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Dit rapport bestaat uit 3 blz. + 3 bijlagen.

HSDBWSRKING CPN-LSIDING AAN ANTI-FRANCO-VSR2ST IN NEDERLAND
1. Op 25 maart j.l. vond te Amsterdam een meeting plaats, welke
georganiseerd werd door de Spaanse communistische partij

(PCS)

in samenwerking met de CPN, waaraan door circa 400 personen
(merendeels Spanjaarden) werd deelgenomen. Deze meeting was
bedoeld als een mobilisatie-bijeenkomst ten gunste van het
verzet in Spanje; daarom werd aansluitend aan de meeting een
demonstratieve mars naar het Spaanse consulaat-generaal gehouden, waar een protestschrijven in de brievenbus werd gedeponeerd.
2. In opdracht van het CPN-partijbestuur werd door de heer
, lid CPN en Oud-Spanjestrijder, tevoren vergunning
voor meeting en mars aangevraagd.
De heer

deed dit mede namens de "Acci6n De-

mocratica" (Democratische actie), achter welk pseudoniem zich
de PCE verschool.
3* Blijkens reacties in "De Waarheid" en het Spaanstalige communistische tijdschrift "Informaci6n Espanola" (Spaanse Informatie), alsmede in-pamfletten, werd adhaesie betuigd met dit
protest "tegen het optreden van de Spaanse politie tegenover
demonstranten en stakers in Spanje" door o.m. de volgende
groeperingen: de communistische jeugdorganisatie ANJV, het
Amsterdamse district van de CPN, "Rode Jeugd", het Landelijk
Overleg Grondraden (namens de aangesloten studentenorganisaties),
en door enkele actiegroepen welke zich beijveren ten gunste van
gastarbeiders.
k» In Amsterdam en IJmond werd een Spaans/Nederlandse oproep verspreid, welke in overleg met de CPN was samengesteld en waarin
tot deelname werd opgewekt (zie bijlage l)a
Door de CPN werd daarnaast nog een oproep uitgegeven,
waarin het heet, dat een "Comité OUD-SPANJE-STRIJDERS»

het ini-
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- 2tiatief zou hebben genomen tot de demonstratie (zie bijlage 2).
Door de Spaanse arbeiderscommissies in Rotterdam en Delft»
welke onder PCE-controle staan, werd eveneens een oproep verspreid»
5* In strijd met het tevoren door de CPN-leiding gegeven advies
verspreidde de plaatselijke leiding van de Utrechtse PCE-afdelin|
een pamflet, dat ondertekend was door de "Communistische Partij
van Spanje in Nederland" (zie bijlage 3)«
Deze oproep was speciaal gericht tot de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (Partido Socialista Obrero Espanol), de
Spaanse arbeiderscommissies (Comisiones Obreras de Solidaridad),
de Spaanse socialistische vakcentrale (Union General de Trabajadi
res), de Spaanse Katholieke Arbeidersgemeenschap (Hermandad de
Obreros de Acción Cat&lica) en de Spaanse communistische vrouwen
beweging (Agrupacion de Mujeres Democratas Espanolas).
6. De CPN-leiding betoonde zich zeer verontrust over deze openlijke
manifestatie van de Spaanse communisten in Utrecht»
De mededeling in het NOS-TV-journaal op 25 maart j.l», dat
de mars en meeting georganiseerd waren door de Spaanse CP, werd
door het CPN-partijbestuur gezien als "zeer gevaarlijk voor de
Spaanse arbeiders" (die er aan deelgenomen hadden). Gesteld werd
dat de Spaanse werknemers in ons land onder scherpe controle van
de Spaanse Ambassade staan en door "dergelijke provocaties"
ernstig gevaar lopen»
7. Het CPN-partijbestuur heeft daarom onlangs aan het "Comité
Coordinadora Nacional" (CCN, Nationaal Coördinerend Comité,
d.w.z. overkoepelend bestuur van de PCE-afdelingen in ons land)
doen weten dat de meeting welke op 3° april a.s. te Amsterdam za
plaatsvinden in het kader van de "Jornada por la Libertad" (Dag
voor de Vrijheid), georganiseerd moet worden onder de volle verantwoordelijkheid van de CPN en haar partij-organisaties. Hierbij werd uitdrukkelijk gesteld, dat buitenlandse politieke partijen in ons land volgens wettelijke bepalingen geen activiteite
mogen ontplooien en dat bij overtreding overheidsmaatregelen zou
den kunnen volgen tegen de organisatoren.

