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STILLE TOCHT NAAR BUDEL OP 26-1-1963

In aanvulling op het rapport d.d. 9 januari 1963} no, 669.322,

betreffende "voortgaande communistische agitatie tegen legering van

Duitse troepen in Budel" kan thans nog het volgende worden bericht:

De voorbereiding van de zogenaamde "stille tocht naar Budel",

die zal worden gehouden op 26 januari a. s.., blij f t de volle aandacht

van de communisten houden. Niet alleen in communistische, ook in

sommige burgerlijke kringen heeft men belangstelling voor de a.s.

demonstratieve tocht weten te wekken. Een in de landelijke dagblad-

pers opgenomen ANP-bericht en de aankondiging, dat de Leidse hoog-

leraar professor 17. H. Nagel en Mar ga Minco, de echtgenote van de

dichter Bert Voeten, een krans zullen leggen op de graven van de ge-

fusilleerden, hebben daartoe stellig bijgedragen. Tot de vooraanstaan-

de Nederlanders die bij de in Budel te houden plechtigheid aanwezig

zullen zijn, zouden o.m. de professoren W. den Boer uit Leiden en

A..N.J, den Hollander uit Amsterdam behoren. Een gunstige omstandigheid

voor de organisatoren is voorts, dat één dezer dagen de Duits-Neder-

landse overeenkomst m.b.t. de legering van Duitse troepen in Budel

?/erd getekend. Van de discussies, ontstaan naar aanleiding van het

pleidooi van de professoren Pompe en van Bemraelen voor vrijlating van

de nog gevangen zittende Duitse oorlogsmisdadigers, maken de communis-

ten gebruik om een anti-Duitse stemming aan te wakkeren.

In Amsterdam is de voorbereiding van de actie in volle gang. Men

streeft er naar tenminste 250 Amsterdammers aan de tocht te doen deel-

nemen. Ook uit Twente en uit de Zaanstreek komen berichten van deel-

name. Het apparaat van de communistische partij is in verschillende

plaatsen bij de propaganda en voorbereiding van de tocht - die deels

met personenauto's, deels met autobussen zal geschieden - ingeschakeld.

Hoogstwaarschijnlijk zal het totaal aantal deelnemers tenminste enige

honderden bedragen.

Op 12 januari j.l. brachten enige bestuursleden van ''Verenigd

Verzet 19^0-19^5", onder wie de secretaris Gerrit Blom (tevens lid

van het CPN-districtsbestuur Amsterdam), een bezoek aan Budel om de

situatie ter plaatse op te nemen.
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De leiding van "Verenigd Verzet 19̂ 0-19̂ 5" heeft aan de commu-

nistische zusterverenigingen in Oost en West-Duitsland, alsmede in

België, kennis gegeven van de komende demonstratie.. Aan deze organisa-

ties werd tevens gevraagd zo mogelijk vertegenwoordigers van pers en

televisie naar Budel te zenden.

Ongetwijfeld zal ook worden getracht de Nederlandse publici-

teitsmedia voor de plechtigheid te interesseren.
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