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VOORBEREIDINGEN VOOR HET XIXePARTIJCOMGHgS__VAN_DE_ CPN.

Het partijbestuur van de CPN is thans druk bezig met het tref-

fen van voorbereidingen voor het 19de partijcongres.

Twee aangekondigde documenten zijn inmiddels gereed gekomen.

Zij worden in brochure-vorm ter beschikking van de partijleden ge-

steld. Het ene heeft als titel "Verslag van de leden over de werk-

zaamheden van het partijbestuur", het andere draagt de naam "Rap-

port over de politiek van de partij in de illegaliteit".

Aan het eerstgenoemde rapport liggen drie afgeronde onder-

werpen ten grondslag, n.l.

1. de economische toestand, nationaal en internationaal;

2. de naaste doelstellingen en de rol der partij; en

5. de inwendige toestand der partij.

Over de vakbewegingstsktiek van de partij en het "Eapport over

de politiek van de partij in de illegaliteit" zal afzonderlijk wor-

den gerapporteerd.

In de toelichting op het "Verslag van het partijbestuur" op

de zitting van het partijbestuur van 25, 26 en 2? oktober j.l. be-

steedde De GROOT bijzondere aandacht aan het economische vraagstuk.

Uit het verslag van "De Waarheid" blijkt dat de opvattingen van de

algemeen secretaris van de CPN over de communistische "crisis-

theorie" in de laatste tijd belangrijk gewijzigd zijn.

De GROOT heeft lang vastgehouden aan de stelling dat een we-

reldcrisis onafwendbaar voor de deur staat, omdat onder het kapita-

lisme elke periode van hoogconjunctuur wetmatig gevolgd moet worden

door een crisis. J^en verschil van mening daarover tussen hem en de

partij-econoom Joop van SANTEN heeft zelfs geleid tot het uittreden.

van laatstgenoemde uit de partij in 1955-

Nu betoogt De GROOT dat de crieisverschijnselen in Amerika en andere

kapitalistische landen tot een economische wereldcrisis kunnen

leiden, die evenwel anders dan in de dertiger jaren, niet overal

gelijktijdig zal intreden en ongelijkmatig zal verlopen.

Het gedeelte van het rapport van het partijbestuur gewijd aan

de toestand in de partij opent weinig nieuwe gezichtspunten.

In het Waarheid-uittreksel daaruit nemen de aanvallen op de oppositie
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de grootste plaats in. In enkele passages evenwel stelt het partij-

bestuur zich bijvoorbaat in de verdediging tegen eventueel op het

partijcongres naar voren komende verwijten over een ondemocratisch

en ontaktisch optreden tegen de oppositie. In deze richting gaat

b9v. de verzuchting, dat het partijbestuur toch zo gaarne de ge-

schillen binnenskamers had willen houden tot een congres de partij

in de gelegenheid zou stellen daarover een gerijpt oordeel langs

organisatorische weg uit te spreken en voorts de verzekering, dat

royementen en andere maatregelen alleen toegepast worden als er geen

andere vaeg meer open blijft en slechts plaats zullen vinden op

grond van handelingen en niet op grond van in discussie geuite

meningen.

Ook in zijn dezer dagen opgestelde "Kichtlijnen voor de voor-

bereidingen van het congres" vond het partijbestuur gelegenheid

zijn "democratische gezindheid" te etaleren. Het schreef daarin n.l.

onder meer voor, dat in alle ledenvergaderingen gelegenheid gegeven

moet worden om kritiek op het partijbestuur en de leden daarvan te

formuleren.

De democratische opvattingen van het partijbestuur gaan even-

wel niet ver genoeg om vrije meningsuiting toe te staan in het ten

behoeve van de schriftelijke discussie uit te geven "ledenorgaan".

Het bepaalde rul. dat de beslissing over wat daarin wel en niet zal

worden opgenomen komt te berusten bij het dagelijks bestuur van de

partij. Dit geeft Paul de GROOT de mogelijkheid hem onwelvallige

geluiden in de kiem te smoren»

Tenslotte stelt het partijbestuur de leden de viering in het

vooruitzicht van een CPN-hoogtijdag„ In 1959 zal n,l„ het veertig

jaar bestaan van de partij herdacht worden. De dag van aansluiting

bij de eveneens in 1919 opgerichte Communistische Internationale

zal als oprichtingsdatum van de partij worden beschouwd0

Het is niet onmogelijk dat deze viering, die in het teken zal

staan van de "popularisering van de partij onder de massa", tevens

zal worden benut om Paul de GROOT op grootse wijze te huldigen.

Deze herdenkt op de 19de juli 1959 zijn zestigste geboortedag,

17 november 1958
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