- 3-

Behoort bij brief no. 1086.653

Ex. no.

- 38. Als bewijs van "goodwill" zou de CPN-leiding thans bereid
zijn een deel der kosten van. de meeting op 30 april a.s. over
te nemen van de PCE-afdelingen in ons land. Aanvankelijk had
de CPN-leiding gesteld, dat alle financiële consequenties voor
rekening van de PCE dienden te komen.
9» Medegedeeld werd verder, dat - indien het CCN de organisatie
van de "Dag voor de Vrijheid" aan de CPN overdroeg - de CPNleiding de veiligheid van alle Spaanse sprekers en andere aanwezigen tijdens de meeting van 30 april a.s. zou garanderen.
Door de CPN is reeds de grote zaal van "Krasnapolsky"
afgehuurd. Ook werd reeds een aantal orde-maatregelen genomen,
waaronder voorschriften inzake fotograferen en filmen. De CPHleiding stelt zich daarbij op het standpunt, dat geen der aanwezigen duidelijk herkenbaar mag worden opgenomen. Zij wil
daarom ook TV-journaalopnamen verbieden,
10. Het bestuur van de PCE in ons land is het met de zienswijze
van de CPN-leiding niet eens. Het is van mening dat de meeting
een uitzonderlijke gelegenheid is om "goodwill" onder de Spaanse
gastarbeiders en onder Nederlandse "anti-franquisten" te kweken;
daarom oordeelt zij een openlijke presentatie gewenst*
In een op 13 april j.l. verschenen pamflet in- de Spaanse
taal roept het CCN op tot deelname aan de meeting. Als ondertekening werd onder het pamflet gesteld: "P.C. de E.", waarmee
de wens van de CPN-leiding nadrukkelijk genegeerd werd.
11. De meeting op 30 april a.s. zal worden gehouden tussen 15*30 uur
en 18.00

uur, waarbij de begintijd uitdrukkelijk is vastgesteld

i.v.m. de werktijden van de gastarbeiders in continudiensten
(met name is hierbij rekening gehouden met de wisseling van de
ploegen bij Hoogovens).

21 april

1972.

Amsterdam, maart 1972
AAN AIiLE
In het democratische Europa bestaat nog steeds fascisme.
Het bloeddorstige regime van generaal Franco, dat Spanje reeds
een miljoen doden en 500.000 politieke ballingen heeft gekost,
gaat voort met het mitrailleren van het volk op straat en in
de werkplaatsen.
GRANADA: drie arbeiders vermoord. MADRID: nog een dode.
TARRASA,EIBAR,ERAïn)IO en in deze 'dagen ook in EL FERROL. .. . .
weer twee moorden.
Amador Rey Rodriguss, 38 jaar oud, gehuwd en
vader van 4 kinderen.
Daniel Niebla Garcia, 38 jaar uod, gehuwd.
Victor Oastrc, 55 jaar oud, werd zwaar gewo-nd door een
.kogel in zijn hoofd.
Nog 29 gewonden; en van hen zijn enkelen er zeer ernstig aan '
toe I
De arbeiders van, de scheepswerven staken, de winkels zijn gesloten. De staking breidt zich uit naar andere bedrijven als
een signaal van protest.
Weer wordt het Spaanse volk gemarteld, in de gevangenis geworpen en vermoord om de gerechtvaardigde verlangens naar vrijheid én democratie het zwijgen op te leggen.
Verlangens, die leven in het bewustzijn van ieder eerlijk mens!
WIJ MOGEN NIET, ZWIJGEN! WEG MÉT .DS .ONDERDRUKKING! ' GSEN MOORDEN
MEER IN SPANJE!
AMNESTIE VOOR ALLE POLITIEKE GEVANGENEN ' EN BALLINGEN!
VRIJHEID. NU!
Wij vragen U j betuigt uw solidariteit door deel te hemen aan
onze demonstratie op zaterdag, -25 'Maart cm 3 uur 's middags vanaf het Kwakersplein (dichtbij kruising Bilderdijk/Kinkerstr)
route: Kwaker splein-Bilderdi j kstr .-Kinkerstr .-J.P.Heyestr.Helmerstr.-Overtoom-Amstelveenseweg-Cranje NassaulaanSpaanse consulaat.
Wij roepen ALLE POLITIEKE ORGANISATIES? VAKBONDEN, DEMOCRATEN
EN ALLE ANTI -FASCISTEN op om TE STEUNEN !
Uw aanwezigheid is noodzakelijk.
HET FASCISME IS NIET DE VIJAND VAN ENKELEN, MAAR VAN ALLEN !
Namens oud-Spanjestrijders:
Corr. adres:
Kar el Neyssel
K.NeysseljBorssenburgerJ .Maas-Bovenkerk
- plein 12 T '
Max Meyer
tel. 796004T.v.Reemst-de Vries
Gem.Giro N 2251
"A.Kloostra

