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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie ten aanzien
van d© QommunistiBche Partij van Hederland het volgende te
berichten.
De algemeen-seeretaris der ö.P.N., Baul de (JHQÖÏ,
tracht op Donderdag 30 Qetober j.l. verslag uit asm het
Partijbestuur over het door hem en ©erben WEENAAS bijgewoonde congres van de Communistische Partij van de SowjetUnle(bolsj.).
Onder verwijzing naar de reaotie op het verlenen
van gratie aan de Duitse oorlogsmisdadiger JAQSS, beweerde
hij o. m., "dat door de Nederlandse volksmassa* s als instinctief het Duitse gevaar is begrepen", Bé eenheid van de arbeiders kwam bij die gelegenheid ale het ware langs natuurlijke weg tot stand, aldus spreker. Ha te hebben betoogd,
dat de huidige regeringspolltiek in haar uiterste eensequentie dreigt uit te lopen op een tweede Duitse overhéersin
van Nederland, wekte hij met natok op te ijveren voor de
vorming van een «nationaal eenheidssÊront tegen de Duitse
Op zieneelf is het fulmineren van de Nederlandse
Stalinisten tegen «het West-Duitsland van Adenauër" geen
nieuw geluid. Opmerkelijk is echter, d&t wanneer tot nu tpe
door de communisten werd gesproken óver de wenselijkheid van
een eenheidBfröntf vrijwel steeds "het oorlogszuöntige Jüaerika" in het geding wsrd gebracht.
Het bovenstaande en de sindsdien geconstateerde
berichtgeving van HBe Waarheid* geven yoldoênde aanleiding
om te spreken van een mogelijke wijziging in de dUP.-ÏT, -tactiek. Beze zou dan hieruit bestaan, dat in den vervolge de
Amerikanen bij de communistische agitatie hier te lande op
de eerste plaats worden voorgesteld als veroorzakers van een
nieuwe Duitse bedreiging van Nederland, welke voert naar een
tweede bezetting.
ïijdstip en gelegenheid van de ÓH0Q3?1» gereleveerd
uitspraak, wekken de schijn, dat deze plaats vond na overleg
terzake in Moskou.
Aan Z.E. de Minister
van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te »s-G B A Y E H H A G E
in afschrift;
Aan Z.E. de Minister-president.
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