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VERTROUWELIJK

VOORBEREIDINGEN TOT EEN LANDELIJKE MANIFESTATIE VAN HET
"NEDERLANDS KOMITEE TEGEN DE VERSPREIDING VAN KERNWAPENS"
Het eind 19&5 °P initiatief van de communistische "Nederlandse
Vredesraad" (NVR) tot stand gekomen "Nederlands komitee tegen de
verspreiding van kernwapens" heeft - na een half jaar van inactiviteit - in oktober j.l. een vergadering gehouden. Op deze bijeenkomst
werd o. m. besloten om medio januari 19&7 ^n Amsterdam een landelijke
manifestatie te houden. De organisatie daarvan is in handen gelegd
van het zogenaamde "kleine comité", waarin Gerard Maas, lid van het
CPN-parti jbestuur en secretaris van de NVR, de belangrijkste rol
speelt. Voor zover bekend overweegt dit comité momenteel de publicatie
van een communiqué, doch van meer concrete plannen met betrekking tot
de manifestatie werd nog niets vernomen. Gezien het succes van de
landelijke bijeenkomst, die het comité op 2 april van dit jaar te
Utrecht organiseerde, kan echter verwacht worden dat de komende manifestatie op dezelfde wijze zal worden opgezet.
De (vijf) communistische leden van het "Nederlands komitee
tegen de verspreiding van kernwapens" zullen uiteraard alles in het
werk stellen om aan de op handen zijnde manifestatie een duidelijk
communistisch karakter te geven» Ongetwijfeld herinneren zij zich de
kritiek van partijvoorzitter Paul de Groot, die na afloop van de
eerdergenoemde bijeenkomst te Utrecht (waar hij persoonlijk aanwezig was!) het tekort aan communistische inbreng hekelde. Ondanks de
sleutelpositie van Gerard Maas als secretaris van het comité is het
echter niet eenvoudig gebleken om de activiteiten van het comité in
communistische zin te beïnvloeden. Ten gevolge van de "brede" opzet
van het comité ziet de communistische minderheid zich gedwongen tot
het sluiten van compromissen teneinde de "samenwerking" niet in gevaar te brengen. Dit bleek weer eens duidelijk op de bovenvermelde
vergadering in oktober j.l«, waar een scherp meningsverschil aan de
dag trad tussen Prof, Dr. H. A. Tolhoek en Gerard Maas. Professor
Tolhoek weigerde namelijk de communistische visie inzake het "Westduit s streven naar A-wapens" en de "onaanvaardbaarheid

van Von Kiel-

mansegg" als uitgangspunt te aanvaarden.
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Dat de communisten geen enkele kans onbenut zullen laten omde landelijke manifestatie in januari aanstaande toch een communistisch stempel op te drukken en in ieder geval zoveel mogelijk ten
eigen voordele uit te buiten, is nog onlangs gebleken. Op 1 november
j.l. vond namelijk in "Krasnapolsky" te Amsterdam - op initiatief
van "1^0 personen werkzaam in overheidsdiensten" - een bijeenkomst
plaats in het kader van de Vietnam-handtekeningenactie, die sedert
enkele weken bij de Amsterdamse overheidsbedrijven loopt. Op deze
vergadering, waar onder meer het woord werd gevoerd door Gerard
Maas, werd een manifest ontworpen, gericht aan "de Amsterdamse bevolking en haar organisaties". Hierin wordt onder meer gesteld:
"Met grote instemming hebben wij ook kennis genomen van het
initiatief van het "Nederlands Komitee tegen de verspreiding
van kernwapens", waarin eveneens vele stromingen vertegenwoordigd, om tot een grote landelijke manifestatie in januari in
Amsterdam te komen.
Wij roepen de Amsterdamse bevolking en haar organisaties op
alle steun te verlenen aan de voorbereidingen hiervan en zich
massaal uit te spreken:
T tegen de NAVO met Von Kielmansegg op Nederlandse bodem
- tegen elke tegemoetkoming van de A-bom-eisen van Bonn".
E.e.a. illustreert

weer eens, dat de agitatie tegen de Duitse

Bondsrepubliek voor de communisten - als het er op aankomt - zwaarder
weegt dan die inzake Vietnam.
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