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ANTI-DUITSE AGITATIE

1 Als een van de belangrijkste aangrijpingspijnten voor de een;-

iheidspolitiek in Nederland werd reeds op net jongste CPN-congres •

;"het in brede kringen levende verzet" tegen de vorming van een Euro-

pese atoommacht (MLF) genoemd.

Door de CPN-propaganda wordt met name geappelleerd aan de vrees

voor de invloed van de Duitse Bondsrepubliek in deze MLF. CPN-secreta-

ris J. Geerligs sloot hierop aan in zijn rede voor het partijbestuur

der CPN op 4 juli j.l., toen hij betoogde, dat de mogelijkheden om

"brede lagen van ons volk" te mobiliseren tegen de MLF, steeds groter

worden. In dit verband sprak Geerligs voorts van "de verheugende ont-

wikkeling in de PvdA en in katholieke kringen, waar het verzet tegen

het Westduitse militarisme toeneemt".

Begin augustus verklaarde dezelfde partijfunctionaris in een

"Waarheid"-artikel, dat "niet genoeg kan worden herhaald", dat de

eenheid van communisten en van "alle democratische krachten" tot stand

iiende te worden gebracht, teneinde te verhinderen dat West-Duitsland

over atoomwapens zou gaan beschikken.

Dat de communistische agitatie tegen w'est-Duitslands (militaire)

;positie die tegen de NAVO momenteel overstemt, bleek op bijzondere

wijze uit een beschouwing van "Waarheid"-hoofdredacteur Joop Wolff in

de editie van 3 juli. Voorbijgaand aan het feit, dat de CPN in haar

zstellingen van november 1962 nog uittreding van ons land uit de NAVO

had geeist, kritiseerde Wolff bij deze gelegenheid de houding van be-

paalde PSP-leiders, die van mening zouden zijn, dat Nederland niets

voor de vrede zou kunnen doen "alvorens zich uit de NAVC te hebben

losgemaakt". Natuurlijk is de NAVO een verwerpelijke installing, aldus

Vfolff, doch het zou onverstandig zijn te vergeten lets te doen tegen

cle Westduitse expansie, "die zich in vele opzichten al lang niets meer

•van die NAVO aantrekt".

Ook de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen worden door de

CPN-leiding sedert enige weken aangegrepen als kapjstok voor haar agi-

tatie tegen de regering in Bonn. Zo werd in "De Wa|arheid""r verondersteld,
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dat de taal van senator Goldwater Bonn, met het oog op haar pogingen

om "een vinger aan de atoomtrekker te krijgen", wel aangenaam in de

loren zou klinken. De partijleiding vond het zelfs noodzakelijk een

fitting van haar dagelijksftbestuur aan de Goldwater-candidatuur te

iwijden, resulterend in een communique, waarin deze candidatuur op-

nieuw als "een aanmoediging voor de IVestduitse imperialisten" werd

gekenschetst.

Het Amerikaanse volk moet weten - zo wordt in de motivering

van het communique opgemerkt - dat Goldwater door de openbare mening

in ons land wordt afgewezen en dat, als hij president zou worden, de

overgrote meerderheid van het Nederlandse volk "zijn tot dusver be-

staande vertrouwen in de Amerikaanse leiding van de NAVO" zou opzeggen.

Stof tot anti-Duitse agitatie vindt de CPN sedert enige tijd

Dok in het plan van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Rot-

terdam om in samenwerking met B. en W. ter plaatse in September een

aogenaamde "Duitse week" te organiseren. Gesteund door neven- en

:nantelorganisaties is de CPN een op het district Rotterdam van de

partij toegespitste maar ook landelijk gevoerde cacipagne daartegen

begonnen. Haar eerste agitatie activiteit richtte zich tegen de sub-

sidie van / 100,000,—, welke B. en W voor dit doel beschikbaar wil-

len stellen. Een voorstel daartoe werd in de raadszittingen van 28 en

59 mei evenwel met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Als argument tegen de "Duitse week" gebruikt de CPN - uiteraard

vooral om de Rotterdammers aan te spreken - in de eerste plaats het

feit, dat juist de Maasstad in de afgelopen oorlog en met name in

19̂ 0 zozeer onder het Duitse militarisme te lijden had.

Voorts wordt in de communistische pers als bezwaar aangevoerd,

iat in het huidige West-Duitsland de oud-nazi's "weer hoog te paard

sitten". "Een Duitse week om deze heren te vieren en de vergeetachtig-

aeid tot een deugd te maken, is een bittere bespotting!t, aldus een

ran de in dit verband door "De Waarheid" gedane uitlatingen.

Ook economische argumenten worden tenslotte niet vergeten: be-

toogd wordt b.v., dat de West-Duitse monopolies momenteel in een

ijroots opgezet offensief zijn gewikkeld om hun rnarkt- en machtspositie

te versterken. Uit het verleden weten we al waartoe zo'n offensief

Jean leiden, zo luidde het vermaan van de CPN-secretaris Jaap Wolff

in het partijdagblad. "Het mag de V/est-Duitse monopolisten niet geluk-
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ken onze bevolking in slaap te suasen met behulp van propaganda-weken",

::o concludeerde hij.

Het is niet uitgesloten dat de CPN zal pogen haar tot dusver

uachteloos verzet tegen de komende Rotterdamse manifestatie tenslotte

nog gestalte te geven in demonstraties en betogingen ter plaatse,

tijdens de "Duitse week" zelve. :

9 September 1964
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