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'Freundschaftstreffen
auslandischen Frauen»

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie te doen toekomen een af-
schrift van het schrijven dd. 19 November j, l», verzonden aan de Mi-
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zulks naar aanleiding
van een door deze aan mij toegezonden "Aufruf zu einem Freundschafts-
treffen", waarvoor ik U volledigheidshalve tevens een fotocopie moge
aanbieden*
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In antwoord op Uw ongenummerd schrijven dd, 5-11-f 5̂ » waarbij
U mij toezond een door een vijftal Duitse vrouwen ondertekende op-
roep tot het houden van een internationale conferentie voor de vrede
te Stuttgart, heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende te berich-
ten» • ' '

In Januari van dit jaar vond te Genere een vergadering plaats
van de communistische Internationale Democratische Vrouwen Federatie
(I.D.V.F.), «elke o.m, door een gedelegeerde van de Nederlandse
Trouwen Beweging (lï.V.B.) werd bijgewoond*

Bij een terugblik over de daarop gevolgde activiteit der com-
munistische vrouMTen organisaties werd sterk de indruk verkregen, dat
de bedoelde vergadering een mobilisatie tegen de Europese Defensie
Gemeenschap beoogde.

Bij de K.V.B, viel sindsdien verhoogde samenwerking met de
Duitse zusterorganisatie en de Duitse Vredesbeweging waar te nemen»
De gemeenschappelijke strijd tegen de E* B*G* en tegen de romilitari-
satiö van ïïest-Duitsland stond daarbij steeds in het middelpunt van
de belangstelling» Kennelijk genoot het kweken van contact tussen
vrouwen uit West-Duitsland en de andere E. D. G.-landen in die periode
enige prioriteit»

Haast de versteviging van de band tussen de onder de communis-
tische leiding agerende vrouwen» viel een streven waar te nemen ook
niet-eommunistische West—Europese vrouwen meer te interesseren in de
strijd tegen de E» D» G» en de Duitse herbewapening» In Hederland werk-
te deze gedachte door in het plan tot oprichting van een "Vrouwen-
liga voor de Trede'% waarbij men zich waarschijnlijk voorstelde een
nieuwe sterker bemantelde organisatie voor vrouwen te creëren» die
zich sou bewegen op het terrein van de communistische vredesactie*
zonder echter te vervallen in waarneembare affiliaties met de commu-
nistische partij*

Soortgelijke "onverdachte" organisaties traden ook elders in
\7est-Europa op en hadden tot taak een bijdrage te leveren tot de vor-
ming van een breed front tegen de Europese Defensie Gemeenschap» De
mogelijkheid van het in het leven roepen van dergelijke organisaties
is vermoedelijk reeds in Januari 1954- te Geneve besproken»

In het kader van deze activiteit werd op 26 en 27 Juni j*l. in
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Parijs een internationale conferentie gehouden, waaraan werd deel-
genomen door een veertigtal vrouwen uit Frankrijk, Duitsland» Ne-
derland» Italië ea lageland (zie de eerste alinea van de door U
toegezonden bijlage). Men heeft zich daar beraden op de tegen de
E»p*G* en de West-Duitse herbewapening te voeren acties. In het
vrij omvangrijke comité van aanbeveling waren voornamelijk familie-
leden van in de twade wereldoorlog omgekomen Fransen opgenomen* De
weduwe van de Franse communist* Jean RICHAED BLOCH, bleek dé eigen-
lijke leidster van de conferentie te zijn*

Aan het einde van de conferentie werd mevrouw HLOCH, tezamen
met enige anderen* in een contactbureau gekozen* het welk de plan-
nen van de conferentie zou uitvoeren en contact zoeken met alle
vrouwenorganisaties» die in vïest-Europa zouden kunnen worden inge-
schakeld in de'strijd voor de vrede* Mevrouw BLQCH verzocht met
grote nadruk om adressenmateriaal uit de L.L'.G.-londen. Voor de
communisten ligt in een dergelijk bureau een mogelijkheid tot het
bereiken van die vrouwen, die met uitgesproken communistische orga-
nisaties niet meer in zee zouden gaan*

Vier ondertekenaars van de bij Uw voormelde brief gevoegde
"Aufruf au elnem Ereundschaf tstref f en" waren op de conferentie te
Parijs aanwezig* Blijkens de stempels op de enveloppe werd dit
Duitse document op 30-10-1954- uit Parijs verzonden. De Inhoud past
volkomen in de huidige communistische agitatie tegen de verdragen
van Londen en Parijs, in deze kringen aangeduid als "E.D.G. 2",

Opmerkelijk is* dat het communistischo blad "lïeuoe Beutsch-
land" van 6-11-1954- een verklaring publiceerde van de presidente
der I*D.V*F*» waarin medegedeeld werd* dat het bureau dezer orga-
nisatie besloot een "wereldcongres van moeders ter verdediging van
haar kinderen tegen oorlog* voor ontwapening en vriendschap tussen
de volkeren" bijeen te roepen*

Het is niet uitgesloten* dat de in de bijlage van Uw onder-
havige schrijven vermelde internationale conferentie te Stuttgart
op 27 en 25 november a*s. moet fungeren als spring-plank voor de
I. B. V «F* om de organisatie van het hiervoren vermelde wereldcon-
gres mogelijk te maken»

