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Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie aan te bieden een
beschouwing over de op 33 en 24 Deceraber 1949 te Amsterdam
gehouden besloten conferentie van de Communistische Partij
Nederland.
Dit rapport is eveneens toegezonden aan de Goiamissarissen
van de Koningin.
Ik moge U verzoeken de inhoud van het rapport te willen
beschouwen als uitsluitend bestemd te Uwer persoonlijke informatie.
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Aan:
2.13.
S.E.
Z.3.
£.13.

HOOFD VAN DE DIENST

/(/^
de Minister-President,
de Min.van Binnenlandse Zaken,
de Min.van Buitenlandse Zaken,
de Min.van Sociale Zaken.

^ 7 1 3 4 - '49

Mr."L. Einthoven.

KlK-rrnIE C.P.F.
en S4 December 1949 te Arasterdari.

Door het Partijbestuur van de Communistische Partij lïederland
\;erd op S3 en 34 December 1949, te Amsterdam son strikt besloten
parti jconf erontie gehouden, v/elke als grondslag diende ter voorbereiding van hot a. s. tweejaarlijkse partijcongres, te houden
in Februari 195C te Rotterdam.
DQ verslagen, resolutie en Gigenene beschouwing in hst dagblad "De barheid" gepubliceerd, aangevuld met desorsijds b innen gekomen berichten, ontrent voorbereiding, dëelnene en achtergrond
te dier zo ka. bezien zowel uit algemeen politiek-, dan wel uit
intern-organisatorlsch gezichtspunt, geven ruimschoots aanleiding
de aldaar besproken "Vraagstukken aan een nadere beschouwing te
onderwerpen.

"De Barheid" betitelde in haar publicaties deze conferentie als
"een belangrijke gebeurtenis nrqorde .Arbeidersbeweging". ^lhoev;el
déze quallficatie door fle gemiddelde Nederlandse arbeider - voor
zover hij dan kennis mocht dragen van het verhandelde op deze
conferentie - moeilijk zal worden aangevoeld, is zij niettemin
voor de corsnranist van grote betekenis gewest.
Het is gebleken dat door het Partijbestuur kort voor deze conferentie aan een zeker diatrietsbestuur ( waarschijnlijk a nn alle
distriotsbeaturen) een schrijven werd gezonden, naar in do leden
in kennia worden gesteld van enige -beslissingen en aanwijzingen
welke ter conferentie ter sprake gebracht werden.
Aangenomen kan worden, dat deze onderwerpen een punt van bespreking hebben, uitgemaakt op de diatrictaverfraderincsn, vgaarbij
slechts de vertrouwde partijgenoten aanwezig vaaren. Toen dan ook
naar deze conferentie, per district, enige aangewezen "werlcers",
a»w.z. loyale partijgenoten - in totaal ongeveer 240 personen' gezonden werdenr atond bij voorbaat vast, dat tegen de inleider,
de algeaeen partljaeoretaris Paul (Saul) de Groot, geen oppositie
zou Wórden gevoerd en det "De Waarheid" terecht kon schrijven,
dot"
"de conferentie na een met grote aandacht beluisterde
"inleiding van P, de Groot en breedvoerïee .diso.ua si e
"een resolutie net algemene stoBunen goedkeurde."
0e onbanahartigia oritiek van de algeiiieen secretaria op beleid
én aotiT|.tait ven bestuurders en loden, vermocht geen enkel woord
van protèsib te, doea opklinken. Kagenoeg alle afgevaardigden orkend en, 'terecht of ten, onreohte, ap de typisch, comunlstische
wijze van zelforitle3c'dl« hun aangever even tekortkomingen.
In -

In deze conferentie v;ercl eensdeels een terugblik .^ev.'orpen op de
ontwikkeling ven de p a r t i j en de door haar ^avol^de politiële van de
laatste jaren en ano.ordeols veerden ani^o plannen ontvouv;d, welke er
op duiden dat oen w i j z i g i n g op organisatorisch gebied en in liet
politiek bsleid aanstnanfle is.
£lho6\vel toon en atnosfeer niet afweken van die v/elke op andere
ooriraunistische bijeenkomsten plegen te vjorden Behoord on aangevoeld,
kan worden vastgesteld, dat op deze conferontio een v;el zeer openlijke getuigenis v.'erd gegeven van do slechte positie v/r-ariri de
p a r t i j en de exploitatie van haar dagblad "De "7aarhold" verkeert.
Voorts dat op scherpe wijze stelling werd ,eeno:aen tegen het regeringsbeleid, voornaf-olijk ten aanzien van de loon- en prijspolitiek,
aansluiting bij de V/esterse mogendheden, aanvaarding van de ? 'arshallhulp en nilitaire bijstand uit de Verenigde Staten, etc.. Ter verbreiding van de coramunistiache vredesactie noet gestreefd \vorclen
naar 'het betrekken van steeds nieuwe krin-en van de arbeidskiasse,
in het bijzonder ae Arbeiders van de T', v . d . A. en het T T . V . V . , de
katholieke en christelijke a r b e i d e r s , h e t g e e n als raop.oiljk v/e r d
voorgesteld, door het stellen van eisen op materieel gebied, v:elke
raet de strijd voor de vrede ten nauwste verbonden moeten v/orden.
Tenslotte dat van de leden een grotere strijdveo.rdighoid -vordt
-geëist en dat finatredelen zullen v/orden rnnonen te^en r.llen, die
een defaitistieohe-, roforr.istische- of Titoïstisohe houding '-tin- _.
nemen, dan wel «-.een of onvoldoende sroloof heb 1 .on in alrr.cn kracht,
in d i e vcm de v r e d o g a a n h a n ^ e r s , of in dio van de vredespolitiek
van de Sov/jet-XTnl e.
uien ledemverffïotie en "Vf.r.r.lieid-abonné-..-erv].ng \verdon aenf-ekoiv]lf;d.
De onderwar pen, tfir sprake rrebracht in de rode v.n do inleider,
in de ds-rop ^ovolrde discussie en sa ; ^enr?evr-t in de resolutie z i j n
do volder-de:
3,. Internationaal.
Onderschrijvim? van de resolutio, v;el;:o ean.n-enonen \;erd op de
jonaste zitting van liet l'oninforr:, v/elke o.a. inhield de veroordeling van d"o diverse ~7esteroe bond£Ci noot schoppen, 'iet af\viJ2'.ing van de Farshnllhulp on daarmede tevens de politiek der
Verenlc-de Staten en die van de net haar samenwerkende l a n d e n ,
raet inbegrip van JToego-ülavië on derhalve ondersteuning van de
vredespoïitiak van de Sovjet-Unie.
a. De (welv/illende) houdinr; ten opzichte van do "Duitse Volksrepubliek" ;'
b. Herhaling van de iriternationaal-conriunistische u i t s p r a a k :
"dat de Mederlandse arbeidersklasse nooit of te nimmer oorlog
zol voeren-te.-?en haar nedeorbeiders en strijdmakkers van de
Sow j e t-Unie'}
c. Versterking v n n do internationale vrodes^eclachte toneinde
een derde ',/eroldoorlog (veroorzaakt door "handlc.n.^ors van
) te voorkorten.
- -:. '"ntionnal. -

