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TA» HST «• VA* w «POT OP P» CP>

Bet XI* «ecg*** T*a d* ÖF*üf gehouden Taa 1*> - IJ ?*brmari
»*rd aaaea* d* CPU bijgewooad door d* alge»*ea »Mr*tari* Paal d* OHOOt
•n orgaai*atie«*eeretari* leak KOKKATRAé

BIJ terugkoavt «it Mtakfttt «p 3 Kaart 195* ¥U*k * *»al» acht «r a f
koa word*a Taatg**t*ld - Paft! d» OBOOT aeg geawrlei wetenaohap te a**-
ben Tan d« door Chroeetajow ep de leatate dag Taa het CPW*o»ft«r«« 1«
»«*let*a kring c*aeud*a >*d« *v«r d* p«r*e*a va» «tal ia, terwijl *«k d*
Tdrfaaad* «tr.kkiiig raa d* r*4*T*»riag*m va» Mik* Jan *a Pankratowa ai*t
tot a*m waa doorg*dr«af«. W«l «a* hw duid* lijk g*«pard*at dat *r U»Ti-
g* *p*aalac»B oadcr d* Bua«i»on« l «ld «r a h**ra«*.

Op 1? Maart 9̂36 - di dag waarop ia d* W**t*r** p*r* w*r fc*t
••rat f«wag »«rd g»«aakt Taa d* t*R*ia* r*d* van dxre««t«j*w .-ptiblii
9«*rd* B* OSOOT in h«t of fl«i«l« CW^orfaaa «9* laaira«id*> **a artikal,
waaria i t all a ia iij» ».t«k»aia bi^aa rell.dig g*aaadaaafd «*rd. Ia "B*
Waark*idM vaa di* da* ****** *T«rif«* d* al* laat at» ai*«w* g*paeli*-
o««r*« oathullingta *v*r d* Qkf*«*t«J*»-r«d* ia d* W**t«r*« p*r* al*
laat *rr«rhal «a gabraadaarkt ̂  ' ''

^
Hi«rt0* g*ae*daaalct d*or dt ia «ig« rij»a *at*t*a* eag«r«*tk*id, .

kwaa d« CWT - al* laat«t« ia d* rij vaa da W«*t-Iarop*M o*airaai*ti««a«
partijaa - 0» 10 April ia ••& r»a«lHti« Vaa a*t partij»**tw«r tot *ia
•t«llingaaB« t.a.v. a*t XX* «*agr«* *a d« «talia-affair». Ia d*»* !»•••-
lati* wordt Stalia aog *ö gua*tig a*g*lijk r*org**t«ld, T*rd«r kwaj*
daarin al a origia«l («luid Taa d* ir*d*rlaad*« partij aaar Tor*a dé op-
Tattiag, dat a«a ia d*a T«rT*lg* g**a *t*lliag w»u a*aaa lasakc int «r a*
g*b*urt*aia**a ia aad«r* land*a (i»«. a*t SowJ«t»»lok), iadi*a d»»« aaa
d* b«oord«ling Tan h*t partijb«atuur ooadva eat*aapp*a. Ii*rbij b«tr«ar*>
d* d« partijleiding ha t, on j ui* t g«bl*k*a aaadaliagaa ia d» S«wj»t-TIni»
•a d* Telk*d*B«erati**ha laad*a ia k*t T»rl«d«a t« k*kb*a T*rd*digd)r; t ;

In a*t*«lfd* kad*r «prak a«t parti1b««tnur *i«h uit t*g*a h«t
*oad«r a**r OT«rB«MB Taa 8**4«t»ta*«ri**a «p k*t gabi*d Tan ktta*t «n
w*t«aa«hap» _ J'J/. , ';,

D* publicatie Taa d* Caro**t*-*W-»*d* Taa J\jai 1936-
M»«C*MM*» •»«•«* *»«»»**^ •«» *••«» w>v ••««« ̂ .̂4» »*»jBr«^p^«»«i«» .̂*--*«* t̂a^rt*»*»-**»fc»

. . . . . . , , . . . . - . - . . , • • „ •- .-• : „ • . - . . . - . - - . . . . . •.•.'K.'.rrSKSi^ïi

