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HET 19e PARTIJCONGRES VAN DE CPN.

(Amsterdam, 26 t/m 29 dec. 1958).

Het 19e partijcongres, gehouden in het partijgebouw

"Felix Meritis" te Amsterdam, werd bijgewoond door 2̂ 3 gede-

legeerden onder wie 192 met en 51 zonder stemrecht.

Door een nadrukkelijke voorselectie van de gedelegeer-

den en de candidaten voor het partijbestuur heeft de partij-

leiding dit congres zodanig weten te regisseren dat geen en-

kel geluid van kritiek op het gevoerde beleid behoefde te wor-

den gevreesd. Alles verliep dan ook volgens de tevoren opgezet-

te mise en scène»

De inleiding van Paul de GROOT bevatte geen nieuwe ge-

zichtspunten. Hij legde daarin zoals te verwachten was een

sterke nadruk op het werken van de partij in het NVV„ In ant-

woord op een "open brief" aan het congres van de Bruggroep

stelde hij het congres voor zich bij een volledige capitulatie

van deze groep bereid te verklaren tot inkeer gekomen aanhan-

gers daarvan weer als lid tot de CPN toe te laten.

In een bijeenkomst van de Amsterdamse congresdelegatie

wees De GROOT er echter op dat voor de leidende figuren van de

groep de weg naar de CPN versperd zal blijven.

Het rapport "De CPN in de oorlog", waarin WAGENAAR c.s.

van verraad van de communistische zaak tijdens de bezetting

worden beschuldigd werd niet in behandeling genomen» In feite

werd het door het congres ale kennisgeving aangenomen. Dit ge-

schiedde nadat een bij de aanvang van het congres ingestelde

commissie te kennen had gegeven zich volledig met de inhoud van

het rapport accoord te verklaren»

De discussies van de gedelegeerden naar aanleiding van

de inleiding van Paul de GROOT hadden weinig om het lijf. Mede

oorzaak hiervan was de vanwege het partijbestuur gegeven op-

dracht dat in verband met de aanwezigheid van de pers tijdens de
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openbare zittingen onder geen beding interne partijzaken moch~

ten worden aangesneden» Een gedelegeerde, die hierbij uit de pas

liep, werd door Paul de GROOT later in zijn - overigens niete

om handen hebbende beantwoording van de discussie - terechtgewe-

zen.

Ue voorgestelde wijzigingen van de statuten werden - min

of meer als een hamerstuk - onveranderd goedgekeurd. De zelfde

procedure werd gevolgd met een "ontwerp-oproep" van het 19e con-

gres die binnenkort zal worden gepubliceerd»

Van een bespreking van de candidaten voor het partij-

bestuur kwam, doordat de betreffende commissie geen oordeel

over de voorgestelde candidaten uitsprak, vrijwel niets te-

recht. Het nieuw "gekozen" partijbestuur bestaat uit 35 leden

en 8 plaatsvervangende leden. Het vorige partijbestuur telde

31 leden, die allen stemgerechtigd waren» Er vonden geen opmer-

kelijke mutaties in het partijbestuur plaats*,

Door het weigeren van visa waren geen afgevaardigden van

buitenlandse partijen uit "visumplichtige" landen aanwezig.

Van deze en andere partijen werden begroetingstelegrammen ont-

vangen. De inhoud van het telegram van de CPSU hield wederom

een veroordeling van de groep Wagenaar c.s. in. Tijdens een be-

sloten zitting werden begroetingstoespraken tot het congres ge-

richt door vertegenwoordigers van de communistische partijen van

België", Denemarken, West-Duitsland en Frankrijk.

Er waren uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen*

Tijdens de openbare zittingen bijvoorbeeld werden de vertegen-

woordigers van de pers langs een aparte weg naar hun plaatsen

geleid om te voorkomen dat zij in contact konden treden met de

gedelegeerden,, Bij de besloten zittingen werden de gedelegeer-

den ettelijke malen gecontroleerd alvorens zij tot de vergader-
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zaal werden toegelaten, mochten zij deze gedurende de zitting

niet verlaten en werd hun verboden aantekeningen te makens

31 december 1958
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