2. Ka t ionaal.
Afkeuring van het regeringsbeleid, hetgeen tot uiting icvtfam in:
a. Deelneming van Hederl^nd aen de diverse bondgenootschappen,
aanvaarding van de Forshall-hulp, "slaafse onderwerping aan
Amerika", steun flan het ""Vest-Dultse faaoisne, elsr.iede door een
vijandige politlak jo<?ons de Sov/jet-IInle Rn de volksdenocratisohe
landen.
b. Deelneming aan de "oorlogsvoorbereiding" raot behulp van de
?ereni'?do Staten van -Amerika .
o. De invoering v r: n da "'''ubliokrechtedijke Uedri.if sorganisatid
"on de totstandkoming V f t n de uitvoeringswetten op de b'urgorlijlce
stant van beleg.
• d. De verlBQ/rde levensstandaard en do te /Tering geachte compensatie door middel van de 5'.' loonsverhoging.
3-

Pa r t i j or gan j sa ti_e .

• a.- Constatering van ledenverlies}
ïï. IdQin van Waarheid-abonné's;
^,
""
d.
£.

Idem van da aanwezigheid- in de partij van d e f a l t i s t i s o h e ,
roforraiatische en Titoïstische elementen;.
De organisatie vm de p a r t i j dient to worden v o r b a t o r d ;
De scholing is t0' theoretisch bevonden.

4. Partijtaotiek.
&„ De activiteit en atri.ldvoffrdigheid vooral in de ^roto bevolkingscent ra schiet te kort;
b. Het bedrijf swerk dient to v/orden verbeterd;
"*. Te geringe populnrisatie van de vredesbev/e
__. Inleiding tot de 8, s. verkiezingen van de Provinciale 3totcn.

§

Ad 1^ Internat ionaal «
Hot behoeft «een betoofi, dat de Connunistische rartij TToderland,
krachtens hnar loyale instelling; ton opzichte van de Sov/Jet-TTnie,
de resolutie, opgesteld in de Jongste zitting van kot Kominform,
oritiekloos onderschrijft en deze Ris richtsnoer gebruikt bij de
bepaling van haar politieke gedragslijn. De G.P.TJ. zal dan" ook niet
nal&ten, neer nog dan voorheen, haar a&nhen^ers en zo nop o. l i j k ook
buitenstaanders er van te doordringen , dat de huidige regeringspolitielc een bedreiging voor de vrede vormt.
a. De •C.P.IT. onderstreepte in dese conferentie haar reeds ingenomen
"standpunt, nl« to strijden voor de vrede, door de gebruikelijke
epnzijdifro veroordeling v«n de "oorlogs" -politiek der "'.'esterso
mogendheden, raat inbegrip vnn de Verenigde Staten. Derhalve SowjetRusland net de haar onir Innende volksdenooratieën, alsmede het bevrijde China als de vredeskrachten pur sang aanwijzend.
Nu' "de democratiBChe Duitse Volksrepubliek" hear plaats in de
rij van de volksdenooratieën heeft ingenomen en daarmede het Vredes
front versterkt heeft, dient de O.r.lT. bij hear aanhangers de aanvankelijk door haar ze^f opgeroepen en thans nog bestaande,
.
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begrijpelijke weerstand te overwinnen, vj'.dkc het erkennen, van do7,e
"Duitse" staat nis vredosmogendboid hu eenmaal in de v;eg stoot.
Behalve dat de conferentie opnorkeli ,11-e aandacht pan dit o ml erwerp besteedde, poogde "Do Wearheld" door het plaatsen van o.a. oen
artikel tor groot-te van oen 1/4 pagina deze gedachte bij voorbaat
ingang to doen einden ('7. C4-.1S.1949) .
b. De uitspraak dnt "de Nederlandse arbeidersklasse" nooit of te
niinner oorlog se l voeren tsaren h?ar nedenrbeidera en strijdmakkers
van de riocinlistlsche Sov/jot I'nle is slechts een herhaling. I's eenoog alle zusterpartijen tutten'zich op een dergelijke v.'ijze.'ïïr
moge, wellicht ten overvloede, op gewezen v-: o r den dat de%e aanduiding in werkelijkheid geen positüeve i*nhoud heeft. TT et leek de
C.P.TT. on tnotinche redenen beter in dit ?:eval do onpersoonlijke
«anduidlng "de Nederlandse arbeidersklasse" te gebruiken, v/elke
benaning zij overif.ona gaarne z.ou alen als een synoniem voor
communistlache partij.
TT i et ontkend ken worden, dat een dergelijke uitspraak gevaarlijk
la, daar ?.ij door de ^enilddelde co nunist tor p.elor.oner tijd tot
het doen ven onberaden stappen zou kunnen leiden.
É>
'
•
Deze uiting vomt. o.a. de grondslag voor de formering van een
5e colonne.
o. De O.P.N, atelt in haar resolutie - hierbij Kolenkov/ citerende vast:
*lSëri- aèrde~Vereldoorlog zei niet slechts tot het firaf
"van afzonderlijke kapitalistische staten, doch van
,whet gehele wereldka.pitalisrae vmrden".
Niettegenstaande het eorimunisme hier dua zijn uiteindelijk doel
fornni-aerd ziet on de'overtuiging heeft als overwinnaar uit het
strijaperk te treden, v;il zij het-blijkona haar propaganda - niet
op het uitbreken van een derde wereldoorlog laten aankomen.
Dientengevolge wordt In de. buitenlandse politiek van do volksdemocratische staten elke handeling, welke gericht is op de versterking vnn de economische en militaire kracht van de "kavitalistisch ett ;.Aver01d, uit^elecd als o on oorlogshandeling gericht tegen
de arbeiders in het algeneen en tegen de 3owj et-Unie in het bijzonder» Deze mening ingang te doen vinden is ook voor de C.P.H..,
als instrument van het internationale oornnunismette beschouwen ols
primaire taak.
Teneinde herstel en versterking van do economische en militair9
positie in de "kapitalistische" landen togen te gaan, flient de
massa in beweging te worden gebracht.
In de niet communistische pers zijn enkele vage berichten
- vsrschenen -
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verschonen t waarin net v r i j grote atslli$ieid werd ^espro'cen over
door het Koiflinform bevolen atokin^en in d@ ".'est-F.uropese havcnö,
wolk© crcgtredte Februari 1950 zonden mooten uitbreken. In dit verband
nogc gewezen worden op het besluit van de Fedoratie van Fronse
havenarbeiders^ geen oorlogar.atorlaal beater.d voor Frenk.rijk te
zullen uitladen» de oproep van de Franse zeelieden te -weigeren
dit materiaal te. verschepen, alsmede op overeenkomstige verklaringen
en oproepen uit Italië, Duitsland (Hamburg) en voor v£it TTederlond
betreft op die van het Rótterdernse T'aven-VredGscoraité.
Qezien het feit, dat - en zulke fieldt in ho-^e mate voor do
Nederlander e - de ' arbeiders voor oen Ideologisch doel olecht in
beweglng te krijgen zijn, v/ordt eveneens Internationaal de beT
vrodiging van notariële behoeften gekoppeld aan de vradeagod^chte,
onder de leuze '"Vrede en Brood" . " "
'

