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Ten vervolge op mijn schrijven dd. 31 december 1959 no. 520.̂ 72

en dd. 31 december 1960 no. 576.883 betreffende het in hoofde genoemde

onderwerp doe ik U hierbij toekomen een aantal wijzigingen en aanvul-

lingen van het daarin behandelde.

Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA)

Mej. C.W. Molenaar is uit het bestuur getreden en vervangen door

Rudolf (Rudi) Wolf.

De activiteit bleef ook dit jaar gering; het ledental nam echter

toe tot 268 (20k in 1959).

"De Derde Weg"

In het Hoofdbestuur is C. Houwaard als penningmeestsr vervangen

door D.J. Hoekstra-de Jong (Groningen), terwijl J.J. Wentink geen lid

meer van het H.B. is.

Ook na de reorganisatie blijft de indruk bestaan dat "de Derde

Weg" zichzelf min of meer heeft overleefd. De activiteiten waaraan me-

dewerking wordt verleend, gaan meestal uit van andere, geli.jkgerichte

groeperingen en ook zeer vaak van de PSP van welke partij vele voor-

aanstaande "Derde lVeg"-leden tevens lid zijn. Het zou dan ook geen ver-

wondering behoeven te wekken als het inzicht, dat "de Derde V/eg" als

zelfstandige organisatie eigenlijk geen zin meer heeft, in de toekomst

zou leiden tot opheffing daarvan.

"Kerk en Vrede"

In het bestuur hadden dit jaar de volgende mutaties plaats:

Ds. J.J. Buskes is afgetreden, zowel als lid van het H.B. als van de

redactie van "Militia Christi". Hij werd tot erelid benoemd. Tevens

trad uit het H.B. mevr. Cohen Stuart-Franken. Aan het bestuur werd toe—

gevoegd Floris Kylstra te Naarden, als vertegenwoordiger van de dit jaar

opgerichte jongerenwerkgroep in Kerk en Vrede.

De redactie van "Militia Christi" bestaat thans uit prof. J. de

Graaf, ds. Kr. Strijd en J.J. Wentink.
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De secretaris ds. F.v.d. Wissel is verhuisd naar Dieren.

Vrijdenkersvereniging "De Vrije Gedachte".

In het hoofdbestuur treedt F.J. van Zeijtveld (Amsterdam) sinds

midden I960 op als 1ste secretaris.

Socialistische Jougd van Nederland (SJ)

Deze vereniging hield in September haar eerste congres. Men be-

sloot zich in het komende je_ar intensief bezig te houden met de propagan-

da tegen atoomwapens, zoveel mogelijk in samenwerking met andere orga-

nisaties. Tevens werd op dit congres een resolutie aangenomen waarin de

socialistische jeugd het Nederlandse volk oproept om de huis aan huis

verspreide wenken van de B.B. als ongewenst drukwerk terug te zenden

(weIk idee later door verschillende pacifistische organisaties werd over-

genomen). De samenwerking met andere organisaties op het gebied van

anti-atoomwapen-propaganda lijkt reeds tot stand gekomen in het onlangs

opgerichte comite "Actie Jeugd voor de Vrede" (de jeugdafdeling van het

Comite 1961 voor de Vrede). Het bestuur van dit jeugdcomite wordt voor

het grootste gedeelte gevormd door "Socialistische Jeugd"- en "Politeia"-

leden. De opzet van "Actie Jeugd voor de Vrede" laat weliswaar ruimte

voor medewerking van rechtser en linkser georienteerden dan de in

"Socialistische Jeugd" georganiseerde jeugd; toch echter doet de oprich-

ting van dit actie^comite vervachten dat "Socialistische Jeugd" weinig

of geen zelfstandige activiteit meer zal ontplooien. Immers in eigen

kring kwam reeds naar voren dat acties tegen atoombewapening en voor

solidariteit met de strijdende koloniale volkeren, de jeugd meer aan-

spreken dan theoretische discussies over het socialisrae.
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