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ACTIVITEITEN VAN DE "WOMEN's INTERNATIONAL STRIKE

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

12, 13 EN 14 MEI a. s. IN DEN HAAG.

Vernomen werd, dat de acties van de "Women's International Strike

for Peace" (WISP) gesteund worden door de Engelse afdeling van de paci-

fistische Internationale Vrouwenliga voor Vrede en Vrijheid (IVOVV).

In de Nederlandse afdeling van deze Liga speelt de pacifiste Jo ten Have

uit Amsterdam een rol. De IVOVV werd in 1915 in Den Haag opgericht.

Later werd de zetel Genêve, waar thans nog het secretariaat gevestigd

zou zijn. De organisatie had in 1959 twee permanente gedelegeerden bij

de Verenigde Naties. De aanhangers willen de wereldvrede bereiken door

het uitbannen van honger, armoede en onrechtvaardigheid. De naam van

Jo ten Have voornoemd, kwam onlangs naar voren in verband met deel-

neming aan WISP-acties.

Volgens persberichten arriveerden op 11 mei 's avonds op Schip-

hol, uit Athene nog enkele Zuid-Europese deelneemsters aan de voorge-

nomen vredesmars. Aangezien zij wegens het late uur niet meer op een

vliegtuig naar het buitenland gezet konden worden, hebben zij de nacht

doorgebracht in de marechausseekazerne in Badhoevedorp . Bekend werd

voorts, dat de organisatrices gisteren met de handen in het haar zaten

toen bekend werd dat de Nederlandse regering buitenlandse deelneemsters

zou weren. Er waren honderden hotelkamers besproken. Totaal hebben

volgens de pers toch ongeveer 60 vrouwen kans gezien. Scheveningen te

bereiken. Zij zijn afkomstig uit Amerika, Noorwegen, Frankrijk, West-

Duitsland en Engeland. De leidster van de WlSP-actie, de al eerder ge-

noemde mevr. Lorraine Gordon, toonde zich zeer geschokt door het tegen

deze anti-atoombomactie gerichte beleid van de Nederlandse Minister

van Justitie.

In Londen heeft intussen het Britse Vrouwencontactcomité (zie

mijn brief dd. 11-5-'6ii-) op de Nederlandse Ambassade zijn leedwezen

uitgesproken over de Nederlandse maatregel. Het comité verklaarde, dat

de Britse deelneemsters hun plan om de vredesconferentie bij te wonen,

zullen doorzetten in de hoop dat de Nederlandse autoriteiten op hun

beslissing zullen terugkomen,
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Als leidsters van de Britse delegatie zullen optreden Hetty

Vorhaus en mevr. Stackleton. Volgens vroegere persberichten zullen

de Engelse dames, 200 in getal, op woensdagmorgen 15 mei in twee

chartervliegtuigen op Zestienhoven landen.

Opmerkelijk is, dat in tegenstelling met de "burgerlijke" pers,

het communistische dagblad "De Waarheid" zo summier is met zijn

berichtgeving over de actie tegen de NAVO-conferentie. Het bericht

dat aan mevr. Pauling de toegang tot ons land werd geweigerd, werd in

het partijdagblad van 11 mei j.l. met minder dan 20 regels afgedaan.

In "De Waarheid" van zaterdag 9 mei wordt op pagina 6 in een klein

berichtje medegedeeld, dat op dinsdagavond 12 mei uit Amsterdam

enige bussen zullen rijden met deelnemers aan een demonstratie in

Den Haag tegen de multilaterale kernmacht.

De demonstratie waarop gedoeld wordt, is blijkbaar die van het

Haagse Vredescomitl, aanvangende in de Herman Costerstraat.

Van bevriende zijde in het buitenland werd vernomen, dat circa

500 vrouwen uit West-Duitsland aan de acties zullen deelnemen. Een

groot deel van hen heeft zich daartoe laten overhalen door de commu-

nistische Westduitse mantelorganisatie, de Westdeutsche Frauen Frie-

densbewegung. Ook leden van de neutrale, doch door communisten ge-

infiltreerde organisatie "Feldzug der Frauen für Abrüstung und Frieden"

doen aan de WISP-actie mee. Hun leidster is de eerder genoemde prinses

1 Olga zur Lippe uit Wiesbaden.

12 mei

P,S. Spoedshalve zonder aanbiedingsbrief.
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