Hierin is de mogelijkheid gelegen de arbeldsrust te verstoren,
alle gevolgen van dien.
Paul de Groot ztèide dit, in zijn beantvsording op de- gevolgde
diBousaie, op deae
"Door een ajjreker JLa gesegd, dat de at rijd voor iiet loon
"tevena een afrijd' Is voor de vrode. Hier rapg geon begripGrt verwarring ontstaan. De eoonomisohe strijd is op zichzelf
"nog geen strijd voor de vrede. Zij richt zioh v;elisv?aar
"tegea de gevolgen van de bewapening voor het levenspeil
w der werkers r maar het ia de taak van onze partij de ar"belders hiervan bewust te moleen en hun strijd ora het loon
"met de doeleinden van' de 'strijd voor de vrede te verbinden
"en zo op een nogör plan te brengen."
Handelden vorenstaande, regelen over het internat ione al aspect
van de vredessatie., de betekenis hiervan in nationale zin wordt
behendeld in punt 4 onder d.
Ad S Nationaaj..

,

a. De deelneming aan d,e internationale oomjTixinistlaohe vredeabe\5eging brengt voor de d. P, H, - zo zij zioh niet reeds op andere
gronden niet afwijzend zou betonen - vanzelf sprekend, eea radicale
veroordeling van het door de ïïederlandae regering op notionaalen internationaal gebied gevoerde beleid net zioh mede.
In dé resolutie wor At; slechts gesproken van "de reactie",
"welke Nederland drijft; naar een nlsdacUg en' noodlottig oorloga"avontuur. Zij hè eH ons land ?.ijn zelfstandigheid ontstolen en
"het tot een vazal van Amerika gemaakt". Ook hier de onpersoonlijke uitdrukking "de reaotle" terv.-i.11 in feite hiermede de re' gering bedoeld wordt.
T,'et een zekere toldoening v^erd verhezen naar het partijcongres

- van -
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van 1946, v;rv-:-ln t o r n . al
plan besT-roken v;erd.

het "oorlo^sknrnktor" v .-T. '-iet T .•.ü-nhsill-

"Sln^s cie t i j d * ' , aldus T 'n ui da O r o o t j "mrou de voorbereidingen
"tot oorlog v n n de reactie steedt; f-rotora onvnn^ aan. I r et
"partijbestuur heeft op Bi.ln laatste zitting in be^ln Aucuntus
"reeds op hot p.rotor v;ordon v?:n de oorln-adreir.in..;1; ^ov.'O^ön.
"Thans rtoeten "..1,1 f^It onderstrepen, on onze p a r t i j en iedereen.
"in Foderlond voor illusies te behoed op, alsof ^et oorlo:*3^fivaar
"KOU zijn verminderd."
b. J.1' et betrekking tot hot I'oderlandse o.nndecl in de "oorlogsvoorbereiding" 2nj.de T^ul de (I-root:
•
"In ons ei': on 1-vnd is de r e a c t i e , .,:et de -r. v . d. / < . -leiders üa
"liet hoofd, bozig Eoderl^nd in c;en oorlof-aavontuur te drijven.
"TTet blijft niet bij v/nordsn. Ik v; i j s er. op, dat oorlo'-:r.bsdri jven
"nis de TT oo^ovens, Fokkor o . f i . raet de livilp' v n n ''arsli^.ll-dollars
"v/ordon uitgebreid en ecri onorn berjapenin^BrTo^rnn v ; ordt uit11 govoer d."
De sirapelo opsonrln,^ van clese f el ton r/ou niet beantvr. orcon
de coMnun'istisohe tactiek, indien niet -..-erd .••n7,of;d > nat ook de 7.0
"oorlof,adri,iving r ' een d i r e c t e <;iunslfiR op do positie van de arbeiders
betekent. De Groot riou schromelijk te kort "ijn ••eschoten in zijn
taak van connuniot'l aoh or-itator, nl . n o r :nsr.a in bovjern n.'.- trachten
te brengen. De p a r t i j dient dn T b i j als «toottroep te funderen,
overeenkomstig de I enlnistiache opvatting.
o.

TT i,1

deed dit in <?o volgende bosvoord in "en:

