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Bijlage bij no 335-03^-

DE LEIDINGGEVENDE ORGANEN IN DE CPN.

De CPN beschikt - begrijpelijkerwijs - over een veel kleiner
topapparaat dan bijvoorbeeld buitenlandse communistische partijen
als de Franse en de Italiaanse partij.
Van de in 19^6 vrij gedifferentieerde opzet van het partijapparaat met vele bureaux voor speciale taken is - zo deze ooit
volledig werd gerealiseerd - niet veel overgebleven.
De CPN-leiding betracht een bijzondere voorzichtigheid met
gegevens omtrent de interne structuur van het partij-apparaat. In
de open partij-publicaties wordt hierover vrijwel niets weggegeven.
Zo werd bijv. het in April 1955 nieuw gekozen partijbestuur niet
volledig bekend gemaakt. Ook intern in de partij waakt men angstvallig over de gegevens, betrekking hebbende op de partij-organisatie.
In de leiding van de CPN kunnen thans de volgende organen
worden onderscheiden:
I.

Het Partij secretariaat.
Een ongeveer vijf leden tellend college, waarbij in feite de
leiding van de partij berust. Het komt als regel eenmaal per week
- veelal op Donderdag - bijeen.
Naar alle waarschijnlijkheid maken van het partij secretariaat
deel uit:
__^-Paul de GROOT,
algemeen partijsecretaris
Harry VERHEY,
propaganda secretaris
Henk HOEKSTRA,
organisatie secretaris
Marcus BAKKER,
hoofdredacteur van "De Waarheid".

II.

Het Dagelijks Bestuur.
Een circa vijftien leden tellend orgaan, "gekozen" door en
uit de leden van het partijbestuur. De juiste samenstelling van het
dagelijks bestuur werd door de partij nimmer bekend gemaakt. Waarschijnlijk hebben er naast de leden van het partij secretariaat zitting in de partijbestuursleden:
x-Gerben WAGENAAR,
Cor GEUGJES,

partijvoorzitter
„directeur van de C.V.Persorganen, de uitgeefster
van "De Waarheid"
Henk GORTZAK,
voorzitter van de Tweede Kamerfractie
Jaap BRANDENBURG, partijfunctionaris belast met controle- en kaderwerk
F.BARUCH,
redacteur bij "De Waarheid", economisch deskundige van de partij
Jan HAKEN,
landbouwdeskundige van de partij
en verder figuren uit de belangrijkste hulporganisaties:
Frits REUTER,
voorzitter Verbondsbestuur EVC
Freek MEIS,
secretaris ABT (Transport)-EVC, lid Verbondsbestuur EVC
Annie AVERINK,
algemeen secretaresse NVB *
Joop WOLFF,
voorzitter ANJV.
Als notulist treedt in de vergaderingen van het dagelijks bestuur op:
Jaap WOLFF,
particulier secretaris van Paul de GROOT, die
/
geen lid is van het partijbestuur en wiens officiële functie redacteur bij "De Waarheid" is.
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Het dagelijks bestuur komt als regel eenmaal per week, op
Maandag, bijeen. Het vormt de dagelijkse leiding van de partij en
legt voor publicatie bestemde beslissingen veelal vast in zgn
"verklaringen" of "oproepen". De besluiten van het dagelijks bestuur betreffen in het algemeen niet ingrijpende wijzigingen van de
partijtactiek. De algemene politieke koers wordt althans formaliter
- na daaraan vooraf gegaan overleg in het dagelijks bestuur c.q.
het partijsecretariaat - bepaald in de bijeenkomsten van het vol- ,
tallige partijbestuur. Besluiten voor publicatie bestemd, aldaar
genomen, worden vastgelegd in "resoluties".
III.

Het Partijbestuur.
Bij dit orgaan berust statutair de leiding van de partij in
de periode liggende tussen twee congressen. Het omvat momenteel
k6 leden en 8 geen stemrecht bezittende candidaatleden. De namen
van deze partijbestuursleden zijn opgenomen in het dezerzijds uitgegeven verslag over het in April 1955 gehouden 1?e Partijcongres.
Het partijbestuur komt op ongeregelde tijdstippen bijeen,
veelal wanneer beslissingen van belang inzake de koers van de partij moeten worden genomen. Sinds medio 1955 is het vrij vaak bijeen
geweest, hetgeen mede zijn verklaring vindt in de sterk opgeleefde
drang naar een collectieve leiding en in de jongste belangwekkende
ontwikkelingen in de internationale politiek.

