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Betr.: protestbetoging op 23 maart a.s. te Amsterdam
tegen de legering van Duitse troepen in Nederland.
In aanvulling op eerdere Berichten over communistische agitatii
tegen de legering van Wes'tduitse troepen i-51 dé Nederlandse legerplaats Budel, heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan t? biedes
betreffende "Protestbetqging op 23 maart a.s. te Amsterdam tegen de
legering van Duitse troepen in Nederland".
HOOFD VAN DE DIENST,
voor deze
Aan Zijne Excellentie
de Minister-President
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PROTESTBETOGING OP 23 MAART a.s. TE AMSTERDAM TEGEN DE LEGERING
VAN DUITSE TROEPEN IN NEDERLAND

Zoals was te voorzien is de CPN-agitatie tegen de legering van
Duitse troepen in Nederland met de kranslegging te Budel niet geëindigd.
Op later gehouden vergaderingen van partij en mantelorganisaties
bleek, dat het secretariaat van de CPN had besloten van de "Budel-campagne" een grote landelijke actie te maken: de Budeltocht van januari
was een startschot en geen eindsignaal.
Op 2 maart j.l. kwamen in Amsterdam vertegenwoordigers bijeen van
twee communistische mantelorganisaties,

"Verenigd Verzet 19^0-1945" en

de Nederlandse Vredesraad. In de convocatie voor deze vergadering werd
gesteld, dat versterkte actie zowel in als buiten het parlement nu geboden is en dat een massaal landelijk protest grote invloed zal hebben bij
de behandeling van de "Budel-kwestie" in het parlement. Tijdens deze vergadering werd een grote nationale manifestatie op zaterdag 23 maart a.s. te
Amsterdam aangekondigd. De betoging zal een demonstratief karakter dragen en in de eerste plaats gericht zijn tegen de legering van Duitse
troepen in Nederland. Ook zal men echter aandacht schenken aan het Nederlands-Duitse verdrag en eventuele gratieverlening aan de nog gevangen
zittende Duitse oorlogsmisdadigers.
Om naar buiten niet te laten blijken, dat het hier weer een communistisch initiatief betreft, moet de propagandacampagne worden geleid
door het "Budel-comité", dat reeds eerder door "Verenigd Verzet" was opgericht en aanzienlijk heeft bijgedragen tot het succes van de kranslegging in januari. Men zal echter'ook steun zoeken bij andere organisaties,
zoals het comité "Dat nooit weer", het Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers en de stichting "Anti-Atoombomactie". Ook zal worden getracht
om groeperingen als "Kerk en Vrede", het "Comité 196 3 voor de vrede" en
het "Pugwashcomité Nederland" voor de komende manifestatie te interesseren. Op het "Nederlands Auschwitz Comité" zal een beroep worden gedaan
zoveel mogelijk joodse landgenoten aan de demonstratie te laten deelnemen.

(De aanwezigen kregen voorts opdracht om vóór de behandeling van
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de Budel-overeenkomst in de Kamer telefonisch bij een groot aantal kamerleden te protesteren. Hiervoor werden tijdens de vergadering lijsten met namen, adressen en telefoonnummers van kamerleden uitgereikt.)
In de week van 'iO-16 maart zal een speciale Budel-krant worden
uitgegeven en op grote schaal worden verspreid. Men spreekt over een
oplage van 250.000 exemplaren. Bovendien zal, in de week daarop volgend,
een partijmanifest worden uitgegeven, waarin - overeenkomstig de huidige "eenheidspolitiek" van de CPN - speciaal de sociaal-democratische
arbeiders worden opgeroepen tot deelname aan de demonstratie.
Het besluit om op 23 maart a.s. te demonstreren werd voor het
eerst bekend gemaakt in "De Waarheid" van woensdag 6 maart j.l. In een
hoofdartikel publiceerde het blad toen een door 30 bekende Nederlanders
- meest intellectuelen en kunstenaars - getekende oproep om aan een op
23 maart 1963 te Amsterdam te houden manifestatie deel te nemen. Als
verzamelpunt werd het monument van de Dokwerker op het J„D. Meyerplein
opgegeven.
Uit de oproep blijkt uit de aard der zaak niet, dat het hier een
communistisch initiatief betreft; slechts een vijftal van de ondertekenaars is lid van de CPN.
Gezien de intensieve voorbereidingen kan worden verwacht, dat tenminste enige duizenden personen aan de demonstratie zullen deelnemen.
In Budel kwamen in januari - onder slechte ?/eersomstandigheden reeds 12COmensen bijeen. Velen daarvan kunnen in Amsterdam opnieuw verwacht worden.
Onlangs riep de CPN-leiding bovendien het topkader van de partij
uit de westelijke districten in vergadering bijeen om massale deelname
van communisten aan de demonstratie te bevorderen en de propaganda in
de provincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht te intensiveren.
De CPN maakt de agitatie rond Budel rechtstreeks dienstbaar aan
eigen verkiezingsactiviteiten. Dit bleek onder moer uit een in "De Waarheid" van 11 maart j.l. gepubliceerde verkiezingstoespraak

van de secre-

taris van het partijbestuur Henk Hoekstra.
"Onze partij, aldus Hoekstra, heeft met grote instemming kennis ge"nomen van de demonstratie die op 23 maart in Amsterdam zal worden ge-
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"organiseerd

tegen legering van de Wehrmacht in Budel. Het gaat er

"hierbij niet alleen om herinneringen uit het verleden levend te hou_
"den - het gaat vooral om heden en toekomst. Het is nodig de as Bonn"Parijs te %-reken. Het zogenaamde Nederlands-Duitse verdrag moet niet
"goedgekeurd en geratificeerd worden. Wij ontzeggen deze regering het
"recht ingrijpende beslissingen en stappen te ondernemen vóór de ver"kiezingen. Wij roepen een ieder op deel te nemen aan de demonstratie
"op 23 maart a.s. te Amsterdam".

18 maart 1963
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