deze oorlogovoorbereirtiiuï K'\e.t gepaard een verscherpte koers
"t e^en de orbeidersböv,'ep;ing on do democratie, ren tracht hot
"ITitrer-spel te .herhalen. Ook " f itl.er ;;eei:'t eerst do coriüUniatische
"partij aangevallen, de firbcidorabowerins; vernietigd, om dan
'"de oorlog te be^imien.
' •
'Ten tracht de arbeidersklasse te knevelen door niddel vr.n de"
"r.3.0., men bereidt de uitvoeringswetten op de bur-r-erli jks
"staat van belep; voor die feitelijk elk of^nblik -de invoering
"van de foscistiocho dictatuur in ons lo.nd rior'^l:' jk navon."
d. Vervolp;en.i3 besclïr.tjft h i j do onstond i,^h eden, vranr onder de strijd
voor de vrede T.IO et worden aönt'ep^kt. Hij zeide:
"Ten behoeve van de oorlogsvoorbereiding worden f r o t e losten op
"de erbeldera, de klaine boeron en de midden s t and ^els^d. bit
"reachiedt vooral door indirecte '-iddelen: door stïjrendo p r i j k e n ,
"dalende koopkracht, verhoogde lasten."
Begrijpelijk is dat do bekende notieven z i j n aangegrepen om aan
te tonen, dat het net de rederlr.ndse arbeider alooht Besteld is;
zoals:
1.. De onvoldoende f'oac'Mte loonsverlio-'j.!)^ vrm 5C,'"., in verband r "tGt
de verhoogde prijson; derhc.lv o pï''.7:cliif;viv)^ von de d.-or de ".V. G,
- "o n ' o ld e -
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po stelde eis van 10^.
S. Toe neming. va n het aantal verkiezen, door v e mindering van de
kpopkracht en verder doorgevoerde rationalisatie in do industrlo
en mechanisatie in d© landbouw.
3. Nieuwe poging tot onderdrukking van Indonesië door do besluiten
vön de Ronde Tafel Gonf arentie.
Dat de C.P.F» döze on verder aamvesi^e notiovon naarno zou
aangrijpen om een langdurige en ernstige verstoring van de nrbeidsvrede te veroorzaken ligt voor da hand. Bl,1 over.verdng van •
beslissingen dienaangaande zal zeker in aamierkinr, dic-mcm te
worden ^enoraen de geringe strijdhaarh«ld har er leden on liet
ontstellend, gebrek aan politiek eeschoold kader.
Indien de partijleiding, mogelijk in ondrncht van het "oninfom,
,£ou oordelen,' dat de tijd r i j p is voor een eisenene staking-, zal
het onder de huidig© omstandigheden, zeer de vraart zijn of de
C.P.H, tiet zal wQgeïi een oproep daartoe te laten uitgaan» V'aarBOhljnlljker; lijkt in dat geval een nroolpuatie tot staking door
een instelling als bi.1v* het RotterdaaiBo höven-vredescomite of
en groep arbeidere aan een bepaald bedrijf, ^car de partij veel
invloed heeft, met verder geleidelijke uitbreiding, 2e].fg ook
dan wordt de mogelijkheid, dat een staking alteneen of len^durig
zou aijn dezer2l,1da vrij gering geacht..
Behalve dat men voorts rekening moet houden net de a. s, Statenverkiezingen, heeft de C.PJU ook nog de honden vol met interne
Borgen, zoals uit het volgende moge blijken.

a. In de resolutie wordt het ledenverlies "verontrustend" Benoemd.
JTlhoewel deaerzilds geconstateerd xvordt, dat het ledental sinds
1947 zioh in snel dalende lijn beweegt, is het voor de eerste riaal
in de naoorlogse geschiedenis van de C.P.li,, dat op een dergelijke\<7i,1ze in een openlijke publicatie het ledenverloop' word aan ^0/36 v en»
Ook thans werd het ledental niet gepubliceerd, onderstaande tabel
'moge een inzicht roeven in de geschatte ^etalÉBterkte der leden.
begin 1947
Totaal aantal
53.000
DiBtr.Amsterdaia £0.000

einde 1948
40. COC
17 a 10.000

einde 1949
33,000
13.000

Kiattemin zeide P. de öroot:
Ml<ifennöer wij ons afvragen, of ledenverlies in overeenstemming
"is met de politieke invloed vnn onze partij, dan noeten v/1 j
"antwoorden: Heen. In Amsterdam b. v. zijn \irij in st ommen "aantal gelijk gebleven bij de Geneenteraadaverkiezineen,
nof zelfs nog ietfi vooruitgegaan. Het rode Amsterdam is rood
"gebleven, nissohien is de kleur nog feller geworden."

Als eerste eia werd f-esteld vóór het Februeri-con^res het
ledental net 20°! op te voeren. Het heeft aanvankelijk in de
bedoeling gelegen het percentage op 30 te stellen. Bij nader
inzien werd E0$ beter geacht. On&anka deze verlaging not 1/3
gedeelte, acht men het in partijkringen niet eanner.iel.1 jk dat
deze taak vóór de gestelde tijd volbracht kan worden.
- Bijzondere -

Bijzondere redenen, verband houdende ir,.et het dagblad, noop
de partij a* n de ledonv/erving in do la at at o tv/ea .laar. einder
aandacht te schenken den deze in f o l t o verciato. De nu ingeluide
actie vor<H aangevangen op een rionont/ dat het ledental tot een
ongekend dieptepunt 10 -edo.ald on de vorriindorittf;; van de noriinale
en da finpnoiole kracht zal ziah , inwendig reeds duidelijk ncinifesteron.
b. De resolutie zegt slechts "dat n De V/narheid 1 ' nbojinó'é h o - f t
verloren". Uit onderstaand o opgave bli,11-:t dat de huidïr- oplage
nog slechts ruin een v-.vsrt gedeelte badr-.ta : rt van dlo von 1940.
l Juli» 1945
ran.40C.COO

