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SCHORSING VAN A.A. VERREYT.

De secretaris van het CPN-district Noord-Brabant, te-

vens instructeur voor de CPN-districten Limburg en Zeeland,

A.A.VERREYT, 13 bij besluit van het dagelijks bestuur van

de CPN van 26 augustus 1957 ontheven van al zijn partij-

functies .

VERREYT maakte er sinds geruime tijd geen geheim van,

dat de verstandhouding tussen hem en Paul de GROOT - en daar-

mede ook tussen hem en het dagelijks bestuur van de partij -

alles te wensen overliet.

VERREYT voelde zich - naar het voorkomt niet zonder

reden - in de partij-hiërarchie ten achter gesteld. Onder

andere werd hij op het jongste partijcongres in oktober 195̂

niet herkozen als lid van het partijbestuur, terwijl hem al

in 1955 werkzaamheden werden opgedragen welke hij - met reden -

als een degradatie beschouwde.

VERREYT zou een en ander zien als het gevolg van de haat

en wraak van Paul de GROOT, welke hij zich enkele jaren gele-

den op de hals heeft gehaald. De GROOT zou hem toen gevraagd

hebben, hem, De GROOT, alles te vertellen wat hij tegen Gerben

WAGENAAR en Harry VERHEY zou kunnen inbrengen. Op de weigering

van VERREYT de rol van verrader op zich te nemen, zou De GROOT in

woede zijn uitgebarsten. Van toen af aan zou VERREYT het bij

De GROOT hebben verkorven,

Hij heeft diverse malen de gelegenheid aangegrepen zijn

hart in critische zin over De GROOT te luchten en het kon van-

zelfsprekend niet uitblijven, dat een en ander het dagelijks

bestuur en Paul de GROOT ter ore moest komen.

Met name enkele Limburgse partijgenoten hebben de cri-

tische opmerkingen van VERREYT aan het adres van De GROOT aan

"Amsterdam" overgebriefd.

Naar tevens verluidt zou VERREYT door het dagelijks be-

stuur van de partij er sterk van worden verdacht "Het Vrije

Volk" over de onenigheid in de boezem van het partijbestuur

te hebben ingelicht, (zie "Het Vrije Volk" van 22 juli 1957).

- Waar -
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Waar VERREYT zich niet beweegt in of nabij het partij-

bestuur, verdenkt het dagelijks bestuur de bekende Wim JANSZ

ervan zich in deze aan - wellicht onbewust - loslippigheid

schuldig te hebben gemaakt.

Het dagelijks bestuur der CPN heeft Gerard MAAS belast

met de waarneming van de functies van VERREYT. In de eerst-

volgende bijeenkomst van het partijbestuur (2e helft september)

zal de schorsing van VERREIT punt van bespreking zijn.

september 1957»


