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Haar aanleiding van da respectievelijk pp 2» 5, 4 «n 12
Juni 1954 onder de titel "De ÉYD, een onvaderlandse samenzwering" in "De Waarheid* gepubliceerde artikelen» helt» ik de eer
ïïwer Excellentie het volgende mede te delen.
Als doel van deze publicaties, die door ïteul DS aEOOÏ in
aijn inleiding ter J^rtijbestuurszitting van 23 Mei 1954 werden
aangekondigd, vermeldde bedoelde artikelenserie:
a. de partij en de partijgenoten tot waakzaamheid aan te sporen
en hen behulpzaam te zijn bij het onderkennen en verwijderen
van provocateurs$
b* de openbare mening in ons land te waarschuwen voor een gevaarlijke ontwikkeling, die zich bezig is te voltrekken.
gelijk MacCarthy in jtaerika» aldus **Be Waarheid*> richt de
BVD zich niet alleen tegen de communisten, maar is zij bezig
ons land onveilig te maken en de rechtszekerheid en de democratische vrijheden van de Nederlandse burgers te ondermijnen.
Het is niet bekend of de door de CPN in de partijkrant
gepubliceerde motieven inderdaad de enige of de werkelijke
beweegredenen waren om tot deze "onthullingen1* over te gaan.
Mogelijk heeft bij het besluit tot deze publicaties een rol
gespeeld een hoofdartikel in de Kominformkrant van 21 Mei 1954,
getiteld: "De grote kracht van de Leninistische organisatieprincipes". In dit artikel wordt o.m. gesteld:
"De hoofdvoorwaarde voor de soliditeit en onoverwinnelijkheid der Partij zijn de eenheid en geslotenheid van haar
rijen. De bourgeoisie wil met alle geweld de eenheid van
de communistische en arbeiderspartijen ondermijnen en
haar agenten in deze partijen binnenloodsen. Daarom zien
de communistische en arbeiderspartijen het als hun voornaamste plicht hun eenheid te consolideren en de waakzaamheid van alle partijleden te verhogen".
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In de sub la. vermelde opzet lijkt de CPN weinig geslaagd.
Weliswaar beeft een aantal kranten een CPN-communiqué over de
Partijböstuursjsittittg met o.m. mededelingen van Paul D-8 GrSOQS
over de BVD geheel of gedeeltelijk opgenomen, doch aan de
"Waarheid-onthullingen" werd in de overige pers in het geheel
geen aandacht geschonken*
Wat het onder a* vermelde betreft» bestaat de indruk, dat
ondanks de waarschuwing van Paul BE GROüï in de vermelde zitting,
dat men zich moest hoeden voor spionnenvrees en lichtvaardige
beschuldiging en verdachtmakingen, in de partij een overmatige
grote vrees voor apionnage en provocatie is ontstaan. De hieronder vermelde, uit geheime bronnen verkregen inlichtingen,
mogen zulks illustreren t
In een kleine kring van partijleden deelde een vooraanstaand lid van het Partijbestuur» die o,m, belast is met partijböveiligingsaangelegenheden mede» dat men in de CPN tengevolge
van de publicaties in "De Waarheid" bevreesd en onrustig was
gawordan.
Hij we@s er op, dat het slechts in de bedoeling had gelegen
het gevaar van verraad in de partij onder da aandacht van de
"kameraden" te brengen» Da partij, 20 kondigde deze partijbestuurder aan, zal met het Oog op de beveiliging haar werkwijze
moeten veranderen.
Aan bepaalde besluiten van het Partijbestuur zal slechts
in zeer kleine kring bekendheid mogen worden gegeven. Om de
controle op het geheim blijven van deze besluiten té vergemakkelijken, zal worden overgegaan tot het beperken van het aantal
deelnemers aan kadervergaderingen*
Ben districtsbestuurder uit Kotterdam braoht in een vertrouwelijk onderhoud naar voren» dat de apionnage in de partij
dusdanige vormen heeft aangenomen, dat uiterste waakzaamheid
geboden is. Ier vergemakkelijking van de opsporing van agenten
beval hij aan vooral de partijgenoten te observeren, die op
elke ledenvergadering aanwezig zijn, doch nimmer aan de discussie deelnemen» Door tijdens het huisbezoek met partijleden
aangegane discussies moet getracht worden vast te stellen of
zij voldoende op de hoogte zijn van de politiek der partij.
Bij een onbevredigend verloop van de discussie moeten de
naam en het adres van de bezochte partijgenoot aan het district
worden doorgegeven*
In Noord-Holland deelde een distriotsbestuurder mede» dat
het Partijbestuur overwoog enige partijgenoten bij het opsporen
van penetraties in te schakelen.
Speciaal in Amsterdam zouden enige van hen tot taak krijgen
bepaalde personen» die onder verdenking staan» te schaduwen.
Ben gedeelte van de ten behoeve van de verkiezingscampagne
ingezamelde gelden zou worden aangewend ten behoeve van het
treffen van beveiligingsmaatregelen.
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Een districtsbestuurder in Den Haag wees er in e«n persoonlijk gesprek op, dat de partijleden voortdurend op elkaar
moeten letten en elkaar onder controle moeten houden* Men moet
trachten elkaars zwakke plekken op te sporen.
Daartoe moet men veel met elkaar praten en elkander bezoeken.
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan Zijne Excellentie de Minister-President»
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