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Errata.

blz.22 onder no 20

Hendrik Jan HOGEN' ...-..-:-
STOEVENBELT (6-2-'13)

-m.a. Hendrik Jan HOOGEN
STOEVENBELD (6-12-'13)

blz.23 onder no 25, 2e regel

o.m. in m.z. o.m. in

blz.28 Uit district Amsterdam
aantal geïdentificeerde
gedelegeerden 1̂ 0 m.z. _+_

blz.33 5e regel van boven

Zodoende zal bij
foutieve uitspraken,

m.z. • Zodoende zal h.ij
foutieve uitspraken,

blz.36 onder: Georganiseerd in .. .
de vakbeweging

Ongeorganiseerd 8 personen m.z. Ongeorganiseerd 18 personen

blz.A-O onder Hongarije

Tibor LATTI m.z. Tibor LAJTI

bijl.1 5e zitting

Aanvang 13- uur m.z. Aanvang 13 uur

bijl.3 onder Minimum eisen enz:
punt 5 . •.- . •.

het particulier initiatief .;
blijvend worden toegelaten

m.z. het particulier initiatief
daarnaast worden toegelaten

bijl.6 Louis of W.WILDEMAN n.g.o. m.z. Louis WILDEMAN 9-2-2T'""
Amsterdam
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I. DE BETEKENIS VAN HET 18e PARTIJCONGRES.

Het 18e C. P. N.-congres heefty ondanks alle drukte die er zo-
als gebruikelijk in de partij aan vooraf ging, in feite weinig opge-
leverd. Men zou er gevoegelijk.het bekende motto van veel beloven
en weinig geven op van toepassing'kunnen verklaren.

Een realisatie van de in d'e discussiegrondslag voorgestelde
wijzigingen in de partij-organisatie ligt niet in het nabije ver-
schiet. In feite is het organisati-e-probleem door middel van een con-
gresbesluit naar de ijskast verwezen:... Het is in vérband hiermede
weinig waarschijnlijk dat op korte- termijn ingrijpende wijzigingen
in de .partij-organisatie, zoals, de opheffing van de'bedrijfsafde-
lingen en de instelling van een partijraad, zullen plaats vinden. .
De .partijleiding zal zich. mogelijk beperken tot ingrepen van geringe-^
re .orde, bijv. de samenvoeging van..'a f delingen, het opheffen van de
partijbureau* en het partijsecretariaat en de verkleining van de
districtsbesturen. Het nieuwe partijbestuur is reeds van 5̂ f op 31
leden teruggebracht.

Op de gedachten omtrent de opheffing van de nevenorganisaties
( in eerste instantie van de EVC) schijnt 'de partijleiding voorlo-
pig te zijn teruggekomen. Het alleen al voeren van gesprekken hier-
over, die nota bene in Augustus, nog door de partijleiding werden
gestimuleerd, werd door Paul de .Groot op het. congres als schadelijk
aangemerkt. • • " " :

Het probleem van de politieke lijn van de parti-j is door het
..congres - conform de op 2 .October gepubliceerde ontwerp-politieke-
res.olutie -.meer op de voorgrond geplaatst. Aan het partijbestuur
werd opdracht g.egeven het beginselprogram van 1952, dat nog steeds
in een ontwerp-stadium verkeert, thans definitief uit te werken.

Ondanks'de oppositie in de' partij, voornamelijk van een kleine
groep intellectuelen, tegen de wij,0e, waarop de partijleiding zich
van de Stalin-zaak wil afmaken, heeft het partijbestuur zijn visie
doorgezet dat onder deze kwesti'enu. één streep̂  moet worden gezet. De
partijleiding liet het congres - na een verwarde bespreking van
de op de disoussiegrondslag ingediende amendementen - de uitspraak
doen, dat het.- instemmend met de stellingnaiae van het pbi"inzake
het XXe congres van de G..P..S.U; -. zich volledig solidair verklaart
met de resolutie van h;et Centraal Comité van de C.P.S,U. van 30 ~
Juni 195é.en dat het dit document als een juiste en bevredigende
analyse van de oorzaken en . de-gevolgen-..van de'persoonsverheerlijking
beschouwt. Het. is-, duidelijk dat i vooral gezien:de.huidige ontwikke-
ling in Polen en Hongarije,' het bepalen van .het moment waarop'de-
Stalin-affaire wordt afgesloten /.zeker niet tot de-competentie'van
de C.P.N, -leiding kan worden gerekend.. . .. • •" - '

De C.P.N.-leiding stelde eind Augustus door middel van de
discussiegrondslag het organisatie-probleem aan de orde. Aan de

'vooravond van het congres vond !zij het noodzakelijk door het uitgeven
van de oritwerp-politieke-resóiutie nadrukkelijk de aandacht te..ves-
tigen op het vraagstuk van de politieke lijn. Bij. het zoeken n.aar
een antwoord op de vraag waarom zulks'geschiedde, kan het feit- van
betekenis zijn, dat de partijleiding vóór het congres in contagt
heeft gestaan met de Franse communistische partij. In..begin Septem-
ber 1956 was Paul de GROOT aanwezig op het feest 'van ''"l'Humanité"
te Parijs. Hij heeft aldaar met vooraanstaande Franse partijgéno- ;
ten van gedachten gewisseld en heeft daarbij mogelijk ook.de ver-

" " . ' , ' ' ." -. anderingen -
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anderingen in de partij-organisatie ter sprake gebracht. Gezien de
nogal conservatieve opvattingen van de' Franse partij inzake organi-
satorische vraagstukken, is het niet uitgesloten dat van Franse zijde
bezwaar is geopperd tegen de opheffing van de bedrijfsafdelingen en
de instelling van een partijraad.

Een dergeli-jk lichaam zou --'bestaande naast het partijbestuur -
strijdig kunnen zijn met de communistische opvattingen omtrent het
bezitten van één centrale leiding.

Een zekere; bemoeienis van de Franse communistische partij met
. de zaken van .de C.P.N, zou ook kunnen blijken uit het feit, dat het
lid van het politiek bureau van die partij, Léon Feix, die als gede-
legeerde op het. CPN-congres aanwezig was, enige dagen daarvoor t.w.
op 28 en 29 September, een bliksembezoek aan- Amsterdam bracht, bij
welke gelegenheid hij zonder twijfel een onderhoud met de C.P.W.-lei-
ding heeft gehad.

De door het congres aangenomen politieke resolutie maakt duide-
.lijk dat de CPN een vergaande soepelheid zal blijven betonen bij
het leggen van contacten met andersdenkenden. De partij zal daarbij
echter onverkort vasthouden aan de ideologische beginselen van het
communisme t,w. het marxisme-leninisme en aan de leninistische orga-
nisatiebeginselen zoals, deze o «m, .tot uiting komen in het democratisch
centralisme.

De de-Stalinisatie, door de CPN-leiding Weinig gewaardeerd en
. met moeite verwerkt, heeft in de CPN niet een zodanige ontreddering
teweeggebracht, 'dat gewag kan worden gemaakt van een massaal uittreden
van leden of van andere ontbindingsverschijnselen.-

Het valt echter niet.te voorspellen welke de uitwerking van de
thans in de communistische wereld in gang zijnde desintegratie op de
partij zal zijn. ' . '' .

•::* * > •

II.. .. • - - VOORBEREIDING. ' ' .

Het besluit tot het bijeenroepen'van het iSeCPN-congres werd ge-
nomen op de - langdurige, en verwarde - zitting van het partijbestuur
van 23 t/m 25 Juni 1956. Directe aanleiding tot dit besluit was de
voor .de CPN tele-urötellende -verkiezingsuitslag en de verdere door-
werking van de.de-Stalinisatie. In het tijzonder de publicatie door
het Amerikaanse State Department van de geheime Chroestsjbw-rede had
in de CPN-gelederen grote beroering teweeggebracht. Bi j'het kiezen van
de datum voor deze partijbestuur-szitting was de CPN niet bijzonder
gelukkig. Immers enige; dagen later t.w. op 30 Juni 195& Lgaf het Cen-
traal Comité van de .C.P.S.U. - als eerste officiël-e reactie van de
Sowjet-partij - de resolutie over de persoonsverheerlijking en de
gevolgen daarvan uit.

Volgens de statuten moet eenmaal in de twee jaar een partij-
congres worden gehouden. In de praktijk werd aan dit voorschrift niet
strikt de hand gehouden en vonden de CPN-congressen veelal op een
later tijdstip' dan statutair voorgeschreven plaats. Waar het vorige
(17e) congres in April 1955 werd gehouden, is het duidelijk dat de
partijleiding voor het vervroegd bijeenroepen van het 18e congres een
bijzonder" dringende reden aanwezig achtte.

Discussiegrondslag. .

Evenals bij' vorige CPN-congressen ontwierp de partijleiding een
discussiegrondslag, die - ditmaal niet in brochurevorm uitgegeven -

- in -
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in "De Waarheid" van 25 Augustus werd gepubliceerd. Voor een korte
samenvatting van dit document'moge- verwezen worden naar bijlage 2.
In de discussiegrondslag worderr.de ih.de CPN naar aanleiding van de
de-Stalinisatie opgetreden reacties besproken en wordt duidelijk ge-
steld, dat de partij zich 'niét schuldig acht aan schending van de de-
mocratie of aan persoonsverheerlijking. Verder bevat de discussiegrond-
slag één aantal voorstellen'omtrent de verbetering van de werkwijze
en de organisatie van de partij, ̂ waaruit duidelijk wordt'dat de par-
tijleiding aan de problematiek, van de' t'i'c-orie én de taktiek in het
huidige stadium tracht te ontkomen door een vlucht in de vraagstukken
van de organisatie. Naar het schijnt geïnspireerd door de organisatori-
sche structuur van de Partij van de Arbeid,' komen de voorstellen, tot
wijziging van de partij-organisatie (bijv. de instelling van een par-
tijraad, het, opheffen van het partijsecretariaat, de partijbureaüx en
de bedtij fsafdelingen)'riéer op', een poging om de partij een meer Neder-
landsaanzien te.'geven. Dit alles, 'met het oogmerk de'toenadering tot de
socialisten te'vergemakkelijken'en de partij efficiënter te doen wer-
ken^ Bij dit' alles., ging de partijleiding uit van de gedachte dat de
politieke lijn~van de partij in het' verleden wel juist was geweest.

Afdelingsvergaderingen .en..districtsconferenties. , ."

Zoals-gebruikelijk werd in de: partij-afdelingen over de in de
discussiegrondslag aan. de orde-gestelde zaken gediscussieerd. De afde-
lingsvergaderingen waarop zulks.geschiedde, werden vrijwel alle door
.vertegenwoordigers van het partijbestuur bijgewoond „ Zij hadden na-
tuurlijk tot taak de partijleiding.over de in deze vergaderingen naar
voren-.g.ekome n opvattingen rechtstreeks te informeren. De afdelings-
vergaderingen kenmerkten zich door een veel scherpere kritiek op het
partijbestuur dan ooit irj voorgekomen. Doordat het .partijbestuur er
voor- zorg droeg dat zij;.,,; die .het., f eist kritiek uitoefenden,, niet naar
het congres werden afgevaardigd, is het daar naar.voren gekomen geluid
maar een zwakke weergave van wat op de afdelingsvergaderingen te''berde
werd gebracht, . • • • . . - . . - -

-. Op de na deze afdelingsvergaderingen eind: September gehouden
districtsconferenties mocht-;ditmaal., in afwijking van wat bij vorige
congressen gebruikelijk was, de.discussiegrondslag niet-meer in be-
spreking, worden .gebracht. - . - , - . . . . . .
De districtsconferenties.kregen-slechts tot taak het'.bespreken, en ver-
kiezen- van .de congresafgevaardigden naar aanleiding van de 'daarvoor
door de partij-afdelingen opgemaakte voordrachten*. Ook .werd hun dit-
maal niet toegestaan een oordeel te vellen over'.de candidaten voor het
nieuwe partijbestuur. . - • - . ' . ' .

De namen van deze candidaten moesten tezamen met de door de af-
delingen ingediende amendementen op 'de discussiegrondslag door de dis-
trictsbesturen rechtstreeks naar het partijbestuur worden ingezonden.

De ontwerp-congresresolutie.

Op 2 October verscheen in "De Waarheid" een ontwerp-resolutie voor
het congres die - in tegenstelling met de voornamelijk organisatorische
inslag van de discussiegrondslag - een politieke strekking had.
In dc::oresolutie, waarvan een korte samenvatting is gegeven in bijlage
3, wordt voortgeborduurd op het ontwerp-beginselprogram van 1952 waar-
in de Nederlandse weg naar het socialisme is aangegeven.

Discussiebijdragen in "De Waarheid".

Van de in "De Waarheid" - zoals gebruikelijk aan de vooravond
- van -
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van een congres - ingestelde discussierubriek, werd door een aantal
min of meer. bekende partijgenoten gebruik gemaakt. De meeste bijdra-
gen hadden betrekking op de inwendige partij-organisatie of de uit-

' voering van het praktische partijwerk. Enige discussianten echter, be-
horende tot een groep intellectuelen, dié zich ook op het congres
roerden, gaven blijk van opvattingen betreffende de partijlijn en de
ideologie, die afwijken van die gehuldigd door de partijleiding.
Met name Sonja PEINS, redactiesecretaresse van "Politiek en Cultuur",
ging in dit opzicht bijzonder ver. Zij meende dat het leninisme voor
de communisten meer een zaak van praktische ervaringen, van taktiek
en strategie moest zijn, dan een stelsel, een wereldbeschouwing en
vroeg zich af waarom de communisten zich onnodig afbakenen door steeds
maar te spreken over het marxisme-leninisme. Teveel was uit h'ët oog
verloren dat ook Nederlanders, bijv. GORTER, PANNEKOEK en H.ROLAND
HOLST tot de wetenschap van het socialisme hadden bijgedragen.
Door de bejaarde, communistische Neerlandicus dr J.A.N. KNUTTEL uit
Leiden, werd zij naar aanleiding van haar verward».-, voor communis-
tische oren ketterse uitspraken in "De Waarheid" terecht gewezen.

Door Leo KONING, lid van het secretariaat van de vereniging
"Nederland-USSR", een partijgenoot 'die eertijds lid is geweest van het
pb. maar sindsdien in de partij op de achtergrond raakte, werd kritiek
uitgeoefend op Paul de GROOT. Hij wees erop dat de partij bij het bena-
deren .van andersdenkenden dikwijls moeilijkheden ondervond, doordat
zij zich aan voorspellingen waagde, zowel op economisch als politiek
gebied, die achteraf niet bleken uit te komen. Als voorbeelden noemde
hij de in 1950 gedane uitspraak, dat Nederland zich aan het begin van
een nieuwe economische crisis zou bevinden en de iri 19̂ -8 (door Paul de
GROOT)gedane uitspraak, dat over 10 jaar de macht in Nederland in han-
den van het werkende volk zou zijn.

Henk HOOGEN STOEVENVELD meende datookrnde Nederlandse partij on-
verdraagzaamheid, overdreven wantrouwen en sectarisme waren opgetreden.
Dit had er toe geleid dat meningsverschillen niet op de normale wijze
naar voren konden komen. Hij waarschuwde er voor dat het democratisch
centralisme kan ontaarden in-een onder alle omstandigheden voorop stel-
len van het gezag van het partijbestuur. Hoewel naar zijn mening de
persoonsverheerlijking in de CPN nooit een grote rol had gespeeld was
er wel een tijd geweest dat de Nederlandse- communisten, naar het voor-
beeld van de Sowjet-Unie, om de autoriteit van de partijleiding te
onderstrepen, Paul de GROOT bij zijn verschijnen met langdurig hand-
geklap en het zingen van de Internationale hadden begroet. Dat lag de
Nederlandse communisten niet erg. Hij meende dat De GROOT dit ook weinig
op prijs gesteld had.
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III VERLOOP VAN HET CONGRES EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN.

Openbare zittingen in Bellevue, Leidsékérde;•-in de avond van 5-10-'56 in
Frascati.; ' " '.".'•'• " ,
Besloten zittingen in het partijgebbuw Felix'Meritis, Keizersgracht

Vrijdag 5 October 1956.. . ''''v'"'" ;

1e. zifting .„
(openbaar)

10.-- uur -12.30. 'uurV e;'
10." uur Kort' openingswoord van Gerben WAGENAAR.
10.30 uur Congresrede Paul-de GROOT over de politieke

'' toestand'en de veranderingen in de Sowjet-Unie
i.v,m. het XXe Congres van C.P.S.U., met een
onderbreking van een kwartier.

2e zitting
(openbaar)

3e zitting
.„(openbaar)

13»--- üur,vrn 1#»:-r-; uur ...;._,• ..V-'. .,,. .,,. ' -." '~
13.— uur .Redevoering:3enk HOEKSTRA'over de werkwijze

• ,• wan de;,par±,i;j.V:.
1̂ .15 uur y. erkĵ a.ing-j -wan. ..pr e si di urn

; , : , - . /-..r-,< . ;:;_.- , y,.: candidaionbesprekingscommissie
,—.;. •mandatencommissie

,..... ,v; amendementencommissie
r;.,-: ••.;,. . • ' • : - . • -stemtelcommissie .

14.^5 uur begin discussies n.a.v. redevoeringen van de
GROOT en HOEKSTRA.

19.30 uur - 23.-- uur.
19.30 uur samenstelling delegatie voor bezoek aan het
; : ; lid! pb.'Jan'BAKEN. •;;•'; ' - ; : :̂ . '

" .'" voortzettin'g discussies:'a!.a.-v. inleidingen ...
'['.;.'_ '. '- •d.ë:'GRrOGT"eni;-HOEKSTRA. • '•'- \'- :'< •• :-...-•.•-...-

Zaterdag 6 October 1956..'.

4ë zitting '.'."."'" $('.--
(openbâ r,) . .' ".:$'»~- uur -' yport^éttirig'-èh' beëindiging-'discussies::n,a.v.

. V ;.'""'"'." '..''."..''" ;'"; •1t'édeyoer:Lnge'n:de ;GROO!E'én HOEKSf RA. ; :•{>...- r.-.t

5e zitting • .13«̂ 5 uur - 17» ---..uur,,- • . • ;; ....-,,. . ,. ... . '".'
(openbaar) ': •; 13.̂ '5 Uur beantwoording discussieŝ  n.a.v. inleidingen'
: ' ;. : ' -'- • . .. • , De GROOT,en"HpEKSTRA) door,-laatst .genoemde.

"••'•'••'•' ' •• -1 -.-l't..— uur verslag e.mendement.enconimisBie door'Harry
. • ; : • : - - • , . .:VERHEY, yoorstf lleix. van H.GORTZAK o.itt.'.inzake

:-':.;•..... f- -' •:.;•'•• he;t laten, vervallen van de, discussiégróndslag.
'-"•:•'' -'; '•"•'"' - ."' - ' ' Korte di.scusEie, h,ierover_..,..,..,.. ..... . ...
••'-••" • ' - •.. : : ' • • : •-. -V »-r si a:g0 mandatencpmmisBie, r. . , .",.>. •''.-'.„. ,,...

-"""•- .J'- bespreking^beleid redactie "De WaarHei'dy''door
Marcus BAKKER. . V- : - . , . ".'.'. ""

16.30 uur begin discussie over de ontwerp-resolütid'in-
zake "De Waarheid"., ̂  ,-:.,-. j . . . . . . . . . . --.,,.. .. ..

,. 19.30 uur - 23.15 uur.
-19.30 uur voort.zetting-:discussies óver "De Waarheid"

'." beantwoording' dooi?;'Marcus BAKKERS-••:'- :; •
Begroetingstoë'spfakèn':doöi?v:buitenlandse: gasten
t.w. namens:
de Hongaarse werker spar tij;.-;.::Jo 2e f ..MEKIS;'..
de Franse communistische partij: Leon Jean

. . ;;;; ; Baptist /EI.X;.:' • . " - - : ; ' • •
de Italiaanse'communistische partij:•SGABINI(?)

6e, zitting
(besloten)

- Zondag/:*
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Zondag 7 October 1956.

?e zitting 9.30"iiür-- 10-,-—-
(besloten) 9.30 uur Begroetingstoespraken door buitenlandse gasten

de Belgische communistische partij: Jacobus
:•:.:-.-•:.: . - j r.i:i,.' WITHAGEj3ven/ofJ.,,Jean BLU^E; ,. v ., ' ' ' ' ; ' '

de Zwitserse cbmmunistis'che" partij "v.d. arbeid^
Jean COSTET; ..,.„.,
de Luxemburgse communis t fs'-è-hé- partij :
Emile GEORGES; . . _ . . .

;•- -, ,,, de,, Oostenrijkse ,.,cQ.mmi:un'ist'isq.he partij : ' f t
,o-.;.ij:lu^ ,i; ... ,. JVji-i, '. WBST.^-".""..,'.', . ".'; T .'.f^. "'

t U • • - ; . . r, A--:.;;. ...j. c j .• ; - . . • • ;-.i:.:; •, de.vBritEe c.ofl,taunis.tischevpartij : Norman KLUG-

'.™ •' f, "•
r - -'l-l.'

. - . :.:. j ',ï-- '.p;/.,;. 1";'J,;>- ;-;

8e zitting 11.30 uur - ĵ  1?- .-- uur.
(besloten) 11 «3Q uur verslag' !ca'ndidatencommissi^. door Paul -de;; GROOT

- - • • - • • •i .. . .. . . en
discuss±ëë:.!.ovér^ d±t verslag en de gemaakte
voordracht -voor ."vërkiezingi'parti jbestuur .
Beantwoording van dese discussies door G.
KUIJPER.
Stemming.
Slotwoord door Theun de VRIES.

Een vergelijking .vah_ het;-!hi'jèrïoy^'n' 'j^pBcnets't'e' verloop van'!
ljy^^ (bijlage 1), laat zien dat

de congresleiding over b,^--;algeijrië,en d©-..hahcl. heeft gehouden aan de ont-
werpagenda, Wel werd op de tweede congresdag de inleiding welke Cor
GEUGJES zou houden over het zakelijk beleid van de,-4j,rectie_yan "De.
Waarheid" ingekrompen tot een gewone discussie-bi'jdr^g*»-— - - ' • ' - ..... ...:..;r:™..i;,.':

Die zelfde dag werden bij de ;. behandeling. ,yan_ de amendementen op,
...de; diaicus,si.e'gropdia:lagr.!2gn> .rpokpauzes, .ingelast" , terwijl het ;pVë sprdiuni'

naderhand.:*» .3?ennen TgafS;in ;tijdno.o.d^e",ii4n geraakt".- Deze metlftodlBki ' • '
is de communisten niet vreemd en meestal maakt de leiding er gebruik
van o.m .te verhinderen dat voor dé' partij ''bn-welsev&lïi-ge zake;i3r;jaatt.;,de,. ~-

-Sirorden • èst'elïli "Zöli'tfb'k:Me)r:J- Dè-païti.jledfdiri^.fö'elde b^ijk^ar^-;órde-Sirorden • gèst'elïli "Zöli';tf;b'k:JMe)r:J- Dè-païti.jledfdiri^
niefé'fvópr üiWoTerïge- dî citiB-s::9e:s :en ^'zékér ..aiet gevoerd door partijge-

. noten,1" die:;lijnr-eó'ht; :wiïderi*;ihgaan-'-të^en'ds opvattingen van de partij-
' l d i n g 1 •omtrent dé dieéuesiègrbndsïagVea •'••!£ë' ingediende amendieéuesiègrbndsïagVea •'••!£ë' ingediende amendementen.