l Got.1946
001.4^2

l Oct.1947
165.959

l Cct.K>43
139*128

l Ï T OV. 1949
110.073

D© recento Stnlin-vcr^Pardn^aactle, v/elko voinve^o do daarbij
bedreven rteraocuö/orhcerlijking niet de Ql^enona instonming v;ep;droo<£ t bezor^clo "De V^a arbeid" nlleen te A'-iStordan in één ma r, n d
een verlies van 300 e 400 ebonnê's.
ïïot behoeft ^sen betoog, dn t de exploitaito von 'iet dagblad
diènten^&volge siet ernsti^ö rioeilijkheden te konpen hooft. De
opheffing van enice locale rodaotieburoaux \ms het eerste symptoom
van de tanende kracht vnn het voornaamste coaniunistlsche publiHet werven en tarugvdnnen van obonné'g \verd voor elk lid verplichtend gesteld. Da colportage ir.et "De Vfearheid" vjerd en v/ordt
nog intens Qangor.oedif'id on nam allonps het karakter aan van een
nooS|?:0div'ong0n ^oorfreuïsaerAe aotio tür versterking van de financiële positie van het dagblad, dnn van een ter verbreiding van
de oorarruniatische ideologie. Waarhej.d3son.arf oosten, filmvoorstel
lingen, de instelling van " T rtaarheid-'.TOrfbric a dea" en de colporta
groepen, genaamd "Lou kansen-brigades" vermocht on niet ds daling
tegen te houden.
TI et" Jen Po s tma -Per s- en Propa^andafonds" (P. P. P. -fonds) , de
versterking van de financiële middelen beogende - reeda In 1946
opgericht on ti.ldelijk "- godurende de propaganda voor de V
obligatielenin^on ter flnanoiering van ds aankoop ven een ei/^en
gobouv; on drukker i je ppara tuur doodgezwegen - v/e r d niuuw loven
Op vergelijkende wijse \vordon in "De l^-arheid" de aantal len
nieuw gewonnen abonna'*3 genoemd. Daarbij v:ordt de v^erkelljke v
niet vermeld, aanposien do cijfers van de inmiddels binnen gekomen
badankjea niet openbaar worden ^smaakt. In de interne partij circulaires wordt het verlies somd wel gonoeud, om het grote belang
van Intensieve» werving te onderstrepen.
Verschillende taken v^rden opgelegd. Sohior het onnogêlijke
werd vereis^. De Jongote actie werd gericht op het vdnnén van 6.COO
Qbonne f o vóór l Kaart 1950. teneinde het no^elijk t s moken. dat
Verheid" dageli,Jlï0 riet 6 pa ginds sou uitkomen. Teneinde to
- bereiken -
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bereiken, dat ner 7 Hovember 1949 Tt Do V'aarheid" reecis eens per
v/eek met G . pagina's kon verschijnen, werd e Is ^ onderdeel van de
gehele tank gesteld vóór die datum. 1.500 abonné's to winnen en
daarbij, via hot P.P.P.-fonds, een som van f. 8.000.— bijeen
te brengen.
Volgens de publicaties slaagde deze actie. Onmiddellijk werd
als volgende eis gesteld vóór 7 December 1949 een bedrag van
f. 6.000.— in te zamelen,
,
In September 1949 stelde men de taak de verkoop van oolporta/^eexemplaren tegen het einde van 1949 tot 5,000 attücs per \?eek op
te voeren. Thans wordt de verdubbeling van dit aantal vereist
nog vóór het bijeenkomen van het Partijcongres In Februari 1950.
^Blj de bepaling van de Jongste taak", t.w. 2.000 nieuwe nbonné'g
vóór het a.3. Februari-oongres, wordt niet over de 'taak v on G.000
gesproken, ï'ogelijk maakt zij daarvan een gedeelte uit. In het
midden wordt gelaten of' net het oantal van 6.000 wordt bedoeld
een netto-v/inst aan ebonnê's.
3venmln ela bij de ledenwerving koestert iaën in C. P..!:.-kringen
de Illusie, dat dit aantal vóór de Bestelde datum in werkelijkheid
gereikt zal kunnen woi'den. Sen veeg tekon leek ook, dat publlcatios
van de behaalde resultaten sinds half October 1949 niet neer verschenen.
o_. Het zou te veel gevergd zijn als van de Inleider P, de Groot
verwacht was, dat h i j ter conferentie de algemene teruggang v on
pertij en orgaan openlijk had toegeschreven aan het feit, dat de
Nederlanders langzamerhand de ware aard van het communisme en
zijn huidige verwerkelijking hebben leren onderkennen on het de
rug toekeren. Integendeel, h i j constateerde zonder meer dat
"de activiteit van onze partij onvoldoende Is» KI j blijft
"achter b i j de.iaasstt, zowel In activiteit als in strijd"vaardigheid"
—
en verder
"Het ledenverlies kunnen w i j niet wijten aan gedaalde Invloed,
"maar de oorzaak moeten wij zoeken in de slechte organisatie ven
"de Partij, Deze verontrustende toestaod nroeten v/ij opheffen.
"Vfij stellen voor, om tot aan het congres het ledental net
"20$ te verhogen.*
In de beachrijvingsbrief, voorafgaande aan de partijconferentie
on, zoals vermeld, ter vertrouwelijke kennisneming aan de districten
gezonden, wordt gezegd:
' "Het grote verlies (aan leden) na Juli 19.48 ia" geen v/er k el ijk
."verlies. Sr Is een-kwalitatief betere en sterkere partij overgebleven, welker Invloed groter Is dan vóór 1948,
''Uit de Acties, gehouden in diverse bedrijven, ia het partijM bestuur gebleken, dot de communistIsche gedachte onder de
"gehele v/erkende bevolking, veld heeft gewonnen. Foties, die in
H de bedrijven'werden aongononen, vaaren ondertekend door leden
"van de F.A.B, en hot C.ï r .V.i Von verschillende arbeiders werd
"bovendien nog gedaan gekregen, dat 7,ij hun bondsnuroner er bij
"vermeldden**.
Hét uit het voorgaande sprekende optimisme moet als overdreven
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worden betiteld. In een in December j.l. ftehouden bijeenkomst van
de ^oo rneomste vertegenwoordigers van de O.P.ir, in de Aiiatordamae
^«pieentebedrijven, is komen vast te staan, cint de daar v/erkz&me
arbeiders thans In geen geval in beweging te krijgen zijn. Sen
uitzondering werd aleoftts goraaakt voor de chauffeurs van de geme entereiniging, die wellicht beinvloed zouden kunnen worden,
wederom tot een staking van korte duur over te gaan,». Bit is
slechts één geval» De schier volkomen erbeidavrede in ïïederland
ia hot Töor teler waarneembare bewijs, dat het raat de onder de
arbeiders levende sycvpatM e voor de ooramuniatiache gedachte nog
maar matig gesteld is,
.
Sen andere mogelijkheid is wellicht gelegen in het feit, dat do
partijleiding duldt op de adhaeslebetuigingen t»a.v, de vredeaactle,
welka van vele andersdenkend en heetten afkomstig' te zijn en dit
in enige gevallen inderdaad
Natuurlijk behoeft acn het betuigen van adh'aesie aan de vredes*«edaohtö niat.inhaerent te zijn oen sympathie voor het corMunisrae.
De parti,} evenwel "beach o uwt alle Ijveren voor vrede als een'raono*ï>olï* Toör haarzelf .en de met haar verbonden instanties, zoeia
^e^sfi*! en Köntelërganlaatloa on de vredescomitó's en si at op
^ronA^Börvan alle: adhaesie-betulgers als evonveel versterlcingen
van haar
Het-"|?eirtijllè8tuur dient derhalve naast de krachtige, pogingen
oa intarn de 4oor de partij verloran aohterstand min of weer
in te hal 013. **•*, owtrctnt hQt -volledig terug\'irinnen van hetgeen verloren
ging koaatart zij. blijkbaar zelf ook gson illusies - tevens de
van da partij op de F«derlandae arbeiders te handhaven en ,
ui,t te breiden.
Het is tegrijpe^ijk, dat de hierboven sjeaohetat© deplorabele
situatie voor de ©nig;azins ontwikkelde oonmuniat niet verborgen

/al , :
;