^ in b.rin Juai-• 195* **** **f iUte ï>*parta*at:Ti*,darf« |̂|gi
Staten opeabaar gemaakt* t*ka* T*« «• Oaro*.t*4«»-r*4*: br'aikf «*||«̂
«tohuddiag ia top- ia::aiddÉakad*r *a *ad.r d*.- t̂*Ue«t̂ .l«;;:l*d*fe||î
Taa d* GPU* *a aanTaai*ÜJk\«*ll74*»*/ f*VU«atï*-;;:t*;;;b:«bb*a:/-g%b^tód^^^
al-'*ea bela*aelijk* TéfTal*ia|é gaf ««::̂ .̂i51*l«M :̂|i**§|̂ -l||||i«
dat d«**:̂ .*k*t ;iBder4*^;C*«*:;̂ >>*
Jow-redë'.:**tt 'kuaaeavaij»»-^:.K^-J\. ^----'T-:'. ;'",::"•',';,, .•';.;;;. ' : ' ; , • :">."? : : ; ;Ï- . : . :- ^^W^JT"™ '^" ~

D. t.l.ur.t.ll.nd. uitslag Taa de 'ij JUai 195<S *******
gen roor d. Treed. Kaaer Taa 4* .t.t.n;0*a.r.alf
Mrjrea. Ondaaka het feit dat d* partijleiding .r ia b.gin Mei
.taagï w..Tor eea *TW..ake«*t aet d*

*»ergparti|t>

.
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liep haar oteneaper«enta«o terag van 6.16% <1952> aaar <f.?5*. Vorder
liggende bedoeling vaa do mot do Soeiallatieehe Daio gooloten overeen-
koaot oaa•- in het kader vaa de opdraoht vaa hot JCXo eoagreo vaa do
CPSO inaake oaoeawerking mot do oooialiotea - hot orooron vaa oen mo-
gelijkheid o« via dit partijtje ia goaprek te koaoa aet de eocialia-
tioohe Partij vaa do Arbeid. Kea ea ander ia inaiddolo op aiete uitge-
lopen.

Tor beopreking van do verkieiingeuitalag en van do Ghroeetajoo-
rede, vond van 23 t/a 23 J«ai 1956 ooa - langdurige oa verwarde - »itr
ting van bot partijboatoor plaato. Paul do OROOf gaf hierin uiting aan
*ija onbehagen door or op te «ijaea «at do rede van Chroeetajow volgeaa
do gepublioeerde tekat niet «p het peil atond van ooa verantwoordelijk
boatuardor vaa de CPS8. Toaolfdwr tijd aaa hij afotaad van do reactiea
van Toffliatti oa faoroa, «dorveraoek oa publieetie vaa do j«lote t«kat
vaa de redo door boa aio oon ongeoorloofde innenging ia do interne aan-
gelegenheden vaa do CPSÖ word aaagomerkt. tij beval PCT oa PCX aan,
aiok do poaitie vaa do CWHT in te donken in de tijd vaa Stalin'e
fouten oa verweet hea niet voldoende aelforitiek te hebben gewit toa
aaaaioa vaa ban eigen tekortkomingen wat betreft hot atoaa verlenen aaa
do SowJet-Onie. Do OROOT hield voet aan do atolliagaaao vaa hot yartij-
beatnar over do Stalin-k»«m*ie, vaatgelegd ia do roaolatie vaa 10 »—<'

Modo •"" ofmlffl'H*!' vaa do opheffiag vaa hot Xeaiafora oteldo v
Do a»OQTf dat ooa orgmnieatorioflbo band aet andere eoae»mioti«oho par-
ti joa alleen aaar hinderlijk kaa aiJa. Hij »eoado dat do Xodorlaadao .
weg aaar hot aoèialiaao geheel sou verechillan vaa die vaa laadoa aio
Frankrijk oa Italië. Ion oadoroohikking vaa do Vederlandoo partij aan ,
do parti jon vaa die laadoa ia - ae hooft Do OSCfOf aioh aooraaloa ia ,
vertrouwd* kring oitgelatea - onduldbaar.

De oaaokerhold ia eigen rijen trachtte po OBOOT op te vangoa
door oen horaien vaa 4o interne organiaatie oa do werRwijae van do
CPÏ aaa de orde te etoll*n. Blerbij «ma hij kennelijk vaa plan ook do
pooiti« vaa do aevoaargaaiaatio», «o«la do coaauniotiooho vakoontrale
on do jeugd- ea vroawenbewoging Opaieuw in egoaaehouw te aeaen, waarbij
hij poroooalijk neigde aaar opaoffiag vaa do*o groeperingen.