' t : ' :% '"pp Ide!:avbndzitting1'van';dè-ze tWë-de ^da"g werden - ongetwijfeld met
het zelfde oogmerk • -Jr Binder dan Öè;-hèlft -van degenen die zich daarvoor

... Aanmeldden,, toegei:&iJeri-'tortj;de ''discïaësa.'é''over het redactie-beleid van
1 •' Be waar'heidHv:-Be óvëfigën^meèsten-ér^è.- genoegen nemen hun bijdrage

schriftelijk in te leveren» • ,'••'£&.' ::• • . . : : - •

Geen delegatie- vergaderingen,. •- ' ; - ••' •'' ^ > . - . ;

';.l. riST; .werden-,- vppr af gaande •. aan de .dispu^gie'. py'ër' dp redevoering ^van
Paul de GRO§T:,;rjgeen;-4elegatie-.yergaderi^gen gehouden'. Dit is ' :éenöf- '

•:•. :. wi;3kinj^<.:^Yan7die.;'ge.dragsiijn-^!^,op. heï' vjj.ri.jge congres gevolgd.

Evenals op het 17e partip.cêngreB..werJd ook ditmaal geen financieel
yerslag: uit&sbrachrt. • .De-,,fiiiajiciële,.. toestand, van de partij kwam in de
congreszittingen slechts zijdelings aan" dV orde toen Cor GEÏÏGJES in
zijn discussie-bijdrage een verslag gaf van het zakelijk beleid van
"De Waarheid'!. . . stemming „
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Stemming, en -sfeer.
— -,~~— ,.-,¥*.*,— — -;*. — -*.

Alhoewel de gedelegeerden-)di£ ;eqngres:;ijiet;-belangst.èlling--tege-
moet hebben gezien kan men. niet zeggen. da]; de aanwezigen .bijzonder
'^eëstdrlftig^warëru 'Weliswaar werden 'de . inleidingen , ëic discussies
aandachtig j gevolgd ; 'maar Üë t applaus dat ̂eïfcë diécüssiaht 'kreeg,
scheen meer voort te komen uit beleefdheid daii uit enthousiasme over
het gebrachte. Aan het eind van het congres waren de aanwezigen murw
vergaderd en een groot deel van hen was verheugd dat -dé -siöizi-tting
reeds offl vijf uur ten einde was.. , . .

De tweede congresdag toonden de gedelegeerden zich wat strijd-
l • ïüstiger:':dan':;'ctê "iridër'è :dagëri. Dit'-ï?b1lëèkr'uit de naar'vorë'n gebrachte
,:.critiek ..op nhet, niet,-, t.oelat.en ian'::e$zï;:aa,nt.al partijgenoten :t.ot , de.
discussie over "De Waarheid" — n.a.v. ,de jgr.oye wijze, waarop hoofd-
redacteur Marcus BAKKER werd becritiseerd..

:,•;;•:, :;•-.: ïxj'deïis de '' discussies ;over -.fte, canótidsten voor het partijbé-
etütir '-op '•de'-' laatste •'cöngfèsdag waren ""dtés':. aanwezigen' iü een wat".gé-
prikkelde stemming- In enkele gevallen" werd het dé discussianten
door uitf luiten onmogelijk gemaakt hun bijdrage tot 'een goed 'einde

. .te ..-brengen,...,: t..£ , , ..,,,..;•. . . . . . •* -.-,•.• '-.:.••• •••-.•,:.••• i-, c - ••• •• . - ••• :• -' :. '.-.. r:--:-.^

'•' "••••••' :'-Een'aanta;l 'personen was óver het 'èehalt e van het congres in het
"j geheel -niet -te sp̂ ekeft. Hun voornaamste- bezwaar gold de rede van
Paul de GROOT.. Zi j ' hadde'ri: Verwacht.," dat hij' veel dieper zou zijn in-
gegaan op de politieke betekenis, internationaal gezie:nt van het. .
XXe partijcongres van de C, P. S.. U. en dat hij ook 'de .i:dèo-ló-gis<ïh-6-----
afwijkingen van Stalin — aan de hand van diens werken -.niet onbe-

• sproken'' zou hébb̂ ett;'''g'eï̂ t;èii. ':''' • • ' ' ' ' ' • " ' '" " ' '-':--:j •-- ..... 'J • •; " ' • " _

Deze critiek is kennelijk afkomstig van de me.er ̂ intellectueel
--'ïngeBt'eldë gedè-ïegëerTien'.. fier 'ffliTid'er ' geiet t .e'rdè;' partijleden^ waaruit
"- '''d&'d'ëlè'gö̂ 'ies; Voor h.et: crve'̂ gr'ote "d'e el 'bestonden'','' 2ijnv'hëtL ongetwij-
•f eld ;Yolïed:ig e'eris •'geweest' met 'dé d'o'o'r 'dB ''partijleiding' 'geypïgiie ge-
dragslijn.." -•--'- '̂  :--:-:••:- :(-̂ ?'̂ ':r >;.t; . -^ ̂ 'f'-'^^ -;';:;j "'_; ~:'''l~K'\• i. /• Bijzonder e/ aaiidacttt '̂ erdî Bit: Hét 'f è̂  ̂ a't̂ êr '05' iiït" ;ÖV!P..lf. -

' -congres- "-Vóór het ̂ ë'érst' in* ded partij geschiedenis ,~ t'é génstémmer s' war en .
Een drietal partijgenoten kon zich niet neerleggen bij :d:é door

..de amendjement^ncommissie, voor gesrt-ejldft.-jajoc.ed.ure.', -van.' behandeling van
de dis.cussiegrondslag en de daarop -ingediende amendementen. Zó- j stem-
den daarop tegen hetj door de amettdementencummissie aan het cxangr'es
voorgelegde "Besluit,", (zie ookj het vermelde ondjer het hoofd >-
verslag amendement encommisBie)jr •• ^ ,

, " . ' 'L " j' * -- l

f ^ Beveiligingsmaatregelen. , - - ,
l . - , - T i - '

2en.ba£e^ zjt Jiggen . '"-" J
L 1 l -•

Voor ae gedelegeerden de ge'bouwen waar de openbare zittingen
j plaatö von-den, mochten betreden, werden bij de ingaiï'g ~de partij-

boekjes- en de mandaat skaar t en "gecontroleerd dbor: twee' leden van de
'; 'or dewacht;.v ;Vervcf ïgens .wér'dèn de; étf gëyaa.r 'dig'den met' én'' z'önder : st era-

rercht- glë"schéidéri. T)& iaa't'stéri moesten1 plaats nemen op het baicön.;
de''è'ersteh wérd'ên: naai? • vde co'rigresaSai geleid.' Bij. de ingang' van" deze
zaai stonden vier personen 'öpgest'eïd 'a^ri^wie de mandaa'ticaalrtên' op-
nieuw- getobn'd 'Móésten :wordëti;v'' Bij'' rhet'-vérïateh en. Weer binnenkomen

dez^-iiandelirig -herhaald^ Verder ̂ TEtÓ;n"3̂ n;>i;} i e 4 er e Uitgang
(ook de nobduif-gahgen:) leden -yaii de':órdewatfht', ;: '" : " ""'""' ".".'

'' ' • • ' ' • ' • ' ' • ' - - • • - - • • • • • - - •••'•*••-•' '... .... . . . . . . . , , .
Tijden^; ;.de ppenbare. zitting ;' s avonds i.a Fr.aso.ati werden, op : de
^. hier.,.e.n, daar;, vooraanstaande papti -j genoteA ;opgemerkt-,. hetgeen

de indruk wekte van een extra controle maatregjal>: .•;.:.,;" • . •

. . , . .•i,., ..pp- dez.e,,.,cpngresdag;i gaf'P.iet , BAKKER: aian- .zijn;. jnedeVaf gevaar digden
,uit Den .Itaag .de instructie .da,t zi. j :bi j , het brengen, vankritiek er
rekening mee moest &ö ho,ude.n dat deze eerste zittingen1 openbaar , waren.
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De voorlezing door Gerben WAGENAAR van de voT?r.gg;ptg"il.3i.é.:i-g,d.gn.-,.l.
van de diverse commissies gebeurde - ongetwijfeld uit veiligheids-

-•:;•-•. •averwè&ingett::--. dn een 'zeë.r̂ -s~n el-"tempel •:•••.•-••..;-- •

'' ''V'̂ 2̂;M.<ïè;hs --'?' vergaderin.gen .van. de.;amendemenjbenc.ommissi,e. .in de
foyer, .van BeTïèvue was dit.,,ver t rek vopr anderen ,dan .led-en van. ̂ e

c'bmmissie ';y.e.rbo.den terrein.....,'.. ' : ' . ; . . • '..,.

Toe gangskaar t en-; • ... " '..' • - ' . . ' . • : . . ,; .

De gebezigde kaarten hadden de volgende betekenis:

' ' Groene 'kaarten .'•.''. maridaatkaartfin 'vopr, gedelegeerden met stemrecht.

Rode-.' kaarten : ; '•'•"'-••••'•• mandaatkaar t én' voor' 'gedelegeerden zonder stem-
-*':•.••: ' J;' . '..-.' recht. - -: *•-' - ' ' ̂  :•''•:'-': '•••'" ''-•••'• '•"••.'-•

_Groejn,jS„..ka.art,en: .. . . hiermede war.,e.n de: le.d'en-. van de qrdew-acht getooid,
tyan'. 3Ïw.ijkejad mp- . . .die. coritr4Xe. uit.o.efpn.den .op de, houders van v-
d.el..dan .de,.man- . mandaatkaarten.' - , :''' •• _ . , . . - . . . ; - : . . , .,_:".:_-,:.;-; ;•/--,.•
.d̂ atkaartejij'. . ., .... , • • ' - . . • - . • • ' , . • . - . • • • . • > • ! • • :

Blauw embleem: werd gedragen door medewerkers van dV"'c'bng"f'es-
.; . ..,...,. ..... . ... . . organisatie.-,commissi.er en door. degen c/n, die de

.',.. .".",., f. ..' .. . .. bandrecorder, bedienden, .(Het hele congres werd
_„ ; • ";. • ..,.,. .., .nl. op.de .band vastgelegd)-. • ^--v . • .. ..

Besloten", zittingen. . .." , . ..'.' .'--','-, •'.' . , ... .. . . . . • • ...... ;•

Vóór en tijdens de besloten zittingen waren.,.de volgende, ..zeer
strenge, veiligheidsmaatregelen getroffen:

-.--,""...*..- Bij . ie:." jLngang van '.'ï'ei'ix'. Mer'-tt'ïs-" standen twe.e..personen, aan
/wi.e'.'..d.e' mandâ .'.tkaafjten,moesten worden,.getp.onJ(l.: Vervolgens .werden de
"̂cpiigr'ê sistent.'naarJ .de conce.rt.&aal, de'. zgru.. ."kplommenzaal'1: .geleid,
~waar" bij"de'toegangsdeuren vier personen stonden die eveneens ,de
mandaatkaarten .epntrpleerdén.;. De.,, in;gan.g van .de.z.e zaal™ was"--door ta-

. . fels.'zó,. n.auw ' gemaakt', dat; waar .4Sn.„.perjS,oonr teselijk naar ...binnen- kon
';.'. "gaanl. '!."',,'...'.'...',,.,.['.'., . • '..'•,- '""'.'.'. , . - . . . . -

r. c ;::r.ïln dé concertzaal waren' taf elt'jès" opgestèl-ft-' waai1 de- g'ë'déle-
•; .' geerlen'i alvorens vërd'eï te' 'möigen 'göan,'- -;aaftj de ' aich'-'daar -b'e vindende

.-. delegatieleiders 'hun mandaatkaar ten" wè'deï'èm- moesten tonen'̂ -'-Dë af-
gevaardigden' moesten hun nummer hotefeèn , -waarna- dit : door 'de - delegatie-
leiders aan de hand van een presentielijst' werd5 -gecontroleerd.' Ook
werden de partijboekjes ingezien. Hierna mpesten de gedelegeerden
het betreffende tafelt je- iliniÉ6:-.p.aèser.eĥ _;Bi4J.v.r:ijwel ieder tafeltje
stond bovendien nog een partij- of districtsbestuurder, terwijl ook
nog een aantal partijfunctionarissen, wat meer naar_ap.hj;;e:f;jenĵ ê .i.l;';
..plaatst, b.elangsjelle.nd ,toek,efik, ... ; ., ,. .... . . . . . . fi .....--

_'". ^yervpige'n^s werden^ de .a.fge.yaardigden.lvia--èen^deür , . waarbij, con-
. trole.. mandaatkaar.t.en, en een^trap - wederom. cpn.trSle - geleid naar
..een.. veistia.irë.: waar zij opnieuw., gecpntrpieerd werden. ; Tenslotte;..wer-
den. bjj 'de... apfet er-ingang ..yan., de ;bioscoo,pzaal,. waar de . besïptenr.zit-

... tingen, pl.aafcé vonden, de afgeyaardigden nogmaaiLs aan een controle
yan '...huii mandaatkaarten- onderwprpen.., Óp hun, plaats yan bestemming.

.; ^angekornen'^.waren zij dus in totaal negen. :'maal.. gecontroleerd. ..,;.,
.!'". .', De hoofdingang^., 7. twaar de, 2e,'.. secretaris, .van. het Amsterdamse-
district, iSiep GEÜGJ|!S.,; pp';.ppst!, stond, - ê n de zij.-lngangen, .yan de
bioscoopzaal waren afgesloten. Bij iedere deur en elk tuimelraam

;•• stonden leden- van -de '-ordéwaëhtj L Tijdens het Binnenkomen'- yen de gede-
- legeerden 'Was zelfs de deur' -yanj- het ̂ ïch'-iri' de' filmzaal bev'inderide

toilet geblokkeerd;:; -'•- -•••• • - ï O'Ï-.T.V. -.- j..-- • •/ • .-.- = -., • . , ; • • • • vr ••

;,•*•;•':••:*•• •.i&e"'af ge vaardigden zaten- -per -'delegatie bij': elkaar .'"Ti'jdens be-
sloten ''zittingen mocht niëmah-d dé-1 zaal verlaten. Geduretiae ;d:é pauze

• -.'ttissen̂ 'de.-twee laatste -be'slotën-zittingén modhten dé gedelegeerden
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wel de bioscoopzaal, eühtèï 'niét het geboW' veïi"at"én~."" De hoofdin-
gang van Felix- Meritis werd toert afgesloten.

,» "• •• • ' -'.'.". J .'-' i. ...<'". y- > ''.3 • '
Op de laatste : zitting, waar ' dé "bespréking"van' dé" Candidaten '

.voor. .het partijbestuur p.laat§ vond, , werden de gedelegeerden er na-

.dr.ukkelijk...öp„ gewè/zeri ..dat . ge'e'n ̂ aantekeningen mobhten worden gemaakt
^er.ipcmtrölê •i.±èrvan haröeii'' yers'chïllënde 'partijfunctionarissen
'.tussen, de. cgngressisten,';pliats...:öök .van 'het podium" af •; werd speci-
...aal Hierop, toegezien... Als' bijzondere':' toezichthouders werden ó ..a.
'opgemerkt:: .' , . ''J • ' ; .' ' ' ' '. . " '"' '"'"' ' ' ' ' ,""".'-

' ' ' " ' ', . . . . . . .
' '-. fiie fepÓS " - zij tikte iéman~d:'o^.'1dê' schouders tóen deze een en

'.' •."!.' ..' '" ". .''"..." ander wilde nó't'éf' eh'i . "
V ,Cör;GÉUGJES;. i : . '. ' ;' ' ' •- • • • ••.. •
'Rinus JANSEN en '. ': .' ' -' '" '
Gerben WAGENAAR.:. J. ; ,. \;' ,',: ':'!\
Wim JANSZ liep voortdurend in d'e' zaal' heen en weer .
Bij iedere uitgang^ 'stonden tijdens 'deze zitting twee orde-

wachters opgesteld.." " ..".".'.'•"':...'""

Vóórdat de telcommissie>:0vfergiiig .tot h;et: uitreiken van de
stembiljetten moesten, .eerst alle: gssd-élegeerden hun (groene) man-
daatkaar ten -opstaken , Leder moest ,da.ar bij zijn buurman en de in de
naaste: otógeving. zittenda -gedelegeerden jjontr.oler-en;.. Toen bleek dat
een' der gedelegeer/den -z± jni kkaïsfc rn'iet. :dh|H;iddê .li jk ,kqn vinden ging
iedereen;, ook de =vo.orziit('er;̂  iïa.ej-r.,-he.ni! -wi-jizen-... . • .- v .,-;;,

Bij het uitreiken van de stembiljetten werd de rechterboven-
hoek van de mandaatkaart afgescheurd. Bij het ophalen van.de bil-.
jetten was geen openlijke controle merk.b.ajaf;.«,;:Pefe. verzamelen gebeur-.
de bank voor bank,, zodanig dat het gehe'èT'ó'Y'deTi'jk "en" overzichtelijk
verliep.,

: - : .:;..••;.•'.•••••:£.'.• - ; • ; , • ? ;:--.- .";.- :••..'. .T .;••'_ >-;a',\ " .• TV
Een der gedelegeerden zonder stemrecht vroeg tijdens de can-

didaatsbespreking of dé'' gast en ('zij h:a;'dde'ri' gêfh ;is¥embiïjVt ontvangen)
de -namen van- de candida'teri. -nipc.bt.en-: w..et'-ea,s h ni. ;••;-. ;.-.:-... ••-:••!.

•••Na''«nigë aarzeling verklaar de -.•GsJK̂ ÏJÏ'̂ E.-- dat ̂ e;- ïij:0̂  iMiflamen
bevatte en dat het ondoenlijk was deze alle op te lezen.<;,paarom
.verklaarde hij zich te .zullen beperken tot het noemen van de 31
voor.keur.scandidaten,.. di'e .Tiij vervöig'ens isnè'l oplas.v' •' •' '!:-:'
:.' v".. 'ïpen één yaii d"e afgevaardigden dé '.opmerking maakte 'dat het te
vlug ÉpLng,, versnelde KÜIJPER het tempo nog' aanzienlijk̂ / '
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat t±;jde'ns de besloten
gittingen de^ beveiligingsmaatregelen zodanig :war en,-. 'dat het. voor een
onbevoë-gde niet. -moge lijk:. was deze bij- te. wp.nen.. • • -. .
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SAMENVATTING VAN DE REDE VAN PAUL DE GROOT.

De internationale politieke situatie.

, . , Hét. ye.r.̂ röegd bijeenroepen van hét' l8e con'gres' geschiedde niet
omdat déf, besluiten v£n het 1?e, .Songres (April 1955)' onjuist waren'of
dri.ngendt herziening behoefden, .'maar omdat, .zich sindsdien op" liet int'er-
nati'ónaal-p0..1itieke vlak gebeurtenissen van; ingrijpende én verheugen-
de betekenis h'ebben voorgedaan. Op de in' begin "1955' bestaande spanning
is o»m. door de Geneye-bonferentie van de Grote Vier in dat jaar, een
zekere ontspanning, gevolgd. Gerust kan gezeg.d worden dat sinds de Oc-
tober-revolutie van 1917 de internationale toestand nog nooit zo gun-
stig geweest is als mu Waakzaamheid blijft echter gebpden, getuige
de herbewapening van West-Duitsland en het verbod'van de K.P.D. De
vredeskrachten zijn aanzienlijk versterkt, het^socialisme 'is tot een
wereldstelsel geworden. De .voormalige koloniaTe ï.anden volgen een neu-
trale .politiek en dé. openbar,e .uienirig is 'er reeds "in belangrijke mate
van overtuigd dat de vrees voor Sowjet-agiressie ongegrond was. De ge-
beurtenissen rond het Suez-kanaal bewijzen, dat in ónze tijd de oor-
log niét onvermijdelijk is. Hoewel de sympathie van de Nederlandse
communisten uitgaat naar het Egyptische volk, dat voor zijn souverei-
hiteit opkomt, moet e#öp gewezen-worden dat -ook .het. Israëlische volk
recht heeft op zelfstandigheid en veiligheid.:.:De G..P.N., deelt het
standpunt ;van de C,P.-Israël, dié zich:.;keert. tegen het. misbruik dat
Amerika en Engeland van'Israël tegen de Arabische volke'zren, willen .
maken-;-•'-••'••. :• . ' '•'• •• • • -.-.;:.'.: ;•-.-=. • . ; • ; • • :

Het" XXe congres van de C.B»S;U". . . •.• "-•'•:• : , .• ...

De voornaamste resultaten van dit congres waren:

,1. Ite vaststelling van- het ,6e Vijfjarenplan. ' ."' '

2. De verbetering in de buitenlandse politiek van -de. Sow j et-Unie, ,
waardoor een zekere verstarring',Van. de laatste jaren wordt over-
wonnen. ' ' - • • ; . . -... . •; .., . •

3. De afschaffing, van de persoonsverheerlijking en 'het.'gehele regiem
yan uiterste 'centralisatie'en beperking van de soci'&iistische'""
democratie;- npdig. in'.tijden van b'ürger- en "w.er'eldoorlog,; doch
thans, niet ineer. ' ,t. .. ".".'.. : .' ':" ' ' ;' ',"" ' "; ": i'

f̂. De'behandelin-g van enkele- theoretische ,vraëigst.ukken .ten doel he-b-
bend nieuwe wegen- te: banen ivoor de internationale eenheid van. •
actie van socialisten en communisten, voor verdere ontspanning en
vrede onder de leuze: "Als de arbeiders één worden, komt er nooit
meer oorlog". De ideeën van Lenin zijn hierdoor in een nieuw
licht geplaatst en er is een einde gemaakt aan de canonisatie
van de uitspraken van Stalin, terwijl sommige daarvan aan kritiek
zijn onderworpen.

Het partijcongres moet thans een oordeel uitspreken over de
conclusies die het partijbestuur uit de besluiten van het XXe con-
gres heeft getrokken. Deze conclusies zijn neergelegd in de reso-
lutie van het partijbestuur van 10 April 1956» in de inleiding van
de algemeen secretaris op de partijbestuurszitting van 23 Juni 1956,
in de discussiegrondslag en in de ontwerp-politieke-resolutie voor
dit congres.

