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Hierbij heb ik de eer~*tJwir*l;xcellentie een

rapport aan te bieden betreffende "Activiteiten

tegen de NAVO-conferentie op 12, 13 en 1*t mei a.s*

in Den Haag1'.
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ACTIVITEITEN TEGEN .DE NAVQ-CONFERENTIE ..OP 12, 13 EN 14 MEI

a.s. IN DEN' HAAG.

Communistische organisaties te Amsterdam hebben het plan ge-

opperd op 12 mei a.s. 's avonds van half acht tot half negen sen

protestmars door Den Haag te organiseren. De volgende leuzen zou men

daarbij meevoer*en:

Geen kernwapens,

Geen Nederlandse deelneming aan kernmacht,

Regering maak Nederland atoomvrij,

Verhinder atoomoorlog.

De deelnemende organisaties zijn: "Verenigd Verzet

met zijn ondersteuningscomite 's, (zoals het Nederlands Auschwitz

Comite, Protestcomite Vrijlating Oorlogsmisdadigers en de Nederlandse

Buchenwald-, Kavensbriick- en Sachsenhausen Vriendenkring) en de Neder-

landse Vredesraad (NVR) . Het tra ject Amsterdam-Den Haag wordt ver-

moedelijk per bus afgelegd. Over de in de residentie te volgen route

werden tot nu toe geen gegevens ontvangen. Om de bedoeling van de

mars te propageren zullen 50-000 pamfletten worden verspreid.

Het is niet duidelijk of ook pacifisten aan deze communistische

actie zullen deelnemen. Na een aanvankeli jke weigering stelden zij

voor een commissie ad hoc te benoemen, die nader overleg rnoest plegen.

De resultaten van die besprekingen werden tot nu toe niet bekend,

Een deputatie van vrouwen uit het Auschwitz Comite wil voorts

proberen om op 12 of 13 mei in contact te komen met de voofzitter van

de NAVO-conf erentie. Ook is het Auschwitz Comite (of een groepje daar-

uit) van plan tijdens de NAVO-bi jeenkomst een persconf erentie te be-

leggen, die mogelijk in Den Haag zal plaatsvinden.

Omtrent de buitenlandse deelneming werd vernomen, dat op 13 mei

a.s. 's morgens uit Brussel een autobus met Belgische vrouwen naar

Den Haag vertrekt. Anderen gaan per trein of auto. Onder de deel-

neemsters bevindt zich bestuurslid van de

Belgische communistische vrouwenbeweging.
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Zij vertegenwoordigt tevens het communistische Liaison Bureau,

dat in I960 in' Kopenhagen werd saraengesteld op een Internationale

bijeenkomst ter viering van de 50ste verjaardag van de Internationale

Vrouwendag. Het Liaison Bureau, dat in Brussel is gevestigd, is aan

haar ondergeschikt, V.ermeldenswaard is, dat van

2 - 5 maart j«l. in Moskou verbleef.

Van het presidium van dit Liaison Bureau maakt ook deel uit de

echtgenote van In communis-

tische kringen hier te lande wordt verteld, dat de "Women's Internatio-

nal Strike for Peace" (WISP) over voldoende geld beschikt voor de

onderhavige actie, daar een of andere miljonair alles betaalt, Moge-

lijk treedt als geldschieter op. In het verleden financierde

hij enige bijeenkomsten van het Internationale Pugwash-comite, doch

dit heeft zdch van hem afgewend in verband met steeds duide-

lijker wrordende sympathieen voor het communistische blok. De laatste

jaren staat hij in Oost-Europa hoog in aanzien.

Uit Canada zullen gedelegeerden van de pacifistische organisatie

"Voice of Women" deelnemen aan de actie van de WISP in Den Haag.

Voorts is er sprake van dat ook het Canadese (communistische) Vredes-

congres een delegatie zal zenden. Ook de Communistische Partij van

Canada is in de activiteiten geinteresseerd.

De deelneming van Engelse vrouwen wordt georganiseerd door het

Vrouwencontactcomite, gevormd uit een aantal pacifistische organisaties

van Britse vrouwen. Zij krijgen boodschappen mee van prominente per-

sonen o.w.

t en . "• Een aantal Britse vrouwen reist op
.„ .sBsĝ ffî -i"-

IJ> mei in een dag heen en terug, terwijl anderen drie dagen in Den Haag

zullen blijven.

De communistische Nederlandse Vrouwenbeweging heeft haar straat-

enquete inzake de vorming van een multilaterale kernmacht voortgezet,

Na Amsterdam werden de laatste week van april inwoners van Den Haag en

Eotterdam naar hun mening gevraagd. Ook in Apeldoorn zou geenqueteerd

worden.
11 mei 19 64-.




