
MINISTERIE -
VAN BINNENLANDSE ZAKEN

-2 NOOQOÏ
te.i

B.V.D.

No. : 650^87,4

Bijl.:. ,2

.: "Cbnünün£sti8c|Le actie t.egën./de legering
van düitèe 'tï*öepen in

StadhóuderÈplantsoen '25, _ . • , j- • -f -.- - •

)|ja. i té

Hierbij heb ik de eer Uwe Exc.ellentië een. rapport aan te
bieden betreffende "Communistische .:actie tfgen de legering van
duitsé troepen in Nederland".

j HET HOOFD VAN DE DIENST,

£an Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1013 no.
te
'e-G R A V E H E A G E

Mr. J.S. "Ï5inninghe Damsté



Behoort bij schri jven no. 6 50.87̂

- 2 NOV. 2001
Deze rubricering te
beèlniflodnaiVf hjf.

Ex. no.

COMMUNISTISCHE ACTIE TEGEN DE LEGERING VAN DUITSE TROEPEN IN

NEDERLAND

Door de CPN wordt de laatste weken agitatie gevoerd tegen legering

van Duitse troepen in Nederland. Zodra bekend werd, dat er tussen de Ne-

derlandse en de Westduitse regering overeenstemming was bereikt over de

legering van ca. JOOO Westduitse militairen in de legerplaats Budel

reageerde "De Waarheid" met uitvoerige artikelen, waarin tegen deze plan-

nen werd geprotesteerd.

Eind juli 1962 werd aan deze actie een bredere opzet gegeven door

het zenden van een protestschrijven aan de leden van de Eerste en Tweede

Kamer. Met dit schrijven betuigden 78 Nederlanders, waaronder een groot

aantal niet-communisten, hun instemming. De brief v/as getekend door

, Den Haag, en ., Kroramenie. Financiële bijdragen kun-

nen worden gestort op de girorekening van te Amsterdam.

Met opzet werd in het schrijven de NAVO buiten beschouwing gela-

ten, dit orn niet-communisten op wie een beroep zou v/orden gedaan hun i:

stemming te betuigen niet af te schrikken.
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"De Waarheid" ondersteunde de agitatie krachtig. In de editie

van donderdag 26 juli j.l. werd het beroep op de parlementsleden ge-

bracht als frontpaginanieuws.

Een afschrift van het schrijven aan de leden van de Eerste en

Tweede Kamer gaat als bijlage bij dit rapport.

6 augustus 1962



A F S C H R I F T

Den Haag, 2J juli

Aan de leden van de Staten Generaal,

"7 maart 19^5,7 personen gefusilleerd te Haarlem, 8 maart, J>6 personen
te Amsterdam, 10 maart,5 personen te Zaandam, 12 maart, 21 personen te
Amsterdam - het is slechts een greep."

Bovenstaand citaat is uit het boek "De Duitse tijd" van J. Meulenbelt,
van 19̂ 8 tot 195^ redactie-secretaris van het gedenkboek "Onderdrukking
en Verzet".
Waarom v/ij deze gruwelijke feiten U in herinnering brengen?
Omdat nauwelijks 17 jaar later, de maand maart van dit jaar, 19&2,
ons het bericht bereikt, dat "Wehrmachtsoldaten" zullen v/orden
gelegerd in Nederlandse kazernes en op Nederlandse bodem hun oefe-
ningen zullen gaan houden. Zulks, omdat West-Duitsland oefenruimte
tekort zou komen en die nu door de Nederlandse Regering hier zou zijn
aangeboden.
Voorshands is het nog maar een gerucht. De berichten zijn afkomstig
van buitenlandse persbureaux; in 'Bonn' KOU een 'lek' zijn geweest;
de radio-nieuwsdienst in Nederland maakte deze berichten verder bekend.
Een gerucht? Maar dan toch een gerucht,voldoende om ons waakzaam te
doen zijn. Want dit gerucht mag niet waar worden. Niet v/aar worden,
omdat het nauwelijks 17 jaar geleden is, dat in alle steden van ons
land de schoten knalden van de Duitse executie-peletons; in onze oren
klinkt nog het dreunen van hun laarzen, het snauwen van hun commando's.
Daarom willen wij geen Duitse soldaten op Nederlandse bodem.')

Prof.Mr.B.V.A.Röling, hoogleraar in het strafrecht en volkenrecht aan
de Universiteit te Groningen, noemde in zijn op 26-12-19^1 voor de
V.P.R.O. gehouden voordracht 'Vrede op aarde'
"onze onverklaarbare korte memorie en vergoelijking van de tegen-
woordige arrogante Duitse politiek en van de verontrustende Duitse
eisen" weinig begrijpelijk.
Wij sluiten ons van ganser harte bij die mening aan. Het is onbegrij-
pelijk! Wij doen dan ook een beroep op U, leden van de Staten-
Generaal, er voor te willen zorgdragen, dat eventuele plannen om
Duitse soldaten op Nederlandse bodem te legeren, geen kans krijgen
te worden gerealiseerd. Het komt ons tevens voor, dat het Neder-
landse volk een duidelijke uitspraak van U hierover zeer op prijs zal
stellen.

) Inmiddels zijn deze geruchten bevestigd
en is bekend gemaakt dat Duitse troepen
in Budel gelegerd worden. (N.W.)

•. P H
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