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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende
te berichten.

Op % Mei j.l. werden te Bazel voorbereidende be-
sprekingen gevoerd betreffende de internationale con-
ferentie ter oplossing van het Puitee vraagstuk te
Parijs, dezerzijds meermalen gemeld. Voor Nederland
werd daaraan deelgenomen door H. LAf ASTER-van HALL,
secretaresse van het Nederlandse initiatief^comité.
Blijkens een in het blad "Vrede" van 23 Mei j.l, ge-
publiceerd interview is de conferentie vooral bedoeld
om de "Amerikaanse pogingen om West-Sulteland te be-
wapenen en in het Atlantisch Pact te loodsen" te be-
strijden. "Men is het er over eens", aldus h«t ver-
slag, "dat de vereniging van Duitsland een noodzake-
lijke voorwaarde tot het behoud van de vrede is.Van
4e zijde der Duitse initiatief-nemera werd dit steeds
weer onderstreept. Zij wensen geen General Vertrag.
En ..... zij zijn er fcieh van bewust, dat er zeer snel
gehandeld zal moeten worden om een catastrophe te
voorkomen?In de oproep van het internationale Initiatief
Comité wordt de herbewapening van West-Duitsland oor-
zaak genoemd van het opleven van het Duitse militaris-
me, het verscherpen van de spanning tussen de landen en
grotere inspanningen voor de bewapeningswedloop*
Het lag tevens in de bedoeling,dat Lataster-van Hall
te Bazel - In haar kwaliteit van lid der Culturele
Commissie van d& Nederlandse Vredesraad - in overleg
met de Fransman BHUQÜIEH de mogelijkheden zou bezien
tot aamenstelling van een delegatie van Franse en
Nederlandse kunstenaars voor vacantie-uitwlseeling
met kunstenaars van andere landen. Bij deze regeling
zou de bepaling worden opgenomen, dat slechts de
reis naar de Franse hoofdstad voor rekening van de
deelnemende Rederlandse kunstenaars ?,al komen. Voor
het overige zouden zIJ de gasten sijn van het Franse
comité van uitwisseling.
In het kader van de vacantie-ultwlsseling - waarvoor,
zoals reeds eerder werd gemeld, door de ̂ ereldvredes-
raad een Internationale Commissie voor Culturele uit-
wisseling werd opgericht .zetelende in het communistische
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centrum Praag - werd tevens bekend, dat binnenkort een
Bestal Nederlandse kunstenaars door <3.e Hongaarse rege-
ring zal worden uitgenodigd, een maand In dat land door
te brengen. De bekende communist Marcus BAKKÊH hoopt,
door bemiddeling van vooraanstaande Nederlandse Intellec.
tuelen, te kunnen bereiken, dat de iJederlandse regering
harerzijds visa zal verlenen aen zes Hongaren.Hlj twij-
felde er echter aan of dit zou gelukken.

Vernomen werd, dat de fl.P. N. overweegt om Ds if. s.
B. van DALEN' binnenkort te benoemen tot hoofdredacteur
van een door de communisten gefinancierd blad, dat er
op gerioht zal zijn» de Christelijk geori'ênteerde be-
Tolklngegroepen te beïnvloeden, öezlen de politieke in-
stelling van Da van Dalen mag worden aangenomen, dat
bedoeld blad geheel gericht aal zijn op üe propaganda
voor de vredesbeweging, waarbij getracht zal worden de
communistische achtergrond daarvan streng verborgen te
houden. Eventuele raakpunten «et de Christelijke ideo-
logie zullen daarentegen waarschijnlijk met nadruk naar
voren worden gebracht.
ïn dit verband moge gewezen worden op de plannen, welke
in Nederlandse "vredet"-kringen bestaan om, onder lei-
ding van Ds van Balen, te komen tot oprichting van een
"Evangelische werkgemeenschap voor de vrede",die ener-
zijds eveneens beïnvloeding van religieuze personen ten
doel heeft, anderzijds zal moeten "bewijzen""*,dat de Vre-
desbeweging onpartijdig is en openstaat ook voor prin-
cipiële tegenstanders van het communisme.

Het A. M,J.v,-hoofdbestuurslid Bugo van LANGE»,
wonende te Haarlem, bezocht in Augustus 1951 het Wereld-
Jeugdfeatinal te Berlijn.Waarschijnlijk reisde hij van
daar rechtstreeks door naar Budapest, waar hij bij het
secretariaat van de Gereld F'eder&tle van Democratische
Jeugd werkzaam was. Op l Mei J.l. bleek, dat hij in
Haarlem was teruggekeerd. Het is echter nog niet bekend
of hij definitief in Nederland zal blijven.

Om de propaganda voor deelname aan het Pinkster-
festival te stimuleren heeft het A.$.J.V.-hoofdbestuur
voor de beste werkers - leden zowel als nlet-leden van
het A.K.J.V. - de volgende prijzen beschikbaar gestelds
20 reizen naar Ooat-Buitsiand van 1-15 Augustus a.s.
(als gasten van de Prele Deutsche Jugend);
10 gratis reizen naar België om daar deel te nemen
aan het JeUgdfeatival voor de Vrede (6 Juli 1952)J
3 ere-*lnslgnes van de W.F.D.ï..



üe conferentie-"Cultuur-bedreigd", welke werd
geschreven door de communistische O.P.S.J. (vide sehrij*
ven 135772,da. 3.5.1952) Ms uitgesteld tot 14- Juni

Het in 1951 op Initiatief van de Ni v.-S,-opgerichte
tlomité Hulp aan de Burgerbevolking van Korea ondervindt
faoellljkheden -bij de verzending naar Korea van -de Inge»
zamelde -goederen-; Van ae diensten van liet Internatio-
nale Bode-Kruip wenst men geen gebruik te-maken onder
het-mötlef i dat deze- instantie geheel onder Amerikaanse
controle staat. Op een verzoek aan de Minlater van Eco-
nomische Zaken om medewerking te verlenen voor het verkrij-
gen van een uitvoervergunning werd afwijkend beschikt.
Blijkbaar huldigt men thans het standpunt, dat verdere
moeite vruchteloos ?,al zijn. De activiteit dient nu ge*
rloht te worden tegen de beweerde bacteriologische oor-
logvoering in Korea. Byaondere aandacht «al. worden be»
ateed aan de propaganda onder de christelijke studenten.
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