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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie ten
aanzien van de Communistische Partij van Nederland het
volgende te berichten.
1.
Op 15 Mei j.l, hield Paul de GROOT te Amster~~
dam een verkiezingsbetoog in besloten kring
voor "kunstenaars en intellectuelen". Aanwezig waren ca.
150 personen, van wie het merendeel kennelijk niet tot
de intelligentsia behoorde.
Kern van de toespraak; kunst kan slechts worden gecreëerd en genoten "met een volle buik",
• Een jeugdige discussiant herinnerde aan de
«wens" van het in December 1952 te Wenen gehouden Wereldvredescongres tot het oprichten van landelijke kunstenaarsper io dieken.
De algemeen secretaris van de C.P.N, somde terzake een aantal financiële en technische bezwaren op,
die naar zijn mening succes bij voorbaat zouden uitsluiten. De GROOT kon bezwaarlijk dit gezelschap te verstaan
geven, dat het Partijbestuur - vooral na zijn ervaringen
met "De Vrije Katheder" - afwijzend staat tegenover een
ogenschijnlijk communistisch periodiek, dat van de partij'
lijn afwijkende meningen zou kunnen bevatten.
2.

De beeldhouwer Jan Willem HAVERMANS, geboren
26 Januari 1892 te Rotterdam, maakte deel uit
van het praesidium dezer vergadering. Hij is sinds November 1952 (16e C.P.N.-congres) lid van het Partijbestuur,
ter behartiging van het partijwerk onder de kunstenaars.
J5.

Op een besloten bijeenkomst van de C.P.N, in
een der grote steden merkte een aanwezige op,
dat het vreemd was "altijd maar alles te moeten slikken
wat op gezag van Moskou wordt klaargemaakt". Hij noemde
als voorbeeld de arrestatie en vrijlating van de Russische artsen en adviseerde nog eens aandachtig "Politiek
& Cultuur" van Februari 1953 te lezen, waarin de voormannen van de C.P.N, over deze affaire schreven. Nu moesten de daders weer plotseling beste mensen worden genoemd en de aanbrengster een schurk.
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De voorzitter erkende na het beluisteren van
deze opmerkingen, dat "verschillende kameraden" met dit
probleem rondliepen.
4.
MDe Waarheid" van 12-5-*53 meldde, dat de
~"
Amerikanen de bacteriologische oorlog in Korea
voortzetten. Deze berichtgeving behoeft nog geen opleving
van de bekende communistische campagne te betekenen. Als
bron werd het persbureau Nieuw China vermeld. Het bericht
werd op de voorpagina in vrij opvallende opaaak geplaatst nabij een hoofdartikel over Churchill's jongste
uiteenzetting van de Britse buitenlandse politiek onder
de kop:Critisch tegenover Washington - Tegemoetkomend
tegenover Moskou.
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President alsmede aan
Uw ambtgenoot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen.
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