De C.P.S.U. wenste aanvankelijk de fouten van Stalin huishoude-
lijk te behandelen. In de - helaas een beetje laat - verschenen reso-

- lutie -
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.lutie van. .30 Juni 1956. heeft het Centraal Comité van de C.E.S.U. aan
de betekenis van St.alin recht .gedaan zonder de zwarte plekken in zijn
activiteit en de schadelijke gevolgen daarvan te verbloemen. Tevens
is daardoor een eind gemaakt aan allerlei boosaardige interpretaties
en laster over de Stalin-kwestie, waarbij gebleken is dat men in tegen-
stelling tot ons land in de Sowjet-Unie de moed heeft om tot zelfkri-
tiek' -over te gaan en-om gemaakte fouten bekend té maken. Het partij-

' beöt'uur blijft op het standpunt staan dat dé' vraag naar de 'mede-vér-
antwoordelijkheid van dé huidige Sowjet-lêiders'aan de fouten van Sta-
lin een interne aangelegenheid iö van de C.P. S. U. -Het is .duidelijk dat
de^fouten van Stalin niet uit het'Sowjet-stelsel als zodanig-voortko-
men i'Immers "waarom komen zij dan nu niet meer-'voor, nu het Sowjet-
stelsel juist sterker is geworden? ; - : '• • • ••:

De persbon van Stalin. : *" ':' : :

Bij de beoordeling, van.Stalin's fouten moet in het oog wórden ge-
houden dat het bewustzijn van de mensen niet zo snel van het kapita-
lisme naar het socialisme omgevormd kan worden als het maatschappelijke
bestel zelf. Het partijbestuur blijft stelling nemen tegen de ppvat-

. ;ting, dat de kritiek op Stalin diens;volledige verg ̂Ing betekent.
Voor .de Nederlandse communisten is Stalih niets anders dan de verpèr-
.soonlijking van het Sowjet-volk, van- het internationale communisme, ge-
weest. Er is over deze aangelegenheid; thans voldoende gediscussieerd,
zodat voorgesteld kan worden er een streep onder te zetten. '.

De yerschillende wegen naar het eocialisme. ,, >

Voortgezet "moet echter worden'de kritische bestudering van theo-
retische en politieke vraagstukken, in het bijzonder dat van de ver-
schillende wegen1 naar het'socialisme. Te 'dien aanzien: moet het C.P.N.-
beginselprogram van 1952 nader worden verwerkt en verduidelijkt.. .In
19̂ 6 heeft de C.P.N, zich reeds in deze richting bewogen. De uit-
voering van het besluit van het XXe congres van'de C.P.S.-Uy tot hét
opnemen van contacten met' de socialistische partij met als doel een-
heid van actie voor het behoud;, van de vrede, moet thans ook in Neder-
land met dwingende kracht aan de orde, worden ,gesteld.: De moeilijkheden
om zelfs maar tot;- een zakelijk gesprek met, ,de P.y.d.A:. te komen zijn
echter zeer, groot. De P.v.d.A. is een van 'de weinige socialistische
partijen die volkomen anti-communistisch .blijft "in,geste.ld en'die alle
aanraking -met de; Sowjet-^TJnie hardnekkig afwijst. • De ï'ed'en" van. de Pro-
testant-Christelijke werkgemeenschap in .de P^.v.d.A. 5r die een wat rui-
mer inzicht tonen, bewegen ,zich: vooralsnog alleen op kerkelijk ter-
rein.^ . . ' ; ' ' : . - | ; . . ' . . , . . -

.De betekenis .van, .de C.P. S...U. , , ' . - . - . . , '," . . , ' "

Hoewel de instelling jüiöt is- oin niet; kritiekloos te staan tegen-
over wat in de C.P.S.U. en' de "andere communistische partijen gebeurt,
betekent dit niet dat de C.P.S.U. met deze andere partijen gelijk
kan worden gesteld. De C.P.-S.U. staat a'an de spits' van de internatio-
nale arbeidersbeweging, wat haar 'ervaringen, haar rol'in het wereld-
gebeuren en vooral wat haar prestaties betreft. :;..'.:•-; .;

De C.P.N, moet ter verbetering van haar werk rekening blijven
houden met de werkmethodes Van andere communistische partijen, doch
daarnaast mogen de ervaringen van de Nederlandse arbeidersbeweging niet
langer genegeerd worden. Ofschoon bepaalde organisatievormen in ons

- land -
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land veelal' in dienst stonden va'ir een reformistische politiek,' bete-
kent dat' niet 'dat hiervan niet 'veel" kan worden: geleerd.

De politieke lijn van de C.P.N. ' , : '

: .De voornaamste doelstelling v.an .4e -C.P.N, moet in de komende
tijd — :conforni'.'.het-beginselprogram van 195.2. - zijn-.-: het doorlopen van
de eerste etappe van de weg naar .het socialisme in- de Nederlandse iver-
houdingen' c,t .w.'- het. h,erst.el van de nationale zelfstandigheid door het
terugdringen van d'e Amerikaanse-.overheersing. De huidige internatio-
nale toestand opent: hiertoe reê";le .mogelijkheden. Het streven naar
nationale zelfstandigheid beweegt zich- van. het stadium van de propa-
ganda naar dat van de concrete verwezenlijking.

De Amerikaanse overheersing is het meest voelbaar op twee punten:
de bewapening en de buitenlandse handel. Het argument dat Nederland'•
de N. A.V.O. nodig he.eft voor zijn-veiligheid en dat het daarom alle
verlangens van zijn Amerikaanse leiding moet inwilligen, houdt geen
steek. De rol Van Nederland zou er op gericht moeten zijn het een-

' zijdige karakter van de'N.A.V.0. als een door de Verenigde'Staten over-
heerste organisatie op te he'fferï en de N.A.V.O. te' veranderen in een
algemene 'organisatie te.r garantie van de veiligheid en'de souvereihi-
'tëit van alle Europese landen. 'Het Nederlandse bedrijfsleven moet'
zich niet langer neerleggen bij de Amerikaanse blokkade'-'van de handel
•met het Oosten. 'De 'K.L.M, heeft nier een gunstig initiatief genomen
door het sluiten van een accoord met de Duitse Democratische Republiek.
Het herstel van de nationale zelfstandigheid is een levensvoorwaarde
voor de nationale economie. Duidelijk.'is,1 dat .thans me.er'. dan o.oit de
strijd van de communisten voor de veiligheid, de welvaart en de toe-
komst-van ons.land. samenvalt .met de solidariteit van de C.P.N, met de
communistisc.be en arbeiderspartijen in alle landen. Deze internatio-

• nale solidariteit, .die b.erust op de gemeenschappelijke trouw aan het
marxismè-leninisme ,-zal 4oor?.niemand kunnen worden verzwakt.

De binnenlandse toestand. •••,• ,- •••_ . • •

. Het was'gezieh de opzet van dit congres niet mogelijk de'1 econo-
mische ontleding van het 17e congres-verder uit te werken en de aan de
dag', getreden'tekortkomingen te bespreken i Dit alsnog te doen'-zal een
dringende taak-zijn voor de C.P.'N./in de'komende tijd. Een ding staat
"echter"vast: de wankelbaarheid en-de kwetsbaarheid van de huidige"
conjunctuur is duidelijk zichtbaar. De reactie maakt -zich op om niet
alleen^nieuwe loonsverhogingen-tegen te gaan doch ook de koopkracht
vaii de' huidige lonen verder te ondergraven. "Het is-te^voorzièn dat
het komende jaar ersenvan grote economische, financiële en daarmee ge-^
paard gaande ook van sociale spanningen zal zijn.

Als een nieuw element in de binnenlandse toestand.vis .'de köningsr;
kwestie aan de dag getreden. Uit de buitenlandse perscampagne treedt

.-. een streven-van. Amerikaanse: en hiermede in ons-land verbonden kringen
. aan het licht om de Koningin tot aftreden te bewegen ten gunste van
Prinses Beatrix, Het;is .mogelijk dat dit gepaard gaat met-een over-

- wegen van" de invloed, van Prins Bernhardj wiens (Amerikaanse) sympa-
thieën, bekend zijn.-Omdat het Vorstenhuis tijdens, de oorlog aan de
goede kant stond, is het -Koningsschap, op het ogenblik geen strijd-
vraag^, die ...de hartstochten beweegt;.- Het; staat te bezien of dit zo
blijven zou als Koningin Juliana gedwongen wordt af te treden. Dit

. :. zou immers, niet anders kunnen warden gezien^-dan als een gevolg van
buitenlandse. inmenging met het- doel het streven naar vrede en herstel

. . - van -
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van de zelfstandigheid van Nederland tegen te gaan.

De positie van C.P.N, en de samenwerking met andersdenkenden.
_£—-.__ -,_ _ ~~ -._,-_ i- -. --T "~~~~ ;

Was de nederlaag van de reactie bij de verkiezingen van Juni
op zichzelf het gevolg "van een • bp'schuivihg naar links van de massa

••"'•tóch was het-:;effect hiervan orivol'd'ö'endè. De C;P.N. heeft imm'̂ fe'
' positie'niet kunnen versterken doch heeft verliezen geleden. De-hetze-
campagne rondom de1 persoon van Stalin' heeft de partij vooral afbreuk
'gedaan-in die gebieden waar de invloed van de partij het breedst is
'en zij haar leden en aanhang niet tijdig en niet voldoende heeft be-
reikt :en voorgelicht. Echter hiermede is de teruggang van de partij
niet -:te verklaren. Het antwoord op de vraag waarom de partij de laat-
ste jaren niet-verder komt" is dat onze partijpolitiek juist is en was
maar dat men in de uitvoering Daarvan tekort s:chiet. Vooropgesteld
moet hierbij Worden dat misschien door de korte tijd van voorbereiding
van dit congres, in de^discussiegrondslag te veel de nadruk is gelegd
op de organisatievraagstukken;'Het probleem van'de organisatie ân de
massa-actie verdient dé grootste aandacht, echter in verband gebracht
'met het vraagstuk van de eenheid van de arbeidersklasse. Opportunis-

•; ' tische opvattingen bij het' streven naar eenheid van Communisten en
"" ' socialisten moeten te allen tijde' worden voorkomen. Men komt er niet

door het naar de mond praten van de socialisten, do'or het zoeken naar
ideologische compromissen of het verzwijgen van de kritiek op de Ame-
rikaanse elementen in de P.v.d.A, De eenheid moet'door kameraadschap-I
pelijke contacten en discussies voorbereid worden, waarbij men al
voorlichtende moet • proberen te•, overtuigen. Uiteindelijk kan de een-

. heid eerst tot werkelijkheid worden in de; actieve strij,d en door de
strijd voor de dagelijkse belangen van het werkende volk:, de vrede en

• de nationale zelfstandigheid. Bij de pogingen om.een. .linkse coördina-
tie (vorm van samenwerking.. Jussen C. P, N. t P. v .d .A.V1 en V. V. D.) tot,

... standjte brengen is de>. grootste .soepelheid' gewens.t...; De. GiP.N.-.is be-
reid alle personen en organisaties, bijv;, ook-dei Socialistische.:Unie,

..:.-. .vergaand tegemoet te komen als het erom, gaat.;-gezamenlijk 2-ete te be-
. --reikenj door concrete ac.ties, Of:;een, gemeenschappelijk; optreden. -

Geen. ideologische% compromissen, j-, ; ..-: - ; ; . ... • . - . - - . - .' .. :-; .,

; 'Op ééns punt zijii dé cómmuniètën echter onverzoenlijk, dat is in
het erkennen van de noodzakelijkheid van de eigeh: taak van de marxis-
tisch*leniniëtischë partij;::Er kan géen: sprake,'zijii van het' prijsgeven

' van de ideóiojgie of het klaspekarakter yaii de 'óommunistische partij.
Een discussie'daarover is onmogelijk.:; . ! : '-'V '" ' " ' . : . ",'

De positie van de E.V.C.

De actie voor de arbeiderseisen wordt geweldig geschaad door de
verdeeldheid van de vakbeweging. Het wereldvakverbond spant al zijn
krachten in om de organisatorische eenheid van de vakbeweging in de
gehele wereld te herstellen. In het nationale vlak ondersteunt de
C.P.N, met alle krachten het streven van de E.V.C, naar een fusie met
het N,V.V. Bedacht moet echter worden dat de eenheid alleen haar
doel bereikt als ze de arbeidersklasse en haar organisaties sterker
maakt. Dat doel zou niet gediend worden door een eenzijdige liquida-
tie van de E.V.C. Men kan de eenheid van de vakbeweging niet force-
ren. Deze zal groeien naarmate ook op politiek terrein de socialisten
en communisten elkaar nader komen. Alleen al het gepraat over een

/liquidatie van de E.V.C, veroorzaakt schade; de C.P.N, moet zich daar-
- voor -
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voor hoeden.

De organisatie van de partij. ~ ' •" "•-• "

Alles wat ten aanzien, van de vernieuwing van de organisatie en de
werkwijze van de partijleiding wordt p,verwpge.n en na rijp beraad, zónder
overhaasting zal worden toegepast,, kan maar één doel hebben: het; .ver-
levendigen van het politieke denke,n--in.,.de partij. Ook hier. enige-
punten, waaraan niet geraakt kan en mag. worden, t.w.:de marxis.tisc.h-
leninistisqhe organisatiebeginselen, de eenheid van ideologie en. het
democratisch centralisme. .Het- XXe congres van- de C.P.S..U. .was een
machtige impuls tot .een fris. en jlevenswekken.d denken. De communisten
.mogen echter nooit vergeten, dat al het goede, in zijn tegendeel o,m-..
slaat en tot.een kwaad wordt, wanneer men het overdrijft. Daarom,.moeten
bij de .discussies in de afdelingen voor .het congres .geuite meninge.n.
worden afgewezen, waarin een terugwijken .voor .die druk van tegenstand r. -3
en een afbuigen naar sociaal-democratische opvattingen na.£r .voren tra-
den. Degenen, die van de marxistisch-leniniètische beginselen zijn af-
geweken, ..mogen echter niet worden, afgeslacht., maar getracht mo.et worden
hen die beginselen-beter te doe,n begrijpen. Degenen die onder de indruk
van hun geschokte gevoelens de partij verlaten hebben, moeten zo moge-
lijk ter-uggewonnen worden-. ... ,'.. ,. ; ....

Oproep tot.de partij, :..

De C.P.N, heeft ih de komende tijd een gewichtige - men kan zelfs
zonder-:overdrijving zeggen - een beslissende rol te vervullen. De partij
heef tf-een moeilijke tijd doorgemaakt."- • ' • ' -

De toekomstige regeringspolitiek -dreigt' een herhaling te worden
van wat in 1951 gebeurde, n.l» een verzwaring van" de militaire lasten
en consumptiebeperking. Het leidt geen twijfel dat dit op grote weer-
stand bij de arbeidersklasse en alle werkende mensen" z'al stuiten.

Het N.V.V. heeft reeds verzet tegen de 'verlaging van het levens-
peil aangekondigd. De stroming die coëxistentie met de socialistische
wereld wil, neemt in kracht toe. Een actie voor het verbod van atoom-
proeven heeft een ongekend breed karakter, aangenomen. Vérder groeit ;:-:;
ook het verzet tegen de kolonialistische politiek ten opzichte van
Indonesië. Een bewijs hiervoor vormt het optreden van de Nederlands
Hervormde Kerk inzake Nieuw-Guinea. • •• . •

Bij de moeilijke strijd, die de C.-P.N. te voeren heeft, moet
steeds voor ogen worden gehouden dat de communisten nooit stand zullen
kunnen houden als zij niet hand in hand gaan met de communistische
beweging in de gehele wereld en met de voorhoede daarvan, de C.P.S.U.
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.SAMENVATTING VAN DE REDE VAN HENK HOEKSTRA.

De organisatie van de partij.

De taak van het congres is een aantal hoofdlijnen uit te werken
ten aanzien van de werkwijze en de structuur van de partij. De partij
heeft met het ontwerpen van het beginselprogram 1952 scheppende arbeid
verricht inzake de politieke lijn van de partij» Dit is niet' gebeurd wat
betreft de organisatie en structuur van de partij,' met als gevolg dat
bij het bestaan van een in dé praktijk juist gebleken politieke lijn,
het instrument ontbreekt om de massa's voor het verwerkelijken van die
politiek te winnen.

De organisatieprincipes.

Vooropgesteld dient te worden dat de C.P.N, moet vasthouden aan de
leninistische organisatiebeginselen t.w. het garanderen van de een-
heid vari._,ideologie óp grondslag van het marxisme-leninisme, de erken-
ning vari""de nobd-zakelijkheid van één centrale leiding, kritiek en zelf-
kritiek en eenheid bij: de uitvoering van democratisch genomen besluiten
(democratisch centralisme). Het feit dat deze principes onaantastbaar
zijn, wil niet zeggen dat de uitwerking en de toepassing ervan op een
dogmatische en schematisphe wijze mag geschieden. Standaardisatie is
uit den boze. De''C.P.N. heeft bij de opzet van haar partij-organisa-
tie te weinig rekening gehouden met de Nederlandse omstandigheden en
te veel gehandeld naar het schema van buitenlandse zusterpartijen. Dit
leidde o.m. tot een overdreven centralisatie. Is in tijden van grote
spanningen en burgeroorlog een zo.centralistisch mogelijke en een
militair gedisciplineerde partij".-•''zoals in 1920 aangegeven in de op-
nemings.vo.orwaa.rden van de Komintern --1 noodzakelijk, thans moet 'de
C.P.N, zich afvragen of een dergelijke partij-opbouw in overeenstemming
is met de.-ihuidige taken en omstandigheden.

De positie van de partij-afdelingen. '

Het probleem van het ontbreken van zelfinitiatief .in de afdelin-
gen - op het congres in 1955 :besproken - is sindsdien"onvoldoende on-
derzocht. Er bestaat een te -grote afstand tussen, net partijbestuur en
de afdelingen, d.w.z. tussen-de besluitvorming en de uitvoering van
de, bès^iiitèn. Er is in de.../part i j" een soort éénrichtings-verkeer van
'boven 'naar beneden, en er is een onvoldoende verkeer in omgekeerde
richting. Bij de uitvoering van de partijpolitiek is het onvermijdelijk
dat de afdelingen zelfstandig onderzoeken welke toestanden er ter
plaatse zijn. De partij mag niet langer op een algemeen voor alle
afdelingen geldend schabloon werken, maar moet het zelfstandig optre-
den van de afdelingen bevorderen. Het zelfstandig zijn van de afde-
lingen houdt echter niet in dat elke afdeling op' zijn eigen houtje
werkt en zijn eigen politieke lijn bepaalt. Dat zou anarchie betekenen.
De partij-/afdeling behoort de door het congres'vastgestelde politiek
uit fee .voeren en te werken onder leiding van het partijbestuur. Deze
uitvoering veronderstelt^- een eigen activiteit- van de afdeling, namelijk
het winneia .van-.dé'; plaatselijke bevolking voor de politiek van de C.P.N,
door iets. concreetslt-ot' S'tèhd/te brengen en te strijden voor haar belan-
gen. Daarom-;fcah ©r niet Van boven af gedecreteerd worden en moet er een
voortdurende, uitwisseling Van èrVstringen zijn tussen het partijbestuur
en de afdelingen. In-xde afgfelopén periode zijn bijv. in Rotterdam en
Den Haag duidelijke successen geboekt bij de opbouw van de partijorga-

- nisatie -
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nisatie-. Er zijn e-chtïër- ook-'St-e-d̂ n-̂ aar-de' -partij niet " vooruit gaat en
waar ongewenste toestanden in de partij-organisatie bestaan. In Amster-
dam zijn er bijv. nog steeds afdelingen die' geen of zeer .zwakke bestu.-»
ren hebben. Het bestaan daar van een 50-tal afdelingen heeft een ver-
snippering van kader ten gevolge. Dergelijke verschijnselen vallen ooli
op. te merken in bijv. Groningen^ en Utrecht".

In een aantal Amsterdamse, par t i j.r af 'delingen zijn de partijgenoten
naar. aanleiding hiervan tot rdé' conclusie "gekomen dat het nodig is om -
.zoals voorgesteld in' de discussie gr öndsïag - het partij-apparaat te ver
eenvoudigen door samenvoeging' vanj'af delingen.

De samenstelling van de afdelingsbesturen.

Een communistische partij kan niet werken zonder leiding. De af-
delingsbesturen in de C.P.N, bestaan vaak alleen maar formeel en zijn
in de praktijk .niet meer dan een groepje actieve werkers wier activi-
teit voornamelijk intern gericht is. Het is echter niet goed alleen

...maar die partijgenoten als bestuurders te hebben, die tijd hebben om
actief aan .het ..partijwerk deel te nemen. Het is ook nodig in de bestu-
Ten mensen op te nemen die grote invloed onder de bevolking hebben
omdat ,ze. werken in andere organisaties bijv. de vakbeweging, culturele
organisaties of de gemeenteraad. Het is een onjuiste situatie dat er
bijv. in, Amsterdam in afdelingen waar soms verschillende vrijgestelden
pf partijbestuurders wonen, geen afdelingsbestuur bestaat.

De bedrijfsafdelingen.

De partij is er niet- in geslaagd om goed functionnerende bedrij f s-
" afdelingen op te- richten. Doordat een normaal en regelmatig contact tus-,
sen de partijgenoten in -het bedrijf veelal onmogelijk --is, moet dit in de
avonduren geschieden en 'dan stuit men weer op het probleem van. het ver
uit elkaar wonen van de partijleden. Zodoende functionneert de bedrijfs-
afdeling niet goed en ontstaat de situatie dat goede communisten in de
bedrijfsafdeling hun activiteit niet kunnen ontplooien, terwijl,, ter-v"
zelfdertijd de buurtafdeling waarin zij wonen een gebrekkig bestuur 'heef -i „
Met het in de discussiegrondslag aan de orde stellen van de werking
van de bedrij f sa.f delingen is niet bedoel.d af te zien van het werk van
de partij, in de bedrijven. door zonder meer de bedrijfsafdelingen op te
heffen. De opzet is slechts.,.ïiet probleem van hét bedrij f swe,rk van de
partij ter .discussie te stellen. Het congres behoeft ' hierover nog geen
beslissing te nemen. Na het congres zal een onderzoek' worden ingesteld
naar betere werkmethoden om ervaring pp te doen.

De, gedachte om onmiddellijk over te gaan tot opheffing van de
bedrijfsgroepen, is onjuist... Men kan. niets afschaffen voor men de ze-
kerheid, heeft er iets beters voor in dé. plaats te krijgen.

De bedrij f skranten:. ... r .. ,-!"."•

Het blijft noodzakelijk bedrijf skr-ant-en uit te .geven, waarin ge-
poo-gd móet worden om de arbeiders vo:or: t'e lichten over algemene en poli-
tieke vraagstukken. De mening van •sommige partijgenoten :dat de bedrij f s-

•" • kranten geheel afgestemd- moeten zijn op:.de. toestanden in;:het bedrijf
zelf, lijkt 'niet juist. ; De belangenbehartiging in het bedrijf is een
taak; voor de 'vakbewegirig. De partijgenoten in; de bedrijven moeten de bes-
ten zijn onder degenen die optred-en voor de dagelijke belangen: van de
arbeiders in de vakbeweging, kernen; en •ondernemin.garadén, .. .

- üet -
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Het contact tussen partijbestuur en de afdelingen. " • '•'•

Het: is no:dig dat' de partijbestuurders meer naar-de afdelingen
gaan om in jde ledenvergaderingen de partijpolitiek te bespreken en -de
toepassing daarvan, rekening houdende met de plaatselijke bijzonderhe-
den, te bevorderen,. Bij de congres-voorbereiding is gebleken van welke
betekenis het directe contact tussen partijbestuur .en de af delingen,. is „

De partijraad.' . .

Er is maar één algemene, leiding in de partij en dat is het' par-
tijbestuur. Met de in de discussiegrondslag voorgestelde p ar-tl'j raad i?
niet bedoeld een tweede centrale instantie te scheppen. De opzet-van de
partijraad is een orgaan te vormen, waarin op zo snel mogelijke wijze -
met vertegenwoordigers van de d::..,t:.icten en op ander gebied, bijv„ in'xLe
massa-organisaties, werkzame partijgenoten - beraadslaagd kan worden over
het landelijke, propagandistische en organisatorische werk. . . .

