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Waakzaamheid in da CPN. G E H E I M

Bc heb de eer üwa Excellentie het volgende mede te
delen*
% ongeregelde tijdstippen valt ia de G.P.H, een drang

naar verhoogde waakzaamheid te constateren. Somwijlen wordt
deze door de leiding van de G.P.H, gestimuleerd, getuige bijv.
de artikelenserie in De Waarheid over de B.V.D. medio Juni
t95*»> waarover werd gerapporteerd bij schrijven no 236953
d. d. l5-7-t951»-.

Veelal is deze drang naar verhoogde waakzaamheid een
gevolg vaa het feit, dat openlijk blijkt, dat buiten de
C.P.H. over wetenschap wordt beschikt, die men in de partij
zelf nog intern waande» Zo was bijv* de publicatie in Het
Vrije Tolk van de hoofdtrekken van de Discussiegrondslag voor
het 17e C.P.N.-congres, nog voordat deze brochure in openbare
circulatie kwaa en de bekendmaking van de samenstelling van
het nieuw verkozen C. P. N.-par tijbes tuur in hetzelfde blad,
op 13 April 1955j> aanleiding tot het ontstaan van een zekere
ongerustheid in de partij. De Waarheid, die eerst op 23 April
1955 net nieuwe partijbestuur bekendmaakte, reageerde op de
vroegtijdige publicatie in Eet Trije Tolk met de mededeling,
dat de lijst van dit blad foutief en uit de duim van Alfred
MQZER en Meijer SLTJYZER gezogen was.

Het Vrije Tolk, aldus de communistische krant, heeft
gepoogd zich in de ogen van de Amerikaanse en West-Duitse
spionnage verdienstelijk te maken en daarmee te bewijzen, dat
de stille verklikkers van het Hekelveld hun zeven stuivers
waard zijn.

Maar nader kon worden vastgesteld stemt de in Het Vrije
Tolk gepubliceerde lijst volledig overeen met de lijst van
eandidaten voor het partijbestuur, welke op het congres cir-
culeerde, zodat aan te nemen valt, dat dit blad - mogelijk
via een gedelegeerde naar het Congres, waarmede contact
wordt onderhouden - de hand op deze lijst heeft kunnen leggen.

Aangezien het bij communistische stemmingen gebruikelijk
is, dat de verkiezing van besturen geheel conform de lijst
van - met instemming van het zittende bestuur - voorgestelde
eandidaten geschiedt, is het vrijwel zeker dat de in Het
Vrije Tolk afgedrukte lijst volledig en juist is, terwijl ©p
die in De Waarheid gepubliceerd een aantal namen ontbreekt.
Van een en ander werd reeds melding gemaakt in het bij brief
no 256657 d. d. 3 Mei 1955 toegezonden verslag van het
17e c.P.H.-congres.
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Haar aanleiding van dé publicatie van het partijbestuur
in Het Vrij* Tolk kwam op verschillende besloten C.P.N.-ver-
gaderingen de Traag naar voren hoe het mogelijk was, dat
dergelijke geheime stukken buiten de muren van het sterk
beveiligde congres konden komen en vaar het betreffende lek
kon zitten.

Op enige vergaderingen werd de publicatie op rekening
van de B.V.D. geschreven en werd nagegaan of de "verrader"
zich mogelijk onder de gedelegeerden van het eigen district
kon bevinden*

uit het laatste kan o.m. blijken, dat vrij algemeen in
de C.P.H* de neiging bestaat, om achter alle inlichtingen-
activiteit) ook bijv* die van de pers, de B.V.D. te vermoeden*
Daarnaast kan worden vastgesteld, dat bij een ontbreken van
enig begrip van de omvang, waarin door deze Dienst inlichtingen
worden ingewonnen, bij voortduring in de C.P.H, de mening
opgeld doet, dat de B.V.D. er op uit is, de partijlijn te
beïnvloeden en in de partij oppositiegroepen aan te kweken*
Een verklaring voor deze steeds weer naar voren tredende
gedachte kan mogelijk zijn, dat de instelling van de C.P.N,
zelf is: werken in en daardoor beïnvloeden van de koers van
andere organisaties (bijv* het K.V.V. en de PvdA.)*

Dat men in de C.P.H, steeds bedacht is op beveiliging
tegen het optreden van de B.V.D. bewijst de recente uitlating
van een hoge partijfunctionaris, die de mogelijkheid van ver-
raad in de kring der partij, zelfs in de leiding van de partij)
steeds aanwezig achtte* Hij vees erop, dat men in verband
daarmede vaak van functies wisselde en dat men soms materiaal
verstrekte, dat in de diverse exemplaren in moeilijk in het
oog vallende kleinigheden verschilde, zulks met het doel om
bij het bekend worden daarvan buiten de gestelde kring het
lek te kunnen opsporen. De betekenis van een zorgvuldige be-
studering van de zgn "open bronnen* wordt onderstreept door
zijn opmerking, dat de tegenstander door het goed lezen van
De Waarheid "al het een en ander aan de weet kon komen" bijv.
met betrekking tot de verdeling van de bestuurstaken*

Hierbij moge nog worden aangetekend, dat de C.P.H» bij
het openbaren van gegevens in haar open en semi-open public!**
teltsmlddelen grotere behoedzaamheid betoont dan haar zuster-
partijen in bijv. Frankrijk en België.

Een doordruk van dit schrijven zond ik rechtstreeks aan
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