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ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE CPN,

Onlangs werd inzage verkregen van enige authentieke partij

bescheiden o.m. verslagen van vergaderingen van het dagelijks be-

stuur van de CPN, gehouden in november 1956 en Januari 1957- Deze

stukken vormden een waardevolle aanvulling en bevestiging van de

kennis van mijn dienst omtrent de structuur en werkwijze van dit

meest gesloten orgaan van de CPN.

Naast een aantal gegevens omtrent organisatorische en finan-

ciële aangelegenheden van de partij brachten deze bescheiden o.m.

het volgende aan het licht.

a) De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden

als regel iedere maandag plaats»

b) De hoofdtaken van het dagelijks bestuur, dat zoals

bekend belast is met het uitvoeren van de besluiten van

het partijbestuur op propagandistisch- en organisatorisch

gebied, zijn als volgt over de leden van dit bestuur ver-

deeld:

algemene leiding: Ger KUIJPER (dit is conform de hem toe-

bedeelde post van secretaris van het da-

gelijks bestuur);

propaganda : Joop WOLFF en Harry VERHEIJ;

organisatie en instructie: Henk HOEKSTRA en Nico LUIRINK;

financiën : Rinus HAKS en Ger KUIJPER (laatstge-

noemde is officieel tevens penningmees-

ter van de partij).

Verder kan aan de hand van deze bescheiden thans onomstote-

lijk worden aangetoond dat de zgn. massaorganisaties als de Neder-

landse Vredesbeweging, de Eenheidsvakcentrale (EVC), het Algemeen

Nederlands Jeugdverbond (ANJV), de Nederlandse Vrouwenbeweging

(NVB), etc„, wier besturen nog steeds verklaren dat hun verenigin-
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gen zowel politiek als organisatorisch zelfstandig zijn, in feite

door en vanuit de CPN worden gedirigeerd.

In de bedoelde stukken bleek dit o.m. uit het volgende:

a) Door het dagelijks bestuur werd vastgesteld dat de

hulpacties van EVC, NVB, ANJV en OPSJ gericht dienden te

blijven op Egypte.

b) Het dagelijks bestuur besloot aan het .partijbestuur

voor te stellen, het optreden van de partij en:̂  de EVC te-

gen de bestedingsbeperking aan een onderzoek te onderwer-

pen. Eén en ander moest geschieden mede in verband met de

vale kritiek die in de partijdistricten bestond ten aan-

zien van het gebrek aan activiteit van de EVC en het EVC-

verbondsbestuur in deze kwestie. Het dagelijks bestuur ver-

zocht het partijbestuur de EVC-secretaris, tevens lid van

het partijbestuur van de CPN, Bertus BKANDSEN, op te dra-

gen rapport over de EVC-activiteiten aan -het partijbestuur

uit te brengen.

c) Het dagelijks bestuur besloot de subsidies aan het

ANJV te verminderen, Dit besluit werd genomen aangezien

de tot voor kort als voorzitter van het ANJV fungerende

Joop WOLFF hij de partij in betaling werd genomen in ver-

band met zijn verkiezing tot lid van het dagelijks bestuur

' van de CPN. De subsidie aan het ANJV werd verminderd met

het bedrag dat Joop WOLFF als vergoeding van de partij

ontvangt.

Tenslotte werd met de vermelde bescheiden bewijsmateriaal in

handen gekregen omtrent de infiltratie van de partij in het speel-

tuin werk.

Voor Amsterdam stelde het dagelijks bestuur een gedragslijn

hieromtrent vast.
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