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Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie betreffende de activiteit Tan de öoiamunistische Martij van Nederland het volgende te berichten.
BDê Waarheid" van 11 Staart 1952 publiceerde de
Söwjet-nota aaa de westelijke mogendheden inzake een out»
werpplan voor een vredesverdrag voor een verenigd Duitsland. Zij voorzag deze bekendmaking van een commentaar,
waarin kennelijk zo veel mogelijk de uit dit voorstel
voortvloeiende moeilijkheden voor de partijpropaganda werden vermeden. Immers waar desse nota spreekt over aan JDuitsland toe te stane eigen nationale strijdkrachten benevens
over een bescheiden Oorlogsindustrie, wordt de politiak
zoals deze tot nu toe door de communistische partij in
Hederland werd gevoerd op een der meest belangrijke punten
onmogelijk*
lén der leuzen opgenomen in het partij-program
voor de aanstaande verkiezingen luidt nl.:"ïegen de herbewapening van Duitsland in welke vorm dan ook*. lot dusver werd in dit vérband (bewust) nimmer onderscheid gemaakt
tussen Oost- en West-Duitsland,
Uiteraard, zal de partij één oplossing moeten zoer
ken om van de leuze welke aij tot nu toe voorstond over te
schakelen op en zich aan te passen aan de nieuwe wending
van de Sovjet-Sussische gedragslijn t,a.v. JKiitsland, zonder
dat deze oplossing spanningen en meningsverschillen in de
partij-gelederen oproept. Ben duidelijke aanwijzing in welke
richting deze oplossing gezocht wordt is nog niet waarneembaar.
Het was blijkbaar de partij zelf nog niet direct
duidelijk langs welke weg zij te dien aanzien zou moeten
gaan. Opvallend was althajas» dat gedurende de eerste dagen
na de publicatie van het fiussische voorstel, in de communistische pers vermeden werd de ontstane tegenstelling te
behandelen. Toor het eerst werd deze aangelegenheid, en
dan nog slechts terloops, aangeroerd in een redactioneel
artikel in «De Waarheid" van 18 Maart.

Via een
-2Aan Z«Ei de Tiee Minister-jpresident,
Minister zonder Portefeuille,
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Yla een door 31 al ia in 1942 gedane uitlating over de onmogelijkheid en de ongewenstheid om de militaire macht van
e*n tegenstander totaal te vernietigen en dé stelling dat
het Sovjet voorstel demonstreert dat vertrouwen gesteld
wordt in 4e vredelievende krachten van het Duitse volk,
komt «te schrijver tot de conclusie dat het voorstel hei
herstel van een agressieve nazi-Wehnaacht «al voorkomen,
Mogelijk wordt dit laatste het punt waartegen de communistische propaganda aich in de naaste toekomst zal richten.
Door de reeds geruime tijd aan het lesten verweten pogingen
tot öpn«KtUig Vsan Duitse eenheden in het westelijke verdedigingsatelBel kan men ondanks het nieuwe Russische voor-'
stel, blijven ageren tegen het Atlantisch Pact en dergelijke overeenkomsten.
Toor de O.P.N. komt het aaöBische initiatief op e»n
ongelegen moment. Eet door haar gepropageerde standpunt
t «a, v* de Duitse herbewapening vond ook buiten de partijkringen steun en men mocht hopen dat zulks mede van invloed
uou aijn om de aanstaande verkiezingen meer ten gunste van
de Ö.P.N, te doen verlopen. Een opvallende koerswijziging
als waartoe de partij thans genoodzaakt wordt, aal voor
ie ze verwachtingen niet bevorderlijk aijn.

De taak welke het partijbestuur de leden stelt met
betrekking tot de a.s. verkiezingen houdt o.m. in de plaatsing van 10.000 agn. verkiezin^sabonnementen op "De Waarheid«. Ut sijn vijf-wekelijkse C26/5 - 28/6) pyesentabonnömenten ten behoeve van hen, die mogelijk door directe
propaganda zijn te bewegen hun stem uit te brengen op een
a«r i0.y*ff«»candidaten. Be kosten (f*17*500*-) moeten door
schenkers (Waarheidleaere die al dan niet lid van de C,P.M.
mij») v$0*# l Mei a.B. ^ijn bijeengebracht. Bit bedrag komt
niet het verkiezingsfonds doch rechtstreeks "De Waarheid"
t*n goede i E«B spaarsysteem (7 ac f .0.25) moet ook hier de
inzameling vergemakkelijken;
Be resultaten zijn vooralsnog weinig succesvol; Op 22 Febru»
ari j;l* was er instede van de per die datum vereiste 40$
nog slechts 2jt afgerekend. Alleen van het district Zaanstreek, alhoewel dit eveneens achterbleef, was een opgave
van bereikte resultaten binnengekomen;

ginds fO üovea^er 1951 werden geen eijfeys S*e«r
publieeerd betreffende de resultaten van de (vijfde) faarhéidso^ligatieleningi Op die datu» wae iageschreven voor
«fa bejteag van fi47*48ii* waarvan &32.«93542£ (48*3?i) werd
•gestort^
'

get was
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Hét was de bedoeling,dat p«r 1-1-1952 de lening roor
irolle Iped^aLg ^s» f«50.000»» aom «IJa yoltalcaiid*
Thans werd bekend, dat per l Maart j.l. wa« getekend iroor f *55*3fi?*5Ó* Hi«arraa «eró echtaar slechte
f*59,255«50 afg«ar*10»4»
Hot partl^baetuïtr i» sssea? ontstemd orer
gang van zaken.

HEÏ SOOïD VAïï BB

