 334530 Rotterdarnsche Bank N.V. Wassenaar, 

t.n.v.Mej.A.M.Schiltmeyer voor vredesbeweging "De Derde Weg".
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Ondergetekende 

'x) wenst adhaesie te betuigen met het streven van de vredesbeweging "De Derde Weg"; 

x) wenst zijn;haar medewerking te verlenen;

• x) zal een bijdrage storten van f---·-··-

x) wenst .exemplaren van het MANIFEST toegezonden te krijgen.

Naam:.

Adres: ··--·····---·------

Woonplaats: --·-----·--------·-------·-·-······- Telefoon: ____ _

Functie: Handtekening:

x) Doorstrepen wat niet verlangd wordt.
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vloede, te Uwer informatie fotocopie te doen toekomen 
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'\ .... ..:-r..._� Op de laatst gehouden b1Jeenkomst van de plaatselijke weri<�oep op •;:oens-

,/ � dag 12 Maart 1952, werd besloten tot de uitgave van een )iaandberict't, wa.a.I'-

\,r. .,/
van· de bedoeling voorlopig zal zijn: 

• 
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bekendmaking van voordrachten, bijeenkomsten, var. de samenstelling en c}:ricc
ting van werkgroepen, verdere zakelijke mededelingen. 

De eerste poging tot het scheppe·n van een bir.àend el0r.ient tussen '.le 
sympathiserenden zal in een reeds lang gevoelde behoef1.e voorzien, ;)nze fi
nanci\He draagkracht is nog n.i.et toerrcikend vor:- : r .e1"' ini-1-iatie·· ,n. 

WAT TOT NU TOE GEDA.AN IS. 

1. Het samenstellen van een kaartje met de doelstellingen van de DERDE �iEiJ
2) Het uitschrijven van biJeenkomsten en vergaderingen, i:i:eeds werden de vol

gende bteenkomsten gehouden

SPREKER 

.f) 1 Dr • .Meertens 
( Oorspronkelijk 

.J 1 Y I Prof. Oldewel t 
Jl/ f Dr. W. 1 t Hart

ONDERWE:-.J:" 

Oorlo&--Vrede-uerde �·;eg 
initiatief hiertoe genorner: 
Werkelijke ·fredesgezindheid 
Vredesmythe als gevaar 
voor de Vrede 

1- ,:;- an. 11 � 
iocr de �aagse ·:1am Jrcep) 

2î Fetr. 14J 

7 :.:rt. 7C à SJ 

3) Opgericht werden de volgende ·,;cr2<groepen:
a) de werkgroep die het dagelijkse werk verricht.
b) de werkgroe:P die activi tei i;smcgelijkheden zoekt en 1nèerzoekt.
c) de werkgroep die Zi8h bezir:;houdt met de bestucierir:5 ·:an ;e begrip:i;:en

recht--macht-gev:e::.1- :.e"t betrekking tot oorlog en vrcd.u. 
(van belang voor !:".et ,.-,erken er.der ar,dere bevol,<.:.r.gsgroepen)

d) de werkgroep die persr;erichter. analyseert en zo mogel:jk nocr verge
lijkende bestudering �rva!'1 tot een juiste waardabepéi..:.ing komt.

In wording zijn de volp-ende :,erkgroepen : 

e) de werkgroep die· de mogeLjk..r1eden tracht te vinden hoe de jongeren ir:
de ter de deg te betrekken.

f) de werkgroep 11 Contact Bi;.iter,land 11 • 

g) de werké;roep dio praci;iscr.e en theoretiscr.e r.icgelijkheden voer een
nieuwe politiek nagaat.

4) Aldus hebben \',iJ net elkaar een perspectief geop�nd voor ::et werk van d.e
Derde Weg. Er is een synthese gevonden in het volgende schema·
a) elke 14 dagen een lezing door aen deskundig spretCar voor adnaercntan

en eventuele introdurées, ter belichting van een bepaald. aspe�'t van
de Derde Weg.

b) elke 14 dagen een discussie-avond, in hGt biJZondê.r óók vcor n:.auwe be
langstellenden, m'3t Je beó.oeli'.1g orr. principiële ;.:.nten ir. §;·ro.e;:s,eJ'.\
èand ''uit te 1,,r,;.ten".

