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de C.P.N.
Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie ten aanzien
van de Communistische Partij van Nederland het volgende
te berichten.
1.
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Communistische Partij van de Sowjet-ünie (C.r.S.U.),
plaatste het Partijbestuur der C.P.H, op de voorpagina
van "De Waarheid" van 3 deser een gelukwens. Opvallend
is hierin de passage: de C.P.N, moet van de C.P.S.U.
leren, dat de kracht van de partij schuilt in de collectiviteit van haar leidingen
..enz.
In hoofdstuk I van het B.V.D.-maandoverzicht no.6/
1952 wordt bredere aandacht besteed aan de situatie betreffende de C.P.N.-leiding.
2. PartijbestuurderCSCHOON1HBERG, op een besloten kader—bijeenkomst van de C.P.H, sprekende over de
oorzaken van de revolte in Oost—Duitsland, verklaarde,
dat wanneer de C.P.IJ. de politieke macht zou hebben verkregen, ook de Nederlandse arbeiders offers zouden moeten brengen in de vorm van versoberingen. Hij citeerde
in dit verband Tolstoi a.v.:"dan wordt er niets meer gemaakt, alleen nog maar kogels".
3. De actie voor verbetering van het zgn.bedrijfs- en
vakverenigingswerk wordt - althans op papier - grondiger aangepakt dan dit voorheen het geval was. De C.P.IT
leiding stelt o.n. een oriënterend onderzoek in naar de
vakbond s verhoudingen in de. bedrijven. Zoals een lid van
het Partijbestuur het uitdrukte: de bedrijven v/orden geïnventariseerd .
De situatie kan worden gezien als een speurtocht in
fabrieken en werkplaatsen naar "andersdenkenden", die
mogelijk zijn te bewegen tot eenheid van actie met de co
munisten.
4.
Op het a.s. Waarheid-zomerfecst zal aan de bezoeker
worden gevraagd in de periode September t/in November 1953 5000 nieuwe abonné's te winnen en f.50.000.bijeen te brengen, teneinde niet alleen "de uitgaven van
de krant in het komende jaar veilig te stellen" doch
tevens om in staat te zijn voor Amsterdam op Maandag een
ochtendblad gratis aan de abonné's te verstrekken. Voort
moet vóór medio April'54 een bedrag van f.150.000.- ten
behoeve van de verkiezingscampagne—1954 (Proavinciale
Staten) worden bijeengebracht.
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Geheel in de lijn van de pogingen om de C.P,N.-leden
zoveel mogelijk rechtstreeks te betrekken in partijbesluiten van landelijke aard, schrijven Paul de GSOOT c.s. de
hiervoren genoemde taken niet dwingend voor. Zij doen
slechts voorstellen» De regie op 30 Augustus a.s. aal er
ongetwijfeld toe leiden, dat de Waarheid-vrienden hieraan
"spontaan" hun goedkeuring hechten.
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan de Minister-President.
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