z.o.z
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Bijlage 1 (achterzijde)

A TODOS LOS ESPANOLES DE IIOLANDA

En la Europa demooratioa el fascismo subsiste.
El regimen oarnioero del general Pranco impuesto a Espana
sobre un millón de rauertos y 500.000 exiliados politicos,
continua ametrallando el Pueblo en las calles y lugares de
trabajo.
GRANADA: tres cbreros asesinados.
MADRID: un muerto mas.
ÏARRASA, 3IBAR, EHAÏTOIO y en est os diag tanbien en EL IPERROL..
dos orimenes mas.
•
•
Amador Rey RODRIGUSZ, 38 anos, casado y con cuatrc hijos,
Daniel Niebla GARCIA, 3.8 anos, casado.
Victor GASTRO, 55 anog, herido de gravadad con una bala
en la cabeza.
29 heridcs mas entre ellos hay algunos graves,
los astilleros en huelga, los comercios cerados.En -senal de
protesta la huelga se va extendiendo a otras empresas.
Una vez mas, el pueblo espanol martirizado, encarcelado y asesinado para silenciar sus justas aspiraciones de libertad y
democracia r despiorta laconci-encia de toda persona honrada.
!NO PODE?10SJGALLAJR! BA.SÏÏA YA DB REPR3SION l W MAS CRIMEKE3
EN ESPANA ! ! AïvïMSTIA PARA TODOS I^OS PRES OS Y EXILMDOS
POLITICUS ! ! LIBERTAD AHJRA !

Os pedimos vues tra solidaridad, acudiendo a mani f e s t ar o^s el
Ê£25iï?2 ^^S™^ sabado^ a las .tres de la tarde ën'KWSKSRSPTE
("cerca del punï:o en q.ue se cruzan la linea des tranvia nr.3
con Kinlcerstraat) .
(Kwakersplein- Bilderdijkstr.-Kinkerstr.-J.P.Heyestr.-Helmer
str.- Overtoom-Amstelveanseweg-Granje ïTassaulaan-ccnsulao
Espagnole)
A TODAS LAS ORGANIZACIOKSS POLITICAS, SIÏÏDICALES,. DEMCCRATIOAS Y A TODAS LAS; PERSOMS ANTI PASCISTAS ! AYUDADÏÏOS!
Tu presencia es necesaria, EL PASCISMO NO ES EL ENSMIGO DE
ALGUNOS SINO DE ÏODA LA HÜMANIDAD.
VIEJOS BRIGADISTAS.
ACCIOÏÏ DEMOCRATICA.

S'QLI D AI. R

MET
. SPAANSE

DE

ARBEIDERS//

TEGEN_DE_MOORDEN_IN_3PANJE 1

.

.

