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Onder verwijzing naar het gestelde in dezer-
zijds maandoverzicht no.2/1951, "blz. 2-5, heb ik de
eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.

Op l? Maart j.l. werd te Amsterdam een verga
dering gehouden van de Nederlandse Vredesraad met een
aantal vertegenwoordigers van plaatselijke vredes-
comité's,

De "bijeenkomst was belegd teneinde het plan-
de-campagne te bespreken voor de nieuwe petitionne-
mentsactie, welke ten doel heeft het in conferentie
bijeenkomen van de Grote Vijf te bevorderen.
Zoals bekend, werd tot het voeren van deze actie be-
sloten tijdens de in Februari j.l. te Berlijn gehouder
zitting van de Wereldvredesraad.

Overeengekomen werd, dat tot 28 April a.s.
uitsluitend gewerkt zal worden aan de voorbereiding
van de handtekeningencampagne door het houden van
lezingen, het verspreiden van bulletins e.d.
Eerst op déze datum zal een begin gemaakt worden met
het verzamelen van handtekeningen.

Er werd een werkcomité gevormd, waarin o.a.
zitting hebben Marcus BAKKER, Jan HOESMEIER, Siem
SCHOEN, M.E.LIPS-ODINOT en Wessel HARTOG.

In de verschillende redevoeringen viel te
beluisteren, dat van communistische zijde ontevreden-
heid was betuigd over de te geringe prestatie van de
Nederlandse Vrédesraad.

Namens

Aan Zijne Excellentie
de Minister President.

Aan Zijne Excellentie
de Vice Minister President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken,
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Namens het landelijk Comité van de E.V.C,
v/erd toegezegd dat deze organisatie alles in hetiserk
zal stellen om de vredesbeweging te steunen bij de
nieuwe actie.
Nadrukkelijk werd de verzekering gegeven dat elke
E.V.C.-functionaris, hoe belangrijk diens functie ook
mocht zijn, door de E.V.C, volledig vrijgemaakt zou
worden, wanneer de Vredesraad de inschakeling van
betrokkene in het Vredeswerk wenselijk zou oordelen.

De agitatie tegen de Duitse herbewapening
zal, ook na het afbreken van de in verband daarmede
lopende petitionnementsactie, voortgang vinden.
Voor de aan Duitsland grenzende landen blijft, vol-
gens besluit van de Wereldvredesraad, de kwestie van
de Duitse herwapening het tweede belangrijke punt op
het programma.

In verband hiermede zal omstreeks Pinkste-
ren te Amsterdam, Brussel of Parijs een "Internatio-
nale conferentie tot vreedzame oplossing van het
Duitse probleem" worden belegd door de "Entente
Franco-Belge contre Ie rlarmement de l'Allemagne".
(In het Belgische communistische dagblad "De Rode
Vaan", dd. 1-3-51 werden Brussel en Parijs als plaat-
sen van samenkomst genoemd).
In laatstgenoemde organisatie, welke in December 1950
te Brussel werd opgericht, hebben verschillende promi
nente figuren uit de Wereldvredesraad zitting.

Voor zover bekend heeft de Entente tot nu
toe twee internationale conferenties gehouden waarbij
ook Nederlanders aanwezig waren.
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