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Q E H E I M

BIJSTAND VAK CPN-KADER AAK VERSCHILLENDE LEDEN VAN DE COMMUNIS-

TISCHE TWEEDE KAMER-FRACTIE.

Het schijnt met de kennis van zaken, die d« CPN-Kamerleden

over het algemeen aan de dag leggen, niet bijzonder goed gesteld

te zijn. Dit geldt niet alleen ten aanzien van artikelen die van

hun hand in de communistische pers verschijnen, maar ook voor wat

betreft de redevoeringen die aij in de Kamereittingen ten beste

plegen te geven.

Uit betrouwbare bron werd onlangs dienaangaande vernomen,

dat hun redevoeringen en artikelen in vele gevallen door anderen

worden opgesteld of geschreven, aangezien zij zelf de capacitei-

ten daartoe missen. Dit is o.a. het geval met het Tweede Kamer-

lid Henk GORTZAK, die in de CPH-fractie speciaal belast is met

onderwijsaangelegenheden. Alhoewel hij alleen op dit terrein eni-

germate schijnt thuis te zijn, worden artikelen hierover in "De

Waarheid" gepubliceerd meestal geschreven door Q. VERRIPS, lid

van de CPN-onderwijscommissie en sinds kort toegevoegd aan het

partijbestuur. Voorts werden redevoeringen door GORTZAK in de

Kamer gehouden, meermalen opgesteld door Marcue BAKKER, zelf lid

van de Tweede Kamer.

Mr o L. MOK, juridisch adviseur van de CPN, stelde indertijd

de redevoeringen op van het Eerste Kamerlid Co GEUGJES, terwijl van

Q. GEELHOED - tot vorig jaar september vrijgestelde van de partij -

bekend is dat hij negen jaar lang redevoeringen en artikelen van de

partijvoorzitter, het Tweede Kamerlid G. WAGENAAR, voorbereidde.

Ook Wim KLINKEN BERG, redacteur van "De Waarheid*1, heeft dit soort

werkzaamheden voor WAGENAAE verricht.

De algemeen secretaris Paul de GROOT acht deze gang van za-

ken een misstand. Hij wil daaraan een einde maken.

G. VERRIPS werkt bovendien ten behoeve van de communistische

Tweede Kamerfractie de Kamerdebatten uit. Hij haalt daarbij uit of-

ficiële verslagen dié punten, waarop de CPN kan aanslaan. Ook van

J. HOOGCARSPEL, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en
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van 19̂ 6 tot 1952 Kamerlid, is bekend dat hij ten behoeve van de

Tweede Kamerfractie algemene vraagstukken bestudeert. Hij dient

de Kamerleden daarbij regelmatig van advies op economisch en

financieel terrein en wordt als zodanig als één van de beste en

technisch sterkste krachten van de partij beschouwd*

aaart 1958.


