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Bit rapport bestaat uit 5 biz.

ESTAFSTTE "STOP DE N-BOM - STOP DE MASSA-VERNIETIGINGSWAPENS"

1. Het CPN-dagblad De Waarheid meldde op 21 juni 1979 dat het

Samenwerkingsverband "Stop de neutronenbom - Stop de kernwapenwed-

loop" het initiatief had genomen tot een zg. Internationale Estafette

onder het motto "Stop de N-bora - Stop de massa-vernietigingswapens,

naar verdere ontspanning en ontwapening". Dit initiatief blijkt voor-

bereid te zijn in nauw overleg tussen enkele CPN-prominenten en voor-

aanstaande, met name Oostduitse functionarissen van de WVR ( de

Wereld Vredes Raad, de grootste internationale communistische raan-

telorganisatie). De concrete uitwerking van de plannen kwam voor

rekening van eerdergenoemd Samenwerkingsverband, een ogenschijnlijk

"breed" opgezette, maar in feite geheel door de CPN gedomineerde

vredesbeweging, die vorig jaar maart ook in samenwerking met de WVR

het Internationaal Foriiin tegen de Neutronenbom in Amsterdam heeft

georganiseerd.

Begin juni inspireerde het Samenwerkingsverband de oprichting

van een Nationaal Comite "Initiatief Internationale Estafette" om

samen daarmee de plannen tot uitvoering te brengen. Vervolgens werd

er aan - waarschijnlijk vooral aan de WVR gelieerde - vredesorga-

nisaties in alle zg. Helsinki-landen een Oproep tot ondersteuning

van het Estafette-initiatief gericht, welke ondertekend was door

de beide Amsterdamse CPN-districtsbestuurders N. SCHOUTEN en H. van

der VELDE in hun hoedanigheid van resp. secretaris van het Samenwer-

kingsverband en secretairis van het nieuwe Initiatiefcomite. Deze

Oproep werd onder meer gebaseerd op de waarschuwingen tegen de voort-

gaande wapenwedloop in het Slotdocument van de Speciale Ontwapenings-

zitting van de Algemene VN-Assemble van vorig jaar, maar meer in

het bijzonder gerechtvaardigd met de "thans dreigende" introductie

van de neutronenbom en "de verdere ontwikkeling van taktische
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nucleaire en grijze zone wapens" voor Suropa.

2. Voornoemde Oproep ging vergezeld van een op 12 juni gedateerde

brief van secretaris Van der VELDE van het Nationaal Comite "Initia-

tief Internationale Estafette", waarin globaal uiteengezet werd dat

de Estafette eind augustus in Amsterdam zou moeten starten en ver-

volgens langs Sen of meer routes, in de andere landen zou moeten wor-

den voortgezet overeenkomstig de suggesties van de vredesorganisaties

aldaar. Bedoeling was in elk geval onderweg van land tot land steeds

aanvullende vredesverklaringen te laten doorgeven, die tenslotte door

een weer in Amsterdam samenkomende delegatie van nationale vertegen-

woordigers zouden moeten worden afgeleverd.bij de Verenigde Naties

in New York.

In deze brief werd ook aangekondigd, dat in Amsterdam een

Bureau Internationale Estafette zou worden ingericht voor de coordi-

natie van het gebeuren, waarvoor enige "personele assistentie uit

het buitenland" werd ingeroepen. Ook werd gepleit voor de instelling

van een "internationaal directorium" met vertegenwoordigers "uit de

westelijke, oostelijke en niet-gebonden blokken", evenals voor de

aanstelling van permanente contactpersonen in alle deelnemende landen,

die ongetwijfeld vooral in CP-kring of verwante vredescomite's

moeten worden gezocht. Tenslotte werd de aangeschreven vredesorga-

nisaties verzocht voor 14 juli voorstellen te doen voor de afzonder-

lijke nationale onderdelen of etappes van de Estafette om tijdig in

het grote geheel te kunnen worden ingepast.

3. Op 13 augustus maakte De Waarheid het programma bekend van de

Nederlandse etappe in de "vredesestafette", die van Amsterdam naar

Bonn zal voeren en in zeven dagen door een paar honderd deelnemers

per fiets zal worden afgelegd.

- Op 26 augustus om 10 uur begint het spektakel met een meeting op

de Amsterdamse Dam, waar een Nederlandse "vredesverklaring" zal

worden aangenomen. Gewapend met dit attribuut zal de wielerkaravaan,

begeleid door vele honderden sympathisanten per fiets of ander
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vervoermiddel, koers zetten naar de Franse Kamp bij Bussum,

waar een manifestatie op touw wordt gezet. Daarna rijdt de

fietsploeg naar de camping "Het Grote Bos" in Driebergen-Doornt

waar een feestprograrama wordt verzorgd door de Utrechtse Werk-

groep Stop de N-bom en ook de nacht zal worden doorgebracht.

Op 27 augustus gaan de fietsers richting Rhenen, waar op de

erebegraafplaats op de Grebbeberg een krans zal worden gelegd,

en vervolgens naar Wageningen, waar bij Hotel De Wereld een bij-

eenkomst is belegd, waarop onder meer het woord zal worden gevoerd

door CPN-Tweede Kamerlid Joop WOLFF. Eindpunt die dag is Nijmegen

waar in de Stadsschouwburg een culturele manifestatie wordt opge-

tuigd.

Op 28 augustus koersen de vredesstrijders naar Limburg, waar ze

in het Venrayse jongerencentrum De Engel door de plaatselijke

werkgroep worden onthaa-ld en in Venlo een feestavond en nacht-

logies krijgen aangeboden.

