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0-P,N.-mantelorganisatiès

Bij deze heb ik de eer Uwer Excellentie
betreffende de activiteit der communistische mantel-
organisaties in Nederland het volgende te berichten.

Bij de voorbereidingen voor de deelname van een
Nederlandse delegatie aan de van 3 tot 10 April a.s. te
Moskou te houden internationale economische conferentie
werden, althans iö het verleden, moeilijkheden onder-
vonden door gebrelf aan middelen.
Het Nederlandse voorbereidingsöomité, waarvan Jaĉ uea
Henri COHEN SfÏÏASÏ, göb. 9-1-1883 te Semarang, wonende
"i'« Naarden, al» secretaris optreedt, KOU voor een belang-
rijk deel hebben, gesteund op financiële hulp van de
Nederlandse Tredesraad.
Tan de Nederlandse deelnemers, Vijftien in getal, werden
tot nu toe acht personen met name bekend. Deze behoren
tot de handelskringen.
l» dit verband veroorloof ik mij U te verwijzen naar
een uitvoerig rapport terzake, dat U binnenkort zal wor-
den toegezonden.

De Vereniging «Nederland-Polen" ontvangt financiële
steun van de Poolse legatie in de vorm van papier voor
het verenigingsorgaan "Nederland-Polen". Toorts draagt
deze legatie de kosten van de tentoonstellingen der ver-
eniging.
In December 1951» ao werd vernomen, besloot de Poolse
gezant hier te lande de steunverlening aan het blad te
beperken* Dientengevolge zou het moeilijk aijn het ver-
enigingsorgaaa in. zijn huidige vorm te handhaven.

Tijdene een onlangs te Amsterdam gehouden tentoon-
stelling over het hoger onderwijs in Polen, werd een
circulaire verspreid» welke kennelijk uitsluitend voor
zakenlieden was bestemde

In deze circulaire

Aan £;Ei de Yioe Minister-President,
Minister zonder portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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in afgchrift aant
Z.Ü» de Minister-President,
Plein 1813 no.4*
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In deae circulaire werd gewezen op de mogelijkheid oa
via het verenigingsblad nieuwe relaties in Polen te
verkrijgen of Toestaande te verstevigen. Het bestuur der
vereniging gaf uitdrukking aan aijn vertrouwen, dat aij,
die bij het handelsverkeer tussen de beide landen betrok-
ken zijn, de waarde van het werk der vereniging duide-
lijk begrijpen en vestigde in dit verband de aandacht op
bepaalde artikelen in de verenlgings-statuten, waarin
twee categorieën van donateur» worden onderscheiden,
r esp. voor bijdragen van f.50»-* en f.100.- per maand.

Op een openbare vergadering van de Tredesbeweging
te Amersfoort verklaarde de bekende .Jte W.SJJyan DAXSH,
dat er plannen bestaan om in het raam van de Wereldvredes*
raad te komen tot oprichting van een evangelische werk-
gemeenschap voor de vrede,
Tan DAItSN is van mening, dat hij na de vorming van een
dergelijke groep meer succes aal hebben bij zijn colle-
ga's. De naam van deze Protestants-Christelijke werkgroep
«al aijn "Evangelie en Vrede".
Het werkcomité van de Kaderlandse Vredesraad heeft zich
met de plannen accoord verklaard.

Mr. H'. W » elderhof


