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deze Veroorloof ik »ij Uw« üxoellenti*
het volgende ter kennis brengen.

De gebeurtenissen rondom de dezerzijds reeds
eerder gemeld* conferentie van de "Mouvement in-
ternational pour la aolution paoif iqu« du problfeae
allemand* te O de nee (vide o. u. schrijven nr. 143084
4d* 7-7-1952} heeft fei;| ee» aantal vrede B comité»»
hier te lande geen onverdeeld gons tig onthaal ge-
vonden en de Austerdaame V"i"edearaad tot «en Hleu-

/ gen on bestwil" genoopt*
Nadat de "vredesafcrijdera* met veel moeite reisgel-
den voor de gedelegeerden hadden ingezameld en viea
waren verkregen, werd op de vooravond van het ver-
trek telegrafisch vernomen, dat de conferentie niet
doorging. Ben week later bleek (uit per a berichten) ,
dat «ij tooh was gehouden*
Deze berichten en het feit» dat de ingezamelde en
aan de Vredeeraad afgedragen gelden niet waren ge-
restitueerd, veroorzaakten grote verontwaardiging i
Vooral niet-communistiache adhaerenten protesteerden
tegen de - achteraf bekend gemaakte - delegering
van H. LATA3TEH- van HAjjL en de vrouw van frof*
MIIIAEETé Het vredeacomitJ der taziohauffeurs en
dat der haveiiar beider a te Amaterdam dreigden met
zelfstandige aoties zonder overleg met de Nederland-
se V re de eraad. Teneinde de gemoederen te bedaren werd
o. a. in het blad "Vrede" van 25-7-1952, medegedeeld»
dat de officiële conferentie later KOU worden ge-
houden*

Indien da dezerzijds ontvangen berichten juist
zijn zal een Nederlandse delegatie eohter paa op het
derde Wereldvredescongres {i December a*s. te Wenen}
het probleem "DuitBland" opnieuw ter sprake kunnen
brengea.

Be Amsterdamse vredearaad besloot in "intieme
kring*1 alanog restitutie-gelden in te zamelen» indien
voormelde verklaring onverhoopt niet de gewenste
uitwerking mocht hebben*
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De internationale conferentie ter verdediging
van de rechten van de jeugd ssal op 1§ februari 1953
te Wenen worden gehouden, Dit werd besloten op een
bijeenkomst van het internationale iaitiatief'KïoiBi'r
té op 22*7->1952 te Kopenhagen» ïfederland m.*, op de-
ze vergadering vertegenwoordigd door Johannes Ohria-
tiaan Melohior PE1EBRS» geb. 27*3-1920 te Blari-
öttm, wonende te »s-Graveuhage» di« tevens lid is
van het Nederlandse initiatief-oowitó. iïogolijk is
ook de bekende ooaiwints t Cornelis ÖBUGJESdaar
aanwezig geweest* Hij verliei Kederlaad per vlieg-
tiiig op 20 Juli 4»1. en. reiade ia de
Stoakiiols.

Een tweetal dien» tweigeraara, Wil van KEMPEN «u
Siek de PAÜSSi die ree da iang aia politieke blik-
vangera der ooauouniaten dienst doen» zijn onlange
uit de gevangenis te Tught ontslagen, zij maakten,
volgen» *De Waarheid*1 een "zegetocht" door Brabant
en 2aid-Holland en werden op een i'eeatelijke bij}*
eenkomst te Arnaterdan toegesproken door de OOMBU*
niet J.F. W01FF. Beiden aébbea nu.n herwonnen vrij-
Mid banu t om onmiddellijk eau protest te doen ho-
ren tegen, de gevangenhouding van de bekende Plet
van

Zn het "Waarheid" -verslag betreffende deze
feestelijke bijeenkomat werd de spreker» Johan
Frederik WWJt geb, 14-3-1927 te Telaen» wonende
te laarlen, genoemd als landelijk voorssitter van
het A.ï'i.J.V.. Deae funotie wordt door hè» kenne-
lijk pas sinds kort bekleed. Wolf f keerde oms treek»
begin Mei j.l. naar Nederland terug na een 1-jarig
verblijf in da Ruao ie ohe hoofdstad. Op geen enkele
wijze werd tot op heden bekend gexiaakt wanneer en
om welke redenen iviarous BAKKER door Wol f f als lan-
delijk voorzitter van het A. N. J. V. werd vervangen.
Waar schijnlijk heeft Bakker, die tevens secretaris
is van de Hederlandee Yredesraad, zijn handen vol
aan de vredesbeweging. Peze moet volgens het nieuwe
prograa belangrijk bredere bevolkingsgroepen gaan
omvatten.
Deaeraijde wordt ernstig rekening gehouden met de
mogelijkheid, dat J. P. wolf f voornoemd in de aow-
jet-{jnie een politieke, o*q_, organiöatorisoh» op-
leiding heeft genoten. Wellicht kan in zijn recente
benoeming «en aanwijzing worden, gezien omtrent een hem
speciaal opgedragen taak.

Op 19«7-1952 vertrokken de JUH.j,v.-ers Ratio
en isarinua Jaoobus flAKS per vliegtuig via

Stockholm naar Warschau op uitnodiging van de Pool-
se jeugdbeweging.
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Bebalve de Yredeabeireging hebben ook andere
tiaohe organisaties is» t aein gegeven tot

verbreding van hun kringen. i)a Vereniging "Neder-
lan<MJSSH'* begint «en nlauwe l«denwérfcampagn«*
WaarBOnljnli^k zal vd<Jr het congres, dat op 4 Oo-
tobar a. a. zal plaa te vinden( aan een bepaalde
taak moe tan zi^n voldaan,

Be
onlangs bepaald, dat ook "aadöra ^e oriënteer den"
bealwurefunotles »ogen vervullen. Ook de as ge a te
heeft ten doel de nogelijkhaden voor ledenwerving
te vergroten. Daar het lidnaataohap reeds sinds
enige tl^d openstaat voor Nederlandse "vredeaa tri j-
der s" die niet aan het verzet hebben deelgenomen,
wordt het karakter van de organisatie niet langer
ged«kt door bat begrip "verzet" in ai^n. wormal*
'betekeni», _ , ._. , . . . . . - . - - . : • . . . . ' ' . ' • : .

Voor li»t A»S,j,V«~blad "Jeugd«;aal in Sep-
tember e. k. een ^rootaoiieepse oampagne worden ge -
or^aniaeerd. . . . . . . • • • • • " • • - : • • • ' • • - . . ' ' - • . . •

.Be N.V.ü. ïian net initiatief tot oprichting
van het agn. ''Olara üetkinfonda", dat voor matige
prijzen op grote schaal progressieve lectuur onder
de bevolking ssal noeten
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