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ANTI-NAVO-ACTIES DER PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ

Amsterdam

Aan de demonstratieve mars, welke de PSP op zaterdagmiddag

8 oktober in Amsterdam organiseerde en waarvoor de vereiste toestem-

ming was verleend, werd door circa 900 personen deelgenomen, nan het

hoofd der stoet gingen de PSP-voorzitter en drie PSP-Kamerleden.

Behoudens een klein incident verliep de manifestatie ordelijk en

tig. Dit incident werd veroorzaakt door een aantal jongeren, ondel

wie de bekende provo Roeland H. G. v. DUIJN (20-1-19̂ 3), die in strijd

met de vergunningsvoorwaarden bepaalde leuzen meevoerden en spreek-

koren vormden. Niettegenstaande het verzoek van een PSP-leider zich

aan de condities te houden, gingen zij met hun activiteiten door,

totdat de politie twaalf van hen - met inbegrip van Van Duijn -

aanhield.

Hoewel men mag aannemen, dat de PSP-organisatoren de intentie

hadden de demonstratie conform de vergunningsvoorschriften te doen

verlopen en zich daarmede bij voorbaat van op relletjes beluste jon-

geren distancieerden, tekenden zij na afloop niettemin telegrafisch

protest aan bij de Amsterdamse burgemeester tegen het, wat genoemd

werd: "op willekeurige wijze arresteren van deelnemers". ... ."die zich

niet hielden aan het ' spreekkoor' -verbod en tegen het wegvoeren van

arrestanten in een wagen, die het uiterlijk had van een veewagen."

Namens de deelnemende organisaties zond het PSP-bestuur nog een

telegram aan de Ministerraad en aan de beide Kamers der Staten-Generaal,

waarin geprotesteerd werd tegen de vestiging van het NAVO-kwartier

(AFCENI) in Nederland, zonder voorafgaande goedkeuring van het parle-

ment.

Utrecht

In Utrecht belegde de plaatselijke PSP-afdeling op 6 oktober

een openbare protestbijeenkomst tegen de NAVO, die echter tegen de

verwachting in slechts circa 35 bezoekers, voor het merendeel PSP-

leden, trok. Op deze vergadering, waar als spreker het PSP-Kamerlid

Van der Spek optrad, werden enige, in de Duitse taal gestelde foto-

copieën, afkomstig uit Oost-Duitsland, tentoongesteld, welke bedoeld
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waren - ook naar de opzet der organisatoren - het Nazi-verleden van

enkele hooggeplaatste Westduitse autoriteiten aan de kaak te stellen.

Door de gedetailleerdheid en onoverzichtelijkheid van het uit-

gestalde, trok een en ander nauwelijks belangstelling. De pers was

slechts door één plaatselijk blad vertegenwoordigd.

De wens der Utrechtse initiatiefnemers, onder wie de "leveran-

cier" van het gewraakte foto-materiaal, om deze demonstratie door

middel van een brede publiciteit tot een sensationeel gebeuren te

maken, ging derhalve niet in vervulling. Deze meeting moet dan ook als

niet-geslaagd worden aangemerkt. Opgemerkt zij, dat de politie zich

ter vermijding van ongewenste publiciteit afzijdig heeft gehouden.

8 november '66
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