c) elke maand ean alge�en0 naa�se :onf�re�ti�, op �aterdag:::_diag en
-avond, ·relkens woràt een c,:,lang:rij,c onderweri: als nco:c"ci.;unt :J:ç de
agenó.� gezet, welk ond.er-::er1 i0cr :le b,nre.!'=enJa werkgrce;,. ".:'..a i::ar
toe eer . .:;;:;.e!�:.,r he.aft a,nge'1octt 1 woi's:i:. ing.:.leid, Cr, elke cor.::er,mtie
brengen be1 aalcie weri-'_g:;oe:i;:on resul tate,, van ht.r. ,.verk naar vcre!:,

WAT ER KOMEN Gi.-.. lS: : 

AMSTERDD� 15/16 :faart COKFEREF:'IE in het :ilinerve.-Paviljoen. 
22/23 .1,Iaart CONFERENTIE in Krasnarolsky. 
Alleen -toegankelijk voor hen die -:i:m toegangskaarT or:t·vi!'lgen. 
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DEN HAAG: 26 Maart: ).nna Paulownastraat 113, des avonds 8 uur. 
1. Indrukken van de Conferentie Ïie .Amsterdam.
2. Bespreking richtlijnen werk in Den Haag.

3 April: Anna Paulownastraat 113, des avonds 8 uur. 
Algemene discussie: De jongeren en de Derde Weg. 

19 �pril: EERSTE ttAAGSE CONFERENTIE.

Hoofdonderwerp: de jongeren en de Derde Weg. 
23 · April: De L'uÎtsë Herbewapening. 

,,,- 1 Eên der inleiders is Ds. Nijenhuis. Ruime gelegenheid 
tot discussie. 

Voorlopig zullen·alle bijeenkomsten, indien niet anders vermeld, op de 
"zolder", Anna PàUlownastraat 113, pl�ats vinden. 

Maar, daar zijn stoelen voor nodig! Voor de a,ond van Prof. Oldewelt moes
ten niet minder· dan 70 stoelen geleend worden. Dat is natuurlijk niet ieè•"' re 
keer mogelijk, dus zouden wij gaarne o_p TJ allen een be.roep willen doen, eens 
�ond te zien of U thuis niet één of meer bruikbare stoelen heeft staan, die 
U zoudt kunnen missen. 

Vlil t U dit dan berichten aan ons? Talefoon 11. 25. 04. 
:Bij voorbaat da.nk. 

J � I An v. d, Noordaa-v, ri. Meer
A.Yma Paulo\'mastraat 113 tel. 11. 25. 04 
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NEDERLAND 

11 De Derde ,1eg" 

15 Maart 1952 

. . . . .. .. . . . .  

28 Maart 1952. 
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:.:�:ellicht ten overvloede doe ik U hiernevens een 
exs.�nlaar toekomen betreffende een conferentie te 
A!ViS!.ERDA.M van bovengenoemde beweging • . . . 

. .. . . . 
·:·.... . . . . 

. . ... 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse V�iligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 
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�ésumé inle�ding 

Conferentie Amsterdam 1952 

Za ter,dagmidda&,: on avondv():rgader,ing 
15-3- 1 52

"De Derde Weg - in ons en in de wereld11 

door Mr R. Giltay 

Met het oog op de ko�ende discussie, vestigt spr. allereerst 
de aandacht op de psychologische factoren, die aan het totstandkomen 
van een werkelijk vruchtbare discussie in de weg staa , In plaats van 
mèt elkaar sprekend waarheidzoeken, is discussie mees al een poging 
om, elkaar t,e_gen-sprekend, zelf gelijk te krijgen. Do ma tisme, hetzij 
openlijk-beleden, hetzij onder een schijnbare openhei en onbevoor
oordeeldheid verborgen, is een onzermeest typische ei enschappen. 
Echter is een zodanige geestelijke aderverkalking, ge_ukkig, niet 
per se ongeneseli:j�:· Geestelijke verstarring kan worden opgeheven, 
wanneer een nieuw:g�estel ijk élan ons doorvaart. Mis�chien zal de 

· D�rde Weg-idee hi:Q�i;oe de stoot kunnen geven.

