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VAN DE "WOMEN's IM'LWJATIUML -ti^SSA

FOR PEACE" (WISP) TIJDENS DE NAVO-CONFERENTIE IN
DEN. HAAG OP 12, 13 EN l*f MEI.
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Aan de demonstratie van het communistische Haagse Vredescomité"
in de avond van 12 mei j.l. hebben 225 personen deelgenomen. Het was
een rustige betoging, waarvoor van de zijde van het publiek practisch
geen belangstelling

bestond. De deelnemers gedroegen zich geheel

overeenkomstig de aanwijzingen van de politie.

Vernomen werd, dat de communistische Mary Clarke-Solnit (l8.1.1916),
één der Amerikaanse organisatrices van de "Women's International

Strike

for Peace" (WISP), die al enige tijd in Scheveningen verblijf houdt,
telefonisch contact opnam met het Londense bureau van de communistische
Wereldvredesraad (WVR). Voorts sprak zij met Eileen Bernal, de echtgenote van professor Bernal, die voorzitter is van de Wereldvredesraad. Eileen Bernal heeft zich de laatste dagen bijzonder geïnteresseerd voor deelneming van aanhangers van het Britse Vredescomité, dat •
ook communistisch is, aan de activiteiten van de WISP. Het Engelse
Vredescomitl is in hetzelfde gebouw gevestigd als het Londense bureau
van de WVR.
Op 13 mei arriveerde met de nachtboot in Hoek van Holland een
groep van 2k Engelse dames. In Den Haag gearriveerd, gingen zij onmiddellijk door naar de Britse Ambassade. Een drietal van hen, waaronder Eileen Bernal, bood een petitie aan.
Uit een persbericht blijkt, dat één der Britse

organisatrices

Kathleen Delft is. Zij gaf desgevraagd toe, dat er ook communisten
aan de actie deelnemen. De Britse groep acht het niet nuttig de communisten hetzij als engelen, hetzij als duivels te beschouwen. De
Engelsen pleiten voor uitbreiding van "sympathiek begrip en coöperatieve actie". De invloed van de communistische vrouwen op de vredesconferentie zal vermoedelijk niet gering zijn, aldus het persbericht,
Anne Kerr, candidate voor de Labour Party en één van de topfiguren van de Peace Group-beweging, verzocht aan de politieautoriteiten in Den Haag toestemming voor een stille wake of een stille
tocht. Het liefst zou men een tocht willen maken, gevolgd door een
stille wacht voor het gebouw waar de NAVO vergadert.
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De voorzitter van de Vredesraad van Brits Columbia, L. Gardner,
zond een protesttelegram aan de Minister van Justitie in verband met
het aanvankelijke besluit de toegang te weigeren aan buitenlandse deelneemsters.

Op 13 mei arriveerde bij de Belgisch-Nederlandse grens een
Belgische bus met 24 vrouwen, die wilden meedoen aan de demonstratie
in Den Haag. De leiding berustte bij Francina Chome-Lyna, advocate
van beroep en voorzitster van de communistische Belgische "Rassemblement des Femmes pour la Paix11 (RFP). Namens allen tekende zij de
bekende politieverklaring. De Belgische overheid had de deelneemsters
in de avond van 12 mei medegedeeld, dat in Nederland geen betogingen
mochten worden gehouden. Een aantal vrouwen, dat juist daarop haar
zinnen had gezet, besloot derhalve.niet naar ons land door te reizen.

"De Waarheid" van 12 mei is wat uitvoeriger dan die van vorige
dagen in zijn berichtgeving over de acties tegen de NAVO-conferentie.
Vermeld wordt, dat op 13 mei om 13 uur ca 200 vrouwen van "Op Gouden
Wieken" met bussen naar de Julianakazerne zouden vertrekken. Van de
Laan van Clingendaal lopen de betoogsters via de Breitnerlaan tot aan
de Hanedoesstraat, die in de nabijheid van de kazerne ligt* .Vandaar
zou een delegatie van vijf vrouwen zich naar de kazerne begeven met
een petitie, .ter aanbieding aan een functionaris van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. .
Tot aan het eind van de.NAVO-conferentie blijven vele vrouwen
in Den Haag. -Daarna gaan zij naar Frankfort, Parijs en Londen om ook
daar te demonstreren tegen de spreiding van kernwapens»

13 mei 1964. -

P.S. Spoedshalve zonder aanbiedingsbrief.

