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VOORTGAANDE COMMUNISTISCHE AGITATIE TEGEN LEGERING

VAN DUITSE TROEPEN IN EUDEL

Reeds vanaf begin juli 1962 wordt door de CPN agitatie gevoerd

tegen de legering van Westduitse troepen in de Nederlandse legerplaats

Budel.

Nadat "De Waarheid" in uitvoerige artikelen stelling had genomen

tegen deze plannen, zonden de communist J. Brasser en de oud-CPIT-er

N, Wijnen op 23 juli 1962 een protest-schrijven aan de leden van de

Eerste en Tweede Kamer. In eerste instantie hadden 78 Nederlanders,

waaronder een groot aantal niet-communisten, hun instemming met dit

schrijven betuigd. Later publiceerde "De Waarheid" nog enige malen

namen van min of meer vooraanstaande, deels niet-communistische

Nederlanders, die het protest steunden.

Het laatste ;'\7aarheidM-artikel tegen de legering van Duitse

troepen in Budel dateert van 22-12-'62. Het blad wijdde toen driekwart

pagina aan afkeurende verklaringen van een aantal Nederlanders, onder

wie de schilder Peter Alma, de toneelspeler Ko van Dijk, de schrijf-

ster Lizzy Sara May, en de hoogleraar Mr. dr. W.H. Nagel.

Onder het motto "Geen Duitse laarzen op Nederlandse grondt! worden

voorts protestkaarten versprei^. Het is de bedoeling, dat deze kaarten

door de kopers worden getekend en verzonden aan "de leden van de

Staten-Generaal".

In opdracht van het secretariaat van de CPN wordt de actie achter

de schermen geleid door de communistische mantelorganisatie "Verenigd

Verzet 19^0-19^+5"* 2ij wordt gesteund door andere communistische orga-

nisaties, zoals de Nederlandse Vrouwenbeweging, het Algemeen Nederlands

Jeugdverbond, de verschillende'comités van oud-politieke gevangenen.,

het Protestcomité Vrijlating Oorlogsmisdadigers en de Nederlandse Vre-

desraad. Laatstgenoemde organisatie verspreidde op 13-11-'62 een cir-

culaire, waarin werd gesproken over nieuwe taken die de Nederlandse

Vredesraad worden opgelegd in verband niet de dreigende legering van

Duitse troepen in Budel.

Uit recente berichten blijkt, dat men thans een demonstratie in

het dorp Budel voorbereidt* Onder meer bleek dit uit een mededeling
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van Simon Korper, lid van het Dagelijks Bestuur van "Verenigd Verzet

19^0-19^-5" j tijdens het eind december jl. gehouden ANJV-congres. Korper

wekte de congressisten op tot deelname aan een stille tocht naar

Budel op 26 januari 1963- Hierbij zouden kransen worden gelegd op de

graven van Nederlanders, die tijdens de bezetting door de Duitsers in

Budel werden gefusilleerd,

Mede met het oog op de komende Kamerverkiezingen moet het niet

uitgesloten worden geacht, dat de door de communisten gevoerde agitatie

tegen de legering van Duitse troepen in Budel in de eerstkomende maanden

in omvang en intensiteit zal toenemen.

9 januari 1963
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