Moe en moedil=@:os waren wij geworden en beangst voor het omslaan
van de koude in ��.�arme oorlog. Onze vitale bestaansangst dreef ons
bijeen en deed onz.�. primi tiEJfste agressief-·defensieve kudde-instincten
ontwaken, Wij, dEJ;"Myrije 11 westerse volken lieten ons, voor het groot
ste deel, inscha1z�.l.'3n in het Ame::dkaans-Atlantische Westblok, tégen
het Oostblok.

Zal de gruwel der verwoesting wederom, en gruwelijker dan ooit,
over de wereld komen? Als ze komt, zal dat geen metaphysische fatali
teit, maar ons eigen, krank-zinnig mensenwerk zijn. Er is echter een
Derde Weg:,de Weg van de Rede. Maar hij is moeilijk te vinden en nog
moeilijker te gaan. Omdat wij nog maar in zeer geringe mate redelijke
wezens zijn. Onze gedragingen worden nog altijd overwegend bepaald
ni�t door waarachtige redelijkheid, maar door het onderbewuste
i_nstinctieve spel onzer begeerten en an�ten,

Hierop ontwikkelt spr. een beschouwing over de vraag, wat "rede
lijkh3i.d" is, alsmede over het wezen en de functie van datgene, wat
wij ons "geweten" plegen te noemen, maar wat in 'hoofdzaak nog slechts
een op angst berustend dressuur- en zelfdressuur-product is. Dit wordt
geïllusitt'/,eer� met het voorbeeld van het omslaan van het "vredes" -
in het 11 oorlogs 11 - 11 geweten 11 , 

Onze Derde Weg is thans, overwegend nog maar Droom-Visie en inner
lijke gezindheid. Maar daarom is die Droom niet noodzakelijk "niets 
dan'' een ijdel hersenspinsel, een ènmogelijke wensfantasie! Onze Droom 
is in wezen ver-beelding, v66r-beelding van datgene, waarop onze 
diepste menselijke natuur is aangelegd: de votming ener vrije, vreed
zame, rechtvaardige alrmenselijke Samcn-leving. 

Wij zien onze Derde Weg nog niet scherp v66r ons, in de �ereld, 
en dat spreekt vanzelf • .l'L�n.:LJ:..ie_Weg �a� _ _µ1.L_Q_ns moe ten groeJ.�!L..il1J� 
��j.�i t.... . .Q..'.Q.ê...111?-LL�Jl. uit ons ..Y_ersta,n.st.

!
_ Wij kunnen hem niet t ènkel

verstandelijk, maken, construeren, 
- Wij beschikken -
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Wij beschikken ook niet over gewelddadige materiHle springstoffen, 
waarmee wij de 11 rots van waanzin en van zonde 11 (Henr.Roland Holst) 
zouden kunnen splijten. 

Onze wapenen zullen slechts geestelijke, geweldloze wapenen 
kunnen zijn. Onze activiteit zal alleen dan werkelijk heilzaam zijn, 
wanneer zij voortspruit uit en steeds rusten blijft in onze diepste 
menselijkheid; wanneer wij ee11:r-voor-al de poging opgeven om heilige 
doeleinden te bereiken 0not de allor-ènheiligstc, meest-onmenselijke. 
middolenf, wanneer àlle bijgeloof in de macht van het geweld van ons 
afvalt, "en wij eindelijk de moed vinden om "ernst to maken met de 
macht, die boven alle macht is: Monsolijkheid 11

• (Albert Schweitzer). 

IPolitiçkc�laatsbe:2_ali1.!.fLVan de Der�os, door Dr J. Suys • 

I. Wenselijkheid dat de verschillende opvattingen omtrent het
politiek k&::r�!der van de Derd·e Weg tot volledige uitspraak komen,
opdat door &��achtenwisseling de noodzakelijke overeenstemming
warde voorb·eteid •

. . . 

II. Waarom de n·4�În "Derde Weg 11 is gekozen. De Derde 1:Teg is in de
eerste plaa=t·s: de uitweg uit een fatale situatie, waarvoor door
ons baan mo.�:i· worden gebroken.

