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DE C.P.N. EN DE KWESTIE RONDOM HET KONINKLIJK HUIS.
Vanaf het tijdstip dat de eerste geruchten omtrent de thans
tot het verleden behorende kwestie rondom het Koninklijk Huis de
ronde deden, heeft deze zaak de grootste belangstelling van "De
Waarheid", en van het partijbestuur van de C.P.N, gehad.
Tussen 7 Juni en 27 Augustus 1956 werd de kwestie niet minder
dan 15 maal in artikelen van grotere of kleinere omvang in de
communistische partijkrant aan de orde gesteld.
Opmerkelijk ia, dat de inhoud van die artikelen voor het
overgrote deel bestond uit aanhalingen uit andere, meestal buitenlandse bladen. Wanneer dit niet het geval was, had de berichtgeving in "De Waarheid" betrekking op min of meer officiële publicaties of liet de redactie "een speciale verslaggever" of "een
medewerker" aan het woord.
Het standpunt dat van communistische zijde in de betrekkelijk
kwestie werd ingenomen, valt af te leiden uit. de aanhalingen welke
werden gedaan en uit het verband waarin deze in de betrokken artikelen werden geplaatst. Kort geformuleerd kwam dit standpunt op
het volgende neer:
1.

Het is geen privé-zaak van de betrokken personen onderling,
zoals de Nederlandse dagbladen willen doen geloven, doch een
staatkundige, politieke kwestie, voor ons land van het grootste belang.

2.

Het Nederlandse volk heeft daarom recht op uitvoerige officiële voorlichting.

3.

De Amerikaanse geheime dienst,is ten nauwste bij een en ander
betrokken.

k.

Er is een strijd gaande tussen twee invloedrijke kringen, n.l
enerzijds de groep, door de communisten aangeduid als die van
de aanhangers van de Amerikaanse bezetters van Nederland en
anderzijds de groep, welke naar communistische visie, onder
de Amerikaanse druk tracht uit te komen, ergo: de NAVO-aanhangers en de neutralisten.
Inzet van deze strijd is het program van het te vormen
nieuwe kabinet.

Het zou in dit bestek te ver voeren uitvoerig op de Waarheidpublicaties in te gaan. Volstaan moge worden met de memorering van
enkele vragen en opmerkingen van de "medewerker", achter welke
aanduiding mogelijk Jaap VïOLFF, de secretaris van Paul de GROOT
schuil gaat.
Waarom, zo vroeg deze o.a. in het Waarheidnummer van 19 Juni
1956, wordt ons volk kennisneming van de wezenlijk aan de orde
zijnde dingen onthouden? Kan het soms zijn, omdat bepaalde invloeden aan het hof ten goede komen aan die sterke stroming in ons land
die juist op dit moment van de kabinetsformatie beseft, dat achter
het regiem Dulles-Luns-Staf een dikke punt moet worden gezet?
Kan het soms zijn, dat men al zijn kracht zoekt in het bestrijden
van geruchten omtrent bijkomstige zaken ten einde ontslagen te
zijn van de plicht in te gaan op de kwestie of Luns-Beel-Staf zullei
aftreden en de gevoerde Romme-politiek definitief zal hebben afge-
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daan? Volstrekte stilte wordt in acht genomen over de F.3.1.
(kennelijk wordt bedoeld de C.I.A.), die zich in Den Haag stevig heeft genesteld en daar reeds jarenlang met alle middelen
Foster Dulles'politiek tracht in te hameren en blijkbaar niet
zonder succes.
De als "een medewerker" aangeduide persoon stelde in het
C.P.N.-dagblad van 28 Juli o.m. vast:
- Alle ontkenningen van regeringszijde ten spijt zijn hier
zaken aan de orde, die zeer diep ingrijpen in de politieke toekomst van onze natie. Men ontkomt niet aan de indruk, dat hier
vijanden van ons land aan het werk zijn om hun anti-Nederlandse
bedoelingen gemakkelijk via de hoogste kringen hier te lande ten
uitvoer te leggen, terwijl dat streven in niet geringe mate bevorderd wordt door diegenen, die ons volk beletten zijn oordeel
over dit alles te vormen en stelling te nemen. Uit het bovenstaande "Oge duidelijk zijn dat de C.P.N.-leiding er op uit is de kwestie rondom het Koninklijk Huis in te
passen in haar tegen "Eomme" en Amerika gerichte politiek.
"De Waarheid" is na een aanvankelijk op sensatie gerichte
berichtgeving - waarbij zij zich er op beriep de enige krant
te zijn die niet mee deed aan het verkieaingsspel om de bevolking
onkundig te laten - later overgegaan naar het stramien, waarop
thans wordt geborduurd: de persoon van H.M. voorstellen als de
vredelievende Koningin, die de oorlogzuchtige en imperialistische
Amerikaanse en "Romme"-machten getracht hebben van de troon te
verwijderen.
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