MINISTERIE VAN

's-Gravenhage,

BINNENLANDSE ZAKEN

Javastraat 68

B.V.D.

NO. :

196070

Bijl. :
Betr.:

08 O.P.N.

S E H E

I

Bij deze heb ik da eer Uwe Excellentie omtrent de Communistische Partij van Nederland het volgende te berichten.
1. in de kring van personen rond de communistische uitgeverij "Pegasus" werd medegedeeld, dat de staatsdrukkerij van de U.S.S.R., gevestigd te Leningrad, een onderzoek
heeft ingesteld naar de omvang van het Nederlandse taalgebied. Dit onderzoek zou als resultaat hebben opgeleverd dat
men in de Sowjet-lïaie de uitgave van boeken in de Eederlandse
taal verantwoord acht» In de toekomst zullen in Rusland boeken in de Hederlandse taal worden gedrukt en vandaar naar
de lederlands sprekende landen worden geëxporteerd.
Op deze wijze zou een uitgave» die, in Nederland gedrukt,
f.15.- zou kosten voor f.2,75 kunnen worden geleverd.
De uitgeverij Pegasus heeft grote verwachtingen van de mogelijkheden, die een dergelijke goedkope productie methode
biedt om de afzet van communistische lectuur in Nederland te
vergroten.
2. De G.P.K. heeft haar standpunt inzake de werkclassificatie wederom gewijzigd.
Werd in dezerzijdse brief no«192657 van 5 Augustus'55 medegedeeld, dat de Partij de verbeteringen, die door werkelassifloatie ten behoeve van de werknemers zouden kunnen worden
bereikt, aanvaardbaar acht, doch daarmede samenhangende verslechteringen afwijst, thans is de C.P.H. na een bespreking
met enige voormannen van de B.T,C. weer tot haar oorspronkelijk standpuntï principiële afwijsing van de werkclassifieatie teruggekeerd.
5* D« ïroonrede en de begroting worden door Marcus BAKKER
in "De waarheid" van 15 September'53 "harteloze documenten van een harteloze politiek" genoemd en worden door
hem verder gekenschetst als ween aankondiging dat de regering haar Amerikaanse politiek voortzet volgens de lijn der
voorafgaande jaren: plukken van de armen ten bate van de
rijke% uitplundering van het volk voor de door Eisenhower
bevolen bewapening».
Onder koppen als «Bijna 100 millioen gulden minder voor
sociale voorzieningen"| "Belastinggaarder v.d.Kieft plukt de
armtn, spaart de rijken"; "Zeer geringe uitgaven voor bestrijding werkeloosheid", worden de verschillende begrotingshoofdstukken besproken.
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DO parlementaire redactcaa' van "Do iogaphtid» «roet to ber@tt| &at naaet de dJLrocto oorlo^auitgavön ten bedrage
van 1508,8 mlllioen nog 1610,9 nillioeii aio indirocte oorloge
uitgaven inoeton. worden aaBgemeaplit* lii| telt daartoe de begrotiiigopooten neratel Oorloëöochado» iiatlonale iebuld» @ait@Aw
l«KL4@t BotrokKinaon en Politlo en justitie bij ollcaar op en
ontdekt vg&plsQ hot beetaan van een "potje van Stof"» waarmede
hij de com van d© In 1951» 1952 sn 1953 uiot bestede
f sa
af«Mia$t«ttii? feföijfefl tosli totaio ttifittct
1954 ©$ 1245 milllo^ gai4©a« Hij vo
hot in de bogrotlng genoemde bedrag Tin 995 nillioon nog 250
Dillioen» "die niet in do bocroting ai^n opconomen", eonder
eohtor eoji to goven welke uitgaven ala nlot in te begroting
opgenomen
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