1 III. Een echte irenesbeweging, zoals de Derde Weg wil zijn, moet 
gekenmerkt ;�rden door: 

D 33 

1. Onafhankelijkheid ten opzichte van de tegenover elkaar 
staande machtsblokken; 

2, Verwerping van oorlogsmiddelen om het vredes-doel te bereiken; 
3. Het aan de hedendaagse werkelijkheid aangepaste vredesbegrip

van de politieke vrede, die in staat is zowel de staten- als
de partijen-tegenstellingen te overkoepelen;

4. Het openlijk beleden inzicht, dat zowel de oorlog als de
sociale ongelijkheid, opgevat als ongelijkheid in individuele
ontwikkelings-mogelijkheden, buiten het fascisme geen zede-
lijk prestige meer heeft.

IV.De Derde Weg is ongetwijfeld een politieke beweging, omdat hij
zich ten doel stelt de voor de vrede gevaarlijkste machts- en
ideologische tegenstellingen teboven te komen. Evenzeer staat
buiten twijfel dat hij door zijn principi�le grondslag (III) een
breuk met de traditionele politiek betekent en daarom een nieuwe
politiek is die in een ander vlak ligt.

V. Deze nieuwe politiek zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van
de bestaande politieke organen om hen �m te vormen tot vredes
organen, Ten opzichte van <le niet-fascistische politieke partijen
- d.i. in Nederland van alle thans in het parlement vertegen
woordigde partijen - betekent dit onzerzijds zowel afwijzing van
elke discriminatie, als ook afwijzing van een opvatting van
partij-trouw die hun noodzakelijke omvorming tot vredes-organen
zou belemmeren. 

-
- VI. Het begrip -



' . 

• 

• · 

.. 3 •. 

VI. Het begrip 11 Socialisme 11 is 1 ook uit vredes-oogpunt, onbruikbaar
geworden als politiek criterium. Openlijk moet worden uitgesproken,
dat in de Derde Weg socialisten en niet-socialisten volkomen gelijk
berechtigd naast elkaar staan. De onverenigbaarheid van een echte
vredesbeweging met sociale behoudzucht is in III, 4, duidelijk
genoeg aangegeven.

VII. Het is zowel practisch als theoretisch van belang, na te gaan
welke consequentie het voorgaande heeft voor onze houding bij de
a.s. verkiezingen.

1 

� 

A2�nd�H ::ich tend-ve rgadering 16-3- 1 52

Het V��_§agstuk en de laagontwikkelde geb��' door 
Prof.Dr W.F. Wertheim. 

. . .  

De zogenaä,möe laagontwikkelde gebieden onderscheiden zich van 
onze westerse ��!eld door een geringe productie per man. Deze ge
bieden zijn ove:M1ee-end agrarisch; de industrie is er weinig ont
wikkeld, de laÏJ:d,Îouw wordt er traditioneel beoefend, zonder moderne 
hulpmiddelen. ::•: 

. 

Deze maat���appijvorm brengt een zeer laag levenspeil met 
zich mee, dat iejaard gaat met ondervoeding en een torte gemiddelde 
levensduur. 

••• 

Met name de Aziatische"volkeren worden echter steeds sterker 
beroerd door een verlangen naar verbetering van hun levensomstandig
heden. 

Het economisch achterblijven van de laagontwikkelde gebieden is 
voor een deel toe te schrijven aan de politiek der westerse landen 
om de industrialisatie van de niet-westerse wereld tegen te houde�. 
In de laatste tientallen jaren waren deze gebieden voor het Westen 
vooral belangrijk als vindplaatsen van met betrekkelijk weinig 
kosten te winnen strategische grondstoffen. Ziedaar een belangrijk 
aspect van het verband tussen het vredesvraagstuk en de laagont
wikkelde gebiden. 

Alle hulp aan laagontwikkelde gebieden zal vruchteloos blijven, 
wanneer. deze hulp niet in de eerste plaats een bevordering van de 
industrialisatie ten doel heeft. Zolang deze 11 hulp 11 in hoofdzaak 
gericht zal blijven op het winnen van strategische g�ondstoffen ten 
behoeve van de westerse wereld, zal zij het omgekeerde bereiken van 
wat men beoogt. Werkelijke hulp kan niet samengaan met de allesover
heersende bewapeningsprogramma's. Evenmin kan zij samengaan met e�n 
splitsing van de wereld in twee onverzoenlijke blokken, of met een 
politiek die wezenlijke maatscnappolijke veranderingen in de niet
wes�erse wereld wil tegenhouden. 

