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ACTIVITEITEN VAN DE "WOMEN's INTERNATIONAL STRIKE

FOR PEACE" (WISP) TIJDENS DE NAVO-CONFERENTIE OP

12. 13 EN l*f MEI a.s. IN DEN HAAG.

Inzage werd verkregen in de agenda door de "Women's International

Strike for Peace" (WISP) opgesteld in verband met de activiteiten

tijdens de NAVO-conferentie. Uit deze agenda blijkt het volgende r

Op 12 mei 's morgens vindt in de foyer van "Op Gouden Wieken"

te Scheveningen de registratie van de deelnemers plaats, 's .Middag..: om

12 uur volgt een lunch in kamer 8, waaraan 200 personen zullen deel-

nemen. Om 15 uur vindt de opening plaats van de zgn. Vredesconferentie.

Daar zullen mededelingen worden gedaan over de agenda van de confe-

rentie, de doeleinden en de WISP. Voorts zullen de Nederlandse deel-

neemsters begroet worden. Daarna volgt een discussie over de vredes-

belofte (Peace Pledge - d.i, een door alle deelneemsters onderschreven,

algemeen programma voor toekomstige activiteit).

Van 17.30-18.30 uur wordt een ontvangst georganiseerd waarvoor

de pers en mogelijk ook de NAVO-ministers zullen worden uitg-nodigd.

's Avonds om 19 uur wordt er gegeten. Om 20.30 uur is er in kamer 5

een vergadering van de Vredesconferentie. Allereerst een welkomstwoord

door de WISP. Daarna worden op de agenda de namen genoemd van prof.

Landheer en een zekere Josue de Gastro. Aan het eind van deze bijeen-

komst vindt er in kamer 11 een vergadering plaats van het conferentie-

comité'. Mogelijk wordt daarmee bedoeld de leiding van de conferentie.

,v66r de vermelding van deze laatste vergadering staat op de agenda,

een vraagteken geschreven.

Op 13 mei vindt er om 9 uur 's morgens een bijeenkomst plaats

in kamer 91 waar instructies voor deze dag verstrekt zullen worden.

Vervolgens staat er op de agenda: Visits with NATO-Ministers, Niet

bekend is, wat de organisatoren daarmee bedoelen. Om 12 uur is er een

lunch in kamer 9«

Uit bijschriften op de agenda en op gevonden losse aantekeningen

is af te leiden, dat de activiteiten van 's middags, de middag van de

geplande demonstratie naar het Vredespaleis en de Juliana-kazerne, er

als volgt uit zien:
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Om 13 uur toespraak van Dagmar Wilson, presidente van de WISP.

Daarna korte toespraken van vertegenwoordigers uit België, Noorwegen j

Engeland en Frankrijk. Om 14 uur vertrek per__bu« (waarvan er een aan-

tal gehuurd zijn van 13 tot 18 uur) naar het Vredespaleis en de Julia-

na-kazerne. Aankomst bij de kazerne om 14.30 uur. Van 14.30 tot 15-10

uur lunchen de ministers van de NAVO. Om 15*30 uur mars naar de "Peace

Vigil". Niet duidelijk is waar deze vredeswacht opgesteld zal worden.

Het is de bedoeling^ dat de vrouwen daarna per bus naar de stad gaan om

tussen 5 en 6 uur in de binnenstad te worden afgezeti Zij zullen dan,

mogelijk in kleinere groepen, propaganda voor hun doelstellingen gaan

maken.

's Avonds vindt er om 19 uur een diner plaats in het restaurant

en de foyer van "Op Gouden Wieken", Om 20*30 uur zullen in de kamers

3, 6j 7 en 11 groepjes deelneemsters in vergadering bijeenkomen,. Voorts

zal daar bekend worden gemaakt hoe laat op 14 mei een bijeenkomst zal

plaatsvinden van groepsleiders en rapporteurs. Aan het eind van de

groepsvergaderingen (13 mei) komt het "Liaison Committee" bijeen.

Mogelijk wordt hiermede de leiding van de actie bedoeld.

Op 14 mei zou 's morgens om 9 uur in kamer 5 een bijeenkomst

plaatsvinden met Ava Helen Pauling. Zoals bekend werd haar echter de

toegang tot ons land geweigerd op 11 mei. Om 11 uur (14 mei) aal van

de groepsbijeenkomsten van 13 mei verslag worden uitgebracht» Daarna

vinden discussies plaats.

Aan de agenda werd in handschrift toegevoegd: Gemeenschappelijke

actie en leggen van contacten.

Voorts werd nog vernomen dat de buitenlandse deelnemers aan de

WISP-activiteiten een kaartje dragen. De Nederlandse vrouwen die er

aan deelnemen, niet.

Uit een gevonden losse notitie van punten die belangrijk zijn,

staat als no 3 vermeld: Queen Juliana t o rg_ceiye us.

12 mei 1964.

P,S, Spoedshalve zonder aanbiedingsbrief.


