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B«r-= d e O.P.N. V E R T R O U W E L I J K

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende
te berichten.

Zaterdag 28 Februari 1953 wijdde de "secretaris voor
pers en propaganda" van de O.P.N., Harry VERHBY, ter partij-
bestuurszitting een beschouwing aan de communistische campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen-1953. Hij kwam hierbij o.m.
tot de uitspraak, dat het in verband met de Amerikaanse methode
om de partij van binnen uit stuk te maken, "van levensbelang
was om de Inwendige vijanden te vernietigen en uit de partij
te verdrijven». In dit verband herinnerde VERHEY aan de woor-
den van Stalin: Be partij wordt sterker, doordat zij zich van
opportunistische elementen zuivert.

Een uitlating als deze, bij monde van de man, die
in C.P.H.-kringen geldt als voornaamste functionaris na D»
GROOT, is belangrijk.

De houding van de Communistische Partij van Neder-
land ten opzichte van de watersnood en het Moskouse anti-
zionisme, heeft ontegenzeggelijk inwendige spanningen van prin-
cipiële aard veroorzaakt. Hoewel het voorbarig zou zijn ter-
zake van een crisis in de Partij te spreken, kan wel worden
geconstateerd, dat De GROOT O.B. voor de taak staan af te reke-
nen met hen, die de algemeen secretaris kortelings "schade-
lijke seetaristen" noemde.

' Het lijkt niet waarschijnlijk, dot VERHEY een «zuive-
ring» heeft willen aankondigen. Veeleer zal zijn uitspraak
eensdeels bedoeld sijn als waarschuwing aan dissidenten en
overigens als een poging het prestige van de O.P.N, te hand-
haven t.a.v. de meer openbare tekenen van afvalligheid, zoals
bijvoorbeeld het bedanken van communistische gemeenteraads-
leden.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan de Minister-President.
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