Voor hot eeret oiad* jarea trad or ia de*o partijbeatuuraaitting
bij oakole vooraanetaaado partijbeotnureleden ooa «okere wankelaoedig- -:'
hoid aaa do dagf ai j gaven or blijk vw» dat bon vortrowioB ia de CPW . ̂
ernstig wae goaohokt* . 3."'-*>/

üj hot kioftoa vaa do da t u» voor de M parti jboatwuraaitting vaa:- :
do CPU - ovoaalo bij hot publiceren vaa bot artikel vaa Paal do 08OOT,
op 17 Haart - niet bijsondor golablrlg. Inwore aakelo dagen later, *;»-
op 30 Jani, gaf hot Centraal Comité vaa do CPSÜ * aio oor*«e officiële *•
ronetio vaa do *o«jet~»artij - haar reaolati* ovor do poraooaoverhöoy-v^
lijking oa de gevolgen daarvan ttit. . , ":~^:l

Siecaaaiegrondal** «oor bot ijfportijoongre» CP8. ; , , ̂
• BI mi ia-.ir "or.'rr nrwiar-n — — •^aw., ... —••-^, ,••.••• *** ̂  mi» ^•fc^a^t^ aeaeo»ia>mi i» e*'•»<»«• e» . . . . •. ... • " » - ' " «^
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In ét, eeratvolgen4e pjurtijbeotawraaitting op 2O en 21 Augitotaa 4%£
1956 vord or ia do aldaar opgeatolde dioouaoiegroadolag voor hot 180;;, |j|̂
ooagro* op geweaoa, dat er ta.*oo* bodoelde reeolatie vaa hot CC-ca)rsa>-̂ |.
oa dio van bot PaVCPW van 10 April 1956 ovoroenatoomiag boataat.. ^
dioouaaiegroadalmg wordt ovarigono do probl.aatiek vaa de co«maietiaeh«
tb^ °rio oa de takUok ia bot huidige atadiua gettedoa oa vlucht do —^r"~
tijleiding ia vraagstukken van do organiaatie. Doof wijzigingen i
partij-organioatie, aoalo ».v. do inatelliag vaa ooa partijraad, hoi;̂ l-
opboffen vaa hot partiJaeexeUriaat, do juurtijburoawi oa do >»drijf|

•*"*. - ' ", •*-** ">n'̂ -~1" '̂' ' ^ X i ™ * ' * *•* S* «*" TV»'- lal f^ t ' V* T - ** "&~ ̂ x "'t"% î ZH*'
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•f delingen, «II men pogen d* partij aa« meer Medarlaada gemteht te geven
en hoopt men da aamenwerking aat da Partij van da Arbeid - in het kader
van da toenadering tot da socialisten - te Terga«akkeXijken. Hierbij
ging «en uit Vaa de gedachte, dat da politieke lijn van da partij joiat
w«s geweeat*

In begin September 1936 was Paul d* GROOT aanwesig op het feeet
TOB de Humanite ta Parij*. Hij heeft aldaar «et vooraanataanda Fransa-
partijgenoten van gedachten gewiaaeld en hierbij «ijn ook d« voorga-
atelde veranderingen in da partij-organiaatie t «r sprake gekomen. Oasien
da nogal «onsarv&tieva opvattingen van da Franse partij inzake orgaai-
aatoriache vraagstukken, ia het niét uitgesloten dat van Franse ai j de
bacwaar ia geopperd tegen bat Vaderlandse plan tot opheffing van de ba- .
dri j f aaf dalingen en de in*telliag van aan partijraad. lan dergelijk
liahaam - beataande naaat het partijbestuur * BOB strijdig kunnen cija
•at da communistische opvattingen oBtreat da neodaaak van het besitten
van ffn oentrale leiding.

Een «aker o bemoeienis van A* POF mat de Baken Tan da QPK nou »ok V
kunnen blijken uit het fait. mat fiat lid van kat politiek bureau van da
POF, Lioa Feix, die ala gedelega«rde op aat CPÏf-oongres in begin Ootober
veraoheea, eniga dagea daarvoor t**, op 28 as 29 September aan kort b e-
•oek aan Aastardax bracht, bij walk* gelegenheid hij aan onderhoud met
de CPH-leiding had. l .

Bevoogding van da kant van 4* Fraaae GP wordt door Paul da
onduldbaar gesoesd.

