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PUBLICITEIT OMTRENT DE ONENIGHEID

IN HET CPN-PARTIJBESTUÜR

De leiding van de CPN is er niet in geslaagd de bekend-

heid met de in het partijbestuur bestaande controverse tot de

eng besloten kring van partijbestuursleden te beperken. De re-

dactie van "Het Vrije Volk" zowel als die van "De Volkskrant"

gaven er althans in artikelen, respectievelijk gedateerd 22

en 23 juli 1957» blijk van terzake vrij nauwkeurig te zijn in-

gelicht.

In beide artikelen wordt de onenigheid tussen Paul de

GROOT en de EVC-bestuurders uit de doeken gedaan. In "Het

Vrije Volk" wordt tevens gewag gemaakt van de al langer be-

staande wrijving tussen DE GROOT en Gerben WAGENAAR. "De Volks-

krant" maakt de voor DE GROOT bijzonder pijnlijke opmerking,

dat hij niet gebleken ia de verzetsheld te zijn, waarvoor men

hem altijd had gehouden.

Reeds in het nummer van "De Waarheid" van 23 juli 1957

kwam de leiding van de CPN in een ongesigneerd artikel onder

de kop "Het doel van een perscampagne" tegen de publicaties in

"Het Vrije Volk" en "De Volkekrant" in het geweer. Op de in-

houd van deze publicaties wordt door "De Waarheid" evenwel met

geen enkel woord ingegaan. De feiten worden ontkend noch erkend., ,,

Gesteld wordt dat de artikelen de redacties van "Het Vrije VoJ^k"

en "De Volkskrant", als vertegenwoordigers van de reactie, zijn

ingegeven door vrees voor de CPN, de enige partij die zich ver-

zet tegen de bestedingsbeperking, de Duitse herbewapening en de

verlaging van het levenspeil. Daarom, zo heet het, wordt het

oude ijzer van het anti-communisme weer in het vuur gebracht.

Met deze nieuwe perscampagne kan, aldus "De Waarheid", da be-

langrijkheid van een strijdbare communistische partij worden

aangetoond.
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De afwezigheid van diverse vooraanstaande figuren - Paul

de GROOT vertrok b.v. in de loop van 23 juli via Praag naar

Moskou - wordt in de kring van de partijleiding blijkbaar aterk

gevoeld. "De Waarheid" veronderstelt althans dat "de tegenstan-

ders van de vacanties en afwezigheid van aen deel der arbeiders

(leiders) gebruik willen maken om verwarring,te zaaien in de

rijen der partij" en maant tenslotte aan tot waakzaamheid te-

gen iedere poging om de partij te verdelen door intriges en

geroddel.
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