Koga £e toestand van de G. f. N* raomenteel/niet rooskleurig al jn,
ée,n nf g groter gevaar bedreigt de partij, i«dien defaitisme en
;«to1cèlad«3.i^aia in geloof aan eigen kracht xioh in haor rijsn
S!üU gaan O5«nbaren, De gedachte aan een ioosp.llj1c teruggang van
volJcapartl^ tol een bötrekkalljk onbelangrijke groep brongt
l«deii tot nadeüteen en ai J vragen ziofe of of de partij, gezieai
karalcter van het Jïadtèrlandse volk .en d» huidige beleving van
"hét pomnsitffilsöaiö mei feat^if ."binnen- en buitenlandae politiek .wel op
d$ ^o «do weg ia»-- "-';. • " • ; . • ' • • . •
• .
. Taoa? zover til zlöh hierover openlijk durven uitspreken, worden
-id j -«%»• fcaforjdstea tjeruggewexeti» Blijkt bovendien dat zioh hierlïij aog nationale motieven of een oritlaohe instelling ten opigiplité ."ïan de kracht 0n h.at beleid van Sor^t-Rualand openbaren.
d«ia /ftarzeit -.dé partijleiding niet dezulken aanstond aia "Titoïsten"
"TÈrotzklsteii* te
..- Teneinde -

- 11 Teneinde deze tvdjfel de kop In te drukken en om aio stimulans
voor de leden te dionen, noenden alle C. r. F. -spreker s in de •verkiezingsver Raderingen van 1949 do teraijn van 10 jaar, binnen v/e 13- e
het communisme, ook in Nederland, aan de nacht zou zijn. De laatste
tijd vjerd deze termijn gesteld op ?. tot 5 jaar, terv;ijl enkelen
zeiden de machtsovername beslist binnen 2 jaar te verwachten.
In meergenoemde beachrijvingsbrief heet het:
"Te volen ^i.ln nog te weinig doordrongen van de besliSBOn.de
"ommekeer, dié eerder zal konen dan v.'ij wel beseffen. ïïr ia
"geen tijd meer om de rroosa peleldelijk en op lanp-.e afstand
"op te voeden. Verlies van leden of niet, het is hoog tijd ,
"ora alle burgerlijke half zachtheid te verlaten."
Ook ter conferentie bleef T', de Groot niet achter aan te
sporen tot het handhaven en zonodig kweken van zelfvertrouwen
"in de macht vnn de vredeslcrachten, de Sowjot-Unie, het
"Volksdemocratische China en de volkadenocratische landen
" en de- arbeidersbeweging in de kapitalistische landen,"
De vertrouwelijke beschrijvingsbrief voornoemd vervolgt dan:
"De halfzachte houding van die ledai van de partij, die nog
"bereid zlfrn. toe te geven aan de burgerlijke moraliteit vornt
"de zvjakte in de G.P.M, en is als zodanig een gevaar, dat
"apoedig bezworen dient te worden".
en tenslotte:
"Men dient waakzaam te zijn, dat de politieke aandacht niet
"verslapt. Waken ook, dat goen vals nationalisme de partij
"binnensluipt of zich versterkt."
Het is bekend, dat vele leden de partij sleohts als een verkiezingSEechaniEiiae beschouwen. Dit zoudon vooral .de naoorlogse,
uit de voormalige S. D, A. P. overgekomen partijgenoten zijn. Dozo
vorm van ref ormiame "zal net wortel en tak worden uitgeroeid"0
criterium bij de beoordeling van partijgenoten zou.' 'P* de
Groot - nnar v/erd medegedeeld - vooral beschouwd v/illen alen het
al of niet volkonen - maar dan ook zonder öni^e reserve - aanvaarclon
•van de Uonsr j et-Unie, ala boven alle critiek verheven, leidende
oommunistisohe nacht.
Het aannemen van enige reserve daarbij - hoe klein ook - zal
voortaan beachouv.-d worden als een on-comraunistische daad, die
uitstoting uit de partij tot Gevolg zal hebben.
Gevo'eglijk kan worden aangenomen, dat de reeds, lang in
uitzicht gestelde zuivering haar officieel beslag z^i 'krijgen tijdens
het Februaricongros,
Op de conferentie zei P. .de Groot:
"In onzo partij mag het niet voorkomen, dat gehandeld worüt
"togen onze beginselen.
"De partij-organisatie is de motor van de arbeiders-bevjecinG.
'"^ij hebban een pracht igo motor tot onze beschikking, naar hij
"loopt op een gedeelte van zijn kroont, hij noot dus achoonrie"umakt an nagekeken ivorden."

- De -
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De afgelopen tijd heeft geleerd, dat de 'C.PoF. Inderdaad
wankelmoedigen en defaitiaten, Titoïaten of 'nationalisten onder
haar partijgenoten telde.
hebbap, uit eio;en beweging de partij ver
laten of \verd'en geroyeerd,, Ovor het algemeen was dat voor de
buitenstaander slechts merkbaar In de veelvuldige Msaellnpen
van de bezetting van de communistische
Voor zover er geen sprake was van wankelmoedigheid, kon
deze partijgenoten Inbreuk op de partl jdiscipline ten laste
geleed worden.
Van het innemen1 ven een eng-national'istisch standpunt door
leden van de C. P. TT, ia slechts sporadisch gebleken. kennelijk
is hier gedoeld op de situatie in Friesland, waor in de communistische rijen een zekere ei^engereidheid bestaat. Over liet alteneen
laakön de Friese communisten geen bezwaar tegen de leiding van
Sowjet-Rualsnd, maar wel tcp-en die uit Amsterdam . Ret ia hier tot
een openlijk oonfliot pjokonen, waarbij de reeds lang beataonde
vete tussen Peul de Groot en QG Friese vooraan Gerrit Roorda tevens een voorname rol aal hebben gespeeld.
Een feit ia het dat een afscheiding heeft plaats gevonden,
dat reeds aanstonds in ooBüaige gemeenten b i j gelegenheid van de
gemeenteraadsverkiezingen met esn eigen oandidatenlijat uitgekomen word en dat de uit "Holland" pezonden en kortelings reeds
weer vörvonren diatrictsleider geen kans zag de ontspoorde Friese
pertijgenoten tot meer n;eh.oorzaarrJi01d aan de contra l e leiding der
C.P.Iï.'torug te brengen.
,
Verwacht mag worden dat het tot een openlijke veroordeling der
rebellerende Friezen 'zal komen, nu door de forruetie enor zelfstandige
partij het hoofdbestuur do hoop op toenadering heeft moeten laten
varen»
Voorts kan geweien worden op enkele syinptor.en, welke doen vermoeden, dat oniRe meer belnngrij^-e partljronoten onder het juk
van de zuivering nullen noeten doorgaan. Ann een beleend intellectueel partijlid (L. do Heer uit • s-GravonhP-Go) , zitting hebbende
in het plaatselijk vredescoriitó v/erd in "De Ifcarhoid" ten laste'
geleed, dat hij ten aanzien van do vredesactie critiok had geoefend op de plaats' v;elke daarin door do G.P.F, aan de SOT; j etUnie \verd toegekend.
DO tedaotie van het onafhankelijk org-aan "De V r i j e Katheder"
v.'erd in "De baarheid" a l snede in het rlisoussieorgar'.n "Politiek
en Cultuur" veroordeeld als poen aandacht voor de str' jd vrxr de
Vreflc te hebben.
De communist ïsohö achrljvsjs Theun de Vries ori Fico Rost vierden
becritiseerd wegens het in hun boeken en critiekon te \voinig begrip tonen vsn de s t r i j d der conmunisten in het verleden, respectievelijk dlscri'ninër&ndo uitingen over Toolse r^interneerdcn
in de voorraali^o Duitse concentratiokenpen.
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liet feit dut de hoofdredactie vr;n "Dr; ""c ar hè ld11
litteraire criticus Theun de Vries ton .-.v.;}?.", I en vnn oon boekbeoortM ^-K in het openbaar deaavou^erde, v.I.'st sr op, ct'tt do
partijleiding in ha n r z^lfcritiek radicaler optreedt don voorheen .
d. Teneinde in de toekomst 7,0 ^oed riocoli;'k v jr£ek'.>rd te zijn,
d"at i n d e besturen uitsluitend botrouv/b'.ar , toegewijd on strijd
baar kader wordt opgenomen, dienen in alle afdelingen opnieuw
bestuursverkiezinfion plaats te vinden. Dur;r v;aar afdBli-> T 9n te
f^root z i j n , dienen 7,e gesplitst te worden. Voorts .;ordf;n de a f weer onderverdeeld in kleinere eenheden.

