MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.
No. :
Bijl. :
Bete. :

's-Gravenhage,

> f-

Javastraat68

'• ** D A U 6.1953

192657

VERTROUWELIJK:

de C.P.N.

Hiermede heb Ik de eer Uwe Excellentie ten aanzien
van de Communistische Partij van Bederland het volgende
te berichten.
1. Kennelijk in nauw verband aet de pogingen der partijleiding tot activering van het "werk in de bedrijven",
werd te Amsterdam een C.P,K.-onderdistrict voor de metaalbewerkers in het leven geroepen.
Mogelijk is hier sprake van een poging de betrokken
leden (thans bij de diverse stadsafdelingen aangesloten)
in een bepaald organisatorisch verband te dwingen, teneinde
hen daarna, voor zover nodig» in te delen bij bedrijfsgewijze te formeren of reeds bestaande partij-afdelingen.
Het heeft de schijn, dat de O.P.H.-leiding zich niet langer wil neerleggen bij de bezwaren der leden - veelal
angst voor "broodroof" - tegen het lidmaatschap van een
C.P.JU-bedrijfsafdeling.
2. Het orgaan van het Kominform d.d. 17-7- '53 gaf instructie, dat de communistische en arbeiderspartijen als
hun hoogste roeping moeten zien om steeds en in alles het
voorbeeld van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie
te volgen.
5. Verplicht als zij zijn Moskou slaafs te volgen bij
het verguizen van hetgeen soms jarenlang als voorbeeldig werd geprezen (het communistisch beleid in de SowjetzSne van Duitsland en Hongarije, BERIA), lijkt het aannemelijk, dat de leiders der G.P.H. - ook in eigen Jcrlng - aan
prestige inboeten.
Wellicht is dit een verklaring voor het feit, dat de
oritiek in de lagere partijregionen op het beleid van bestuursleden of ten aanzien van de partijlijn in het algemeen, hier en daar schaper is dan voorheen. In een enkel
geval waagde men het zelfs Paul de GROOT een man te noemen
zonder begrip voor wat er onder de arbeiders leeft.
4. De begin Juli j.l. beëindigde actie ter financiering
van de jongste verkiezingscampagne zou ruim f.91.000.hebben opgeleverd. Zoals bekend werd aanvankelijk als doel
f.100.000.- gesteld, later werd deze taak door de districten "vrijwillig" verhoogd tot f.118.000.-, doch tenslotte
- win verband met steun aan de slachtoffers der watersnood" - weer teruggebracht tot het oorspronkelijke bedrag.
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Hoewel principieel tegen werkclassificatie, heeft de
Partij haar houding t,a,v, dit vraagstuk uit overwegingen van practische aard gewijzigd. De verbeteringen,
die langs deze weg kunnen worden verkregen acht zij aanvaardbaar, de verslechteringen dienen te worden afgewezen,
6. De in das. schrijven no*190863 d»d. 19-7-'53 gememoreerde oproep van het Dagelijks Bestuur der QfP.N.,
werd later gevolgd door een artikel in "De Waarheid" van
de hand van de algemeen secretaris. Paul de GROOÏ gewaagde
bij die gelegenheid van fouten, die in vele partij-afdelingen werden gemaakt. Men had zioh gewend tot de loöale
besturen der P»v.d.A. aet een voorstel tot samengaan in
de nieuwe gemeenteraden, maar de werkers, door wie het
eenheidsfront in de eerste plaats tot stand moet komen,
waren "voorbijgelopen". Ook deze bijdrage is duidelijk een
onderdeel van de strijd van de leiding tegen de twijfel
en matheid, die zich hier en daar in de Partij manifesteren.
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan de Minister-President»
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