Slechts een he�stel van de Verenigde Naties in een vorm, die 
beantwootdt aan de oorspronkelijke bsdoelingen, kan het hulpprogram 
tot een weldaad voor do hongerende mensheid maken. 

- In de -
D 34 
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In de tot een min of moer zelfstandig politiek loven gekomen 
laag-ontwikkelde gebieden, met name in de Aziatische landen, is men 
zich in het algemeen bewust van do noodzaak om de vrede te handhaven
als voorwaarde voor economische opbouw. Daarom zijn de Aziatische 
landen, onafhankelijk van de overheersende ideologie t in het algemeen 
geneigd een bemiddelende rol te spelen in het grote wereldconflict. De
pasverworven staatkundige vrijheid maakt de Aziatische regeringen 
bijzonder gevoelig voor elke zweem van westerse overheersing. 

, Daarom is do i, derde wogn, die in onze samenleving sommigen e en 
Lwensdroom lijkt, in de Aziatische wereld een levende realiteit. 

Zondagmidda...ft-ver,g,adering 

.[QJ!) NU VERDER_ 
1 (··:êialoog door Dr P.J. Meertens
. . 

. . .  

. . . 

en Ir P.J.Wemelsfelder 

1. De Derde Weg mi�� b c w c  g i n g  zijn. Geen vereniging.
W:i,e adhaesio b�t.-�igt behoort tot Do Dorde tfog • 

. . . 

2. Werkzaamheden "10:r.den gegroepeerd in werkgroepen on wel: 
1. Plaat soli jlq�::wcrkgr.9..2..P..sul voor groepsgewijs vo orbereidon van 

werkzaamhcd�nj studie
t 

propaganda, openbare avonden, documenta
tie, culturd�l werk, voorlichting; 

2. Flaatselijke h.9ofdgrocpen voor de plaatselijko contacten tussen
de werkgroepen, organisatie van lezingen, algemene discussie
avonden, plaatselijk secretariaat en financiering; 

3. Landelijke kerngroepen voor de behandeling van hoofdvraagstukken,
uitwerken of toetsen van principi5le publicaties, voorbereiden 
van conferenties, overwegen van stappen bij d o  regering, belang
rijke propagandistische maatregelen, belangrijke contacten met 
buitenland; 

4. 1.�..!!llii.ike Hoofdgroep voor de leiding van do beweging in zijn 
geheel-. 

3. Idzako hot formeren van plaatselijk werk: 
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a. Te beginnen met kleine groep mot mensen uit zoveel mog�lijk ver
scbeiden kringen en beginselen. Accentverschillen moeten worden 
doorgepraat tot een tenvollo bevredigende synthese is gevond�n. 

b. Algemen� discussieavonden met adhaoronten, Van daaruit blijk�n 
mogelijkheden voor en behoeften aan werkgroepen. Veelvuldig 
contact! 

c. Daarna uitnodigen van sprekers. Aanvankelijk alleen voor 
adhaerenten. La!or ook voor publiek toegankelijke bijeenkomsten. 

d. De Landelijke Hoofdgroep er de kerngroep�n dienen bij voortduring
initiatievon te nemeh en suggesties to doen waarbij de plaatse-
lijke werkgiocpon ingeschakeld kunnen of moeten worden. 

- 4. Van levensbelang -
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4. Van levcnspelang voor de Beweging: sterke teamgeest en zelftucht
in do workgroGpcn.

5. Het geestelijk klimaat van de Beweging on de samenwerking in do
groepen wordc bopuald door:

1. 

·2.

3. 

4. 

5. 

6 .• 

7. 

8. 
9. 

10. 

' 

Dat vrede niet slechts einddoel, doch ook uitgangspunt en 
middel moot zijn. 
Dat kritische bezonnenheid hot dient to winnen van emotioneel 
élan en affecten. 
Afwijzing van gewold om beslissingen te forceren. 
Het toepassen van do uitpraatregol. 
Het altijd zoeken naar con symthose op hoger niveau. 
Het zoeken van ze breed mogelijke samenwerking. 
Volslagen toler.antio jegens allo worcldbcschouwolijkheid. 
Realiseren van de federatieve samenwerking. 
Hot opbren.€.o:n van "bereidheid tot do andor 1 '. 

Het stello).:�an do ad�quato daad.
. . .  
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