Het partijbestuur.

De opvatting dat in de samenstelling van het partijbestuur- o'pk-:
het vertegenwoordigd-zijn van de verschillende districten tot uitdrii-
king moet komen, is onjuist. Het partijbestuur heeft ;ials eenvale; leiding
tot taak de congresbesluiten uit te voeren en de'partij pölitiëK 'e'n "er-"
ganisatorisch te leiden. Daarom moeten de bekwaamste partijgenoten er
zitting in hebben en mag'het vertegenwoordigingselement er geen rol in
spelen. Het"partijbestuur zal zich nog grondiger moeten inwerken in de
grote vraagstukken,'zoals, de economische positie van ons land en de inter-
nationale en nationalé'-'politieke 'verhoudingen. Het zal vaker 'bijeen die-
nen te komen dan tot nu toe het geval was en'het zal kleiner.'kunnen zijn =
Ook de werkmethode van het partijbestuur dient te worden vereenvoudigd»
Het :dagelijksbestuur kan worden gevormd door een aantal partijbëstuurs-
leden die direct verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van
de besluiten. Het is dan niet nodig de partijbureaux te handhaven, die
thans deze uitvoering ter hand nemen en ook het parti j secretariaat, „dat'.
de veel tij d-vergende behandeling van allerlei hangende zaken was toe-
gewezen, zal kunnen worden opgeheven. Een en ander zal.een einde maken
aan allerlei verwarrende instructies van verschillende instanties en
bureaux in de partij. . . _ .

De districtsbesturen.

In plaats van een doorgeef-centrale van instructies.moeten .de._ .'l
districtsbesturen worden tot coördinatie-organen van de activiteiten
in het district. Zij zullen dan ook kleiner kunnen zijn.

Geen definitieve beslissingen, .

Definitieve organisatievormen kunnen echter eerst worden ingevoerd
door middel van nieuwe statuten, die op het volgende congréé goedgekeurd
moeten worden.

De reacties in de partij n.a.", de Stalin-kwestiëi :

: Allereerst moet duidelijk worden uitgesproken dat het XXe congres
van de C.P.S.U, zich niet uitsluitend heeft beziggehouden met de Stalin-

- kwestie -
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kwestie. Veel van de grote positieve betekenis van.het congres is echter.
door deze kwestie tijdelijk op "de achtergrond geraakte In de ledenver-
gaderingen ter voorbereiding van het congres is een grote eensgezindheid
over de :stellingname van de -C.P.N. t.a.v.-de gebeurtenissen in de Sowjet-
Uiiie aan: de dag getreden. Erkend moet echter worden dat tijdens de het-
ze-campagne van de partij-vijanden i.v.m'. de Stalin-kwestie, dok een aan-
tal gebreken in de partij aan het licht-'is getreden. Deze. gebreken moe-
ten nauwkeurig worden onderzocht-, omdat ze zonder twijfel ook in het;
verleden van invloed zijn geweest op het werk in de partij. Er waren
partijgenoten die zich wankelmoedig toonden tegenover de vijandelijke
campagne en er waren er zelfs die na de kritiek op Stalin beschaamd
meenden, dat de partij er beter het stilzwijgen toe kon docn = Zij ver-
gaten dat de C.P.N, zich voor.niemand behoeft te schamen. Immers de
waardering van de partij voor .de persoon van Stalin.vond haar grond in

. de solidariteit met de Sowjet-Unie en het socialisme•' Natuurlijk.betreu-
ren de Nederlandse communisten alle fouten die er "gemaakt zij'n, De par-
tij zal er voor zorgen, dat dergelijke fouten in ons land niet gemaakt
kunnen worden. . .

In de discussiegrondslag is ontkend, dat in de C.P.N, onrechtma-
tigheden jegens afzonderlijke personen hebben plaats gevonden o Dit heeft
betrekking op het werk van het partijbestuur. In verschillende partij- '•
afdelingen zijn wel dergelijke onrechtmatigheden voorgekomen-, Het par-
tijbestuur zal deze kwesties moeten recht zetten.

De betekenis van het leiderschap. '..!:-'

Het is onjuist de kritiek in de Sowjet-Unie op de persoonsverheer-
lijking van Stalin automatisch op de C.P.N, toe te passen. Men komt daar-
door tot overdrijvingen en gaat de betekenis van de rol van leiders in
de communistische partij onderschatten. In de collectieve leidingen -
die er in de C.P.N, altijd bestonden - hebben de leiders een belang-
rijke taak in de opvoeding van het collectief en in het leiden van de
strijd. De bekwaamste van een t.eam moet de aanvoerder zijn. Zonder .':•;:;; n
aanvoerder heerst,er anarchie. r

Waakzaam blijven. • • . . . . . . . . , . . '

Uit hét feit dat Stalin een'te grote vrees voor 'spionnen bezat,
kan niet worden 'afgeleid 'dat de C.P.N, het met het betrachten van de
waakzaamheid ook wat kalmer aan zou kunnen doen.- Niet vergeten mag wor-
den dat in de nieuwe begroting de post voor de B. V. D. wederom verhoog--]
is. Er bestaat dus geen reden tot verslapping van de vfaakzaajnheidv.i•••.

De leidende taak van de communistische partii, •
— ——•-——— — —^-,™ — fc»* — ,.— — —.— .»•——.-....——.__ — —-_ '_1 h_ u-« -— !L — — —' w. U • : . - '. . ' . :

Bij de discussie over de Sta'lih-kwestie wafi'eU eni .partijgenoten
die meenden, dat de in de communistische partijen aan de dag getreden
gebreken aanleiding moesten zijn tot het prijsgeven-'van de leninistische
partijbeginselen. Zij betoogden feitelijk, dat de C.P.N, een sociaaï-

• democratische partij zou moeten worden. Er .waren partijleden die meen-
den, dat in de discussiegrondslv/j te fel tegen de vertolkers vari der-
gelijke gedachten was opgetreden en dat dit niet bevorderlijk kon' zijn
voor het tot standbrengen van de eenheid van de arbeidersklasse. Deze
partijgenoten vergeten, dat de par.tij bij het streven naar de eenheid
van de arbeidersklasse en bij het-vormen van een bondgenootschap van
alle anti-Amerikaans ingestelde krachten in Nederland, haar eigen rol
moet spelen. De communistische partij ~, de-enige die als inspirator kan

- optreden -
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optreden - zal haar leidende .-.:tol - pas -.kunnen verv.ulle.Ji als zij ideolo-
gisch en organisatorisch eeâ Heshte,,eenheid-.vormt,..be;:.par.ti.j zal hier-
bij de strijd tegen burgerlijke en reformistische opvattingen niet
mogen schuwen. ; - .-../,. . .. •

Vrijheid naar communistische opvatting.

In de communistische partij_bestaat vrijheid van kritiek en me-
ningsuiting. Maar de communisten ontzeggen ieder de vrijheid om binnen
de partij de ideologische of organisatorischeprincipes aan t,e. yallen
of te ondermijnen. Discussies vinden niet plaats om de discussie zelve,
maar hebben ten doel tot actie te geraken en zij moeten leiden:,:tot be-
sluiten» De vrijheid van discussie kan ook niet in twijfel, .wpr.den ge-
trokken door het feit, dat er discipline verwacht wordt. b-j.j,..de uitvoe-
ring van de genomen besluiten. Ondanks uiteenlopende meningen over veïe
problemen is. het mogelijk en, ook beslist noodzakelijk, dat;, binnen de
partij een gemeenschappelijk' ideologisch standpunt wordt ingenomen' en
dat de politieke lijn eensgezind wordt uitgevoerd.

,De taak van het congres1.- • ; '"•.-•- ;

Het cpngres moet de,hoofdlijnen van de nieuwe werkwijze van de
partij bepalen. Eet hoeft deze niet tot in alle details,,uit te werken.
Het gaat niet gm formele:maatregelen, het gaat om. een werkelijke ver-
nieuwing.

VI VERKIEZING EN SAMENSTELLING CONGRES-COMMISSIES.

De verkiezing yanr het presidium, de candidatenbesj)reking3commissie,
de mandatencommissie,. de amendementencommissie en de stemtelcommissie
geschiedde als volgt: : , ; ; ; - . • - '. •

In snel tempo maakte Ger^eïr WAGENAAK de voordracht van leden voor
deze commissies, zoals'déze dóór:de partijleiding opgesteld was, bekend. •
Daarna werd de gedelegeerden^ dié met déze voordracht instemden verzocht
de groene mandaatkaarten op te steken.

Na deze stemronde der vóórstemmers - zo werd bekend gemaakt - ken-
den de tegenstemmers op dezelfde..wi.jzie.!"van hun niet:, accoord gaan met de
voordracht blijk geven. Begrijpelijkerwijze wenste niemand het risico
te lopen als enige tegenstemmer.-;temidden van het congres te staan. Niemand
stemde dus tegen, zodat d.e: •commissies; comform de voordracht van de ̂partij-
leiding met algemene:stemmen; verkozen werden verklaard.

In bijlage 6 is een:, over zicht gegeven van de samenstslling van de
congres-commissies. ,
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VII. , .DISCUSSIES. g, .a. v. DISCUSSIEGRONDSLAG, ..ONTWERP-RESOLUTIE en INLEIDINGEN
DE GROOT- ...e-n HOEKSTRA. : -,- -iBEANTWOQDRING DISCUSSIES 'DOOR. HENK HOEKSTRA.

1. Els (Elsina) van KEEKEM-COERTS (28-8- '04), district Ceütraa^Gelderland^

In de discussiegrondslag niet gesproken' 'over -pers-oonsver-heerlij--
king, die zich in partij zou kunnen voordoen - gaat te veel uit van
gedachten: wij zijn van smelten vrij-i Hoe moet 'kleiner 'pb. (partijbe-
stuur') "cont'a'ct onderhouden met •allé":'afdelingen? In verband met het ge--
vaar vd'br infiltratie moet tegen 'lichtvaardig aannemen van nieuwe leden
wórden gewaarschuwd. Meer steun van pb. aan gemeenteraadsleden gewenst.
Be massa-organisaties niet voorbarig "opheffen. De N.V.B, is de enige
'progressieve vrouwenbeweging -:zij het-'-te weinig een werkelijke massa-

•"'•' '"Organisatie . •• '•' • •••"•"" ' '•'••'• ' ; • ; . . . : .

2. ^^lCSiegfriedBARÜCC 17-2-05), district_AmsterdamI_lid_pbJ,

Met in achtneming van democratisch centralisme moet scherp wor-
den toegezien, dat partij-democratie gehandhaafd wordt - .er k.an slechts
één politieke partijlijn zijn, niet één van het'"pb'. en-'é'én van de basis,
Velen willen ons niet als nationale kracht zien - onze instemming met
buitenlandse politiek- van de Sow j ét-Unie wordt echter niet alleen be-
paald :door- onze "solidariteit , maar :" óók dóór' zorg vd'or welzijn van eigen
vaderland. Meer a'andacht voor boer ërtvraagst ukken - op platteland wint
de C.P.N, sympathie.

Eveline TUYNMAN (l8-2-'25), district Amsterdam.

"•'••- Resolutie- van Centraal Comité' van C. P. S. U;' van . J>Q Juni j. l, gsea
jüistö en bevredigende analyse "van- oorzaken : van 'persoonsverheerlijking,
zoals in discussiegrondslag gesteld - dit in strijd met gesteldein re-

. solutie pb. van 1.0 April: .partij zal zich .onthouden .van beoordeling
zaken welke zich., aan onze .waarneming onttrekkjeri, Weet niét., o f periode
van persoonsverheerlijking" wel is- afgesloten. Waarschuwde 'tegen sche-
matisme in de partij»

Met discussie zaak Stalin nu stoppen. Scholing ook over alle-
••'.'•••• daagse problemen en 'niet alleen theorie. Aandacht voor situatie in

mijnen ook- in verband met het optreden van de (onaanvaardbare) K. S. G,
Eenheid van optreden K.A.B., C. N. V. en N. V. V. -mijnwerkers mogelijk,
Ka't'hi' -mijnwerker s zijn tegen het -mandement . '

5. Gerard Gilles GEELHOED (4-8- '20), district Amsterdam, lid pb .

In partij bestaat ruime gelegenheid tot persoonlijk denken en
uitwisseling van mening - echter op grondslag democratisch centralisme
Eerste eis: eenheid in partij, Opvattingen als van A.HCMMA, kenbaar
uit diens ingezonden brief aan "De Waarheid" leiden tot anarchisme»
Geen persoonsverheerlijking in partij. Belangrijke leiders mogen ge-
ëerd worden. Massa is weinig politiek geïnteresseerd*

6. Henk_ (Hendrik) KNUISTINGH NEVEN (19-10- '19) , district N.Holland-Noord.

Geheel eens met discussiegrondslag en inleidingen. Wenst naast
- theoretische -
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.theoretjis.che scholing ook sqhol^ing over actuele problemen. Stemmenver-
lies" te" wij-ten aan £talin-af fajire. Wérke'n 'in burgerlijke organisaties
noodzakelijk - daarin echter geen coinmunistrisch'é propaganda voeren maar
voor de eigen belangen "van desorganisatie opkomen.

7. Aad (Adrianus)de VRIES, (25-2-'15), District Utrecht.

. iCongres onvoldoende voorbereid - er had een behoorlijke beschrij-
vingstri'ef moeten verschijnen. .Nieuwe partijgenoten niet direct te
zwaar belasten;^ Verwarring na XXè congres C.P, S.U. heerste vooral onder
de intellectuelen in de partij. .

8, Johan Hendrik BAKHUYS (4-12-'21),

•••'•• •>iV-Paül..-de GROOT besteedde, in de discussiegrpndslag te veel aandacht
aan; offgaai-satie-problemen. Ophef f ing bedrijfsafdelingen .verdient instem-
ming. Activisten te druk bezet om aan werk in massa-organisaties deel te
kunnen nemen. Samenvoeging kan verbetering brengen.
Congres dient hierover wei-een besluit té nemen. ..... i. . - • - . „ .

9., Wim_MANS. (6-6- ' 15)_,_district Zaanstreek. . .
\m succes te bereiken bij de massa moeten wij taal: van volk leren

spreken - de P. v. d. A. kan in dit opzicht tot voorbeeld strekken - niet
sectarisch, niet te veel. als commüniisten optreden - e;qht.er niet refcr'-*
mistisch worden. Instructie-orgaan, ook voor gemeenteraadsleden, 'nood-
zakelijk...;/'-, ••' ,-. . _ .. s,

. . -ï.f •;••' . . . - - • • - . . ':.,',.. - . : . ' . ' . ' • . - . • • :

10. Dries (Andries) KORLAAR (25-8- '09), •district Amsterdam.

Overwegende bezwaren tegen opheffing bedri'j f saf delingen - vorig
congres achtte bedrijfsafdelingen nog van grote waarde - vanwaar die

•'..,'. plotselinge ommekeer -'^degenen die mét ' bedrij f tewerk, niet bekend zijn,
matigen zich' toch porde'èl over' ; wel of niet; bpiief,f en 'aan - bedrijven:

\. enige t err.ein, waar' gesprek, met ', ander sdienke'nden mo'gélijk is. Er moeten
nieuwe bedrijfsafdelingen komen.

11. Jan (Johannes) PIEETE (7-5-'21), district, Rotterdam. .,.,,... .....
— — — — — — — — — — — — — -—- — — — ~ ™ — - - ~~~~ — — - — -'-— — — — — ~— •' • ' •

Waar met enthousiasme gewerkt wordt, zie b. v. Rotterdam, is winst
' ' • . ' • • • voor ipartij -mogelijk. Succes in .Rotterdam mede. .t-en-. ggyolg van acties

.. in .bedrijven-^ Wilton bouwvakken1 e .d.. - openlijk '-als c-pmmuni-st, optreden
.':;..' is noodzakelijk. Verlies wordt te veel op .rekening. Stalin-kwestie ge-

schreven. Deze kwestie t-e veel met buitenstaanders be.discussieerd.

12. Johannes Sendrikus Wilhelmus, van' ESCH (20-9-;.' 31. )v̂ distric|-;.N. -Brabant _.

.:Bij Philips-Eindhoven veel succes, bereikt met bedrijf skrant. Dit
toch niet voldoende -uitgebuit'. Bedrijfsafdelingen mo&ten: worden opge-

; heven - zij .aijn in Brabant dood. Praten .over li-quidatie-r-E. -V. C. heeft
• reeds tot oplre-ffing van kleine E.V.C. -afdelingen- geleid. Dit is fout.

Stalinkwestie niet als kapstok gebruiken.

13. ^ï®Ë_^2>tE?™LlZr7~I15) dis,trict_Den_Haag.. , ' -.•'• -

Wanneer; -zijn ongerechtigheden in S. U. begonnen? •-• verklaring in
resolutie C.C.-'̂ -̂ G.P.S.U. van 30- 6- '56 over persoc-nsverheerlijking is
onvoldoende - dit is nog geen 'afgesloten kwestie. Partij heeft in afge

: • . - lopen -
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r ; -lopen Jaren steeds onvoldoende opklaring o.vér vraagstukken gegeven -
dit .mede! oorzaak van teruggang. In '""ontwerp resolutie gestelde betref-
fende afwezigheid handelscontacten Qp at -West onjuist - er zijn wel
contacten, hoewel onvoldoende. ............

14. Jan van DELDEN_(23-3-:̂ 93)y -öfistrict- Amsterdam. .''

r- • ' " . ' . ' '< ' . . • • • " ' .

•'•'• Is 'vóór opheffing bedrijfsafdelingen - goed werkende zjijn moge-
* lijk te handhaven.- Men mijdt hem .als communist .niet , Meer aandacht voor
de jeugd in de partij gewenst. .

15. Otto_KASPEl<Si(l6-5-_[;p8)_,_district Dpenté.-. ••.'•.•' . ; : •• >.. •

: Vroeg' aandacht voor werving t. b. v, "De Waarheid". Meer contacten
met boeren noodzakelijk. De artikelen in. ."De Baarheid" brengen hen nog
niet in beweging.' .V •-.?-. v •'.. .-•..-..- ; •:•• . .;..;-,.•.

16. Hendrik HELMERS (2-7- 11-- ' 16) /--district Amsterdam. -. '- ?.. ' '?.j;i<o";

-r • •- • ; ' . • • . . • " • ••-* -....' ...

Bedrijfsafdelingen kunnen worden -opgeheven - organisatie :'aan in-
terne toestand aanpassen (zéér verwarde en onsamenhangende discussie-
bijdrage) . ' : . ,- ..V ' :•

1?. Gêrard BEUINSMA '(25-7- ' 15) , district Twente. ' :• •••-,."-•

Blijvend naast elkaar bestaan van E.V.C, en N. V. V. 'ie ongewenst -
echter onmiddellijke : liquidatie E. V. C. zou funest zijn.

18. Rinus (Marinus) van der STEEN (26-1- '21), district Utrecht.

Bedrijfsafdelingen in Utrecht niet levensvatbaar gebleken- orga-
nisatorische en politieke werkzaamheden, van bedrijfsafdelingen mogelijk

. te. scheiden. De vóór overgang naar het N.'V.V. gestelde voorwaarde t
herstel van de vakbondsdemocratie in het" N. V. V., moét de E.V.C, laten val-
len.

19. ' ~

Bedrijfsafdelingen mogen niet opgeheveii word'eii» ; Bi jj Wilton-Feijen
oor'd zeer gbede re&ultaten, ook m è.b. t; eenheid van actie..' Aan de
"Karel Doorman" zijn> miljoenen verspild..1 Arbeiders, .werken daaraan met
tegè'nzin.1 • • ; '•••-:;•• , -• . • :;-, ,• . •• . .- •-.-.;.-....•

20. .- .fendrik{J|n HOGEN STÖEVENBELT^ (6-2-̂ 13) , ' districtvAmsterdam. ,'.•,.- •. •' . •

"• ~ Critiék op punten 'in discussiegrondslagv bé..trekking hebbende op
•'• Stalin-af faire. Dëmocratdsch centralisme, mag nieto -leiden to.t oefenen
• van druk 'van boven naar̂ . 'beneden '- partijbestuur '.. staat thans geïsoleerd,
do ba e i s ,1 f deliiigeh'. moeten voortdurend hun. aandeel. bij.dragen aan de
vaststelling van de partijpolitiek. .• . .'••.•••-•:.

21. ïiliê NEV̂ OS-̂ 'IO)., district Amsterdam..--. V ,'.:. ,.J, :.,!:,;..

: • Wij schrikken anderen af door agressieve, toon - de artikelen
: ' : van Marcus BAKKER in "De Waarheid11- zijri te sarcastisch. Politieke
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lijn juist, maar uitvo.ering hapert. , ...

. A 1.1 e pogingen bedrijfsafdelingen Hoogovens te. organiseren mis-
lukt. Daarom is het. beter bedrijfsafdelingen .op te heffen. -Door hoog-
conjunctuur ontvangen arbeiders meer loon, maar ten koste van ondraag-
lijk lange werktijden.

Politieke, lijn juis.t ..maar organisatie bij uitvoering gebrekkig.
Afstand tussen pb. en afdelingen .is .:-re,eds kleiner geworden. ...

24." Siem (Simon) GROENENDIJK ( 25-1- '05), district Rotterdam,./ .

Samenvoeging afdelingen juist ;maar letten op pl'aötseliike omstan-/
digheden. Bedrijfsafdelingen geleidelijk opheffen. Gebrek aan kader.
Succes in Rotterdam voornamelijk te ..danken, aan samenwerking met N.V.V.-

' ....'erg. ."."Partij," mag partijgenoten,, . die in .massa-organisaties., .werken niet
.; .loslaten, ."." . . . . , " . •'. " / .-' ., .

25. 'Toon^CAntoineO CAPEL (l1-2-'26), district 'N. Holland-Noord. '". . /V

Uitte heftige Gritiek op Paul de GROOT /-• diens too_n is afsto.»
t end ; heeft voorspellingen gedaan, (c-. m. '.in 1946: over tien jaar zou

. socialisme in Nederland .gevestigd zijn), die niet uitkwamen. De GROOT
.te veel op ...de voorgrond. In .andere partijen is ,,de •voo.rzitter de eerste

. .. man, .in „de C.P.N, 'de .secretaris. Hij wordt te veel op., voetstuk geplaatst,
Is/nooit op zijn .plaats in 2é Kamer en .neemt het' niet; zo nauw .met be-
hartigen belangen van 'zijn kiezers. Zijn toon tegen intellectuelen is
te scherp.

26. Nico (Nicolaas) tUIRINK (30-9- ' 12) , ...... district Amsterdam, secretaris • werk-

commissie v. d. Nederlandse Vredesraad.- : ' •• •• ' ' '

...... Sprak- hoofdzakelijk OTrer het • communisme- en "het vredeswerk. •

2-7..- :•'.•••> -• ..'Frits . :(Jo-hann&S Frans) REUTER (19-2- ' 12 ̂"district Amsterdam, lid pb.,

': " '/.voorzitter .E.V.C,'. „ '. . ... . . '. • . ....

