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Hiermede heb ik de eer uwe Excellentie betreffen-
de de Communistische^ Partij van Nederland het volgende te
berichten.

let t elite 14: keert de cosoaanistisohe propaganda
tegen het deelnemen van Nederlandse troepen meao. de komende
manoeuvre» i» West-$uitsland. Sen landelijk verspreid
0. P. N, -pamflet rloht'iieh tot de «mannen en vrouwen Van
Nederland" met de mededeling» dat men i& opdracht van de
Amerikaanse en West-duitse oorloggdrljvers Nederlandse jon-
gens naar een gebied, wil sturen waar grote apaimingèa. be-
staan door de her-oprichting van een nazi-̂ ermacht. «Deze
nazi-weermaoht is gericht tegen d« iowjet-Unie. fitaar eerste
doel is om het gebied van de JteLtse ÏJemocratische Republiek
in te lijven bij het door jmerlka* BngelaiMï en Frankrijk
bezette gebied en sso.de burgeroorlog te ontketenen.»

"Bij deze spanalnge» en dreigende gevaren worden nu
Nederlandse jongens betrokken als de regering haar
«*ain krijgt* Kedèrlandse jongens aullen ter beschik^
wking worden gesteld van de in hun macht herstelde
"nazî * 2i j moéten helpen de dienstpliehtwet in
*:DuitBland uit te voeren door het veraet van het Hui t-
*se yolk hiertegen te breken.
"Seeds een-̂ maal bedroog de Nederlandse régeaflag het
"Nederlandse volk met een uitaending van Nederlandse
«troepen over de grenzen. Toen aond zij onze jongens
«naar Indonesië. Aan het volk werd verteld dat met
*deze uitzendingen slechts vreedzame doeleinden werden
n̂agestreefd en dat gevaren niet aanwezig waren*
«tienduizenden lopen er rond die diegenen vervloeken
«die hen wegstuurden in de kracht van hun jonge leven.
w!£hans wil men opnieuw onze jongens oproepen om voor
"vreemde belangen huis en hof te verlaten. Opnieuw
*wordt hun bestaan bedreigd, zelfs in ernstiger mate
«dan in het verleden* door de thans in grote omvang
"bestaande werkloosheid**

De uitlatingen
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De uitlatingen van de kant <ïer Ö*P.H> over d»
kwestie West-Duitsland zijn de laatste tijd dreigender
van toon. De hierboven bedoelde manoeuvres konden vol-
gens uitspraak van de partijvoorzitter, Gerben fjiSEWME.
wél eens leiden tot een opstand van d* volkademooraten
in west-Duitsland» waarbij &e D,D«S» niet werkloos soti
toezien hoe hun mede-arbeider» onder de vo«t Worden ge-
lopen. Paul de GEOOÏ ging, op ai «j n beurt, in een l Mei-
rede nog verder door te beweren "dat wij spoedig een
verenigd, zelfstandig «n democratisch nieuw Duitsland
tot buurman zullen hebben".

Deze uitspraken zijn niet eigengereid. Soortgelijk*
voorspellingen van communistische leiders in het buitenn
land zinspelen eveneens op een noodgedwongen gewapend
ingrijpen van "de krachten van vrede en opbouw" tegen
de uitdagingen van een «oorlogszuchtig Westen", voor
het geval Amerika's plannen t.a,v» West-Duitsland in
vervulling gouden gaan.

Op een bijeenkomst van het partijbestuur d.d. 27
April 4*1. werd de eandidatenlijst voor de komende ver-
kiezingen definitief vastgesteld. Hierbij kwam o.au
naar voren, dat de candidaatstelling van "partijloae,
eerlijke strijders voor de vrede en de zelfstandigheid
van ons land" door de ö,P*JÏ.-leiding wenselijk wordt
geacht. De opvatting» als zouden uitsluitend leidende
partijgenoten voor een zetel in de Kamer in aanmerking
komen, wordt gekenschetst als een uiting van "rechtse
sociaal-democratische tradities". De tegenovergestelde
opvatting, 4«t uitsluitend "zuivere Marxisten11 na*r het
parlement mogen worden afgevaardigd, heet te stammen
uit de tijd toen de communistische candidaten alleen
als "protest—candidat en" gesteld werden.

Het is duidelijk, dat beweringen als deae moeten
worden gezien binnen het raam van de pogingen oa vooral
Baanhangers van de vrede" te bewegen tot het uitbrengen
van hun stem op een der door de ö.ï'.N, gestelde candi-
daten* In de vredesbeweging zijn ongetwijfeld voldoend»
figuren te vinden die bereid zijn als "partijlosse* •$«
prijken op een candidatenlijst. Van Ö.P.H.-zijde Kal men
wel «orgen voor een "bepaalde" rangorde.

In aansluiting op deaerssijds schrijven no .136757
d.d« 23-4-1952 kan nog worden me4egedeéid» dat de ver-
schillende C. P. N. -districten werden opgewekt eich garant
te stellen voor een bepaald bedrag teneinde het beoogde
doel» op l Mei f. 125, 000.- voor h*t Terkiezingsfonè»»
te verwezenlijken. Tot op heden werd de stand per l Mei
niet gepubliceerd,
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