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ZEER GEHEIM

Ik heb de eer de aandacht van Uwe Excellentie te vragen
voor een serie meldingen van recente datum, welke er in onder-
ling verband op zouden-kunnen wijzen, dat hier te lande in
de Communistische Partij zich een wending voordoet, welke
van groot belang kan zijn.

In chronologische volgorde is deze ontwikkeling begonnen
met de einde November a.p. in Moskou gehouden bijeenkomst
van de leidende staatslieden uit het Oostelijk Blok.

In "De «"aarheid" van 4 December a.p. verscheen een artikel
van Paul de Groot, gewijd aan deze gebeurtenis. Zijn inter-
pretatie kwam hierop neer dat, indien het Westen over zou
gaan tot herbewapening van V/est-Duitsland, door hem' genoemd
de Nazi's, wij (het Oostelijk blok) ons zullen opmaken hen'
te vernietigen.

Hoewel rekening dient te worden gehouden met de mogelijk-
heid, dat zulk een uitlating rhetorisch is bedoeld, kan daaruit
levenzeer worden afgeleid dat Paul de Groot ervan overtuigd is,
'dat de Sowjet-Unie dan een oorlog zou beginnen. In communis-
tische kringen is althans bedoelde mededeling ook aldus gelezen.

Enige tijd na publicatie van bedoeld artikel bereikte mij
een bericht, dat F. Baruch zich tegen Paul de Groot'G inter-
pretatie van de Moskou-conferentie had verzet, nog vóór pabli-
catie van het artikel. Paul de Groot heeft echter geinsisteerd

l op zijn tekst.
Oorspronkelijk scheen het, dat v/ij hier alleen te ia aken

hadden met een intern conflict op hoog partij-niveau, welke
indruk nog versterkt werd door een ongesigneerd artikel in "De
Yifaarheid" van 21 December d.a.v., dat -hoewel niet met algehele
zekerheid- aan Baruch wordt toegeschreven.

Het daarin gestelde kwam er op neer, dat agressie (van
westelijke zijde) met kracht zou worden teruggeslagen.

De berichten, welke de Dienst sedert begonnen te bereiken,
duiden er naar mijn mening op, dat de Partij de koers vaart
van Paul de Groot, terwijl in het bijzonder de berichten van
de laatste dagen erop duiden, dat de Partij er ernstig rekening
.mede houdt, dat zij in actie zou kunnen moeten komen, en dat
l zij tegenactie van de Regering verwacht.

In de eerste helft van December bleef het nog hoofdzake-
lijk bij woorden, zonder dat deze vergezeld waren van concrete
instructies.

Toen werd in Gelderland op districtsniveau door een voor-
aanstaande partij-fuhctionaris de speciale aandacht gevestigd
op het eerder bedoelde artikel van Paul de Groot, waarbij in
het bijzonder de nadruk werd gelegd op de mede hiervoren aan-
gegeven passage.
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Medio December had in Overijssel en Zeeland een tv/e e t al
vergaderingen op zeer laag partijniveau plaats, waarbij twee
lieden van geen partijstanding zeer brallende taal spraken,
resp. over ongekende vijfde-colonne-activiteit in oorlogstijd
en over revolutie, waarbij wapens van militairen ter beschik-
king van de partij zouden komen.

Kort daarop werd op een cursus voor E.V.C.-functionarissen
in Amsterdam door een partijgenoot van veel groter gezag ge-
steld, dat het op het ogenblik zo was, dat voor omverwerping
van de maatschappelijke verhoudingen een grote volksbeweging
nodig was, v/elke nu reeds door het v/erken in de E.V.C, ge-
schapen diende te worden.

In algemene zin is dit laatste de gewone theorie van het
communisme. Het bijzondere ervan is slechts, dat nen tot dus-
verre in Nederland dergelijke directe uitlatingen vermeed.

In de tweede helft van December werd van een ander voor-
aanstaand partijlid een uitlating bekend, dat het er nu op aan
kwam bij de arbeiders een militante stemming te kweken, omdat
het zeer v/el mogelijk was, dat de Sowjet-Unie binnenkort ge-
dwongen zal worden de vrede met geweld te verdedigen. Hij sprak
van het kweken van een mobilisatie-stemming onder arbeiders,

--f die niet bang zijn om vechtend, desnoods met een stuk gaspijp,
'•^ de zaak van de vrede te verdedigen.

De tot dusverre weergegeven meldingen behoefden op niet
meer te wijzen dan het voornemen tot verhoogde agitatie, welke
tot een climax zou moeten worden gevoerd tegen de tijd, dat
de ratificatie van de Parijse verdragen bij het Parlement in
behandeling zou komen.

--.. De berichten van de laatste dagen werpen echter een ander
I licht op het voorafgaande.

- In de afgelopen week liet n.l. een geen hoge partijbestuur-
dersfunctie vervullend, maar alom geacht partijlid, dat algemeen

- - - bekend staat als een rustig en ernstig man, zich tegenover een
zeer betrouwbaar geachte bron in een privé-onderhoud als volgt

--? - uit:
'/ "Onder geen voorwaarde kunnen wij bewapening van Duitsland

toelaten. De Sowjet-Unie zal deze bewapening zeker niet
^_ zonder meer accepteren."
Tï . Hij zeide voorts de zekerheid te hebben dat, indien er

igeen veranderingen plaats vonden, de Sowjet-Unie nog dit jaar
j een preventieve oorlog zou beginnen. Als nog langer hiermede
gewacht zou worden, zou Duitsland bewapend zijn en kon dit een
gevaar voor Rusland opleveren.