Haar dezerzijds is bekend fier/orden, io er-n lid vcui het T^rti^boatuur enifte tijd geleden bij do Franse' zusterp-rt-! j op bezoek
^evjeegt, teneinde een studie ^te naken ven de partij-or^.;nisatle
en x'/sarbij bepoolde afdelingen in rarijo en om^oving hen tot
tot voorbeeld dienden.
Besloten werd het Franse systeem n,Q te volden, ui. door do
afdelingen te splitsen in colonnes 'en deze v/eer in atr-vi'tkemen.
"De reorganisatie in dier voege", aldus do resolutie, "dat
"kleinere eenheden rvevorria worden van een zodanige o;ivcïricr".,
"dat ai j in de huiskamers kunnen vergaderen".
Bij deae opzet wordt een drieledig doel nagestreefd:
Ie Vermijding van zaalhuur en zaalafdrljving;
2e (remaklcel i jK uit te oefenen controle op olke partijgenoot;
maatregel tegan apionnöf-e;
3e Sneller en soepeler opereren in de strijd.
t

In communistische kringen is rien ac optisch pestemd ton annalen
van doze reorganisatie. Het' wordt oni'iopicilijk geacht Jiet daarvoor
benodigde kader - waaraan reeda een chronisch gebrek is - volledig
en Afdoende te instrueren en op een zodanig peil te brengen, dnt
het zelfstandig beslissingen Icon nenon, raet p;elijkti,ldip, respecteren van de centrale nartijkoera.
o. Voor zover de partij in vergelijking ; iet de vooroorlogse
Sterkte kan bopen op een f?;root ledenaantal, liooft zij niettemin
voortdurend te kempen v:iet een ^obrck aan intellectuele krachten .
Het ontbreken aon voldoende Irader IB voor de G.P.TI. een onoverkoraenli jke hinderpaal gebleken.
Alhomvel aan iedere partijgenoot do verplichting ia op^cle^d
ten rdnste een basisscholingscursus to volp.en, Irwcm daarvan in
de praotijk door p;emi3 ean belangstellj rif', en bek^^rno instructeurs
v/einig of niets terecht» Behalve dat door het brengen vnn inzicht
in de oornmunistisrihe partijbec'.lncelen de stri jdbaerhoid zou ivo r don
verhoogd hoopte men ook dat daaruit tevens die partijgenoten na 3 r
voren zouden konen,' die net succes naar een kaderacholing verwezen konden v/orden.
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de basisschol:'.:1^; v:ord nog ietc gedaan, uoch
vond niet of nauwelijks plaats. De Gentraio Hu-t i. j school te 1." ren,
bestemd voor scholing van het t op-kader, werd door vordering vc.n
het gebouw, het "Louis de Visserhuis", in 1049 opgeheven en d. ndsdion niet neer opengesteld.
Thans is vastgesteld dat do scholing te theoretisch v f.i n op"Gt
13 gG\veest en voor hot rorti jwork^vrijwel vnn ;-cen vwaydo ia -gebleken,
/in de practijk
De gehele scholing zal nu onder directe controle van 'iet
partijbestuur worden gosteld on thans verdoold worden in;
Ie Basisscholing, voor de gewone leden;
fie Opleidingscursus1voor:
a. basiskador (afdelingsbestuurders);
b. middelkader (distriotabestuurders en daarmede gelijk to
stellen bestuurders};
o. leidend kt»der {partijbestuurders, politieke redacteuren van
de publiciteitsorgonon);
3e Centrale pa-r t i ,7 school (loden van üerti.1 en üistrictabenturen,
daartoe speciaal door het partijbestuur aangewezen).
De scholing onder 2 frcnoM3?<d wordt verplichtond /-esteld voor
iedere partijgenoot, die dearvoor aanfrewezcm vordt.
. ?.'0f?e dan in de resolutie uitsluitend doorklinken, dat derr.e
roorft",nisatie in hoofö,r',nok tot doel heeft, do ontvdkkeling dor
leden en opleiding van knder te bevorderen, dezcrKi,1cls kt n hiura.an
nog het volp.eride worden toegevoegd.
De stelling dat het niet zozeer op de theorcthische soaoling
aankomt, dan v/el op fiQ practi,1k, \verd in de laatste tijd door enige
vooraanstaande C.r.I.',-ers geponeerd.
In de geheirae beschrijvingabrief v;ordt gezegd, dat de scholing
oppervlakkig moet blijven. Slechts do voornaamste theoretische
vraagstukken nullen worden behandeld. Bovendien nogen op do
scholingen geen directe politieke vraagstukken noor behandeld
v/orden. De situatie 3s?.n elke dag- veranderen on hot tempo is
voor geen enkele werker bij te houden, zelfs niet voor de. partijleiding. Ook zij loopt veelal echter de feiten aan.
Welke motieven tot deze krasse uitspraken hebben goleid is
niet met zekarheid bekend. 3en feit is, dat liet, na 4 j a M r onophoudelijk aandringen op intensieve scholing, het de partij niet
gelukt is, deze in een onderhoudende en aantrekkelijke vorin te
geven en dat het tekort aan kader niet is weggev/erkt,
Gebrek aan durf om dit te bekennen, k?.n reden sijn, dat r.jen
da leden het riotief voorhoudt, dat verandering in het achol.lngsaysteem nodig is, ondat de partij verwacht binnen soor afzienbare
tijd aan de nacht te Hullen konen. 21 j ken zodoende een ander
systeem Invoeren, zonder aan nezag in te booten, een systeera dat
nog zal moeten aantonen, dat het betere resultaten zei sfv;erpoiu
- De bezookOra -