Op 2 Oetobar 1956 verscheen ia "Da «aarhoid" aan ontwerp-reaoïatié ,
voor het eongrec, dia - in tegenstelling mat da voornamelijk organlsa-
torische inslag vaa d* diseusaiegrondalag - aan politieke strekking had.
Zn de resolutie wordt voortgeborduurd op het ontwerp-beffi&aelprogra»r V,*.
van 1952, waarin da Nederlandse weg naar het aooialiame ia aangegeven \Vi
en op de resolutie over da "Hieuwe Aanpak" vax het werk van da partij,:J~Ë;
na terugkeer van Paul de OROQT uit China en Moskou in Hoveaber 1955 ver̂ t:
schenen. , • ' jv̂ ,--?-

Haar da partij toegerekend is dit document aan poging om het pro-!;';';
bleem van d« politieke lijn waar ia het Middelpunt vaa da politieke „•'- •,-:*?
belangatelling te plaatsen) t.a.v. anderadenkeadea geeft het document: .j^
een bijzonder soepel* weg voor toenadering aan, «onder dat evenwel da'"%--''
ideologische principes worden verloochend.

•at̂ j §*„£•£* ij «JJjyp•••

Qp het - van 5 t/B 7 Ostober gehouden - l8a partijcongres
in da disoussiegrondslag vervatte voorstellen ontrent da partij-
aatie naar de achtergrond verschoven. 2n feite is het
blaam door oiddel vaa aan congreabealuit aaar da ijskast verwezen'. Infl'
varband hiermede ia het weinig waarschijnlijk dat er op korte termijn!,
ingrijpende wijzigingen ia da partlj-orgaaiaatie (aoala bijv, de 'ophaal
fing van de bedrij faafdelingen, de laetelling van een partijraad)
plaata vinden.

Ondanke de oppositie ia d* partij - voornamelijk vaa een kle
groep intellectuelen - tegen de wijste waarop da partijleiding ai oh
de Stalin-saak afmaakte, haait het partijbestuur eijn visie doorgezf
dat onder deze kwestie thans, afn streep moet worden "'™
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lijk, dat het letten van eea streep.oader d* fltalia-affaire - vooral ge-
ilen de huidige ontwikkelingen in Polen ea Hongarije - bepaald aiet tot
de competeatie van de CPM-leiding kaa worden gerekend, ea ia de gelede-
ren der partij blijft de twijfel heersen.

Op.de gedachten omtrent de opheffing Taa de aeveaorgaaiMtiea _
(in de eerste iaatantie vaa de IVC) sohijat de partijleiding reed* voor
het eoagrea te «ija teruggekomen. Iet alleen al veeren van gesprekken
hierover - die n.b. ia Augustus nog door de partijleiding werdea ge-
stimuleerd - werd door Paul de OROOT op het eoagrea ale schadelijk
aangenackt.

Het pxifclee* van de politiek, lija van de partij ti door het con-
gres conform de entwerp-reaelttlie «eer op de voorgrond geplaatst. Aan
het partijbestuur werd opdracht gegeven het beginselprogram van 1952 «
dat nog et e «da in een oatwarp-stadium verkeert - thans definitief uit
te werken.

Slotconclusie,.... i .

Iet JJte congrea van de CPSÖ heeft in de OPM aiet eea |̂ odanige
ontreddering teweeg gebraeht» dat gewag kan worden gemaakt |aa eea aaê-
aaal uittreden van leden of van aadere ontbinding»ver»ohija|»len.
De partijleiding blijft «Uh volledig aolidair verklarea «ei de Sovjet-
unie en de CPSÜ. Zij houdt onverminderd vaat aaa de ideologiaehe begin-
selen vaa het eommuniame t.w. het mariciame-leninia«e M mij duldt geen
afwijking van de leninietieelie organieatie-beginaelea zoale deae o.m.
tot uiting komen ia het demoerattiaeb-eentraliame.. -A.

De partijleiding in het al<emeea en de algemeen eearetaria, Paul
de OfiOOT, in het bij«ónder hebben de tot au toe plaata gevoaden de-Sta-
liniaatie weiaig gewaardeerd ea hebben de»e «leehta m»t moeite kunnen
verwerken. Ia de partij-gelederea blijft dieaaangfcaade twijfel heataan.

Xr bestaat ia de O,P.ïl,-leiding generlei voorkeur tea aaasiea f -
vaa bepaalde figuren ia de leiding ran de CPSÖ. Mea h«udt het oog g*4 ._,-
rloht op de leiding van de CpSU ala zodanig»

1 november 1956.


