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DE PARTIJRESOLUTIE INZAKE INHOUD EN VERSPREIDING VAN "DE WAARHEID" EN DE HUIDIGE POSITIE VAN DB KRANT ( juni 1957 ).
In de zitting van het partijbestuur van de CPN van 12, 13
en 1^ juni 195? is o.m. het vraagstuk van de wijze waarop de partijkrant geredigeerd dient te worden onderwerp van gesprek geweest.
De bij die gelegenheid aangenomen resolutie over de inhoud
en de verspreiding van het dagblad "De Waarheid" werd eerst op
6-7-1957 in het partijdagblad gepubliceerd.
Resolutie^.
Kort samengevat komt de inhoud van deze resolutie op het volgende neer*
"De Waarheid" moet zich voornamelijk richten op die kringen
waarop de partij in het bijzonder steunt en verder op de arbeidersklasse als geheel, die de partij voor haar inzichten winnen

wil.

Drie aspecten moeten hierbij naar voren komen t.w.:
a.

de strijd voor de vrede en de nationale zelfstandigheid,
alsmede de strijd tegen de reactie. (Romme);

b.

de strijd voor de dagelijkse belangen in bedrijven en vakverenigingen, waaraan de krant leiding moet geven;

c.

een uitvoerige op marxistisch-leninistische inzichten steunende berichtgeving over de landen van het communistische
blok.,
De verdere inhoud van "De Waarheid" moet bestaan uit alge-

meen nieuws en ontepanningslectuur

waaraan de arbeiders behoefte

hebben. Hierbij moet sensatiezucht worden vermeden.
De Amsterdamse editie moet met het oog op de sterkere positie van de CPN aldaar bijzonder verzorgd worden. De krant moet in
sterkere mate worden gebruikt om agitatie te voeren in bedrijven
en gemeenten.
Het lid van het dagelijks bestuur van de CPN Harry VERHEIJ
is benoemd tot "partijsecretaris voor de pers" en wordt in die functie bijzonder belast met de leiding van de werfacties voor nieuwe
abonnees.
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Betekenis van de resolutie*
Betrekkelijk korte tijd nadat het redactionele beleid van
"De Waarheid" op het 18e CPN congres (oktober 1956) was besproken,
heeft het partijbestuur aanleiding gevonden zich wederom hiermede
bezig te houden.
De thans gepubliceerde resolutie bevat vele punten die reeds
voorkwamen in het besluit over de krant, dat op het 18e partijcongres
werd aangenomen.
Het belangwekkendste in de jongste resolutie is de benoeming
van Harry VERHEIJ tot "partijsecretaris voor de pers". De positie
in de partij van deze dagelijks bestuurder, wiens politiek aanzien
in 1956 enigermate was gedaald, is kennelijk weer sterker geworden.
VERHEIJ kreeg met zijn benoeming tot "partijsecretaris voor de pers"
een leidinggevende en toezichthoudende functie ten aanzien van het
gehele publiciteits-apparaat van de CPN toebedeeld.
Deze functie betekent voor VERHEIJ niet iets geheel nieuws
want als leider van het eind oktober 1956 opgeheven secretariaat voor
pers en propaganda, had hij sinds jaren bemoeienis met pers- en propagandazaken. Bij de functieverdeling van het eind 1956 verkozen dagelijks bestuur werd hem bovendien samen met Joop WOLFF de verantwoordelijkheid voor de partijpropaganda opgedragen'.
De indruk bestaat echter, dat aan VERHEIJ's huidige benoeming
een duidelijke achteruit zetting van Cor GEUGJES, directeur van de CV
Persorganen, de uitgeefster van "De Waarheid" inhaerent is.
VERHEIJ zou in feite als supervisor over GEUGJES gaan optreden.
Vermoedelijke oorzaak van deze maatregel t.a.v. GEUGJES is het feit,
dat laatstgenoemde zicht.a.v. .d»|dest alinisatie en de kwestie

Hongarije

niet al te sterk heeft getoond. Verder de omstandigheid, dat hij
zich bij de in mei'57 aan de dag getreden ernstige onenigheid in het
partijbestuur van de CPN aan de zijde van de tegen Paul de GROOT opponerende groep heeft gesteld.
pe_huidige_£ositie van_"De Waarheid",
De verliezen die het partijdagblad de afgelopen 8 a 9 maanden
heeft geleden zijn voor de partij en voor de directie van de krant
een bron van voortdurende zorg.
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Naar schatting van partij-zijde

zou het exploitatie-tekort

over het eerste half jaar 1957 circa ƒ 150.000.- hebben bedragetté
j..

De actie voor het Donatiefonds ( ƒ 200.000.- voor partij en krant)
verloopt niet naar wens. Op 17-6-57 wa8 een bedrag van ongeveer
ƒ 91.000.- ingezameld. Dat men er niet in zal slagen het beoogde
doel - ƒ 200.000.- op de dag van het Waarheid-Zomerfeest (25 augustus 1957) bijeen te brengen - t e bereiken ie overduidelijk.
Het advertentie-debiet van "De Waarheid" is nog steeds zeer
gering. Wel kan van een gering herstel van de advertentie-omzet
worden gesproken. Het aantal Waarheid-abonnees loopt nog steeds
achteruit en ligt naar schatting thans ongeveer rond de 3^.000.
Zowel de werfcampagne, die op 1 mei 1957 2500 nieuwe abonnees moest
opleveren als de toekenning van premies aan bezorgers die hun wijken op peil wisten te houden, hebben onvoldoende resultaten geboekt,
Een grotere omzet van handelsdrukwerk in de laatste maanden
bracht CV Dijkman & Co, de Waarheid-drukkerij, enig soulaas. Daardoor kon echter niet voorkomen worden, dat verdere ingrijpende
bezuinigingsmaatregelen genomen moesten worden.
Bezuinigingsmaatregelen.
V66r de novembergebeurtenissen in Hongarije kwam "De Waarheid" uit in 8 edities. Onlangs bleek dat dit aantal was teruggelopen tot 3. Momenteel verschijnen nog een editie voor Amsterdam,
een gecombineerde voor Rotterdam en Den Haag alsmede één voor de
rest van het land. Alleen op maandag verschijnt met het oog op het
sportnieuws nog een aparte editie voor Utrecht, Haarlem en de
Zaanstreek.
Er is overwogen om "De Waarheid" op een vlakpers te gaan
drukken en de rotatiepers dan maar stop te zetten. Er zou dan nog
meer personeel kunnen afvloeien. Wellicht houdt hiermede verband
de enquête, die "De Waarheid" onder aen aantal vertrouwde partijgenoten heeft gehouden over het vóór en tegen van het uitgeven van
de krant in het halve formaat van nu.
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Bij de Waarheid-drukkerij Dijkman & Co wordt er over gesproken dat noodzakelijke vernieuwingen achterwege zullen moeten blijven. Het met handelsdrukwerk

extra verdiende geld kan

hiervoor niet worden aangewend omdat het hard nodig is om het
verschijnen van de krant zelf en ander partijwerk te financieren.
Het onderhoud van de drukkerij, zo werd gezegd, kwam later
wel in orde als over enige jaren de communisten in Nederland
"de baas" zouden zijn.
Men diende, aldus het gegeven vermaan, enig geduld te beoefenen.

juli 1957.

