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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te bieden
betreffende bovengenoemd onderwerp.
Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan de Ministers van Binnenlandse 2aken, van Buitenlandse Zaken en van Justitie,
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Men gelieve steeds één zaak in één trief te kenandelen. Bij beantwoording nauwleung het onderwerp, de dagtekening en Het nummer van
deze trief vermelden.
702 Z 02

Behoort bij brief no.

9^5.300

Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.

VERTROUWELIJK

.

Ex.no. £

DEMONSTRATIE TE AMSTERDAM TEGEN DE AFKONDIGING VAN DS NOODTOESTAND
IN

SPANJE

.

•

Op zaterdag 15 februari 1969 zal in Amsterdam een betoging worden
gehouden tegen de afkondiging van de noodtoestand in Spanje. De betoging
wordt georganiseerd door het bestuur van de Spaanse communistische partij
in Nederland, in samenwerking met de CPN.
Direct na de afkondiging van de noodtoestand in Spanje werd door
Lino Calle Garcia, de leider van de Spaanse socialistische partij in Nederland, het initiatief genomen voor het houden van een betoging op 8
februari 1969 te Amsterdam. De Spaanse communisten distancieerden zich
• echter van deze manifestatie en besloten op 15 februari een eigen betoging te organiseren. Tijdens de "socialistische"

betoging werd onder de

deelnemers een pamflet verspreid, waarin werd opgeroepen deel te nemen aan
de demonstratie op 15 februari 1969. Het pamflet was ondertekend door een.
niet nader aangeduide

"groupo de democratos espanoles". De tekst van

het pamflet was opgesteld door Vallejo Diaz, één van de leiders van de
Spaanse communisten in Nederland.
Deze Vallejo Diaz had tevoren contact opgenomen met de in Utrecht
woonachtige CPN-er Gerke Hoogenberg en een gesprek gevoerd met Gertrud
van Heemst- de Vries, lid van de CPN en tevens secretaresse van het Nederlandse secretariaat van de Westeuropese conferentie voor amnestie voor
Spaanse politieke gevangenen, waarbij o.a. een aantal Nederlandse communistische oud-Spanje strijders is aangesloten.
Aangenomen kan worden dat van Spaanse communistische zijde getracht
werd via deze personen steun te krijgen van de CPN. Dit is blijkbaar gelukt, gezien de aankondiging van de demonstratie in "De Waarheid" van 11
februari 1969» waarin wordt vermeld, dat "het districtsbestuur van de CPNAmsterdam zijn instemming betuigt met dit initiatief en een ieder opwekt
aan de demonstratie deel te nemen".
Ook in andere 'dagbladen is de betoging aangekondigd. Opvallend is
dat steeds als initiatiefnemers "een groep oud-Spanje strijders"wordt genoemd.
De demonstratie werd bij de gemeentepolitie van Amsterdam aangemeld
door de oud-Spanje strijder en CPN-er K.F. Neyssel, die als woordvoerder
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optrad van het "Comité van Oud-Span'je strijders".
Klaarblijkelijk werd dezelfde tactiek gevolgd als bij de aanmelding van de op 2? april 1968 gehouden anti-Franco betoging, welke eveneens was georganiseerd door de in Nederland verblijvende Spaanse communisten. De demonstratie werd toen aangemeld door de CPN-er Martin Vlaar,
namens het voor die gelegenheid geformeerde "Comité Vrij Spanje". Het
'Comité van Oud-Spanje strijders" is kennelijk eveneens een gelegenheidscomité.
In "Het Parool" van 10 februari 19&9 wordt vermeld dat de initiatiefnemers uitnodigingen tot deelname hebben verzonden aan het ANJV, de
ASVA, de CPN, het Comité Vrij-Spanje, de PvdA, de PSP, "Pericles",
"Politeia" en andere belangstellenden.
Blijkbaar heeft men van communistische zijde getracht de betoging
zoveel mogelijk een"neutraal gezicht" te geven.
Ten aanzien van de demonstratie kan tenslotte worden vermeld dat
als eindpunt opgegeven wordt het Spaanse consulaat in Amsterdam. De
organisatoren verwachten ongeveer

200 a 300 deelnemers.

februari

1969.
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