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Hu het zestiende congres van de Cv£.H*(3roveiiber 1952} «eer tot hét verleden behoort, het» ik de e»r
Uwe Sic ellen t ie onderstaand een summier beeld te gevea
van de bezetting der voornaamste posten in de
ïteul de fHCtèt «e. Sertoea WAfirEHAAS bi«v«3* r«Mspectievelijk algemeen-secretaris en voorzitter.
let Dagelijks Bestuur Toestaat uit Paul de
ÖHÖOT, 0«rfe«a WAGJSSMS» Harry T11HEÏ, Harous BAIKES,
Jinnie AVERINK, S.B/JiüCH, Prits :REUTER en Jan HAKEH.
Be drie eerstgenoemd en vormen het Partijseeretariaat.
5?ot de verantwoordelijkheid van WAGfiNAAH, alduo "De Waarheid»» van 20-12-1952, behoort de leiding va»
het Bureau voor Organisatie en Instructie, dat zich bezig
houdt met het werk van de districten* "Voor te staat hij
aan het hoofd van de bureaux voor diverse onderdelen van
het partijwerk»».
1RS1HEY, herkozen tot partij-secretaris,
leidt htt Bureau voor per» ea Propaganda. «Tot zijn verantwoordelijkheid behoren de leiding óver de redactie
en het beheer van Be Waarheid en andere partij-uitgaven,
de scholing, het ideologische werk en het werk onder
intellectuelen, de agitatie door middel van vergaderingen
manifesten e. d, «n de filmdienst".
Volgens de

Aan gijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
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In afschrifti
Aan Zijne Excellentie
4* Hiniater-Bpesident,
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Volgens de communistische hiërarchie is niet
de voorzitter, maar de algemeen-secretaris de centrale
figuur. Normaal in dit milieu is voorts, dat de algemeen-secretaris (De GROOT) in belangrijkheid onmiddellijk
wordt gevolgd door de Ie partij-secretaris(VERHEY).
Zoals de situatie momenteel ligt komen hierna WAGENAAR
en BAKKER, Zowel VERHEY als BAKKER behoren meer dan de
voorzitter tot de ndiehardsw van het stalinisme.
Het bij oongreabesluit opgerichte bedrijfsen vakverenigingsbureau wordt bestuurd door Frits
REUTER* Oor GEÜGJES en Gerrit BLOM. Ook zij zijn partijfiguren van "star" karakter, die nochtans in staat zijn
het opportunisme van de leiding te verstaan en te steu*nen.
De in maandoverzicht no.ll/1952(blz,6) opgeworpen vraag of SCHOONEHBERG nog wel hoofdredacteur van
"De Waarheid" was, kan nu met neen worden beantwoord.
Deze functie zal, naar het zich laat aanzien, zeer waarschijnlijk worden toebedeeld aan Marcus BAKKER.
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