IV.

Het Partij-apparaat.
Dit bestaat uit een aantal organen, wier hoofdwerkzaarnheden
liggen op de hieronder aangegeven terreinen. Deze werkzaamheden
zijn veelal gegroepeerd rondom bepaalde personen. Er zijn geen
scherpe afbakeningen in de competentiesferen aan te wijzen.
Te onderscheiden vallen:
1. Het organisatiebureau onder leiding van organisatiesecretaris
Hënk~HOËKSTRA~mét~aïs assistenten
Rinus HAKS (geb.18-5-27 te Amsterdam) en
Gerrit KUIPER (geb.4-6-0*+ te Amsterdam).
2. Het secretariaat voor Pers en Propaganda onder leiding van propagandasecretaris Harry VERHEY met als assistenten
Gerard GEELHOED (geb.4-8-20 te Haastrecht) en
Harmen KLEUVER (geb.11-6-12 te Amsterdam).
Er bestaat een soort commissie voor propagandazaken, waarin
naast Harry VERHEY en Gerard GEELHOED o.a. zitting hebben
Cor GEUGJES, directeur van de C.V.Persorganen en
Wim HULST, secretaris van "Nederland-USSR".
Ter voorbereiding van een verkiezingscampagne wordt veelal
een verkiezingsbureau geformeerd ter coördinatie en stimulatie
van de verkiezingsactiviteiten van de partij.
Onder het Secretariaat voor Pers en Propaganda ressorteren
met een beperkte zelfstandigheid:
a) de afdeling Brochures, waarbij werkzaam is Jacoba VELTMAN
(geb.24-2-01 te Amsterdam);
b) de Partij filmdienst, intern in de partij aangeduid als
\Vaarheidfilmdiënst, naar buiten optredend onder de naam
Radio Werkend Nederland (RWN)-Filmdienst. De leiding hiervan
berust bij Max van den BERG (geb.1.1.2? te Amsterdam);
c) de afdeling Scholing_onder directe leiding van Harry VERHSY,
aan wie als assistente is toegevoegd Annie GELOK-Walvius
(geb.7-12-03 te Groningen);
d) de Landelijke Werfleiding onder leiding van Jacques de LOUW
_
_ _ _ _
(geb.14-12-20 t e Vlissingen).
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Voornaamste taak: voortdurend stimuleren van de werving van
abonné's voor het partijdagblad "De Waarheid" en toezicht
houden op en coördineren van de activiteiten van de persfunctionarissen. De band met al degenen, die voor de krant
werkzaam zijn, wordt onderhouden door middel van het (interne)
orgaan voor de persactivisten, genaamd "De Persactivist".
3. De Landelijk penningmeester; als zodanig treedt thans op
WÏÏÏëiirYÏSBÊRG~Tgëb.7-o'-Özrte Amsterdam). Volgens de partijstatuten moet er een landelijke financiële controlecommissie
bestaan. Omtrent het functionneren van een dergelijke commissie
bestaat echter geen zekerheid.
5. Het Cultureel Bureau!)

In de partij wordt wel eens over deze
bureaux gerept; zij functionneren echter uiterst gebrekkig.

6. De Landelijke Onderwijscommissie. Deze commissie, waarin
enige onderwijzers van communistische huize zitting hebben,
houdt zich in het bijzonder bezig met de planning van de
agitatie en het leggen van contacten in onderwijzerskringen.
Waarschijnlijk maken er deel van uit
Gerrit VERRIPS (alias G. Mulder)
(geb. 18-12-28 te Amsterdam) en
Dingeman de BRÜYN
(geb. 1^-4-13 te Dordrecht).
Secretaresse van deze commissie is Rie KOGENHOP-Huig
(geb. 22-8-06 te Den Helder).
7- Kader- en controlewerk. Met de hiermede verband houdende
taken, die in communistische partijen in andere landen door
een officieel als zodanig gekozen controlecommissie en een
kaderafdeling vericht worden, is in de CPN belast
Jaap BRANDENBURG. Hij heeft dus in deze functie o. m» bemoeie
nis met zaken betreffende de beveiliging van de partij.
Mei

1956.

