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Ingevolge een verzoek van de Vice-Minister-
President, heb ik de eer Uwe Excellentie als bijlage
een afschrift aan te bieden van dezerzijds schrijven
no. 127387 dd.25-1-1952.
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Ond.: Medische conferentie te Rome.

'S-Gravenhage, 25-1-'52

V E R T R O U W E L I J K

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

Tijdens de in Februari 1951 te Berlijn gehouden
zitting van de Wereldvredesraad werd o.m. een resolutie
aangenomen, waarin alle denkbare steun \vordt toegezegd aan
een internationale conferentie van medici, v/elke, naar later
werd vastgesteld, in het voorjaar van 1952 te Rome zal wordea
gehouden. Doel: bestudering van "het probleem van de strijd
tegen de fnuikende invloed van de oorlogsvoorbereidingen op
de gezondheidszorg van de volksmassa's".

Voor Nederland is een lid van het partijbestuur
van de C.P.N, met de voorbereidingen belast. In besloten
kring zou hij te kennen hebben gegeven, dat, dank zij een
goede organisatie, in de West-Europese landen nog niemand
enig wantrouwen koestert t<,o.v0 het initiatief. Met opzet
heeft men de agenda zo gesteld, zeide hij, dat uit de te
bespreken onderwerpen het communistische karakter van de con-
ferentie niet blijkt. Betrokkene was er van overtuigd, dat
het gestelde doel, een resolutie waarin de medici zich uit-
spreken tegen de bewapening en voor regeringssubsidie t.b.v.
de gezondheidszorg, zal worden bereikt.

HET HOOFD VAN DE DIENST
w.g.

Aan Zijne Excellentie
de Vice-Minister-President
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Aan Zijne Excellentie
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de Minister van Sociale Zaken
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Mr. H.W.Felderhof.