In een oproep heeft het Dagelijks Bestuur van het district Amsterdam
van de C . P . N , zich geplaatst achter het initiatief van het comité
hét houden van een
_DEMONSTRATIE_OP_ZATERI}AG_25J^AART_a._s._
Het districtbes t uur is evenals het comité OUD-SPANJE-SÏRIJDERS
van mening, dat nu meer dan ooit de democratische en- anti -fascistische krachten hun 55^2ISTRATIEP_PRqT3ST tot uiting moeten brengen.
Ondanks terreur en vervolging voeren de Spaanse arbeiders een
heldhaftige strijd voor hun politieke, economische en sociale
recht en, aldus de oproep.
•
MSSALEDEELNAMEA
ARBEIDERS^

Onder de leuzen:
Geen moorden_in_Sp_an^e_meer
roept ook districtbestujur van de Amsterdamse partij en de besturen
van de afdelingen Jan van Galenbuurt en Oud West alle partijgenoten
en lezers van de Waarheid op deel te nemen, aan de . demonstratie.
Vertrek
uur van het KWAKERSPLEIN.

DEMONSTREER

M E Ec //

J...

Compatriotas Espafïoles:
Se presente el memento de descomposición raas agudizada de la esistencia del regirnen fascista del General Franco, lleno de contaariedades
externas e internes.
Esas bestiis para rmntenerse en el poder recurren a la violenoia y
al asesinato.
Una vez mas la sangre da nuestros herra;anos se derrama en las ciuda-'
des de maestro Patria. Aller fue Grenada, Ernndio, Madrid, ^Barcclona,
hoy es en el Perrol, mafiana sera on otras ciudades de Espana, deberaos
impedirlo. L'^ ola de represión dcsencadensda por esos fanaticos fascistas tenemos que pararia.
Durante los 33 anos de "Pas de Franco" han sido asesin^dos miles y
miles de horabros y mujeres de lo tnejor de nuestro pueblo; por las caroeles han pjsado decenas de miles de hombres y najeres, en la actualidad l??s carccles espanol^s estan llenas de personis de todas las ideo_ogiose[ q.ue luchan por las libcrtades denooraticas1, por lo que todos
tenemos el deber, la necesidad, conscientes de nuestra responsabilidad
de sac-jrlos de ell-is. Solo hay una diferoncia en el caracter fascist-a
del General Franco y su reginien, aller se asesinaba en piruetes do ejecución, hoy se nsesina en plena cnlle, pritnero se reprimio y se aseaino
Q 'los que defendieron a li Republica, hoy.se reprime y se asesina a
conponentes de todas las onpas sociales, oae luchan por carnbios dernocra
ticos oor la Libertad y por el Socialismo.
reginen del General Franco, Opus Dey, constituye uno de los hechos
mas vorgcnzosos del siglo XX .
Nosotros democrotas espanoles estamos cansados de este estado de cosas y denunciamos la represión del Gobierno 3e
El Partido Comunisti de T^spana en Hclanda, se dirige al Partido SoObrero lïlspanol, a las Ccmisiones Obreras de Solidaridad, a la
Union General de Tmbaj-idores, a la H. de Obreros de Aoión Catolica^ a
la Agrupaóión de Mujeres Democr.-itas Espafiolas, a la etnigraoión espanola en generol y a _la opinion publica Nacion'il Holandesa, a participar
en .la manifestación autorizada por la policia, el sab-ado 25 de Marzo
qje partira de KWAKEBSPLEIN , hasta el Consulado de Esprana en Amsterdam, hora de salid-^ a lis 3 d-e ia tarde.
Denunciemos los asesinatos habidos ultimaraente en el Ferrol y todos
los coinetidos por el regimen ospafiol, Donucienios la represión, Exi jamos la /unnistio Genor il p^ra presos e esilados, que se dt>vuelba la palabra a nuestro paeblo, para que se restablezcan las Libortades Deir.ocraticas,
Cotnpatriota Tlsp'mol participi en la nanifestacion y con ello contribuyo a Va cnusa de tu pueblo, p ir n que pronto podamos disfrutar
todos de la Paz la Libertad y la Deraocracia, qae nos pertenece.
SALKA DE AMSTERDAM, KWAKEHSPÏ.EIÏT A LAS 3 DE LA TA EDE
EL SABA DO DIA 25 DE Ï£4BZO

Partido Comunista de Espafïa en Hcl-mda, .

Ti