Vraagstuk eenh,eid in vakbeweging .is in de partij op ..negatieve
wijze aan de orde "gesteld. Is geen kwestie van spontaniteit. Eerst
voorwaarden scheppen, voor eenheid vakbeweging. :mqe-fe dgr.vpartij ;hieraan
medewerken. In de komende- tijd -zijn -botsingen -tre *verwa"Chten- "-•-tegen-
stellingen tussen N. V. V., K...A.B, en P., v.d.A..;,Jf.-.V„P-. zullen zich verdie-
pen.' ..... ' " ' . . . . ' .' . ' . . ' , • . ' . . ' . . . - " . ' . . . : . . • - . . .. • .....

28. Gerrit de VRIES. ... (.13-3- ' 0.3)., district N. Holland-N-por d. ,,..: ... . ;

De partij heeft zich van de tuinders geïsoleerd'door onjuiste
crisis - voorspellingen - aandacht moe:t'worden geschonken aan de pro-
blemen van de'igöhelë agrarische bevolking-niet alleen aan' die van bep.
ca.t.egoriasn b̂ Vr-'-;<i'e 'lan'darb-öl'ders, - ' ' '•

• . . . . - 29 -
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29. Berend BLOKZIJL (29-12- "|8), district Amsterdamv ' ;- :-

Het door de partij" 'gestelde' minimumprögïam 'van eise"ri" Tri dé"sociale
sector is van groot belang in de strijd voor verbetering van het levens-
peil. De reactie wil de - ten' behoeve van de 'boeren - iri te voeren ver-
hoging' van de consument enprî  s ten las te "van de arbeiders 'doen komen -
door goede voorlichting moet voorkomen worden',; dat arbeiders en agra-
riërs tegen elkaar worden uitgespeeld.

30. Joop (Johannes) HESSELMAN ( 15- 1-.."r 21 ) , :.;distr.ict.. Zaanstreek. '.'- ...

' -'-Jjé algemene;- opvatting 'in Zaan;str;eek .is: streep zetten onder dis-
cussie 'S'talin-kwestié. In bedrijfsafdelingen moet' wel een* politiek maar
geen organisatorisch verband tussen de partijen bestaan. Vereenv.pudi-
ging partijapparaat., .gewenst . " . .. ':. i :.'.:. J ...... -::..::•.!.' ,:... .':

31. Gerrit Yl??ï?§ (.18-12- '28),_district=r— \-v ..>*mlahri.

"' - : Partij móet 'grondwettelijke vrijheden verdedigen, dus ook vrij-
heid 'van ondërwi ju . Openbaar onderwijs iri de verdrukking; ~ i'n 300 ge-
meenten bestaan geen openbare ocholen. Afdeling moet belangen openbaar
onderwijs behartigen. In onderwijskringen is samenwerking met P. v. d. A.-..
ers mogelijk.1;'::'." '":. ....... :. :'..'... •". ------- :::. :. ..... :..::.• .;•'.' \.

32. . Hindrik_SCHUUR_ (9- 2-. '12), district.. Groningen.

• Stemmenwinst in Groningen té danken aan acties vo'or verbetering
positie arbeiders. Het landbouwvraagstuk niet aan enkele partijgenoten
overlaten.' N. V. V. -ers 'thans strijdbaar;. Moeten" naar hen luisteren, niet
onze wil' opleggen. Iri "Groningen is de' Stalin-af faire nooit een ernstige
kwestie geweest. •'••'•' ' ' •' •'' '

33. Antöon de HEUS (2̂ -8- ' 15) , district. Gooi en Eemland.
• ':L::r.~~~WTT~~:r::r~". --- ~ --- ~:~. --- ~~~~~^~7"r^~~^^^~ --- . --- ".".- .. .. .:.;.- ' '"

Waar deze goed werken,. bedr;ij,fsaf delingen, .niet. opheffen. ••>••

3-+. Wim^(Willem)_van 't SCHIP (22-6- '18), district Amsterdam, lid pb .

... Te. veel ,in eigen kring werken oorzaak van achteruitgang t e -.Amster-
dam. 'Partij was 'daar niet' goecT georganiseerd en georiënteerd. Reeds is
verbetering zichtbaar. Leuze "Eenheid tegen Romme1.1 is'. juist -.-discussie -
grondslag in Amsterdam alom aanvaard, hoewel er wel enige critiek op was,
Districtsleiding is- teveel "doorgeef- bureau".

35. ; Willem_raEMER^ (7-1-1- ' 18),'' dïitrict' Drente/ '

: ~- •"•••'•• In Emmen' bësta-'at eèïi- zekere' samenwerking met P. v. d. A. : en V. V. D.
Houding partij maakt contact vaak moeilijk.

36' Dr^_Ben_^Benjamin)PÓLAK.;:'(t2.-9-' 13), 'district Amsterdam.' .:':•

Vejrklaart met enige schroom te spreken omdat hij als gevolg van
. het;;. conflict met de partijleiding, enige jaren buiten de -partij heeft

.- . , gestaan - verheugd nu echter weer 'aanwezig te zijn.. Bepalen politieke
lijn niet het moeilijkst, wel cLe-. uitvoering. Als., medicus verplicht erop
te wijzen dat partijkader veelal overbelast is. Scholing dringend nodig*

- Partij -
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Partij:,moet. .een.taal l er es.'spreke n, die. ook anderen verstaan. Die in'. :
polemiek van- :.nDe. -Waarheid" roet.^....Groene Amsterdammer" was verkeerd.
De partij kan wel een streep zetten onder dé discussie over Stalin -
er zijn echter nog duisenden die niet bevredigd zijn. Intellectuelen
zullen 'moeilijk benaderbaar blijven. Opheffing wetenschappelijkbureau

"is te betreuren.

37„ Freek :(Frederik) de VRIES (31-1-^29),_district_Amsterdam.

.. Verwacht .dat opheffing bedrijfsafdelingen niet zal doorgaan. £r-
gument d.-..*; .buurtaf-dolijigeii srerGiar&t. monden wei-den .niet ireëöl.» Geregeld

. .onderling contact :vaii communistische arbeidere in zelfde bedrijf nood-
zakelijk. : • . ; ' . - .

38. Maud (Maurits) BOSHART_(28-3:_[05)_1_district_jRotterdam_: ;;r

Vooruitgang te Rotterdam nie'de te danken aaii optreden bedrij f s-
' arbeiders en bedrijfsafdelingen. Eensgezinde strijd met N.V.V.-ers
mogelijk. •

39. Q?heun (Theunis Uilke) de VRIES_(26-4- lO7)1_district_Amsterdam],_lid_pb.

De discussiebijdrage van de schrijver Theun-de VRIES, die qua
inhoud en voordracht ver boven het peil van de andere bijdragen uit-
stak bezorgde hem een ovatie van het congres. Vele congressisten heb-
ben de strekking ervan echter nauwelijks begrepen. De discussiebijdrage
is in verkorte vorm opgenomen in bijlage.. T« .

Beantwoording van de discussies door Henk HOEKSTRA. .

"In de discussias. zijn vele onderwerpen aangesjiëden, van groot nut
voor de partij» Er zijn ook opmerkingen gemaakt, waarmede de partijlei-
ding het niet eens kan zijn. Vertrouwd mag; wor.den dat de congressisten
deze zelf zullen onderkennen, zodat het niet nodig is hier .ver.der op in
t& gaan. Enkele discussianten hebben gesteld dat .de .uitspraak van de

• par-E i j lei ding In de discussiegrpndslag: - de resolutie van het CC-
C.P.S.U, van. 30-6-'56 geeft een, • juisfe. en bevredigende analyse van de
oorzaken' en de gevolgen .van de persoonsverheerlijking - zich.niet ver-
draagt met d,ë .stellingname in. de resolutie van 'lO-̂ -'Sö, waar'i.n verklaart
wordt dat de :C.P.W. geen stelling zal nemen over ..interne ẑ aken in andere
landen ..die .aan'de beoordeling ontsnappen. Deze partijgenoten vergeten
dat in de resolutie van de C.P.S.U, een principiële analyse van de oor-
zaken van de .persoonsverheerlijking wordt .gegeven en dat de partij
daar wel degelijk eeri.'oordeel over moet uitspreken. Zij die. dit niet
willen,'die het'"naadje van de iïcma" wille.n .weten,'.b'egeven zich juist
op een terrein waartegen.'in, de resolutie, van 10-4-'56 stelling wordt
genomen, Zij. doen'afbreuk aan de geslotenheid van het front met de
C.P.S.U." tegen de vijanden van het socialisme.

Gezien de veelheid van inzichten ;omtrent de- verbetering van de
partij-organisatie is het niet nuttig'daï het'cóngre.s reeds definitiex'e
besluiten neemt. Gewaarschuwd moet'worden tegen verzwakking van "het
werk van de communisten in de bedrijven. De„volledige.ondersteuning van
de pol£tiek-é;-r-esolrutie b-ew-ijst--dali- het- congres- in-de hoofdzaken- en in-
zake de richtlijnen voor de toekomstige strijd, e.ensgezind is. Er geldt
maar 'één parool: 'aan het werk, "in de^'strijd l :
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VIII. • VERSLAG. AMEND..EMENT-ENCO.MMISSIE .P.QOR Harry VERHEY. .DISCUS.SJE,
. STEMMING.'O VER DE O.NTWS.RP-.RESOLUTIE .EN.-CONGRES.BESLU.il.. , ,:. ;

Taak. co-mmibsie,*

'De'; amendementencommissie'had tot taak het uit̂ r.̂ ngen van ad-
vies aan ;het congres over de amendementen op de discussie-grondslag
door de partijafdelingen :rechtstreeks -bij het: p'artijbestuur ingediend
naar aanleiding van'een rondschrijven van'de partijleiding-van -be-
gin Augustus 1956•
.".,-Voorts hét behandelen' van voorstellen."'n;a.v. dé'-op 2 October

1956 in ^Dé Waarheid"gepubliceerde ontwerp-politiekè-resolutië -
• 'welke vo-orstellen voor'óf'tijdens-het" congres door 'dé'afgevaardig-

den waren ingediend. .

Werkbijeenkomst 'commissie...' ;.":~.."- : '.:-...'•'!.::':.-."........_.„. -..';: v/:::; •. . ' L.

..... • . . .Toen het .congres ,d,n .de morgen van. 6-October. 1956 in openbare

.zitting bijeen was, vond in de foyer, .van-Bellevue een streng be.slo-
ten werkbijeenkomst van dé commissie onder leiding van^ico LIJIRINK
plaats. . ... ." .

Op .enige afstand van. de.taf.el, waaraan de....zeven-.leden'tellende
commissie (voor samenstelling zie'bijlage 6) gezet en "was,•••bevonden
zich - onder het genot van enige alcoholica - algemeen secretaris
Paul :de '-GROOT en - organisatiësecretaris'^Henk -HOEKSTRA; '• Zij waren
kennelijk aanwez'ig-met' hét 'doel een oögj-e-in het'; zeil te houden.

: ••'-* Na-dat 'de 'commissie -"besloten '-'had, •• Harry-'VERHEY- als-" rapporteur'
:-in het congres te laten óptrëderiy ging'men'óv[èr'..-t'dt-;'de :besp'réking
van de door de afdelingeh-ingezonden amendementen. ;"1"1- -"••'• >-• • •'•'

Bij het begin van de beraadslagingen hierover gre^p Paul de
GROOT in. Hij verklaarde,-idat..het'' feiiéïi'jkf bnzinLwas.vamendemenïën
op een discussiegrondslag te gaan bespreken. De discussiegrondslag
h'ad--ïn-de'voorbereiding''van het congres- eerr rol gespé'eld"en daarmee

• 'hield het" op-p •' ''••''':' ''' ' "'••"'•'• '"' •"•'• -:-'--;'" - ;''. ;" :"' 't"'':'.''']• '""ƒ.'
" : " " - " Na-'dit'voorval wèfdëh-alleen nóg-:"de ameiidemeriteri. op dé', ofltwerp-
cöngr'ésrésbiu'tië'-:behandeld. :V'-1 ":''.'•"."'"' " 'u '.'...i ':'; ~':' '.'

::-~ri~-'Hiet ::werk van de commissie' leidde tenslotte'- tot' ëen"'zgh."' "Voor-
• ' - . . - f- ' . . . ' , - • , ' '-, !• •- f - •" .-r •• 1*1

stel aihendement'ëncommis'sie". Hierin-wordt- het cöngr'és;'vërzócht,'.1enke-T
Ie' ondergeschikte -riëdactiönéle' wijzigingen-:'aafi' té'-bi*èngêh'iïn :dé ont-
werp-pölitie'ké resolutie eh daaraan toe .te-voegen de "alineaJ ''"̂ et
parti'jbestuar'-zal de definitieve uitwerking van'eins'beginselpro-
gram in de ge'est van dé' 'resolutie-ter hand- nemen". Vooftë kwëm-'de
commissie tot de opstelling-'Van ;een zgri. "Beslüït" fzie bijlage 5)»
dat aan -hét congres zou worden-voorgelegd. Daarin wordt een jjöed-
keurëiid"''oörd:ëel uitgesproken'över-'-de1 strekking "van de, resolutie van

' het CC-C.P,S:U, • vari"'3Ö'-6-.1956 inzake dé persoonsverheë'rl'ijkiïig en
wordt 'het-partijBestüur'gemachtigd tot het'nemen van'voorlopige maat-
regelen op het gebied "van de partijqrganisatie< • '

j;Het partijbestuur 'wordt vérder in het ''BesluitH pp'gedragen
nieuwe partijstatuten op te stellen-en deze-;aan; het volgende partij-
cbrigr^es-TOor ta Ie ggén'pm langs'die weg tot definitieve wijzigingen in de

' partijorganisatië te geraken i • •' . " •'•'•- ••••••• • "-. - • -•

•Behandeling van hét verslag'van de commissie in het'congres. '.

Óp de middagzit'ting van de tweede congresdag'deed Harry VERHEY
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een kort verslag van de werkzaamheden van de commissie. Hierbij deel-
de hij mede, dat, de op het congres geuite èritiek op het niét. toezen-
den..van een zgn> bêsehrijvingsbrief'Werd aanvaard. Voorts maakte hij
(conform.de zienswijze van.Paul dé GROOT).bekend, dat de commissie•
d.e amendementen, -die b'p, de discussiegrondslag'-wareii ingediend, niet
in behandeling had genomen, omdat dit document bij de aanvang van het
congres feitelijk als'vervallen moest worden beschouwd. Het., was de
commissie1 verder, gebleken, dat er enige amendementen .waren ingediend,
die 'blijk gaven van onvoldoende 'vertrouwen in de ontwikkeling.van.de
Sowj et-Unie na'het XXe congres van'de C.P.S.U.

De voorstellen betreffende de reorganisatie van de C.P.N., stel-
de de commissie voor in handen te stellen van het nieuwe, partijbestuur.

De commissie was van mening, dat dit in de teks;t van het zgn.
"Besluit" .lag opgesloten.

VERHËT liet tenslotte uitkomen, dat het - inmiddels op stencil
gebrachte - aan de congresgangers uitgereikte "Besluit" én het "voor-
stel amendementencommissie" een ieders instemming konden hebben.

Vervolgens stelde "Henk GOHTZAK voor om.het congresbesluit
' en 'd,ë;'volge-ns ;de zienswijze van de commissie geamendeerde ontwerp-poli-
tieke resolutie in stemming te brengen. ;• • ':

De'vergadering kreeg hierna een rommelig karakter. Eveline TUYN-
MAN gaf'té ken'nen haar stem tegen het "Besluit" te willen motiveren.
Hierop nam Jaap BRANDENBURG het woord. Hij verklaarde., ...dat ..hei. in. strijd
'met "de communistische opvattingen omtrent de democratie, is om op zulk
een moment de 'discussie nog eens te openen. De aan de orde-'zijnde pun-
ten waren van jalle kanten door de gehele partij bekeken en verder dien-
de men vertrouwen te stellen in de door het congres zelf gekozen amen-
dement encommissie. Het ging er, aldus BRANDENBURG, nu alleen nog'om te
stemmen over wat aan de orde was gesteld.. ; . . . .

Henk HOOGEN STOEVENBELD zei, dat hij tegen het besluit zou stem-
men, omdat hij *het niet eeris was met het eerste gedeelte, Jules dé
LEEUWE was dezelfde mening toegedaan, doch verklaarde toch vóór te
zullen stemmen'. j ; j

• TUYNMAN,HOOGEN STOEVENBELD en\e LEEUWE verklaarden eensgezind,
dat zij het niet eens waren met hetrin het "Be'sluit" .uitgesproken oor-
deel', dat de resolutie van het CC-CPSU van 30-.6-'56 als een juiste en
bevredigende analyse van d;e oorzaken en de- gevolgen om de persoonsver-
heerlijking kon worden gezien. • : . . . . . . . . ...-

Stemming over resolutie en besluit. ; - - • ' • ' • •

Het congres geraakte door de heftige discussie steeds meer in
verwarring, Evieline TUYNMAN, die krdchtig opponeerde tegen GOETZAK's
voorstel om to* stemming over te gaan werd afgehamerd. ....., .,.-. -..

Vele congresgangers begrepen niet waarover nu eigenlijk precies
gestemd moest'worden. Door het herhaaldelijk onderbreken van' het- con-
gres voor rook-pauzes, het voorlezen van begroetingen en de.,onverwacht
ingelaste voorlezing van het verslag van de mandatencommissie, was het
congres tenslotte zo murw. gemaakt, 'dat het aan het einde van de middag-
zit t ing- -niet veel • moe-i-te kostte om de goedkeuring van het congres te
verkrijgen omtrent het in stemming gebrachte congres-"besluit" en de
ontwerpresolutie.

Resultaat van .de door het ...opsteken -van de mandaatkaar t eivdus^iiet
e duif tal-ijk püaatsvjudends stemming was een met algemene stemmen goedkeuren
van de ontwerpresolutie en van het voorstel de discussiegrondslag

- als -
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als vervallen.te beschouwen. . • •:•
Voorts h-et .met drie stemmen tegen - Eveline TUYNMAN (8-2-'25),

Henk HOOGEN STOEVENBELD (6-13-'13) en G. de WIT (alias van Gerrit te
KRONNIE;•20-6-'18) - aannemen van het zgn. "Besluit".

In' dit tegenstemmen - een voor een C.P.N..-congres -uniek gebeu-
ren- kan men 'een zekere bezorgdheid omtrent mogelijke herhalingen van
de persoonsverheerlijking en de aantasting.Van de democratie in de
communistische wereld tot uitdrukking zien gebracht.

IX. SAMENSTELLING VAN DE DISTRICTSDELEGATIES.

In de 'eind September 1956 gehouden districtsconferentiés
werden de hieronder.vermelde aantallen gedelegeerden voor
het congres aangewezen:

S__e_d__e l e g e e r d e n

District

Groningen

Friesland

Drenthe .

Twenthe

IJsselstreelc

Centraal Gelderland

Utrecht

Gooi en Eemland

Amsterdanj

Zaanstreek

Noord-Holland-Noord

Kennemerland

•Den Haag

Rotterdam

Zeeland .

Noord-Brabant

Limburg

met
stem-
recht

..11 •

10

•k

9'

•••&

5

^ 7
8

- ... •

15
7
13

27
2*f

2

2

5

zonder
stem-
recht

7

7

•7

7

5
6

5
_ ; 3

•• -

14'

• 6..
k

3
6

2

7

. 6

totaal

18

17
11
16

10

11
12

11

•̂ 170

'29

.:: .13..
17.
30^
30

k
' 9
11

1̂9

hiervan ':
konden • ge- :

ïdentifi-
ceerd ,
wprden

17--' -
16 ''•''"•

11

16:
10

10 '.'.'.\2

10 '.

140 ;

26

1_1 •„

17

. 29

30

k

'é' '; ,
10 . '

377
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X. INLEIDING OVER HET BELEID VAN DE REDACTIE VAN "DE WAASHEID" DOOR
MARCUS BAKKER - DISCUSSIES EN BEANTWOORDING.

. ' Inleiding Mar cus BAKKER.. . . . .

De hoofdredacteur van "De Waarheid", Marcus BAKKER, beperkte
zich op deze openbare zitting in zijn inleiding over het redactio-
nele beleid van het partijblad tot. het opsommen van een aantal te-
korten en gaf verder een korte toelichting op de vooraf aan de congres-

, gangers uitgereikte "ontwerpresolutie" over "De Waarheid"..
BAKKER zei, dat hoewel de laatste maanden de inhoud van de

krant reeds .in gunstige zin is veranderd, er nog wel het een en an- . ,
der aan schort.. Zo. is er bv. onvoldoende aandacht geschonken aan de
berichtgeving ove.r militaire- aangelegenheden, aan de kwalijke prak-
tijken van de B. V. D. 'en aan de ontmaskering van de wijze,, waarop de
kapitalistische groepen in Nederland zich roeren.

Meer aandacht zal worden besteed aan plaatselijk^-en sport-
nieuws en aan de vrouwenrubriek in de krant. De uitgave van speciale
plaatselijke edities van de partijkrant, teneinde vollediger tege-
moet te kunnen komen aan de bestaande wensen, is om financiële rede-
nen niet mogelijk.

Verder betoogde BAKKER, dat "De Waarheid" J.'n de eerste plaats
een politieke taak heeft en dat om deze reden de krant altijd een
strijdbaar karakter zal moeten behouden. . .

Ontwerpresolutie over "De Waarheid". '

In de ontwerp-resolutie over "De Waarheid", wordt de meeste
nadruk gelegd juist op deze hoofdtaak van de partijkrant.

"De Waarheid", zo zegt de resolutie o.a.,moet allé krachten
trachten te bundelen, die in verzet 'zijn gekomen tegen de Nederlandse
horigheid aan de Amerikaanse en West-Duitse belangen, terzelfdertijd
moet de krant nog indringender duidelijk makën^at de arbeidersklasse
de doorslaggevende factor is-in de -strijd voor -de nati.oüalë zelf-
standigheid, , •'•'

"De Waarheid"'dient onverpoosd op te komen voor de eenheid in
de vakbeweging, waarbij vérmeden moet'wórden de indruk te vestigen
dat zij de eenzijdige propagandist zou zijn voor één bepaalde,vak-
beweging (men leze i'-E,.V.C. ) .-Duidelijk moét̂ blijken,.'. dat de partij- •
krant strijdt voor de belangen van alle arbeiders, hoe deze ook ge-
organiseerd zijn. " " . ' . . . . . . ' • ' . ' •

. . "De Waarheid" moet één werkelijk VOLKSdagblad worden om een
grote en brede lezerskring te kunnen verwerven en als voorwaarde
hiervoor moet de krant zo geredigeerd worden, dat déze in staat is
de meest verschillende"categorieën van lezers te boeien en te inspi-
reren.

Het ernstige feit doet zich voor, dat niet beschikt kan worden
over voldoende gezaghebbende medewerkers en nieuwsbronnen. De-.partij'
dient er naar te streven door financiële bijstand de mogelijkheden
in dit opzicht te verbeteren.

De ontwerp-resolutie eindigde met de zinsnede: De hoofdredac-
teur krijgt-de opdracht-de werkwijze van de-redactie- te bezien en '
alle maatregelen te nemen, die nodig zijn om de aanwijzingen van deze
resolutie uit te voeren.

Discussie.. ' . - ' . .,,.,.

