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Onderwerp s {— Overzicht toename links-extreine propaganda direc't .of

indirect gericht tegen de militaire organisatie over April/Mei 1952.

COMMUNISTISCHE
PARTIJ NEDER-
LAND (C.P.U.

'Gedurende de maanden April en Mei werd een toenemende anti-
militaire propaganda-activiteit van de zijde der G.P.N, en haar
neven- en mantelorganisaties opgemerkt.
De intensiteit van deae propaganda was .(is) sterk afhankelijk
van dé activiteit van de onderscheidene plaatselijke onderafde-
lingen, doch er zijn aanwijzingen, dat zij centraal geleid wordt.s

Verspreiding van een pamflet waarin geageerd wordt tegens
'•ïV verlengingvan de herhalingsoefeningen tot 85 dagen;
2) herhalingsoefeningen in.W.Duitsland. •

Ver spr e iding gemeld in 's-Hertogenbosch,Bergen $p Zoom, Groningen,
Winschoten, Steenwijk, 's-Gravenhage en Amsterdam.

Verspreiding geschiedde huis aan huis, in Groningen ook voor hét
S-bafkwartiex 4e Uil. Af d.

P^erbij zij nog aangetekend, dat het V^JpklwBlngöpïegramma v.d.
C.P.N. o.a. inhoudt s

l

ALG2KE3N NE-
DJELAÏTD& JBUGD-

"vsrbod atoombom en. bacteriologisch oorlog".
2."doorbetaling loon bij herhalingsoefeningen".
3."uitbreiding verlofregeling militairen".
4."geen herhalingsoefeningen langer dan'30 dagen".
5-"geen uitzending naar West-Duitsland".
6,"vrijlating -Indonesië-weigeraars".

Begin Mei richtte de dagelijkse leiding van hetj.A.N.J,V. zich
tot District én Afdelingsbesturen, met een schrijven waarin een

VÏÏHBOND(A.U.J.V.) oproep vervat was, een pamflet te verspreiden speciaal onder
militairens

" Ie bij kazernes,
2e in woonbuur-ten van de militairen,
3e bij stations"

vergezeld van instructies hoe e.e.a. diende te-geschieden.
De in het pamflet gestelde oproep aan de militairen tot deel-
neming aan het Pinksterfestival ging gepaard met eisen voor één

, éénjarige dienstplicht, een nationaal leger binnen de landsgren-
zen en het gebruikelijke fulmineren tegen kapitalisme, a'toombommen,
bacteriën e.d. '
Verspreiding gemeld in omgeving van kazernes te Aasén, Rotterdam
en Amersfoort (A 1) 4

:!RLAïrDSE VROU- Op 30/4 werd in Utrecht op een vergadering van de N.V.B, aan-
YEGING gekpndigd, dat als onderdeel van het vredeswerk een pamfletten-

(lI.V.B.')' en' en, hand'tekeningen-actie . gevoerd zou worden tegen de komende
NEDERLANDSE VRE- herhalingsoefeningen in,vfóst-Duitsiarid, terwijl voorts persoon-
D3SRAAD(N.V. R.) lijke''acties door N.V.B.-functionnarissen 'zouden worden gevoerd

bij familieleden van hen, die aan deze oefeningen zouden gaan
deelnemen (F 6,).
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Verspreiding pamfletten gemeld in 1e Mil. Afdeling. Deze
•waren gericht tegen de opbouw van een "nieuwe Wehrmacht in
West-Duitsland;' en behelsden een oproep 'tot ̂ "verzet om onze
jongens ondar Na.zi-öffieieren te laten dienen"(X' ?)

Voorts zouden onder militairen te 's-Gravenhage in de Ouds-
Fredeirikkazerne en Oude-Alexanderkazerne in het ge.lieim ge-
schriften circuleren, welke vermoedelijk van communistische
oorsprong zijn. Zij zouden slechts enkele regels bevatten
zoals s

"Waarom herbewapening'?"
"Waarom Atlantisch Pact-.?" (F 6)

Coriclusiess

Verwacht kon worden, dat .er enige verwarring zou ontstaan
in de propaganda aotivitlfctt van de C.P.ÏT. en aanhang als ge-
volg van de tegenstrijdigheid tussens :

'|a_ de agn. ;"Vredesbewe'ging" en de daartoe behocendë bestrij-
. '*" ding van cte Westerse herbewapening, m'aer in het bijzonder

hë"t ageren tegen "herbewapening van Nazi-Duitsland "en
b_ het recente aanbod van de Sowjet Unie een verenigd Duits-

land ever nationale strijdkrachten te doen beschikken.

Deze verwarring heeft zich echter niet geaaanlfëB%Gor*d -
Uit het voorgaande moge blijken, dat, althans de Nederlandse-
communistische propaganda niet all;een volhardt in ds ad a_
vermelde tendenz, d«ch terzake zelfs een-.grotere activiteit
ontplooit.
Voorts valt op, dat deze verhoogde activiteit, zich meer dan
ooit te voren rechtstreeks tot de militaire organisatie en
militair personeel ric'ht.
Mede kan samenhang worden geconstateerd tussen doze verh»ogde
activiteit en het zich in vastere vormen aftekenen van de.
S.D.G. Terzake kan een parallel worden getrokken met gebeur-
tenissen in het buitenland, zoals s
- do ongeregeldheden in Essen en Hamburg in de tweede week
van Mei.

- do ongeregeldheden in Parijs op ;28 Mei
- waarschuwende stemmen uit Britse Labourkringen tegen de H.D.G.
- idem Van Zweedse vertegenwoordigers in de Eaad van Eurppa.
Tenslotte kan e.e.a. verband houden met de a.s. verkiezingen
in Nederland.
Het ie derhalve van belang de vorengeschetste activiteiten
nauwgezet gade te slaan en elke nieuwe tegen de &&!.* organi-
satie gerichte vorm hiervan ten spoedigste te signaleren.

II. Vredesbeweging van "Se Derde weg"

Vermeldenswaard is -tenslotte nog een bericht betreffende oen
pamflettonactie van de Vredesbeweging "B* Derde Weg".
Pamfletten, die een oproep bevat't en tot bezoek aan oen openbare
vergadering van deze beweging werden op Jjlt»ria£, 17 Mal-. 1. li-
invcLa omgeving van het Centraalstation en Damrak te Amsterdam
verspreid op een ogenblik dat vele militaire treinen het .
Centrials*it±ionbinnenkwamen (A 1). Hoewel de anders zo
opportunistische communistische propaganda zich nog niet van
"do derde weg" heeft bediend in hun poging om alle vredeskrach-
ten te bundelen, dient.men de gang van zaken bij "de Derde. Weg"
nauwkeurig gade te slaan, gèesisn bij'deze beweging ruimschoots
mogelijkheden aanwezig zijn vgor een penetratie door
~Tinoip'i.fdle communisten-(Stalinisten) (B 6) '
Hoewel derhalve de politieke pliita van de bevraging (nog) -niet,
is bepaald, namen van leidende personen als s
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'D. van BMTViiiLD - Algemene Nederlandse Vredes Actie)
J. J. BUSKES - Kerk: en Vrede)
C.P. 'GDMING ~ Kerk en Vrede)
T. HENDRIK -• - (Nöd. - 'U.S.S.R.) (Oomm.)
J.B. HUOJ3UHOLTZ - (Kerk on Vrede,)
Torn ROT . - (Vlam)
S.van VHÏES1AHD - (Ned. ¥.S.S,R.)(Oomm.)
Sam de WOLF - (.Vlam)

stempelen haar stellig als ant.i-militairistisoh.
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