Hierbij zij vermeld, dat deze spreker kortelings uit

( Warschau terugkeerde, waar hij een bespreking bijwoonde van de
Algemene Raad van het Wereld Vak Verbond (ïï.V.V.).

; • • In Limburg vond een viertal vergaderingen plaats, waarbij
\-jr^ districtsbestuurders van de C.P.N, uitingen van dezelfde strek-
"%r king deden.

Hier echter'kwam nog iets anders om de hoek, n.l. dat
lift • volgens die sprekers van het Partijbestuur van de C.P.N, op-
"̂ r? _ dracht was ontvangen, dat de C.P.N.-leden alle in hun bezit
>» . zijnde partijbescheiden moesten vernietigen en hun lidmaatschaps-
-fjj5 boekjes onvindbaar moesten opbergen; opgegeven moest worden
riïp̂  welke materialen de bestuurders in huis hadden, waarvan datgene
Ĵif" • wat van. weinig belang was vernietigd moest worden, terwijl het
ĝ S- - - belangrijkste materiaal op een veilige plaats moest worden op-
w-ëfv , geborgen, zodat de politie, bij eventuele toekomstige huis-

£%-";_. . . zoekingen, niets zou kunnen vinden.
ü£k:
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In dezelfde streek was een goed geplaatst bestuurder
volgens zijn mededelingen in het bezit van een schrijven van
het Partijbestuur, enkele tientallen vellen groot, dat volgens
hem v/as geredigeerd en samengesteld in Moskou.

In dit schrijven zou staan, dat de Sowjet-Unie niet zou
schromen de Oost-Duitse arbeiders te bewapenen in geval van
ratificatie van de Parijse accoordea en daarna Oost-Duitaland
een conflict met West-Duitsland te laten uitlokken,
tegen de
genomen.

overige \Vest-Suropese landen maatregelen zouder
na ook
v/orden

Ook in Nederland zouden dan aan de .
leden worden uitgedeeld.

Dezelfde functionaris uitte zich voorts nog in
andseen ander schrijven van het Partijbestuur,

grote voorzichtigheid' met bescheiden werd aangespoo

bezit
aarin
d, in

banen- .
i n de

te .zijn van
tot grot
verband met het grote aantal spionnen. De daarin vervatte op-
dracht "c. a. v. partijdocumenten zou zijn: vernietigen of seer
veilig opbergen.

Ongeveer tezelfder tijd werd in Twente van een diotricts-
bestuurder de uiting vernomen, dat het nu nog ging om hand-
tekeningenacties voor de vrede, doch dat de tijd niet ver meer
was, dat ook met geweld . zou moeten worden opgetreden.

Het is nog niet mogelijk gebleken aan voorgaande berichten
met voldoende zekerheid een -duidelijke interpretatie te -even.
Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat de se
ten afkomstig zijn, deels van enkele hoger geplaatsten
partij en van enkele verderaf gelegen streken, v/aar als regel
niet de belangrijkste gegevens vandaan komen. In enkele centra
daarentegen, waar de Dienst goed geïnformeerd kan worden geacht,
werd op districtsniveau nog niets vernomen wat met deze activi-
teiten in betrekking zou kunnen staan. Hoewel dit laatste nog
niet kan worden verklaard, is er toch reden om aan te nemen
dat de Partij hier werkt op bepaalde instructies.

Raadpleging van de vertegenwoordigers van bevriende buiten-
landse Diensten heeft nog geen positieve resultaten ge
die zin, dat in hun landen soortgelijke symptomen zijn
nomen.

De tweede mogelijkheid is, dat Paul de Groot hier 3>:-,lf
een interpretatie aan de ?>'oskou-conf erentie heeft gegeven, welke
hij achteraf, mogelijk geheel of gedeeltelijk zou moeten lierzien.

Deze veronderstelling meen ik niet te uoeten verv;.-ia?lozen,
omdat, in de internationale

in

"Voor oen duurzame
Vrede, voor Volks deinde r at i e'

.se nummers
van 10 en 17 December a.]", -dat

zijn de Nederlandse nummers van l? en 24- December a.p.- welis-
waar zeer sterke uitingen met betrekking tot de gehouden con-
ferentie werden gedaan, doch waarbij men met grote aor.j schijnt
te hebben vermeden.op de mogelijkheid van agressie van de zijde
van de Sowjet-Unie te duiden„

Nog een derde mogelijkheid laat zich denken bij de lezing
van een zojuist hier vernomen uiting dat Pajon, de leider van
de Franse C.G.T., het in de zitting van de Algemene K a ad. van
het W. V. V. te Vv ar schau aldus gesteld zou hebben, dat op korte
termijn politieke stakingen, desnoods ten koste van ledenverlies
gevoerd moesten v/orden tegen de West-Duitse herbewapening.
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Hoewel elke conclusie uit de vermelde berichten thans no-
bepaald voorbarig zou zijn, heb ik gemeend met het te Uwer
^enms orenge.n daarvan niet te moeten wachten, aan.-esien deze
berichten toch in elk geval de kans meebreng, "dat op een
verhoogde actie tot het kweken van onrust of ongeregeldheden
van de tegenpartij moet worden gerekend.

Een exemplaar van deze brief deed ik rechtstreeks toe-
komen aan de Minister-President.

Het Hoofd van de Dienst,

Mr L. Einthoven


