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CPN-PARTIJBESTÏÏIJRSZITTING AUGUSTUS 1961

Het partijbestuur van de CPN kwam op zaterdag, 19 augustus te

Amsterdam in Felix Meritis in zitting bijeen.

De algemeen politieke inleiding werd gehouden door Paul ds GROOT.

Hieruit kan het volgende worden aangetekend.

De kwestie Berlijn

Er heeft ongetwijfeld een plan bestaan om door het scheppen van

een "vluchtelingenprobleem", door provocaties volgens het patroon van

HITLER, een opstand in de DDR tot ontwikkeling te brengen. De Bondsre-

publiek zou dan de verdrukten te hulp kunnen komen.

Door hun demonstratie van kracht en vastbeslotenheid hebben de

socialistische krachten een einde aan de provocaties gemaakt. Hot is

duidelijk dat de vastberadenheid van de Sowjet-Unie Amerika deed in-

binden.

De grootste waakzaamheid is echter nog steeds geboden* Er bestaan

gelukkig wel tegenstellingen in het NAVO-kamp, maar het zou van de com-

munisten verkeerd zijn daarop te speculeren.

De GROOT wilde gaarne van de aanwezigen horen hoe de stemming met

betrekking tot de Berlijnse kwestie is in de bedrijven en in de partij.

Zelf was hij van mening, dat er een geheel andere stemming heerst dan

in de "Hongarij e-dagen". De mensen lopen niet warm voor "de moffen".

De heersende opvatting over de Berlijnse kwestie bood naar zijn mening

goede mogelijkheden om de CPN-propaganda voor een politiek van neutra-

liteit ingang te doen vinden.

Openhartig verklaarde De GROOT, dat de CPN in een conflict na-

tuurlijk nooit neutraal kan zijn. De neutraliteitspolitiek is bestemd

voor de vele kleine burgers in ons land en voor de lafaards ondei~ de

bourgeoisie.

De propaganda moet erop gericht zijn de bevolking duidelijk te

maken, dat niet West-Duitsland, maar het Amerikaanse grootkapitaal het

gevaarlijkst is, omdat de revanchisten zonder Amerikaanse hulp machte-

loos zijn.

Van de Nederlandse regering moet geëist worden: geen steun aan

West-Duitsland; weg met de oorlogsbases en weg met de atoomkoppen.

Een eventuele oorlog zal door de Sowjet-Unie met alle ter be-
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schikking staande middelen gevoerd worden. Ook de bondgenoten ven

Amerika zullen buiten gevecht gesteld moeten worden. De Sowjet-Dnie

heeft de middelen dit te doen zonder totale vernietiging van de Landen

en volken.

Actie voor de vrede

De GROOT toonde zich bijzonder ontevreden over het werken van de

Nederlandse Vredesraad. De partij zal dit werk zelf ter hand moeten ne-

men. Er dienen vredesacties te worden georganiseerd in de bedrijven en

de vakbeweging.

Amsterdam en Rotterdam hebben tot taak dergelijke acties t., voe-

ren onder de havenarbeiders, Utrecht onder het spoorwegpersoneel Bij

het voorkomen van een oorlog zijn de bij het transport betrokken perso-

nen van grote betekenis.

In oktober a.s. zal te Amsterdam een vredesconferentie worden ge-

houden, uitgaande van de partij en andere organisaties als Verenigd

Verzet 19̂ -0-19̂ 5 en het Februaristakingherdenkingscomité.

De strijd voor de vrede dient de macht van het imperialisme te

fnuiken. De Sowjet-Unie en de andere socialistische staten zullen de

grote klappen uitdelen. De CPN en de andere kleine partijen moeten

echter ook alles in het werk s cellen om aan het imperialisme afbreuk

te doen. De partij moet zich voorbereiden op spannende maanden, waarin

zij een grote en zware taak te vervullen zal hebben. De hier en daar

post gevat hebbende gedachte: de Russen winnen toch en de Amerikanen

durven niet, moet worden bestreden. Het is n.l. lang niet zeker, lat

de Amerikanen niet durven.

Ten slotte zei De GROOT nog een staatsgreep in Indonesië de )r het

leger onder leiding van NASUTION te verwachten. Dit zou gebeuren >p

instigatie van Amerika, o.m. met de bedoeling aldaar de communist _sche

partij te verbieden.

Interne gartij-aangelegenheden

Henk HOEKSTRA hield als partij-organisatiesecretaris een uitvoe-

rig betoog over de interne partij-aangelegenheden, waarin hij o.m, naar

voren bracht dat de tekortkomingen in de partij-organisatie met kracht
-4f
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bestreden dienen te worden.

Deze gebreken treden vooral aan de dag in de districten:

Amsterdam, waar het partijwerk al geruime tijd ernstig stagneert, hoewel

thans van een lichte verbetering gesproken kan worden;

Zaanstreek, waar o.m. de raadsfracties van Zaandam en Krommenie zich voor

de burgerlijke partijen acceptabel proberen te maken;

Rotterdam, waar de partij wel vooruit gaat en nieuwe krachten in de leiding

zijn aangetrokken maar waar veel ondergronds gerommel is en het vakbonds-

werk gebrekkig wordt uitgevoerd;

Groningen, waar de partij-organisatie slecht is, vooral te Finsterwolde,

waar partijgenoten zich hebben bezondigd aan drinkgelagen, vrouwenkwesties

en financiële manipulaties met het Volksgebouw,

De besturen van de districten Noord-Brabant, Kennemerland ei IJs-

selstreek hebben dringend versterking van de centrale leiding noc Lg. Het

zwakke punt van alle districtsbesturen is het optreden naar buitc i. Nog

overal wordt onvoldoende aandacht besteed aan de door de partijl. Iding

voorgeschreven vakbondspolitiek.

De waakzaamheid moet versterkt worden want de BVD is zeer eotief.

Ook de groep Wagenaar-Gortzak roert zich geducht. Van het nadrukkelijke

verbod om de leden centraal te registreren mag niet worden afgeweken.

Ten einde de leden van de dagelijkse leiding van de partij in staat

te stellen de vacantie te nemen waarop zij recht hebben, namen tijdelijk

in dit bestuursapparaat zitting: F. DRAGSTRA (Limburg), G. van 003TERUM

(Rotterdam) en C. van DILLEN (Amsterdam).

De vergadering nam ten slotte een resolutie aan, die is opgenomen

in "De Waarheid" van 21 augustus j.l. Daarin worden de door De GE>OT naar

voren gebrachte gedachten - voor zover zij voor openlijke publicacie ge-

schikt werden geacht - neergelegd. Met nadruk wordt er in betoogd dat

het mogelijk is de oorlog tegen te houden en het gevaar de kop in te druk-

ken. De maatregelen van de socialistische staten inzake Berlijn h ;bben

alleen ten doel d? weg te banen naar de vreedzame coëxistentie en het aan

banden leggen van de Westduitse provocateurs. De partij zal voor "iet CPSU-

program een grote voorlichtingscampagne beginnen.

1 september 196'!
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