De bij Uw schrijven gevoegde bijlagen (Aufruf en enveloppe)
worden U hierbij wederom aangeboden»

Afschrift van dit schrijven, alsmede van de Aufruf wordt
toegezonden aan de Lünister ï-ïesident en aan Uw ambtgenoten van
Binnenlandse 2aken en Buitenlandse Zaken*
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• - . ' ' • . A.tr r ?'ü..t ^;S''/vV';

zu o-inem Freundsc^fifltrtóen

nuilöndi'schen ''jSjauéxi'

. Pêraönlic&keiten aus den ^enigen '^nosjwi,y&ÏË )iurch die EVG
•„ bodreht waren, folgton im Juni 1954 O^r J5,4nladung von .
.;. ,-franzöaichen fcawn.iaoh;»!iji^;^j^^|^^^,<.; - .- . . 14 ' • ? - • - . -

- . - v>'*^>^-;-•-•ï'vrv••'•^^>v:.-•->'^/'••"/^••'^"-v-:^^ •"•-
;f;Die löilnehmorinncn dioso^ 'j^Q$^-:jj^g-gj&jf. boéindruckt

r'. von dem groason Vorajitwprtungebp^é^^^^^m fe aton Willen
;'.;,.Und der Ia%raft dor franzÖai80heïy;:^§,u«)ja Jjiul dor Mitarboit "
'ï^;dor Frauon aus 'don &ti^Qn^VQ-tön&^ - -

' :'/:; V,;'--,''-v;; ",bï r-:V - ̂ ^^^'i ̂ ^--^V^^WSt^^^^S vff- ,ïv/'.': "T^: -"-

•:! v; An dor Ablohnung dor EV(^i»rtröga 3i-iïan6yb^^ dio
;;-••£;;:BQfttFnpr$or dor Kriogavortr^go.de^Jftl^on^ifv#riodliobondon
:- Monsnon beugon mugatcn, habqn diq/ib^zöiBiieioheh, Frauon oinon

•.:'--;;Qntachoid pndon 'Antoil. •v'i;r^:i:\i/-^él^;fe^^li?.^-%--; •'-.;- ;: • • ' : . ; - - -'.
^^^^^^^^>-•';••: -:"'-:-.f;ju^e;^.v'̂ ^^fe^!^^-.-::'•::-'• •.-.' ' • .

JDio HVGr lat -«war goachoitórt, .aboj? 4iö>|,«ïhdpnQr Boratungon
zoigon dio Qofahr, daaa dio"4?Va in '!<eini&r luido^on Form durch-
—-J—•- wordon aoll, - ̂ -v:.^^^- •/•;-;ÊM^»<^^-r.-^ . - . • . • = .-. •

. ,
- ' • • . = • • : • ' • • • • - • • - .r"- • . • - . ; . , . . -:^.^^./rv^^^^:^4^-:;^^^:. - " • : : - . . . " • • '•
t IXann ach on bald wdsson 500*000 una«jr9r.4unfle!9- Söhno dam i t

rochnon den Waffonyock au|supiQhcn^'^v;^?*^r-^:?^ ^ ; - :
• : ., .-:• -- - .'; - ' ' " ,'. . -- • :- • . "-* •:•- • ••••{%'^ï&®%3%&-' ï • • : . - •- ' ' , ' • -

Dio Bokrutiorung unscror Söhno mupa olöia^ ^^incLorti wcrdon,
dcnn dio Aufrtlatung hat immer ?monkfl]Ulu$J.g den Kriog nnch "
sich goaogon. Houte wOrdo oin AtoiTferi^g wit ctllgomeinor
Viorniontung dip Folge sein» ̂ Eih yi»i uhè jp,^f«iijptöXltQa Hoor
wlir do nicht nur dio Icuigoraohnto W^derVeijroïnlgung miaorce
Vaterlandos vorhindorn, • apiidorn diü Óofohr êinoa Brudorkriogoe
horaufbcachwören und der Kaurpf «!&«• Itolles Europas gegen
d e n andern. ." . " '• ••":• ' :- . ' r-.... . . : / : ; ^ ' : - ^ ï : . - : : - - - • • • • •' ' ' " ' ' '

- • . • ;•' :
Die hgutiée Altornativo iet
WeltabrUatung, pa itn
Situation Deutachland
den ifa zur WeltabrUat

.
Zöyj^törung oder

auf ||j9 l^èttaörtige politiaóhe
walpi&£taach Ift der Lage iat,

'-'«ó oass unter allon
er Lage iaden ftifang zur WeltabrUatung 2u maóhan» '-'«ó oass unter all

Umstanden eino deutscho WledpraufrUstung jot?t irorhindert
worden, • . • . • . . • : ' - . • • ' ; .. : • v- . ' . .'^:.- - • , : '

Dio woatdoutaohon Prauon wolion dahor ihit don auaiandischon
Frauon dor frdharori EVG-Löndor auf oincr nouon Xanforcn^ in
Doutschland dio inzvri-schon ge warmanen Erfahruagon suatausohon
und dlo Fortaotzung ihror Arboit zur Erhaltong dor Sichorhoitin Europa boraton»
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Bitto stimmcn auch sio diosom Aufruf bol ünd toilon Sio
bitto mit, ob os Ihnon möglich soin worde, an diosor
Konforonz, dio am 27/28 Novcmbor in stuttgart stattfindot '
toilzunohraon. . . - - . . . •