Alle discussies naar aanleiding van BAKKER's 'inleiding over de
krant werden met uizondering van die van Gerard MAAS gehouden in de
eerste besloten zitting van het-congres. De discussianten-werd-hier-"
tij een rpr oakt.yribep crlr/.zig van 5 minuten per persoon opgelegd. De direc-

-teur -
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teur van "De Waarheid", Cor GEUGJES, werd. genoodzaakt zijn inlei-
~d±ng" drastisch te- tfekorten-' ren deze -du-, "de- vorm -van eeii-:.- discussie-' " ' ' ' "
bijdrage te houden.

1. Gerard MAAS (17-8- '13), district Rotterdam; • journalist̂ 'D-e. Waarheid".

Volgens de wensen van de massa moet .'!I)e Waarheid" een gezins-
blad w'-örden. Daarenboven is een regelmatige^e-n zakelijke .argumen-

- ;tatie op het politieke vlak noodzakelijk;!. Gestreefd moet. 'Worden naar
•-'• '-••'• • 'een juiste en niet overdreven berichtgeving. • • ' ". :::•, '. • ... • : .i

-Be inhoud van de krant is al sinds enige ..tijd verbeterd.
• • • ' 'T.'. . • •• ' . • ' . . . ; ; . ' •: ..' . . ...;•"

' _, lid pb;.

- •• : Voor het eerst sinds vele jaren.is iri het eerste kwartaal
:van 1956 een netto-abonneewinst geboekt, doch .nadien zijn wederom
verliezen geleden • Het vérlies-percentage van^abonnè* 's in de afge
lopen jar-èn bedraagt: . • • - • • . . •
'1953 -1556» • " . ' - • ..' .-••••- . . ...-'1954 11%- • :•
1955 7i%. • : . - . . ; ' , - : • - . •-••!;• • 1956. t/m -Sept. -..J>%.

De oorzaken van deze weinig rooskleurige toestand zijn gele
gen in de bezorging, de gebrekkige werving en 'vanden öp.ge lijk dok
hun grond in de scherpe toon, ..waarin de hoofdredacteur Marcus
BAKKER zijn artikelen stelde,

Het exploitatieverlies is 'verminderd door verhoogde adver-
tentie-opbrengsten, sterke bezuinigingen en. .offers gebracht door
het gehele personeel. Desondanks -verkeert- de krant nsg:in zorge-
lijke financiële .omstandigheden o. m. doordat -de partij zijn schul
den aan de krant (ƒ 31 .000.-) nog niet voldaan Heeft.
Voorgesteld dient te worden voor 1-2-1957.- 2500 nieuwe .ab'bnné 's
te winnen , en het ''aantal colpprtagekranten op. te.. voeren tot ,25000

.., p'erï- week. ..... . . ' . .' • ' " ' . , ,'l" '.'•'.' '.'.. .•

. . Er zijn gunstige resultaten behaald .in., de Ippè.nde actie
voor het dpnatieforids yan de 'C.Î .N. . dat 'ƒ T̂ Q-POO..- moet opbrengen.

4.. Nico NÖTElTOÖÖM,(l6-3'-l'io'i district"Deh :fiaag,': ' '
• — — ̂**-» — — — — — — — — — — — ̂  — «• — «- — « — — —M.»-* *• — É̂ .̂ pb^M _v KWM v ̂ V— '. Ï-. '.- . ' '. . : .'. ' :.

. ..... De gemaakt grappige wijze waarop" Cor GEUGJES. zijn besc|iou-
wing over de situatie = van"D.e Waarheid" inleidde is. .weinig 'geschikt
om duidelijk te. maken in welk een moeilijke toëstahdVde partijkrant
verkeert. Pe kosteloze bezorging.' van. de. krant door partijgenoten

:/ moe.̂ ; zoveel mogelijl^ worden bevorderd, omdat dit de partij voordeel
oplevert . ' ' ' . . . " ' ' " ' . .

_
Inhouol en stijl van de krant moeten worden verbeterd. ...... .

6. " Henk^kMJISTINGH^NEVEfr ( 19-10.- ' 19:)i^district_Noord-Holïand-Noord.

. •• . i • ' • ' •• ' <• , .•••' • • -• ' '
Inhoud 'gaat vooruit; mëer"pla'atsélijk nieuws gewenst.,

7. Toon van_pIGGELE_._(21-10-'20), district Rotterdam.

. .Er zal een echte "Rotterdamse Waarheid.!'; moeten komen.

8. Toon tflEMEYER (19-11- ' 26) , district Groningen. ' -'-.r.
— -•—• •••^•••»^»«-»— — — » • • . — » ^ V H 1 M » M « _ * . « _ M H K « — __•_«*. MW« — — .'J .- - '

- - „ . - ' . . . , . . ' - . : . - , , . .̂  .. j.1. :

4 Waarom heeft men het systeem van de Arbeiders Correspondenten

- " _ (ARCOR»s)
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(ARCOR's) laten vallen?. De aan de redactie toegezonden berichten
worden verminkt geplaatst - of in het geheel niet opgenomen. In
Groningen funst.ipn.eert. het ;ARCQR;'. .-systeem redelijkr Met de ont-
werp-resolutie kan worden ingestemd. • \'....'.....,... :..•-.

9. Kees KUIPER (31-7-'00), district Amsterdam. ' .: j • . •" .

De omvang van "De Waarheid1' moet groter 'worden. • Inhoud is reeds
aari het verbeteren. ''He-t Vrije Volk" is nog scherper., van toon dan

•" - "De'Waarheid". Het een ieder na.ar de • zin maken is niet mogelijk, Het
• gaat om-een betere opmaak. - -. • . . . • : -

10. Kees PIJPERS (22-12-'29)i district Amsterdam,; lid van de landelijke

werfleiding.

,. -De gehele partij moet meewerken het abonnt-aantal t'e vergroten.
De colportage moet verbeterd worden.De landelijke'werfleiding kan

, inderdaad worden opgeheven. • . . . . . . . , . ' . ! '

• • . Vanwege' tijdgebrek verzocht het presidium -'daar enkele' bui-
tenlandse gasten het woord nog moesten voeren - de overige discus-»
sianten hun "di',scuesiebi jdragenschriftelijk t'e willen indienen.

Beantwoording discussie door Marcus BAKKER.

BAKKER wees de vele Kritiek, die op de toon van-zijn artikelen
was geuit, vierkant van de hand en bleef van mening, dat; het redactio-
nele beleid juist is ;gew'eest',: -'Het • had bovendien-de instemming-van het
partijbestuur gehad. . . •• ' . • ' .• : • : .•'.' -

De argumenten van Eveline TÜYNMAN, Herik HOOGEN STOEVENBELD en
Sonja PRINS in hun discuseie-bijdragenin do partij-krant noemde hij
argumenten van -de reactie, 'die op.de scherpste wijze moesten worden
bestreden. ' - . . ; - . ' . • • • • ' . ' • • - - • • • . - .

De bezorging van de krant door partijgenoten achtte ,hij,..niet de
enige oplossing.Wat hier of daar succes had opgeleverd was elders
mislukt. Het belangrijkste is dat de bezorging plaats vindt. ...

De werving van nieuwe abonné 's •• is --een -zaak iie-alle,-aandacht
vraagt. Het .opsparen van '-j.'itiek to't op een partijcongres is een ver-
keerde methode. Men kan deze gerust voordien uiten. Hieraan zou
alle aandacht worden geschonken. . . ' • ' ' '

•'. Tot slot deelde BAKKER mede,, dat er een aantal 'schriftelijke
...... voor.stellen was'. binnengekomen'tot. wijziging .of aanvulling van..de

ontwerp-resolutie, Hij stelde voor bij d'e "hantering van de resolutie
met deze voorstellen rekening te houden.

De. stemming van het congres-was na de inleiding van Marcus
BAKKER-,. de discussiebijdrage van...Cor GEUGJE'S en het optreden van de
andere, discussianten .bepaald .versiechtas.rd._ . . , .'.'

. . Vele afgevaardigden ..waren, van mening, dat het vraagstuk "van de
krant onvoldoende uit. de doeken was gedaan. Bij Marcus BAKKER was
er ergernis .ontstaan over de ; op hem - ook re.edé pp de- eerste. congres-
dag.met nam ) door W.È. NEVEN -uitgebrachte critiek. Tengevolge van
deze situatie ontstond na BAKKER*B korte beantwoording van de discus-
sie-een nog meer geprikkelde stemming, niet in het minst-door zijn
hautaine houding.
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i XI. -VERSLAG VAN. DE CANDIDATEN-BESPREKINGSCOMMISSIE;'DISCUSSIE en
BEANTWOORDING. " ' . ~ • . • .•; . - • ; . -

Verslag commissie, . , • -

De candidatencommissie deelde bij monde van Paul de GROOT
mede, dat zij het niet wenselijk achtte, ditmaal het verslag van
haar beraad over de naar voren gebrachte eandidaten op de gebruike-
lijke wijze - n.l. met uitvoerige omschrijving van de.kwaliteiten
en tekortkomingen van de betrokkenen - uit te brengen.

In het .verleden was gebleken, dat na bespreking in het c.o.m- .
missieverslag van elke candidaat afzonderlijk - ondanks veelal""daarin
uitgeoefende felle kritiek - tenslotte alles toch bij het oude .:'. :..
bleef.

De commissie zou zich er daarom toe beperken het congres be-
kend te maken aan welke eandidaten naar haar mening de voorkeur
diende te worden gegeven. De GROOT verklaarde,dat.de commissie er
naar gestreefd had uit de ca. 1̂ *0 gestelde eandidaten een groep te
vormen van zodanige samenstelling, dat bij verkieeing daarvan het
nieuwe pb. de meest bekwame partijgenoten zou omvatten. Hij meende,
dat de commissie hierin met de aanwijzing van-de 31 voorkeurscandi-
daten was geslaagd.

De GROOT over eigen positie.

Hierna reageerde De 'GROOT op" de in'de laatste tijd in de partij "ten
aanzien van zijn persoon uitgeoefende kritiek..

Van verschillende zijden was hem te verstaan gegeven, dat
hij te weinig in het openbaar optrad en niet voldoende aandacht
besteedde aan zijn werk in de volksvertegenwoordiging. Deze kritiek
was wel gegrond, doch e.en en ander was mede een gevolg van het vele
en tijdrovende werk, dat hij voor de, partij-moest verrichten.
Hij hoopte dat het nieuwe pb. hem in .de gelegenheid zou stellen
de handen wat meer vrij te krijgen. Verder moest ;men .niet vergeten,
dat hij het in de toekomst wat'kalmer aan zou moeten doen omdat
bij hem de leeftijd enigszins begon mee te spreken.

Bespreking eandidaten door gedelegeerden.
~™*~™~— ™"~™ta •*»"•»»»" —•.•»«*«*fc~ —.M -̂  — »_ W "•_ « K w •• v M _ '

Slechts de stemgerechtigde gedelegeerden kregen de' candida-
tenlijst, welke op het stembiljet vermeld was, in' handen.

Voor de bespreking van de' eandidaten gaven zich +_ 25 personen
op, waarvan zich naderhand een vijftal 'terugtrok. Bij deze discus-
sie kwam o?or de hieronder vermelde personen het volgende naar vo-
ren : '

1, Paul de GROOT - algemeen secretaris C.P.N.

De heftigste kritiek kwam van - de kort na de bezetting in
partij en vakbeweging tamelijk vooraanstaande en oudere partijge-
noot - Jan van BORK uit Amsterdam. Hij noemde Paul de GROOT wel
niet direct een object' van persoonsverheerlijking maar wel van
een te grote bewondering. Een verklaring hiervoor kan gevonden wor-
den in het feit, dat' hij ver boven zijn mede-partijbestuursleden
uitsteekt. Laatstgenoemden' zijn. zich dit te sterk bewust en zij zijn
hierdoor geneigd te veel aan hem "over te 'la'ten, ja, toonden zich

. - in -
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:in het verleden :zelfs soms niet in staat.bij afwezigheid van de alge-
meen secretaris beslissingen te nemend De Groot werkt op. zijn beurt
die verhouding' zelf weer in""de haïïd'door een veel te zelfstandig op-
treden. Voorts moet hij - juist vanwege zijn formaat - goed op zijn
woorden letten. Zodoende zal bij foutieve uitspraken, b.v» zijn ver-
klaring enige tijd na de.;.bevrijding. dat --binnen-10- jaar in-Nederland
de C.P.N, aan de macht zou zijn, gelijk hij die in het verleden heeft
-gedaan, vermijden. Uit'dé''zaal kwamen tijdens dit betoog enige pro-

.,testen,-'Aanvallen van betekenis werden verder op de persoon, van De
: Groot niet' gedaan i De weinige' sprekers,' die hem verder nog onder de
.loupe namen lieten zich in het algemeen 'in goedkeurende zin over hem
uit. . . . . .

2. Marcus BAKKER - hoofdredacteur "De Waarheid"; lid pb,

' ... . Vrijwel alle discussianten besteedden aandacht aan de fi-
• guur van Marcus BAKKER. Aanvankelijk gingen hierbij dé pro-en contra-
stemmen:' vrijwel gelijk op. Tegen" hem werd aangevoerd een onjuiste,te
felle toon in "De Waarheid", gebrek aan soepelheid, zelfingenomenheid
en een onjuist reageren op te zijnen aanzien uitgebrachte kritiek.
Anderen weerlegden .deze...aantijgingen -en prezen -Bafcker-'-s- kwaliteiten
als journalist en zijn bezieling.

Een felle aanval, waaraan persoonlijke rancuneuze gevoelend moge-
lijk.-niet vreemd waren, kwam van de zijde van Freek de VRIES uit Am-
sterdam. Deze bestuurder van' het C.P.N.-onderdistrict Overheid te Am-
sterdam, waarin de communistische ambtenaren zijn georganiseerd,deelde
mede, j.n nog sterker mate bezwaren tegen .Bakker .te, hebben. Hij noem.d-e
hem "een over het paard . getild' jóchi-eï-1- en- meende- a-el-fs- dat deze uit
het partijbestuur "getrapt" moest worden.

: De aanwezigen'gaven met fluiten en joelen hun misnoegen over
deze kritiek te kennen. Later heeft Freek de VRIES - kennelijk onder
druk - zijn woorden herroepen. _ .

Een .warm .pleidooi.'vóór.: Marcus BAKKER kwam van de-zijde van"
Willem KLINKENBERG, chef-redacteur van "De Waarheid" te Amsterdam.
Hij. noemde Bakker een'goede kameraad,met;een enorme zelfdiscipline.
In zijn repliek verklaarde Bakker niet in J:3 kunnen'stemmen met de te-
gen hem ingebrachte kritiek. Van enige zelfkritiek was hierbij-ter-r
nauwernood sprake ...Het. „is .niet ..uitgesloten, dat de aanval varï'Trëek
de Vries een averechtse uitwerking heeft gehad en dat door de grove
.wijze,- waarop deze werd gedaan, potentiële tegenstanders van Marcus
Bakker er niet toe kwamen zich tegen hem uit te spreken,r.-_;.;. ;•.,-;••

3. Rie LIPS-ODINOT - lid Tweede Kamer; lid pb.

: v.:. ' .,. • Aad de VRIES,-de politiek secretaris van het district Utrecht,
••••..'••::.•: .verweet' Rie' LÏPS-ODINOT, dat zij zaken uit het partijbestuur ."aan

een -buitenstaander had medegedeeld.' Op grond hiervan had hij bezwaar
tegen haar candidatuur. . . •-••• „ • , ... ...

Rie LIPS-ODINOP ..ontkende het. -haar .ten-iaste'-gelegdevZ-iy-kcTi '
daarmede echter niet de indruk, wegnemen, dat in de beweringen van De

• . Vries' een kern van waarheid stak. Haar zuster Dora BÏÏNGENER-OBINOT
trad nog als pleitbezorgster voor haar op.

4. Freek, MEIS__- lid Verb.ondsbest.uur. E.;V'..G,:;.. lid- pb. ." '_..: •

Door Usco van der SCHANS en Wim SWART, beiden uit Groningen";

- werd
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werd kritiek geleverd op Freek Meis, voornamelijk in verband met
zijn houding in een plaatselijk ruzietje in Groningeir. Hij rzou bij
die gelegenheid dictatoriaal zijn opgetreden , en zich- niet aan
afspraken gehouden hebben. Freek Meis weersprak hetgeen'-.beide dis-
cussianten beweerden. •. :: • • '

5. Henk_ HOEKSTRA > organisatiesecretaris C.P.N.

" Paul de GROOT had in zijn inleiding Henk HOEKSTRA reeds
prijzend genoemd. Ook andere discussianten, waarbij Wim JANSZ, hadden
niets dan lof voor hem. Uit de vergadering werd nog opgemerkt dat

* Hoekstra een waardig opvolger van Paul de Groot zou kunnen worden.

6. Theun_de VRIES - lid pb .

Gerrit van PRAAG, lid van de Haagse gemeenteraad; meende dat
één kunstenaar in het pb. - n . l . J. HAVEHMANS - voldoende was. Hij ver-
wachtte, 'dat het werk voor de partij, het zo belangrijke literaire

' " werk van De Vries zou schaden. Hij achtte een adviserende taak meer
geschikt voor hem.

7. Friedl_BARUCH_!_lidJiöofdredactie ̂ e Waarheid"; lid pfa.

Jules de LEEUWE uit Den Haag noemde Baruch een knap theoreti-
cus, die evenwel geen kritiek kon verdragen. • Dit achtte hij een ge-
vaar voor de partij. Hij hoorde z.i. toch wel op de voorkeurJslijst
thuis. • ••. . •

8. Annie AVERINK - secretaresse N.V.B. ; lid pb,

Het werk van Annie Averink voor de N. V. B. achtte Jules de
LEEUWE onvoldoende.

9. Siem GROENENDIJK^- Ie secretaris C.P..N. Rotterdam; lid pb.

G. van OOSTEROM, vooraanstaand districtsbestuurder uit Rotter-
dam, ondersteunde Groenendijk' s candidatuur van. harte.

10. Gerard MA&g - 2e secretaris C.P.N. Rotterdam; lid pb.

Diens' candidatuur werd door Van OOSTEROM ook ondersteund.

11. Frits REUTER - voorzitter E.V.C.; lid gb .

Jan van der SMEEDE, organisatiesecretaris van het district
Den Haag haalde onjuiste uitlatingen van REUTER aan. Hij wilde Reuter
hiermede voor fouten waarschuwen. Reuter 's tekortkomingen, waren Mocrhan
echter geen reden het met diens candidatuur oneens te zijn.

12. Ab van TURNHOUT -_politiek .secretaris Twenthe. ... .

Over hem werd .opgemerkt dat hij niet alti j d ve.ven gemakkelijk
in de omgang is. " . K ' ... : ! •:• • • •

13. Esther TEEBOOM van WEST - raadslid .Q.i;Pr.,tr.:̂ Amsterdam;.lid. districtsbestuür

Amsterdam. . . . .; •• • •

- Een -



- 35 - G E H E I M

Een af gevaardig.de. :uit Amsterdam verklaarde Esther TEEBOOM
graag op de voorkeurslijst te hebben gezien.

Gerr.it BLOM - lid districtsbestuur Amsterdam.

TJsco van der SCHANS en Aa d de VRIES vroegen zich af waarom
Gerrit Blom geen (voorkeurs-)candidaat was.

BEANTWOORDING CANDIDATENBESPREKING. DOOR" GERRIT KUIJPEB.

Kuijper verklaarde .af ..te_ zien v.an een volledige beantwoor-
ding. Hij ging slechts.pp enkele, kwesties in en merkte over de hier-
na genoemde personen o..ml het volgende op:
£aul_de_GROOT; Van EORlbs kritiek;betrof een zaak uit het verleden
en was op dit congres niet op zijn plaats'. Paul de GROOT zal in de
gelegenheid worden gesteld meer aan het parlementaire werk deel te
nemen. Zulks zal mogelijk worden gemaakt door de' taakverdeling in
het nieuwe partijbestuur. • • - -
£h^un jJe__VRIES, er is geen reden om te vrezen dat het literaire
werk van De Vries door diens verkiezing tot lid van het-pb^in het
gedrang, zou..komen.
Qe.t,r_i.t._BïiOM5"over deze figuur was verschil van mening geweest in de
candidatencommissie. Na rijp beraad was besloten hem niet op de
voorkeurslijst te plaatsen. • • • • '•
Fr_ee_k_MEIS_eniJRie__LIPS,. waren reeds zelf aan het woord geweest,
daarom behoefde op de te hunnen aanzien uitgeoefende kritiek niet
meer te worden teruggekomen.
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XII. " ....... '" ' 'VERSLAG MANDATENCOMMISSIE.

Aantal gedelegeerden.-; *f11 waarvan 336 wét en 75 zonder stemrecht,

Aanwezig waren echter 397 personen, waaronder 58 vrouwen. „ .

Er waren derhalve 1^ personen niet verschenen, waarvan 8 met ken-
nisgeving.

Gegroepeerd naar leeftijd.

Van de'-A-Ü'-aï-ge-v-aardigden-war-eh- «r. . - • - . ' . - . . - • - • .-•; ..... -----
85 in de leeftijd van 18 - 30 jaar.
16'3 in de leeftijd van 31 - ̂ 0 jaar. '.'
119 'in de leeftijd van' ̂ f1 -i 50 jaar . •'• ' " :

3̂  in de leeftijd van 51 ; - 60 jaa'r. : .
10'jin dé leeftijd 'van boven de 60 jaar. •

Georganiseerd in de' vakbeweging.

In E.V.C. 2?0 personen. .
-N. V. V. 27- personen. • . .
.K.A.B. ' 1 persoon. • . ..:, •

Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (A. B. W. M.) 3 personen,
Ongeorganiseerd 8 personen. '' \ " ' ;

Georganiseerd in neven- c.q. mantel-organisaties:

? Vereniging '''Nederland .- U. S. S. R." 279 personéti-i" •••'-'• ••-'.- ; ...... • -
E. 'V .'C. : . . ;• Ö̂ personen.
W.V.B. '•45' ;p"ersonen, :

A. N. J. V. _ -̂3 personen.
"Verenigd Verzet 19̂ 0-
19̂ 5" 25 personen.

Lezers van "Politiek en Cultuur" -

Georganiseerd in andere organisaties c.q. commissies.

Vereniging van Volksonderwijs . 82
Bedrij f skernen 71
Buurtverenigingen 70
Culturele organisaties 58
Sportclubs 42
N. V. S.H. (Ned. Ver . voor Sexuele Hervorming) 30
Oudercommissies 27
Woningbouwcommissies 14
Een Vereniging v. Wetensch. onderzoek (niet is
gebleken of hiermee het V. W. 0.- Verbond v. Weten-
schap. onderzoekers bedoeld wordt). 11
Boeren- , tuinders-of plattelandsorganisaties 6
Studentenorganisaties k
Ondernemingsraden 3
Middenstandsorganisaties 2
Coöp. vrouwenbond 1
Groene Kruis 1
Montessori-onderwijs 1
Nederlandse dambond 1

Gegroepeerd naar functies_in de partij:

Districtsbestuurders 27
Afdelingsbestuurders 82

Leden Provinciale Staten 5
Leden Gemeenteraden 26

- Gegroepeerd -
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Gegroepeerd naar de voornaamste beroepen;

Werkzaam in de bouwvakken ?8
in de metaalnijverheid ?6
in de graf.industrie 7
in de mijnen ; v-'5
in het transportwezen' 3 ;

Op kantoren . -71..
Bij het Rijk of de. gemeente 6
Bij het onderwijs . , 7
Landarbeiders 17<.

verder waren er hr.f.s vrouwen 39
Vrijgestelden (C.P,N.enz) 28
Studenten k
Analysten 2 :
Geneeskundigen ' T
Notarisklerken 1 •
Beeldende kunstenaars 1
Artsen - 1
Semi-artsen 1- '
Juristen • 1
Ap:othe-kers<-a6s. ï
Letterkundigen . -| ,
Ingénieurs • 4 - 1'-'; V
Beeldhouwers • 1 • ""
Maatschap, werker s '' 1'
Zonder-beroep ca. 30.