Op 29 augustus fietst de groep via Roerraond naar Brunssum, waar

ook weer een uitgebreid feestprograama wordt verzorgd.

Op 30 augustus wordt in de grensplaats Schinveld op het Dorpsplein

een ontvangstbijeenkomst aangericht, waar ook aandacht zal worden

besteed aan de Limburgse acties tegen de uitbreiding van de West-

duitse vliegvelden vlak over de grens. Overnacht wordt in het

Westduitse Duren, waar een tentenkamp is opgeslagen door " de

Westduitse vredesbeweging".

Op 31 augustus is de reis naar Keulen, waar een grote vredesmeeting

wordt belegd en de nacht wordt doorgebracht in een brandweer-

kazerne.

Op 1 September wordt samen met zo'n duizend meefietsende Keulenaars

het laatste traject afgelegd naar Bonn, waar ter gelegenheid van

het begin van de Tweede Wereldoorlog veertig jaar geleden een

"Anti-Kriegstag" in de Hofgarten wordt gehouden. Daar zal de Neder-

landse vredesverklaring worden overhandigd aan Westduitse vredes-

organisaties, die de verklaring op hun beurt zullen meenemen
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naar de volgende etappeplaats. De Nederlandse fietsers zullen

daarna per bus de terugreis naar Nederland aanvaarden.

Deelnemers aan deze eerste zevendaagse etappe zijn opge-

roepen z±ch aan te melden door F. 25,- inschrijfgeld'over te

maken. De volledige kosten bedragen F. 125,-, waarin sympathisanten

kunnen bijdragen door speciale supporterskaarten van een tientje

te kopen. Het is ook mogelijk een beperkt aantal dagen mee te

fietsen. In Nijmegen, Limburg en Arnhem worden apa'rte tochten ge-

organiseerd, die aich bij de Estafette zullen aansluiten.

k. Begin augustus berichtte De Waarheid dat net er naar uitzag

dat de Estafette langs verschillende routes en op verschillende

wijzen praktisch alle landen zal aandoen, die de Slotakte van

Helsinki hebben onderschreven. Op 11 augustus gaf hetzelfde dag-

blad daarover wat meer informatie, die echter nogal fragmentarisch

bleek en nog weinig samenhang vertoonde. .Het lijkt erop dat de

verschillende nationale vredesorganisaties reeds geplande uvredes-

activiteiten" wat kunstmatig hebben ingebouwd in de Internationale

Estafette.

- In West-Duitsland zal de vredesestafette van de Nederlandse

fietsploeg worden overgenomen door het "Komitee fur Frieden,

Abrustung und Zusammenarbeit", dat een route voor twee weken

heeft uitgezet langs verschillende plaatsen, waar bijeenkoiasten

worden belegd.

- In Deneoarken zullen tienduizenden handtekeningen tegen de N-

bom worden aangeboden aan de regering en tal van bijeenkomsten

in de provincie plaatsvinden. In de tweede week van oktober

zullen "grote bijeenkomsten worden gehouden over het bestaan

van de NAVO en het Warschau Pact".

- In Finland vindt in de eerste oktoberweek een vredesbijeenkomst

plaats.

- In Frankrijk wordt op 2*f September in Straatsburg een vredes-

manifestatie en ontvangst voor Europese parlementariers belegd.
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In Griekenland is er een vredesbijeenkomst op. 12 oktober.

In Engeland wordt op 27 oktober een grote demonstratie tegen

kernwapens en kernenergie georganiseerd door "Campaign for

Nuclear Disarmament".

In Zwitserland houdt de Mouvement de la Paix op 6 oktober een

meeting ter herdenking van het uitbreken van de Tweede Wereld-

oorlog en van het 30-jarig bestaan van de Zwitserse vredesbeweging,

terwijl de dag daarop is uitgeroepen tot "nationale bezinnings-

dag".

In Canada wordt eind augustus een fietstocht langs zeven grote

steden gehouden, met o.a. een ontvangst door parlementariers in

Ottawa. Tevens zal een delegatie van het Canadian Peace Congress

in New York aanwezig zijn, wanneer de Estafette daar bij het VN-

gebouw eindigt.

De Oosteuropese landen hebben nog nauwelijks iets bekend gemaakt

over hun aandeel in dit internationaal evenement. Men blijkt in

die kring wat huiverig te zijn voor westerse estafette-deelnemers,

die met bijbedoelingen de socialistische landen willen bezoeken,

en hecht dientengevolge aan een strenge selectie. Overigens zijn

de Oosteuropese ambassadeurs in Den Haag nauw betrokken geweest

bij de voorbereiding van de Estafette, zodat mag worden aange-

nomen dat in hun landen een reeks van activiteiten in het teken

daarvan zal plaatsvinden. Bekend is reeds dat in Tsjecho-Slowakije

de Estafette zal worden verbonden met bijeenkomsten tijdens een

"Week van strijd tegen Fascisms en Oorlog".

In de Verenigde Staten zal op 29 oktober in V/ashington eer; massa-

meeting worden georganiseerd door de US Peace Council, de "Mobi-

lization for Survival" en de "Friends Service Committee". Tijdens

de ontwapeningsweek van de Verenigde Naties zal de Estafette

worden afgerond met de overhandiging door een internationale dele-

gatie van alle doorgegeven vredesverklaringen en symbolen aan

VN-secretaris WALDHEIM in New York.
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