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Het "bestand tussen de C.P.N, en de Socialistische Unie

it dien
hoofde

/"als

In de op 24 Juni j.l. te Utrecht gehouden algemene ledenvergadering van de Socialistische Unie heeft de voorzitter Carlos
PRONK het "beleid van het partijbestuur inzake het met de C.P.N.
gesloten "bestand nader uiteengezet. Hij ging er daarbij van uit
dat in Rusland een andere wind was gaan waaien en dat daar thans
na de dood van Stalin, vele voorwaarden aanwezig zijn voor de
vestiging van een ware socialistische samenleving, waaruit z.i.
ook de veranderde houding jegens het Westen verklaard moest worden.
Onder deze omstandigheden was het voor een socialist niet
verantwoord daartegenover een passieve houding aan te nemen.
Een partij als de Socialistische Unie had dan ook de plicht om
in het belang van de wereldvrede en de vestiging van het socialisme het contact te leggen en het gesprek te bevorderen, derhalve een bemiddelaarsrol te vervullen.
Deze overwegingen hadden tenslotte geleid tot het zenden van
een telegram aan de C.P.N, om te komen tot een gesprek,waarbij
de bedoeling voorzat de goede elementen in de C.P.N, te helpen
los te komen van de ban waaronder zij leven.
Uit hetgeen PRONK zei, is duidelijk gebleken .dat de houding
van het partijbestuur der Unie aanvankelijk door velen in de
partij niet werd begrepen en dat/~bok een aantal personen voor
het lidmaatschap had bedankt. Hij merkte naar aanleiding hiervan op meer winst te zien in een gesprek dan in een doelloos
meedoen aan de verkiezingen. Hoofdzaak was, zei hij, het tot stand
brengen van één grote socialistische arbeiderspartij, waarbij
de groep die achter de C.P.N, aanliep, niet verwaarloosd kon
worden. Duidelijk deed PRONK uitkomen, dat van Soc.Unie-zijde
een grote mate van bluf was aangewend, dat de C.P.N, een sterk
overdreven voorstelling van de werkelijke kracht van de Soc.
Unie koesterde, en dat het niet meedoen van laatstgenoemde
partij aan de verkiezingen feitelijk geen concessie betekend*,
al wist de C.P.N, zulks niet.
PRONK verklaarde de hoop te koesteren dat door de discussie
de C.P.N.-leden de ogen geopend zouden worden. Van een opgaan
van de Soc.Unie in_de C.P.N, zou nooit sprake zijn.
Voorts gaf hij/"zijn mening te kennen dat het gesprek ook moest
worden uitgebreid naar het terrein der vakbeweging en hij verklaarde reeds een bespreking met de O.V.B.-bestuursleden A.v.d.
BERG en L. van OS. te hebben gehad.
De vergadering heeft hierop het bestuursbeleid goedgekeurd.
Zij nam voorts een resolutie aan, waarvan de volgende punten
de aandacht verdienen:
Een duidelijke bijdrage tot het doen eindigen van de koude
oorlog is vooral gelegen in de sociale houding, die meer en meer
door de Russische regeerders wordt aangenomen.
De in het communiqué van 4- Mei 1956 door CPN en Soc.Unie overeengekomen discussie komt op gang. Uitbreiding van de schriftelijke discussie tot een mondelinge is zeer gewenst.
De politiek van ontspanning moet actief worden gesteund door
massaal optredende vredeskrachten. Het streven van de Soc.Unie
zal er op gericht blijven alle vredeskrachten. tot samenwerking
te brengen op de grondslag van een onverdachte vredespolitiek,
die (voor Oost en West) internationale ontwapening propageert.
Voor een juist begrip van de geringe kracht der Soc,Unie,
moge het volgende worden opgemerkt.
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Het ledenaantal "bedroeg bij de oprichting ongeveer 600,
doch liep in de loop van het zesjarig bestaan der partij
terug tot ongeveer 100, die bovendien niet alle als "actieve"
leden kunnen worden aangemerkt. Zulks is duidelijk gebleken,
niet alleen uit het aantal aanwezigen ter vergadering, n.l.
30, doch bovendien uit de daar door PRONK gedane aansporing
a^ ne^ mogelijke te doen het aantal/Teden in de komende tijd
op te voeren tot 50.
(
De dezerzijds bestaande opvatting dat de/Betekenis van de
Soc. Unie zeer gering is, heeft hierdoor bevestiging verkregen. Voorts is de financiële toestand tamelijk precair, gezien de door de secretaris Mr F.R. BÖTHLINGK gedane mededeling dat de partij nog een schuld heeft van bijna ƒ 6.000,/"politieke
Juli 1956

