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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een afschrift aan te

bieden van een beschouwing betreffende "Actie A.A.-Vrouwenwerkgroep

op Prinsjesdag in Den Haag".
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VERTROUWELIJK

Op 19 juli jl. ie, onder auspiciën van de niet-communistische

stichting Anti-Atoombom-Acti* een vrouwenwerkgroep opgericht, als

secretaresse waarvan optreedt Mevrouw E. Lentink-de Boer te Araeter-

dam.

Bekend was, dat deze werkgroep het voornemen koesterde, om

zich op Prinsjesdag net een aantal leden tussen het publiek te be-

geven teneinde een circulaire te verspreiden waarin de Vrouwen van

Nederland worden opgewekt er bij de Regering op aan te dringen haar

volle medewerking tot het doen stopzetten van alle proefnemingen met

ato ontwapenen te verlenen.

Tevens zullen te koop worden aangeboden ruitvormige kaartjee,

met een rood/wit/blauw lintje, waarop vermoedelijk staat gedrukt,

Stop atoombomproeven.

Hen stelt zich verder voor om 's middags in Amicitia te ver-

gaderen en zich na afloop vandaar gezamenlijk naar het station te

begeven.

Aan een en ander zou op zichzelf niet zozeer enige betekenis

behoeven te worden toegekend, ware het niet dat uit een recent be-

richt is gebleken dat ook de communistische Nederlandse Vrouwen Bew<

ging (N.V.B.), op uitnodiging van voornoemde vrouwenwerkgroep, aan «

beraamde actie haar medewerking zal verlenen* Na aanvankelijk een aJ

wijzende houding te hebben aangenomen, acht men thans in N.V.B.-krii

gen deze activiteiten, die in wezen o.a» neerkomen op een demonstra-

tie, zeer nuttig»

Men is van mening dat een demonstratie van communisten op die

dag een averechtse uitwerking sou hebben, doch dat daarentegen de

actie van de vrouwenwerkgroep wel indruk zal maken op het publiek.

In verband hiermede ie Hanna MOLIN, organisatie-secretaresse

van de N.V.B., dan ook zeer actief* Men heeft haar in de groep ge-

accepteerd omdat zij geen functie in de C.F.N, bekleed, doch "alleei

maar" secretaresse van de N.V.B. is.

Tenslotte werd nog vernomen dat de N.V.B, doende is om commu-

nistisch georiënteerde vrouwen, die echter naar buiten niet als zo-

danig bekend staan, voor de Vrouwenwerkgroep te interesseren*
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Actie A«A. -Vrouw» nwerkgro e j ot) Prins ie ad ag te O en Haag»,

De door de Vrouwenwerkgroep van de Stichting Anti-Atooabom»

Actie voor Prinsjesdag beraamde demonstratie 10 uitgelopen op een

fiasco.

In de morgenuren hebben weliswaar verschillende vrouwen ge-

tracht speldjes te verkopen en brochures uit te reiken, doch door

het ingrijpen Van de politie bleef het resultaat hiervan ver bene-

den de verwachting.

Voor de 's middags in "Amicitia" te houden vergadering waren

per autobus ongeveer 115 leden van de BVB uit Amsterdam naar Den

Haag gekomen, en uit Sotterdam ongeveer 20.

De bekende Anna GELQK-WALVTüS adviseerde onderweg de Amster-

damse vrouwen ter vergadering zo weinig mogelijk te discussieren,

zulks ter vermijding van moeilijkheden, aangezien de vergadering

openbaar was en er dus zeker "verkeerde" elementen aanwezig zouden

zijn. Te 2 uur *s middags waren in "Amicitia" enige honderden vrou-

wen aanwezig, doch het duurde tot 3 uur, alvorens de bijeenkomst

door Mevrouw E, de BOEH-LBÏÏfINK werd geopend.

Behalve door haar werd nog het woord gevoerd door Hanna MQIJN

en Heiltje KMÏL, respectievelijk organisatie-secretaresse en waarne-

mend voorzitster van de NVB, die wezen op de gevaren van de atoom-

beun en de aanwezigen opwekten toe te treden tot de Vrouwenwerkgroep

van de A.A.A,.

Volgens "Da Waarheid" werd door de aanwezigen een motie aan-

genomen, waarin van de Regering wordt verlangd dat zij haar «ede-

werking zal verlenen aan het tot stand komen van een verbod van

kernwapens alsmede tot het beëindigen van de proeven met A- en H-

bornnen.

Uit opmerkingen van de deelnemende NVB-vrouwen is echter wel

gebleken dat ook in hun ogen de bijeenkomst geen succes is geweeste

oktober 1958.


