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De voorbereidingen voor het international»
kamp Y*m de Intarnational Uiiion of S tu.de rits» dat
(op initiatief van d» «Organisatie van Progressie-
ve Stttdtrendé Jeugd" en. de "federatie van Tooxult-
strevea.de ötadeaten Veröai^iiigen") van 9-16 Augus-
tute 1952 te Den Ham zal worden ge koude n, zijn thans
grotendeels achter de rug* Bat ia voor de organisa-
toren teleurstellend, dat geen personen uit Oost-
Buropese landen aan het kamp zuilen deelnemen we-
gens moeilijkheden bij het verkrijgen van de beno-
digde visa «Een aantal buitenlandse deelnemers ver-
toefde In de week van 2-9 Augustus 1952 in Amster-
dam en zou. worden beziggehouden met dagtocht jes.
In een vergadering van de kanipcommiaaie van de D©~
mooratiache studenten organisatie "Perioles" werd
bekend geroaakt, dat de volgende personen tijdens
het kamp te Ben Ham het woord zullen voeren.
Prof* MINNAERT uit Utre oh t; over astronomie, alsme-
de over zijn reis naar d« èowje t-ünie}
(Vermoedelijk) Prof* Mr Dr £'. i'LOHiJüHUTÜ, wonende
te Velp; over geologie*
Prof. uumiOBmt» div*otMtv van h» t Kröll^r-Mttlïar-
museum (Harskamp), over een Van Gogh- tentoonstel-
ling* Hierbij aal een rondleiding plaats vinden,
Waarschijnlijk zal des» leaing gehouden .worden in
het museuffl} '~
Ir H* J* van STEBHIS uit utrecht} over waterbouwkunde;
S. d. AJ^PELDOOKH uit Laren; over d« Sooaomisohe Con-
ferentie te Moskou waaraan hij heeft deelgenomen;
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Xh.U. de VEIE3 uit Amsterdam; °v«r Nederlandse Kunst?
öo Grien ïJWANi lid van de D.s,0. "Per iolee " , over
de toestand in
Mr 4. A. de JOSÖB, Vermoedelijk woonachtig te »s-öra-
vanhage} over het Nederlandse studentenleven.

In verband met de internationale conferentie
voor de vreedzame oplossing van het Duitse probleem
(Vide schrijven 145120* dcU 4-8**t9§£) werd op 6-7-
1952 te Kot ter dam een bijeenkomst gehouden van het
ri ede r l and a e nationale o omltt* H. 'LA TA S TER-van HALL
deelde mede» dat in het uajaar opnieuw een interna-
tionale conferentie zal worden gehouden in Oost-Ber-
lijn. Ter voorbereiding van de Nederlandse deelname
moet een werkcomité* worden gevormd.
Op deze vergadering werd bovendien medegedeeld, dat
een grote actie aal worden gevoerd tegen de ratifi-
catie van de jongste verdragen van Bonn en parijs.
Hierbij zullen het gehele partij-apparaat en de ne~
venorganiaaties moeten worden Ingeschakeld. In dit
verband zal vooral toenadering worden gezocht tot
de aanhangers van de "derde weg**-gedaohte. Men spe-
culeert hier op de in deze kringen heersende afkeer
van een herbewapening van Duitsland* Meer dan tot
dusver zal door persoonlijke bezoeken contact wor-
den gehouden met frankrijk en Duitsland.

Wellleht kan de r ei B van iföroua BAKKSK» die
op 16-7-1952 naar België reisde met onbekende be-
stemming in het kader van deae "persoonlijke be-
zoek» n" worden gezien. Op 10-7-1952 vertrok Bakker
per vliegtuig van Brussel naar prat*g. Hier bij wordt
opgemerkt» dat hij eerst op 14-7-1952 was terug ge-
keerd uit Oost-oerlij n, waar hij de byaondere zit-
ting van de wereldvredeeraad had bijgewoond» Bakker,
die sinds kort door J «F. WOLFF als voorzitter van
het A.iüJ.V. is vervangen» kan thans zijn volle
aandacht aan de Hederlandse Vredesbeweging schenken

Toorts werd bekend, dat een uit § leden bestaan-
de delegatie van de Nederlandse vrouwen Beweging
een bezoek zou brengen aan polen»
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