Aanvang- paftij-lidmaatschap.

Van"v6ór 1920 : ' f"- ,!.'
Uit de jaren 1920'̂  1930:, .6

. 1930 - 19̂ 0: 76 .. . /
TgifO <- 19̂ 5: 30
19̂ 5 - 1950:185.

Geendatum opgegeven : 9«
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XIII. VERKIEZING PARTI.JBEST0.UB. ...i... .'-. ' J.

Nadat Ger KUIJPER als woordvoerder van de candidatenbespre-
kingscommissie de' discussies over de candi.daten had 'beantwoord,
ging het congres over tot de verkiezing van het nieuwe partijbe-
stuur. De candidatenlijst welke - zoals gebruikelijk bij de C.P.N. -
van een streep was voorzien, vermeldde ca. 1*tÓ namen. Boven de
streep stonden 31 namen van personen, wier candidatuur door de com-
missie werd gesteund, de zgn. voorkeurscandidaten. Onder de streep
volgden de namen van hen, aan wie:dit .praedicaat niet .werd toege-
kend. . . . . . . . .

In zijn toelichting op de te volgen stemtechniek bracht Ger-
ben WAGENAAR naar voren, dat elk van de stemgerechtigde gedelegeer-
den, op zijn stembiljet sle.-chts de vakjes van 31 candidaten zwart
mocht maken. Nie.t meer, want dan zou het biljet ongeldig ver-
klaard worden.

Na afloop van de stemming, deelde Ger KÜIJPER mede, dat de
stemtelcommissie nog wel enige uren werk had en dat het z.i. niet
verantwoord was de gedelegeerden na drie vermoeiende dagen nog lan-
ger op te houden. Hij adviseerde hen dan ook de .uitslag van. de
stemming niet af te wachten, temeer daar de samenstelling^ van het
nieuwe partijbestuur de volgende dag in "De Waarheid" zou worden
gepubliceerd. De.gedelegeerden volgden allen het advies van G.
KÏT.J5SR op en gingen na het slotwoord van Theun de VHIES, ieder huns
weegs. ' • . . . - ' L

In "De Waarheid" van 8-10-'56 werd - zulks in tegenstelling
met wat in 1955 geschiedde - het. .nieuwe partijbestuur inderdaad
in zijn volledige samenstelling b'ëkend gemaakt'. Dé congrësg'angers
konden daaruit zien, dat zij als getrouwe communisten het nieuwe
partijbestuur geheel conform de voordracht van de candidatencom-
missie i.c. van de aftredende partijleiding hadden verkozen.
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verkozen op 18e Partijcongres 1956.;
gepubliceerd, in "De; '-Waarheid" van 8-10-1956 .

Naam: Geb. datum; Woonplaats: Functie:

'Annie AVERINK' '
Marcus BAKKER

Piet BAKKER
Friedl BARÏÏCH
Jaap BRANDENBURG
Frans BRANDSE
(pseud.van Francieco
Diaz Bauste)
Bertus BRANDSEN
Cor GEUGJES

Henk GORTZAK
Siem GROENENDIJK
Paul de GROOT
Harn HAKEN

Jan HAKEN
Rinus HAKS
Jan HAVERMANS
Joop HESSBLMAN
Henk .HOEKSTRA
Tjalle JAGER
Ger KUIJPER .
Rie LIPS-ODINOT
Nico LUIRINK

Gerard MAAS

28, 5.V3"
20. 6.23'

13.10.25
1?. 2.05

8.99
4.1?

22
17

28.10.14
30. 1.22

25. 4.08
25, 1.05
19. 7-99
25, 2.19

Gornelis MEIJER
Freek MEIS

Frits REUTER
Wim 'van ''SCHIP '"'
Lambertus J.H.M.
TURNHOUT'"
Harry VERHEY
Theun de'. VRIES •
Gerben WAGENAAR
Joop WOLFF

18.
7.

19.
- 22-

van
25.
26.
26.
27.

. 1^»

12.14
11.21

2.12
.6,18

6.18
2.17
4.07
9.12
3.27

Amsterdam alg.secretaresse.N.V.B.
Zaandam . . hoofdredacteur De Waarheid,

• ' . , . ' lid 2e Kamer.;
Ammerstol pol.secretaris distr . Den Haag.
: Amsterdam lid hoofdredactie De Waarheid.
Amsterdam 'lid 1e Kamer.
Rotterdam -lid hoofdbestuur De Metaal/EVC.

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Finsterwolde

13.10,12
18. .5. 27
26.1.92
15. 1,21
17. 6,24
7,12.14
4. 6.04
4. 5.08
30, 9^22

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Zaandam
Amsterdam
Deventer
Amsterdam
Hilversum
Amsterdam

17. 8.13 Rotterdam

Sneek
Groningen

Amsterdam
Amsterdam

Enschede
Amsterdam
:Amsterdam
Amsterdam
Haarlem

secretaris'E.V.C.
directeur De Waarheid, lid 1e
Kamer.
Lid 2e Kamer (fractievoorzitter),
1e secretaris distr.Rotterdam.
alg.secretaris CPNjlid 2e Kamer,
pol.instructeur Gron.,Friesl.,
Dr ent e.
lid 2e Kamer.
assistent org.secretaris CPN.
beeldhouwer.
pol.secretaris distr.Zaanstreek.
org.secretaris' CPN.
pol.secretarie distr.IJsselstr.
medewerker partijbureau;
lid 2e Kamer,voorzitster NVB.
secretaris werkcómi't-é Ned.Vre-
desraad.
"Waarheid"-redacteur te R'dam;
2e secretaris distr. Rotterdam,
pol.secretaris distr .Friesland.
lid Verbondsbestuur EVCjsecr.
ABT. ../; ...,.,..
voorzib t er EVC; Üd--2ë: '-Kamer.
1e secretaris distr.Amsterdam.

pol. sper e.taris distr. Twenthe.
secretaris pers en prop. C.P.N.
literator-,
voorzitter CPN;lid 2e Kamer.
voorzitter A.N. J. Vv ,.

Met uitzondering van L. van TURNHOUT, politiek secretaris district
Twenthe, maakten alle'thans gekozenen deel uit van het in 1955 verkozen
partijbestuur, dat met inbegrip van de 8 zgh. plaatsvervangende, niet-stem-
gerechtigde leden-uit 54 personen bestond. Het systeem van plaatsvervangende
en zgn. "volle" leden, .schijnt te zijn verlaten. Uit het feit dat door de
verkleining van het partijbestuur tot 31 leden, 24 partijgenoten niet in
het pb. terugkeren, valt wat hun positie in de partij .betreft, geen conclusie
tertrekken. In het algemeen zijn de niet-gekozenen ..geen figuren van het eer-
ste plan. Van hen kunnen genoemd worden: . ~
Gerard GEELHOED,! medewerker van het secretariaat.,voor pers en propaganda,
belast mét propagandazaken; Wim HULST, secretaris van de Vereniging "Neder-
land - U.S.S.R."; Jan van SEGGELEN, directeur van de communistische uitge-
verij en boekhandel "Pegasus". Aan het feit dat het aantal vrouwelijke leden
van het pb. van 8 tot 2 is teruggelopen, behoeft geen bijzondere betekenis
te worden gehecht. * * *
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XV. BUITENLANDSE AFGEVAARDIGDEN.

Op het congres waren'ditmaal vrij ve$l "buitenland-"'" aanwezig.
Er werden delegaties opgemerkt uit België,\, Engeland, Frank-
rijk, 'Italië, Zwitserland en Oostenrijk. •
Voor het eerst was ook een tweetal gasten uit .'een land achter het
IJzeren Gordijn t tw. uit Hongarije aanwezig. !

De'buitenlandse gasten mochten het congr.es alleen tijdens de
besloten zittingen toespreken,; .

Op het 1?e C.P.N.-congres (April 1955) .traden zij ook in de- .
openbare zittingen op. - . ; • - . ' .

Voor. het uitspreken van hun begroetingscede werden de buiten-
landse :.gasten op uitbundig hartelijke wijze dqor het presidium be-
groet. Sommigen van hen viel daarbij zelfs.de eer van een omhelzing
ten deel.

- .... De toespraken waren - een enkele uitgezonderd - van weinig
betekenis en kwamen vrijwel op hetzelfde neer» De aan de buitenland-
se .gasten toegevoegde, tolken droegen zorg voor de vertaling van het .
gesprokene' . In zijn dankwoord aan de buitenlandse afgevaardigden
noemde Joop WOLFF. de aanwezigheid van de Hongaren als vertegenwoor-*- '
digers van één der volksdemocratische landen, .één zeer verheugend
feit. De gasten móésten nu nog wel, aldus WOLF.F, genoegen nemen
met .deze zaal, maar de tijd zou niet ver meer .zijn dat ' zij...in. : - ,
volle .vrijheid op een der grootste pleinen .van de stad begroeit zou-- .
den .worden. . .. -• • ' ' . '
: Uit de volgende landen waren afgevaardigden aanwezig:- "...''• ••'

.Hongarije:

Frankrijk:

Italië':

.België:

Jozef MEKIS, geboren 1910; vice-president van. de". Hon- .
gaarse Ministerraad en lid van Ket partijbestuur van
de 'Hongaarse Werkerspartij. Hij sprak het congres toe .
op 6-10-1956.

Tibor LATTI, geboren 19p8 te .Boedapest, die genoemd werd
als vertegenwoordiger van de .Hongaarse vakbeweging,

Leon (Jean Baptist) FEIX, geboren 10-1-'08 te Forges;
lid van het politiek bureau van 'de Franse communisti-
sche partij, deskundige voor "koloniale aangelegenheden.
Hij voerde eveneens op de zitting van 6 'Oc'töber het
woord. ' ' ! '

. : • l .: l '. • -.

August.Ie FRANC; lid van de-franse Kamer van afgevaar-
digdené; . - ; • .. . • •. . . •

Scapirii' (naam phonetisch opgenomen); lid van het cen-
traal comité van de Italiaanse communistische partij.
Van hem werd gezegd dat hij een oude. bekende is van
Henk GORT2AK !mét wie hij samen ,d,e.'L'ehinschool zo", heb-
ben bezocht.

Jean David Herman BLUME, geboren lO-'f-'IS te Dour, wo-
nende te Morest (Brussel), aanwezig-namens de Belgische
'communisti-ache partij. ; •

Jacobuis Eenricus Joannes WITHAGENS, 'geboren 2-7-'20,
te Borgerhout, won. te Deürne, eveneens afgevaardigde
van de Belgische communistische partij.
Een van heri sprak het congres op 7-10-'56, toe.

- Zwitserland -
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Zwitserland!

Engeland;

Oostenri.lk!

Luxemburg:

Marcel André COSTET (27-12-23), partijsecretaris kan-
ton Neufchatel,;afgevaardi-gde van de Zwitserse commu-
nistische partij. Hij-sprak:op 7 October: 1956.

James (Norman- John)'KLUGMAN, geboren 27-2-'1? te Lon-
den, wonende te Londen.
Waarschijnlijk propa'ganda-secretaris van de Britse com-
munistische partij. Hij voerde eveneens op 7 October
het woord,

Franz WEST; n.g.o. "
Betrokkene gaf, volgens een zegsman, in zijn begroe-
tingsrede- een goede analyse van de toestand in zijn
-land, • •

Emile Nicolas GEORGES, geb. 8-6-'11 te Ottange, wonen-
de te Esch Alzette; lid van het centraal comité van
de Luxemburgse communistische partij. Hij sprak'op
7 October 1956 het congres toe.
Als secretaris van -de communistische bedrijfsgroep
op de fabriek waar hij werkzaam is, wijdde hij bij-
zondere aandacht aan hét bedrij fswérk.
Carlo SPANIER, geboren 5-7-'15 te Nilvange (Fr.), wo-
nende te Differdange; ook hij is lid van het centraal
comité van de Luxemburgse communistische-parti-j .•

Volgens "De Rode Vaan" was als- verslaggever van dit partij-
orgaan op het congres aanwezig: Arnold van DAM,

Ook de verslaggever van het Russische persbureau Tass in Neder-i
land, Igor Petrovitch PEREVALOV, geboren 5-5-191^ te -Berezovka;
woonde het congres bij . •.

- Van de Jp-.den d:'.a geen vertegenwoordigers zonden, werden op het
congres begroetingstelegrammen en brieven voorgelezen,al naar'gelang
het land van-herkomst werden' deze met meer of minder enthousiasme,
door de aanwezigen aangehoord.

Niet toegelaten vreemdelingen.

Van de volgende personen werd voorts bekend dat zij het voor-
nemen hadden het congres bij te wonen. De aangevraagde visa werden
hun echter geweigerd.

Bulgarije;

Roemenië:

Sowjet-Unie;

Kiril DRAMALIEV, ex-gezant te Warschau.

Constantin SCARLAT, lid van het Centraal comit' van- de
Roemeenc?'*- Communistische arbeiders partij en
Traian SETMARÜ; journalist.

Mare MITINE, geboren 1901 te Jitomir, sinds 1939
van het C,CrC.P.S.U. ; journalist en lid van de Academie
van Wetenschappen; leidende figuur in de Vereniging
tot propagering van Politieke en Wetenschappelijke
Kennis ( in de plaats getreden voor de opgeheven zgn,
G (jidlozenbeweging) , voorheen redacteur van de Komin-
f ormkrant .
Ir Ivan MARTCHENKO, geboren te Briansk 1908; lid van
het C. C. -C. P. S, U. ; 2e secretaris van de stadsafdeling
Moskou van de C. P. S, U..
Alexandra ZATSEPILOWA, geboren 1920 te Ouviaz, tolk.

- Tijdens -
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Tijdens de op 6 October door Henk GORTZAK gepresideerde open-»
"bare congreraitting, las deze een telegrani voor afkomstig van de
Sowjet_delegatie. In dit telegram deelden ;de Russen mede, dat se
.het congres niet konden bijwonen, aangezien hun de vereiste visa
waren geweigerd. GORTZAK hield daarop een felle rede over de boos-
aardigheid van Romme, de onderdrukking vanii.de democratische vrij-
heid in Nederland en de solidariteit met de,Sowjet-Unie.

Zweden; •

Een poging.van de journalist van het Zweedse communistische
dagblad "Nye Dag": Karl Gustav.JOHANSSON, geboren 13-3-'95 te
Ransberg, om het congres bij te wonen, mislukte. Hij werd na op
4-10-''56 het land te zijn binnengekomen op 5-10-'56 uitgeleid.

Oost- Duit s'land;
• ' ~ •",""£-.~~~ . .v~ , . • •

• Vermeldenswaard.is:nog dat de Oostduitser Erik Willie NEUTSCH,
geboren: 21-6-.! 31 te Schönebeck, wonende te Halle/Saale, van beroep
journalist, pp 3 October in ons land arriveerde, Hij was in het be-
zit van een visum met een geldigheidsduur van 7 dagen. Hoewel be-
trokkene opgaf- een meerdaagsbezoek aan de Rembrandttentoonstelling
tevAmsterdam te willen brengen, is het niet uitgesloten dat hij het
C.P.N.-congres of een gedeelte daarvan heeft bijgewoond,

Nader is nog gebleken dat voor de buitenlandse gasten en
hun tolken een speciale bijeenkomst is gehouden,, alwaar Harry
VERHEY hen, namens de partijleiding, inlichtte over de onderwerpen,
welke op het partijcongres aan de orde zouden komen. Met de gasten
werd daarna over deze onderwerpen van gedachten gewisseld, waarbij
veel aandacht werd besteed aan de kwestie van de bedrijfsgroepen.
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ONTWERP- AGENDA .YQQr.---.Iiet-:i 8e Par.tij.congres .van:- de C.-p.N^, op g, 6
en 7 October 1936^ :

O P E N B A R E Z I T T I N G E N

1e zitting - VRIJDAGOCHTEND 5 October in. Bellevue, Leidsekade 90.
Aanvang 10.— uur.

- Opening door Gerben WAGENAAR,

- Rede van Pkül'de' GROOT'over:
"De politieke toestand, en de veranderingen in de Sowjet-
Unie, i,v.m. het XXe congres der C.P.S.U,'!.

.:: . .;. -.• Pauze...:.van 12.30. -;.:: :13 .̂ --r ...uur*: .

2e zitting - VRIJDAGMIDDAG 5 October in Bellevue. ' Leidsekade 90.
Aanvang- 13.•>•- uur. . : .

- Rede van Henk.HOEKSTRA over de werkwijze van de partij,

- Verkiezing presidium, candidaten-, mandaten- en amende-
..'/'.:.-• ' . mentencommis.siesv.- • ,'.-.::. . .. . . • : -..- . - : . .

Pauze van 14.30 tot ik'.kS uur'.

-'Begin met discussies op redevoeringen P. de GROOT en
H. HOEKSTRA. .: , ,- . - . . . -

- Pauze van 1?.— - tot 19OO uur.

3e zitting - VRIJDAGAVOND 5 October in Frascati, Nes 63.
Aanvang 19.30 uur,

- Voortzetting'discussie'op redevoeringen P. de GROOT en
H. HOEKSTRA.

Einde eerste congresdag om 23.-- uur.

» * *

4-e zitting - ZATERDAGOCHTEND^ 6 October in Bellevue,. Leidsekade 90.
Aanvang 9-— uur.

- Voortzetting en afsluiting discussie op redevoeringen van
P. de GROOT en H. HOEKSTRA.

- Pauze van 12.30 - 13-— uur.

5e zitting - ZATERpAGMIDpAG 6 October in Bellevue, Leidskade 90.
Aanvang 13.̂ 5 uur.

- Beantwoording van de gevoerde discussie.

- stemming over voorstellen en/of amendementen en/of reso-
luties.

- Pauze van 14.15 - 14.30 uur.

- Bespreking redactie beleid "De Waarheid", door Marcus
BAKKER.

- Discussie en beantwoording.

- Pauze van 17.— tot 19.30 uur.

Einde d e r O P E N B A R E Z I T T I N G E N .
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H U I S..H O U D E L I J K E Z I T -T I N G E N. .,.

(Alleen toegankelijk voor gedelegeerden met beslissende" en advise-
rende stem). .

6e zitting -ZATERDAGAVOND _6 October in Felix Meritis, Keizersgracht

Aanvang 19.*30 uur* • . . . . ' . .

- Bespreking zakelijk beleid directie "De Waarheid"

Einde tweede congresdag om 22.30 uur.

• • - • . * * *• • •

7e zitting - ZONDAGOCHTEND ? Qctober jp Felix Meritis,Keizersgracht

Aanvang 9--- uur.. .. ,

- Bespreking werk candidaten Partijbestuur.

' - Pauze van 13.-- tot 1^-V— uur.

8é zitting - ZONDAGMIDDAG 7 October in Felix_ Meritis, Keizersgracht,

Aanvang 14.— uur. .

- Voortzetting bespreking werk candidaten Partijbestuur.

- Verkiezing Partijbestuur.

- Uitslag -stemming. • •- •

- Sluiting. ,

Einde derde congresdag om 1_7..-- uur.
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KOETE SAMENVATTING VAN DE'DISCUSSIEGRONDSLAG .VCOR HET l8e .PARTIJ-
. CONGRES, gepubliceerd in "De .Waarheid" van 25-8-1956'. "

I. Oorzaken van de gewijzigde internationale situatie. , .. ,.
• -. '•••

Sinds het 17e partijcongres (April. 1955) hebben zicti'-grote
wijzigingen en veranderingen voltrokken in de internationale toe-
stand. Hieraan liggen o.m. de volgende-factoren ten grondslag»

- het socialisme is na de 2e Wereldoorlog tot een wereld&telsj&l •
geworden.

- met de neutralistische mogendheden vormt het socia.listis,che kanip
een vredeszóne die -1-J miljard mensen omvat. '.. >•••'•- .- '••'

- de agressors moeten ernstig rekening houden met de.-openbare me-
ning. . ::.•::.-' -f- v;:LO

- binnen de kapitalistische wereld groeien de onderlinge tegen-
stellingen, vooral die tussen Engeland eri Amerika. 'De NAVO ver-
keert in een 'crisis.

- het voortzetten van dé bewapeningswedloop brengt voor vele sta-
ten ernstige economische moeilijkheden met zich. Er ontwikkelt
.zich een krachtige stroming gericht op versterking van de econo-
mische banden met de socialistische wereld.

- het koloniale stelsel valt uiteen. •:

De ingetreden internationale ontspanning mag de waakzaamheid
van de volkeren niet doen verslappen. De meest agressieve krachten
bevinden zich in West-Duitsland, Het verbod van de K,P.D. toont
dit aan. Deze ontwikkeling is een dodelijk gevaar voor de vrij-
heid van Nederland. . .

II. De betekenis van het XXe congres van de C.P.S.U.

In het bijzonder door de stellingen over de co-existentie
heeft dit congres in belangrijke mate bijgedragen tot de inter-
nationale ontspanning. Deze stellingen zijn een bijdrage tot ver-
heldering van de inzichten, die aan het C.P.N.-Beginselprogram
van 1952 ten grondslag liggen. Door de C.P.S.U. is steeds een
juiste leninistische politiek gevoerd. De C.P.N, aanvaardt de re-
solutie van het Centraal Comité van de C.P.S.U. van 30 Juni 1956.
Er bestaat overeenstemming tussen deze resolutie en de stellingname
van het .C.P.N.-partijbestuur, zoals die is neergelegd in zijn re-

• solutie van 10 April 1956.

III. Reactie in de C.P.N, in verband met de de-stalinisatie.

. • Het.is de reactie niet gelukt op ernstige schaal verwarring
in de C.P.N, te- stichten of de solidariteit met de C.P.S.U, te
schokken. .

- Bij een aantal partijgenoten, ook in het partijbestuur', en andere
besturen trad evenwel wankelmoedigheid tegenover de vijandelijke
campagne aan de dag. . .__ ..„ -

- Enkele partijgenoten betwistten de C.P.S.Ü. het recht om beleids-
fouten, in eigen kringen te behandelen. Een dergelijke houding

" ' • . . . _ moet -



G E H E I M

moet worden afgewezen.

