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CPN-AGITATIE GERICHT TEGEN DE KVP.

De CPN-leiding is thans druk doende propagandistische en
politieke munt te slaan uit de recente voorvallen in Limburg,,
waarbij de PvdA in haar verkiezingscampagne moeilijkheden in de
weg werden gelegd. Er verschijnen elke dag in "De Waarheid"
berichten, die moeten aantonen, dat de KVP met behulp van terreur-
methoden tracht politieke tegenstanders monddood te maken.

De inzet van deze agitatiecampagne van de CPN werd gevormd
door een artikel van Marcus BAKKER in het communistische partij-
dagblad van 18 Mei 1956. Nadere richtlijnen werden verwerkt in
een beschouwing van Paul de GROOT zelf in "De Waarheid" van 2k Mei
1956. De algemeen secretaris van de CPN betoogt daarin, dat de te
Roermond en te Venlo voorgevallen - tegen de PvdA gerichte - inci-
denten, blijkbaar de aanloop waren tot een systematische terreur-
campagne van clericaal-fascistische zijde. De verantwoordelijkheid
voor de thans aan de orde van de dag zijnde straatschenderijen,
verstoringen van communistische meetings en vernielingen van PvdA-
en CPN-verkiezingsbiljetten ligt, aldus De GROOT, bij de KVP, die
dit vuurtje al op het - vorig jaar te Utrecht gehouden - verkiezings-
congres heeft opgestookt. Naar de mening van De GROOT dient de
actie tot stopzetting van deze terreur tegen de KVP te worden ge-
richt en moet de openbare mening worden gemobiliseerd om deze
partij te dwingen het in Nederland gebruikelijke fatsoen in de
verkiezingsstrijd in acht te nemen.

Om zulks te bereiken heeft de leiding van de CPN besloten
Donderdagavond 31 Mei te Amsterdam onder het motto "Stopt de KVP-
terreur - beschermt het vrije woord" een grote demonstratieve op-
tocht te houden, die van de Ten Katestraat naar het Beursplein zal
trekken, alwaar door Henk GORTZAK het woord zal worden gevoerd.

Teneinde aan deze demonstratie zoveel mogelijk partijgenoten
te doen deelnemen, belegde de leiding van het Amsterdamse CPN-
district op Zondag 27 Mei een werkersbijeenkomst in het partij-
gebouw "Felix Meritis". Op deze door 35̂  personen bijgewoonde
bijeenkomst werd het woord gevoerd door Paul de GROOT, organisatie-
secretaris Henk HOEKSTRA en de organisatie-secretaris voor het
district Amsterdam Siep GEUGJES.

Henk HOEKSTRA wees erop, dat de demonstratie op 31 Mei
het eerste antwoord zal zijn op de terreur van de KVP. Hij kondigde
aan dat de CPN zal blijven voortgaan met het eisen van zendtijd.
Evenals indertijd in België moeten er comité's van verweer worden
opgericht, die door hun activiteit op moeten wekken tot de strijd
voor het vrije woord. Er moet alles op alles worden gezet om de
optocht op 31 Mei te doen slagen en iedereen moet worden opgewekt
om daaraan deel te nemen. In de bedrijven moeten ook demonstraties
- zo mogelijk zelfs korte proteststakingen - worden georganiseerd.

Siep GEUGJES gaf enige inlichtingen over de organisatie van
de protestdemonstratie, die langs het gebouw van de KVP (Keizers-
gracht 766) zal trekken. In de stoet zullen geluidwagens en muziek-
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corpsen medegaan en er zullen borden met leuzen worden meegedragen.
Waar het een algemene demonstratie en geen specifieke CPN-optocht
moet worden, zullen er geen borden met verkiezingsleuzen mogen
worden gebruikt. Wel zullen de door de terreurbenden van Romme
vernielde verkiezingsborden met als opschrift "Dit is een gevolg
van de KVP-terreur" worden meegevoerd.

Paul de GROOT betoogde in zijn slotwoord, dat nog nooit in
het bestaan van de CPN de verkiezingsstrijd onder zulke gunstige
omstandigheden - zowel nationaal als internationaal bezien - was
gevoerd. Hij memoreerde, dat het nog nooit eerder was gebeurd, dat
zelfs een krant van de VVD gepleit had voor het verlenen van
zendtijd aan de CPN. Hij wekte zijn toehoorders op collecten te
organiseren om uit de opbrengst daarvan in de kosten van het
vernielde materiaal van de CPN en de PvdA te kunnen voorzien en
wees erop, dat het in de bedoeling ligt de helft van de daarvoor
ingezamelde gelden aan het hoofdbestuur van de PvdA te doen toe-
komen .

Het is duidelijk, dat de CPN-leiding met de jongste agitatie-
campagne tegen de KVP beoogt de impasse, waarin de partij na de
Stalin-affaire is geraakt en die allesbehalve bevorderlijk is
ter stimulering van de verkiezingsactiviteiten, te overwinnen.
Tegen dergelijke kwalen is volgens de communistische receptuur
actie het beste geneesmiddel.

Verder tracht de CPN-leiding met deze campagne te bewijzen
hoe juist de door haar gelanceerde leuze "Eenheid tegen Romme" is.
Immers socialisten en communisten worden thans gelijkelijk be-
dreigd door de "terreur van de KVP". Vanuit deze stellingnarae is
het de communisten mogelijk nieuwe avances ten opzichte van de
PvdA te gaan maken.

Zo heeft bijv. het hoofdbestuur van het communistische ANJV
aan de jongeren-organisatie van de PvdA, "Nieuwe Koers", voorge-
steld gezamenlijk op te treden voor het verdedigen van het
democratische recht tot vrije verkiezingspropaganda. Dit zou
naar het oordeel van het ANJV-hoofdbestuur het beste kunnen ge-
schieden door gezamenlijk de bescherming op zich te nemen van
PvdA- en CPN-verkiezingsbijeenkomsten. Verder door het gezamenlijk
organiseren van sterritten per autobus door de zuidelijke pro-
vincies, waarbij dan bijeenkomsten zouden kunnen worden gehouden,
waar over de bescherming van de democratische vrijheden kan
worden gesproken.

28 Mei 1956.