:" -— Er -waren partijgenoten -die;-;dë-..-ó;j£-.--B-;baliri 'uit-geoef ende-.critiek op
de C.P.-'N1,--wilden toepassen-.-- Zij beweerden-: -Ook dn-'-de'- C.P; N. is
de democratie geschonden, bestaat er persoonsverheerlijking en heb-
ben onrecht'matigheden- jegens--af-zo-rider"lijk;é'-personen plaats- gevon-
deru.Dit is in strijd met de waarheid.pit ;zijn aanvallen op de
leninistische partijbeginseïeh, waartegen een verzoenende houding
niet'toelaatbaar is. ' .. ;

IV. .Voorstellen omtrent een nieuwe organisatievorm en .werkwijze.

. D.e toepassing van de gedachte van een Nederlandse weg naar het
socialisme, vastgelegd in het Beginselprogram 1952? maakt een
vernieuwing van de structuur e'n de werkwijze van de C.P.N, nood-
zakelijk. Hierbij moeten de leninistische organisatieprincipes
onverminderd van kracht blijven. De partij-organisatie, is er niet
in ge-slaagd de juist gebleken politieke lijn onder de massa's te
brengen. De organisatievormen zijn teveel geinspireerd op die van
de 'C.P.S.'U. en de Franse en Italiaanse partij. Er bestaat een over-
dreven centralisatie. Daarom legt het partijbestuur de volgende
punten ter bespreking voor: . . '•: ' -

i"» ' De afdelingen moéten zelfstandig 'de. partijpolitiek toepas-
sen volgenö dé plaatselijke omstandigheden en voortdurend bijdra-
gen tot de vaststelling van de partijpolitiek.
2. In de grote centra zal vereenvoudiging plaats kunnen vinden
door samenvoeging van afdelingen.
3. De verkiezing..van .afdelingsbesturen moet ónder deelname van
zoveel mogelijk leden geschieden. - - -'•-."•'

: ̂ f. .. De. partij-afdeling behoort over voldoende geldmiddelen1 te
beschikken om een toenemende en verbeterde activiteit- t'e kunnen
bekostigen. . . .-'••. : . .: :
5. Overwogen moet worden om af te zien van 'bedrijfsafdelingen*
6. Het is noodzakelijk een rechtstreekse verbinding'tussen het • •
partijbestuur en de afdelingen tot stand te brengen.
7» Het is wenselijk een partijraad te vormen^die tot taak heeft
het. partijbestuur bij belangrijke-vraagstukken van advies te dienen.
De raad — samen te stellen;uit afdelingsafgevaardigden, aangewezen
door de districtsconferenties - zou _*;• vijftig leden moeten omvat-
ten. : . . . . . . . . •'. ' . - - ; ' . • - . . . • • - . • . , •
8. ,Het partijbestuur, zal belast: zijn met. de directe leiding
én dient kleiner, van. omvang te' zijn dan. thans.
9. De uitvoering van de besluiten van het partijbestuur ligt in
haftden van een dagelijks bestuur; één. der leden-is algemeen secre-
taris. Het partijsecretariaat wordt.hierdoor overbodig. De verschil-
lende partijbureaux zullen worden opgeheven.
10. De districtsbesturen zullen van organen' die de instructies • - :

doorgeven aan de afdelingen, moeten worden tot coördinatie-organen
van de activiteiten der afdelingen en kleiner van omvang kunnen zijn.
11. . Het. congres zal het- nieuwe partijbestuur moeten-opdragen een
statutenwijziging in de geest van deze werkwijze voor "toebereiden,
die aan het volgende congres voor te leggen en voorlopige.regelin-
gen te treffen. ' ' ":

V. De^eenh^id^vai^de vakbeweging en de arbeidersklasse.

Het congres zal ondubbelzinnig moeten uitspreken dat het lid-
maatschap van andere organisaties niet gericht moet,.zijn op partij-

- politieke -
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politieke doeleinden, op het voeren van oppositie, "cellenbouw", enz.
Communisten die lid zijn van een vakorganisatie hebben niet de be-
hartiging van partijpolitieke doeleinden op het oog, doch uitsluitend
de belangen van de arbeiders en hun vakorganisatie zelf. De C.P.N.
ziet het thans als een van haar voornaamste taken een versterkte pro-
paganda te voeren voor het herstel van de eenheid van de vakbeweging,
in.het bijzonder voor het ongedaan maken van de splitsing van E.V.C,
en N.V.V. Het congres moet zich opnieuw en met klem uitspreken voor'
een fusie van E.V.C, en N.V.V. Het congres zal zich dienen te beraden
over de stand van zaken betreffende de samenwerking tussen communis-
ten en socialisten met het doel deze dichter bij haar verwezenlijking
te brengen.

VI. Contacten met andere communistische partijen; solidariteit met de CPSU.

Het is nodig de banden van internationale solidariteit nauwer
aan te halen. Daarbij zijn een Komintern of Kominform niet doelmatig.
De contacten met andere communistische partijen dienen verbeterd te
worden.zonder inmenging in eikaars interne zaken. De houding van de
C.P.N, tegenover de C.P.S.II. is er een van vriendschap en solidariteit,
Deze berust op het marxisme-leninisme en de gemeenschappelijke taken
in de strijd voor de vrede en tegen de wereldconcerns.



Bi-jlage-:--3 JLËJ5_-JïLI_._M

KORTE SAMENVAm:N^JM^E_qWTWERP-HËSOLtJTrË. VAN HET: l8e- CONGRES

. . . - : . ' . . . . . V A N D E C,P.H. :Ti::' - ' : • " " -

'• '"• '• ' " " ; " ' • ' . ' " • . ' . . .

Invloed van het. .internationale gebeuren :op: de binnenlandse toestand.

• - . . , . • . Als. • gevolg van: de. toegenomen, morele en materiële' krachten van
het:-socialisme : is e.en ontspanning in de; internationale verhoudingen
.ingetreden.. De agr.essieve kapitalisten, .verzetten. zi-eh daartegen o. a.

.. door oorlogsdreiging tegen -Egypte,; de .herbewapening van West-Duits-
land ep het- ver-bod van de' K.P.D. -• : •:•• . _:. - - • . ••

Hoewel do stroming voor .nationale zelfstandigheid in ons land
sterker wordt., oefent Amerika!;..sterke-idruk op ons- uit-, zoals- -bij de
kabinetscrisis is gebleken, Romme is Amerika's voornaamste werktuig,
maar de P. v «d.A. werkt er ook aan mee. . .• • • • -

Het congres is van mening dat Nederland hierdoor verhinderd
wordt zijn. roeping, het zich in dienst stellen van de vrede en de
•Europese-veiligheid, te vervullen, en besluit tot Eo:n.r:un nî;':n ' voort-
zetting -van de...partijpolitiek, welke gericht is op ontspanning, vrede,

......herstel van: d'e nationale zelfstandigheid en het terugdringen van de
Amerikaanse..militaire' en:economische overheersing.

De nationale zelfstandigheid i' • . :•• " ' -

Het Westelijk -machtsoverwicht waarop de Amerikaanse politiek
- .van kracht :was. gegrond., bestaat-niet meer. De'nieuwe politiek-van de

,:- . - . Sowjet-rUnie is .niet alleen-soepeler geworden,- maar ook gericht'op
economische samenwerking. Dit opent voor Nederland reële mogelijkhe-
den.;tot herstel van ;de nationale-zelfstandigheid.-- ' '

i - Ter verwezenlijking.-van dat.herstel, stelt de G.P.N; zich- in
.de komende tijd o,a. ten doel:- . - ' ' - - ' - - ':•.'.:"•••'•

1. Té streven naar de opheffing van,het eenzijdige .karakter van de
N.A.V.O.,hetzij'door het'openstellen daarvan vóór de Europese
socialistische staten, hetzij door samensmelting met de .organisa-
tie van het Verdrag van Warschau.,-: '•' '••- - " : - - : - • • - ' " - ; - - - '• -

2. Opheffing,van de Amerikaanse bevoordeling op.militair en econo-
misch terrein'.'/'"''"' ; ' ,_ . . ^ "•'. \ . . . .

:3« --Te. streven naar uitbreiding van.:de handel met Oost-Èuropa, China
.en de minder ontwikkelde landen. . . -,. "

.̂ Te streven naar uitbreiding van de culturele,:, persoonlijke en
parlementaire contacten met de socialistische landen.

De eenheid van de arbeidersklasse - het nationale eenheidsfront.

Dit alles is'slechts mogelijk door demöcratisg"ïie'.machtsvorming.
Het "]8e congres stelt de C.P.N, tot taak daarnaar met de 'grootst

-;-;. mo-gelijk:s -Sioep/elheid -t.e. streven. :.Id.eolog±sche' geschillen mogen -geen
.. b.eletse.l. zijn -:v.oor. het- gezamenlijk'met anderen optredé'n.iin'--hért be-
lang, van de. -nationale .zelf standighaid en'ide vrede..•• *.• l. •>.'•• ••
Dit betekent- evenwel niet het eind'e.van de. klasser. -"•- :'-;•'•-'•'•

De voornaamste democratische kracht, wordt gevormu door de ar-
beiderskla'sse. De eenheid van deze klasse is daarom van beslissende
betekenis. Deze eenheid groeit in de strijd voor de directe levens-
belangen v.an de arbeiders. Blijvende resultaten van die strijd-zijn
afhankelijk van de mate, waarin ons land zich vrijmaakt van de Ame-
rikaanse overheersing.. De arbeiders hebben daarbij reeds steun uit alle
kringen der bevolking, .die ondanks hun conservatieve, opvattingen door
de' omstandigheden de,, .weg haar "".dé: .-nationale zelfstandigheid worden
opgedrongen.'

• '' * - De -
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De partij zal onvermoeid haar streven naar eenheid in de
vakbeweging-dóór -fusie '-van de Ë.V.C, met het N.V.V. voortzetten.
Het congres spreekt de wens uit itot -het aanknopen van kameraad-
schappelijke betrekkingen tussen de fracties van de P.v.d.A. en de
C.P.N, in de vertegenwoordigende lichamen. De poging om de P.vd.A.
te winnen voor een politiek van nationale zelfstandigheid dient ; ..;..
té worden voortgezet.

. De strijdvragen die de arbeidersbeweging nog verdeeld houden -
in het bijzonder betreffende de historische ontwikkeling in de

. . Sowjet-Unie - dienen thans tot het verleden te-behoren. De C.P.N,
mag haar ideologische strijd tegen het reformisme en voor een pro-
letarische politiek echter niet stopzetten of verdoezelen.

Hiertoe behoort ook het brengen van kritiek op de capitu-
latie-politiek voor Romme in de rijen van de P.v.drA.

Strijd voor de democratie. •

Krachtens haar beginselprogram plaatst de C.P.N, zich op
basis van de Grondwet. Zij verdedigt niet alleen de democratische
grondrechten tegen de mandementspolitiek, maar wil deze rechten
uitbreiden tot het economische en sociale gebied. Zij iverklaart zich
voor de traditionele Nederlandse vrijheid van geweten en gods-
dienst en wil met de kerken in vrede leven. Zij betreurt de schen-
ding van de menselijke rechten en de socialistische wettelijkheid,
die zich in de Sowjet-Unie heeft voorgedaan.

De partij erkent de juistheid van de theorie van Marx en
Lenin, volgens welke in de overgangsperiode van de kapitalistische
naar- de. klassenloze maatschappij, de dictatuur van het proletariaat,
pp.o.dzakelijk is. Die dictatuur betekent in de Sowjet-Unie niet de
alleenheerschappij van de arbeiders, maar hun bondgenootschap met
de boer.éh. en de intellectuelen. De opbouw 'van de socialistische
samenleving in ons land zal een eigen Nederla-nd-s karakter dragen.
De staatsmacht moet daarbij berusten .op een coalitie van verschil-
lende partijen, niet op een één-partijstelsel.

Minimum eisen voor de regeringspolitiek. . . ,

In overeenstemming met het bovenstaande besluit het 18e con-
gres van de C.P.N, de actie voort te zetten en te versterken voor
een regeringspolitiek, die aan de volgende minimum-eisen voldoet:

1. Vermindering van de militaire uitgaven tot 1 miljard gulden voor
. het komende jaar. . ' •

2. Optreden van de regering ten gunste van een verbod van atoom-
wapens en proefnemingen daarmee.

3. Vblledige: compensatie voor de-premie van de ouderdomsverzeke-
ring en andere, mogelijk stijgende kost.en'van het levensonder-
houd; herstel van de geleide loonpolitiek.

-s *f. .Ingrijpende versnelling van de arbeiders- en middsnstandswoning-
bouw met alle dienstige middelen o.m. door overheidswoningbouw-
bedrijven. Hiei-bij kan - binnen redelijke grenzen - het parti-
culier initiatief blijvend worden toegelaten.

5. Vergroting van het aandeel van de landbouw in het nationale
inkomen.

6. Verhoging van de uitgaven voor het onderwijs; uitbreiding van de
. -... scholenbouw* , . .

7. Hervatting van de onderhandelingen ..met Indonesië' over de econo-
• mische betrekkingen en Nieuw-Guinêa, uitgaande van het opgeven

van de Nederlandse souvëreiniteit"over dit gebied.
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KORTE SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIEBIJDRAGE VAN THEUN(IS) UILKE DE
•"'-•• ;' "VRIES <26-̂ --'Q7) , literator,; lid:. partijbestuur- G.P.H. ., ••. voorzitter

: van dé' Vereniging Nederland-U. &. S . R'. . . s , .-••-.. •.-•> ;:-;r,---:. .-.._;.

De positie .. van de kunstenaars', én. intellectuelen iii de: cównunistische partij.
"••̂  '••••''•*> •—'•••— ™^»«H--»««- ~— «M W_ — « ̂ v _ _.._ U*** H ,_̂ tt̂ k̂ '«.._.«-._ «L... — ; — MM. «U. M — . — J*.̂ ;— WWV^,UM**«— H-»— — _«-_~<~~ —

•: '-:Eeïi gr'öëp partijleden1, kunstenaar s en intellectuelen heeft -mede
naar aanleiding van het- XXe. Congres van de C..P.S.U. .;- zich. beraden over
hun positie. Hun conclusie was, dat de gezonde toepassing van het marxis-
me-leninisme is hersteld, ook> in;..de. kunst. De nuchteren onder. rhe-n hebben
zich overigens nooit bijzonder druk gemaakt om de straffe teugels welke

... ,4e.. kunstenaars en het intellect -: vooral in de laatste periode van Sta-
, .iin's le:ven - in de' S, U. zijn aangelegd. ' '.'''

•„-.,..:• . De opyattingen van Andrej Z.jda-now over de kunst en de; wetenschap
zijn gelukkig in ons land nooit populair geworden, hoewel sommigen heb-
ben gemeend, dat- e-.«̂ t. klakkeloos, zou kunnen worden overgenomen. Het

„ , XXe, congres hereft. duidelijk' .gemaakt , dat de waarheid één ziel, maar vele
. . ; aangezichten" h " ' '"''" ' ' ' " "

Vrijheid voor artistieke uitingen in het marxisme-ïeninisme. opgesloten.

- , •:.:!.• De ;kuiistenaars hebben vri.jheid van initiatief, van vormgeving,, van
- ex:périméht,:"^an: keuze of onderzoek :eii ttöör elke: poging om kunst of: we-
tenschap te "scheppen nodig.:. Deze vrijheid ligt. :dai het .marxisme opgeslo-
ten. Niemand kan -oen ander voorschrijven hoe. hij- b..y, -een ;sc.hilderstuk
moet maken. In de laatste periode van Stalin's leven heeft men dat even-
wel in de Sow j et-Unie geprobeerd. Het XXe congres heeft daaraan een einde
gemaakt. Het marxisme houdt voor de kunstenaar en de intellectueel in,
dat hij zijn werk bewust, op grond van veroverd inzicht en in solida-
riteit met het werkende volk, zal verrichten, samen met hen die de ge-
schiedenis willen maken en die de duur van het (menselijk) leed en de
tragiek willen verkorten,

?«ïn-5?£_Ü̂ 2-,s£r̂ J!* voor Nederlandse zelfstandigheid en vrede.

De ontwerp-resolutie legt ons een grondplan voor om de misère van
de Amerikaanse overheersing te verkorten en uit te bannen. Zij formu-
leert de gevoelens van gramschap, onbehagen, schaamte en gekrenkte na-
tionale trots, de gevoelens van hen - o. w, ook de kunstenaars *• die de
uitverkoop van Nederlandse belangen waarnemen.

Is het voor de kunstenaar en intellectueel niet eervol deel te ne-
men aan da strijd voor de Nederlandse zelfstandigheid? Is er geen inspi-
ratie te halen uit de nationale historie, de Geuzentijd, de verzets-
strijd 19̂ 0 - 19̂ 5 en de Februaristaking? Dit wordt gesuggereerd op ge-
vaar af dat de pers morgen verkondigt, dat het congres van de kunste-
naars aca staalharde oriëntatie op het nationale thema heeft geëist.
De communistische partij vraagt aan de kunstenaars en intellectuelen door
hun werken deel te nemen aan de strijd voor de Nederlandse zelfstandig-
heid, omdat zij dat niet kan eisen. Maar wanneer de kunstenaars en in-
tellectuelen bewegings- en scheppingsvrijheid eisen, mag de partij van
hen vragen, dat zij die vrijheid als socialisten gebruiken» Er zijn
kwade opmerkingen gemaakt over verstarring van het culturele leven in
de S. U. , maar men is er daar geslaagd orde op zaken te stellen en de
tekortkomingen te overwinnen.

Nederlandse problematiek.

- Beter -
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Beter is. he.t,. over eigen nationale, problemen te spreken. Over onze
gebrekkige kunstacademies, de universiteit eii: die op krèperen staan en
over het feit, dat de arbeidersklasse nog altijd maar een paar procent
van de .studenten leveren mag. Over de vernederende kunstenaarsst.eun, de
compensatie-ellende en de literaire tijdschriften, die alleen .kunnen
voortkwijnen door •£ e ge g oven subsidiefooi. Laat ons tegenover de
burgerlijke kunst de socialistische stellen,, .die meesterschap met
strijdbaarheid en. menselijkheid wil verbinden. . . - • • • •

Marxistisch inzicht moet kunstenaars inspireren.

Grote en eervolle taken wachten. Niet in de vorm van gereglemen-
teerde opdrachten maar als .het gevolg van de' opdracht voortkomende uit
het Marxistische inzicht van de kunstenaar, dat zijn gedachtengang ver-
ruimt en Verheldert.

' De geweldige betekenis van het marxisme-l'eninisme als ideologie
is, dat het geen' vaagheid, verwarring of neerslachtigheid in de'hoofden
kweekt maar begrip voor de structuur en de beweging voor de werkelijk-
heid, waarin wij leven. Daarom zijn. de communistische kunstenaars .en
intellectuelen be-voorrechte mensen. - .....:

Met de door het marxisme gewonnen gedachtenklaarheid richt het
• :\k van de communistische kunstenaar en intellectueel zich op vernieu-

. wifrg van Nederland en de Nederlandse mens j Op zijn .vrijmaking in demo-
cratische zin. Zij staan achter de besluiten en opvattingen van ,dit-
congres, opdat ons vaderland, Nederland, er beter van worde.
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B E S L U I T .

Het Achttiende Congres van de C.P.N., instemmende met

de stellingname van het partijbestuur inzake het 20e congres

van de C.P.S.U., spreekt zijn volledige solidariteit uit met

de resolutie van het Centraal Comité van de C.P.S.U., van 30

Juni 1956 en beschouwt dit document als een juiste en bevre-

digende analyse van de oorzaken en gevolgen van de persoons-

verheerlijking.

Het congres aanvaardt de gedachten en voorstellen be-

treffende de vernieuwing van de organisatorische vormen en de

structuur van onze partij, neergelegd in de discussiegrond-

slag ter voorbereiding van het congres en in de twee congres-

inleidingen, als een juiste grondslag voor het komende werk

van de partij.

Het partijbestuur dient in nauw overleg met de gehele

partij deze voorstellen verder te bestuderen, uit te werken en

voorlopig maatregelen in deze zin te treffen. Het congres draagt

het partijbestuur op, nieuwe partijstatuten te ontwerpen, reke-

ning houdende met de gemaakte opmerkingen en voorstellen alsraede

met de practijk in de komende periode.

De nieuwe statuten zullen aan het volgend congres ter

bekrachtiging worden voorgelegd.

* * *
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SAMENSTELLING VAN DB COMMISSIES

van het 18e C.P.N.-partijcongres, t.e weten:

het presidium (P)̂  : , . ,'

de candidatenbesprekingscommissie' "(C")"

de mandatencommisBie: (M) : . .

de amendementencommissie (A)

de stemtelcommissie (S).

Naam: Geb. datum: Woonplaats: Commissie waarin be-
trokkene zitting hr.d,

Annie AVERINK
Marcus BAKKER
Piet BAKKER
Friedl BARUCH
Bertus v. d. BERG
Cor BERGHUIS
Jan de BOER
Jaap BRANDENBURG
Frans BRANDSE
(Diaz BAUSTE)
Arie GIERE
HenkGORTZAK
Paul de GROOT
Wessel HARTOG
Gerard v. HEFFEN
Anton de HEUS
Henk HOEKSTRA
Gerrit HOORN
Tjalle JAGER
Ans JOHN-HOGENES
Mr. Toon de JONGE
Otto KASPERS
JacquöB KLEIN
Harry KLEÏÏVER
Willem KREMER
Ger KUIJPER
Rie LIPS-ODINOT
Nico LUIRINK
Gerard MAAS
Jan MALIEPAARD
Piet van NIE
Nico NOOTEBOOM
S, PRIKKEN, mog.
identiek aan:
Simon FRIKKEN
Frits REUTER
Klaas SCHAPER
B.SCHREUDERS
Otto SCHUMACHER
Derk SMOOK
H. TEEUWEN
Ab.van TURNHOUT
Harry VERHEY
Adri VERREYT
Heiltje de VOS- KRUL
Gerrit de VRIES

38.5.13
20.6.23
13*10.25
17.2.05
1̂ ,8.25
5.6.27
9.12.18
22.8.99

17.4.17
10.8.13
25.4.08
19.7.99
25,5.11
29.7.19
24.8,13
17.6.24
10.7.15
7.12.14
24.1.14
11.2,28
16,3.08
17.2.26
11.6.12
7.11.18
4.6.04
4,5,08
30.9.22
17.8.13
4.4.24
22.3.19
16,3.10

1,5.16
19.2.12
1,6.11
'Ka'. 19
10. 11. 08
6.12.12
2.10.04
25.6.18
26.2.17
8.1,10
31.12.19
18.3.03

Amsterdam
Zaandam
Ammerstol
Amsterdam
Arnhem
Beverwijk
Heerenveen
Amsterdam

Rotterdam
Zaandam
Amsterdam
Amsterdam
Wormer
Amsterdam
Hilversum
Amsterdam
Velsen
Deventer
Rijswijk
Den Haag
Gasselte
Amsterdam
Amsterdam
Emmen
Amsterdam
Hilversum
Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Delft

Finsterwolde
Amsterdam
Sneek
Utrecht
Heerlen
Nieuwe Schans
Haarlem
Enschede
Amsterdam
Tilburg
Rotterdam
Andijk

P
P
P

P*
P

P*
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

C

C

c
c

M
M
M

M
C
C

c
c
c

c

c

c
c
c

M

C

c

c*

A
A

S

S

S

s*
s

A

A

A
A

A

S

- Theun -
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26.4.07
27.9.12
n.g.o.
14.3.27
1.8.25

Amsterdam
Amsterdam.

•' , ' i
Haarlem, ï
Groningen ;,.•

P
P

P
P. •

S

Theun de VRIES
Gerben WAGENAAR
Louis of W.WILDEMAN
Joop WOLFF
Joop v. ZANTEN

* Betrokkene had zeer waarschijnlijk zitting,in de aangegeven com-
missie, dit kon echter niet met zekerheid wórden vastgesteld.