De bezoeker a var. do baalsanliollr^- k r i / ^ e n ala loorstof het
"Leerboek ven do ^rb.cïidorsbev.ti.'rlnr,'' te be.9tii.clor.-ui en cvorif'c
feselcct eerd ' ï'iotGrl^L'l door ,-ic;t r^r'li "bestuur aaneri^oatcld,
net b et r o !d; ing tot do l:.-r:la'.it:lï"-; van de j v < r t i jor^uivi st;tie en
do rractische werk^arV^'U-ni van do afdelingsbestuurder .
Ad <L
£_. Tiet behoeft ceor, v or<. onderin;;'; te v ! o':kon, d .'t \^mnyor do o r- "anisatio van clo p a r t i j op allo ^.übiedon to v^'nson overlaat, sulko
si, In terugslag vindt 5. n öo door de led r ->n betoonde n c t i v i t n i t in
hot openbare leven.
T 'a r 1 1,1 genoten en kodorledcn ":/ordt T^isaiviteit verbeten; si j
v;istcn niet of niet snel fjenoop, te e,r-oron op Gohoiirtenlesen,
v^aruit voor cia part .1,1 een v;inDtpu.:it r.chaald liad Icmmfm v.'orden,
indien -:ij hun taak eis coinnunlst ^letterda-xd en serieus hadden
opgevat.
De resolutie fce^t:
"/:ls gevolg vr.n de^e v^ntoestand (ril» do ^ebr^'cl'i^e or,ryïi isetie)
" T i j n de verbindingen die de p a r t i j door middel van haar leden
"met de massa heeft, vorzvjalct, is er ^eon politiek loven in de
"parti j-afdelihr f on en is de purtij niet bi,] na oh t e ora haar
"eigen ledon in voldoende rnnte voor acties te mobiliseren."
Zotils reeds werd ^er-oloveerd, is er inderdaad van oen ontstellende
laksheid der ledon spral-g. Het i^ijn steeds do^olfdo "v/erkers" die
voor colportage, leder.-,verviri?T en liet daaraan verbonden huisbezoek sr op uit trek'-en, terwijl de overigen thuisblijven.
de Groot aeidö in zijn inleiding, dat de a
atuurdara de or^anisatofan en nlot de uitvoercl.org van het •.,ork
moeten zijn. In corirnunistisohe leringen v/ordt de/.e 'uitav.ranic ols
een ernstig tekort aan inzicht p.e^-ien. Het kader dient ten f.-, l IQ
tijde het voorbeeld te -reven, in v:olk8 actie doa ook. Tot nu toe
werd grote ophef ^omajiv-t van het feit als b i j v . het rehsla
diatriotsbeotuur aan een colnorta^otocht meedeed en een d e r g e l i j
inspirerend voorgaan v;erd aan andere functionarissen als
vjaordig voorbeeld voorbehouden.
Paul de Groot stelde dan ook tot eis, dat het kader
dient te worden tot critiek en ^olfcritiek. TTet principe:
"onse functionarissen r.oaten resultaten behalen", dient tot
ijzeren wet in de partij verheven te worden. /Ach daarnaar gedragen is doorslaggevend voor bun beoordeling. De reeolutie zö
"Si j dlo in de te.n;onv;Qordlp;e tijd passief zijn en geen
"resultaten bij hun werk behalen zijn in het politieke
"kader niet meer op hun plsats".
Dit houdt dus in, dat z i j , f5 ie in hun t>-u>k te kort schiet en,
verwijderd zullen worden.
De Groot dient echter te weten, dat der.e uitopraaky f^as
zijn oordeel over de mentaliteit van de nop, nsar vjoiniG in cor'Uiunistische zin gedisciplineerde leden een fictie is en doorvoering
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al a zijnde uiterot belangrijk onderkennen,
Go^e,?d kan •.vorder., cU-.t te A rist orden cl e ontwikkeling van z&lfètandl^e bedrijf 30 f do.linren hot vorst Is doorgevoerd. Hieraan is
het relatief grotere ledenaantal in vsrroli jkins iv.et andere geneenten niet vroend. Behalve dat hot ^or.ieente- en rijkspersoneel,
verk%Rn.n in de onderscheidene takken vnn dienst afzonderlijk ia
georganiseerd {de vroegere afdeling "Overheid"), t i j n or ook
bedri 'f s? f delingen .'-evor'nd onder de arbeiders van do aldaar ,30vestigde grote industrieën on acheepswervon.
Voor de overige Industrie- en havenplaatsen kunnen .de 'bedrijfsafdelingen, voor sover ?.ij oldoar tot stand vjsrden gebracht, uitsluitend r,ot botra'rMng tot de norainale kracht, als cnbetoK-onend
worden Gekenschetst .
li'et behoei't Go'iter niet '.ïO"G«r op do .^etaljsterktti aan ts konen.
iCTicrs, het onniddöllijk doel is verbreding van de cor/nminlatische
Bedachte oridor de nedeerbeidera, door het uitbuiten van bestaande
of vormeondo grievon, net betrokking tot sociale- of eoononisohe
ondervvOrpen, arbeid svoorv.'aarden of inrlohtinr' van het bedrijf. •
De bedrijfsafdeling tracht daardoor onrust te vervovken, de s.rbeidavi-edo ta verstoren on de organiaetiea tot activiteit te
prikkelen, •.vonrblj 7-0 mogelijk de bestuurders van. do ITniebonden
tegenover iinar leden v/orden ^ediacrinineerd, uitor-aarö. niet
behulp van do lüonheids Vak Centrale.
Door do vergproidinf? van bedrljfBlcrantori behoeft dose activiteit n i ot beporkt te v;ordon tot die oridernenln^en v/aar oen
bedri jfaefdeling io cevonad. lïot aantal krakten, ondor een voor
iedoi* bedrijf toe&assolijko titel, en - zo no^elijk - net publicaties van onderworpen, specxeial op hot -,vark betrekking h-ebbende,
io n-;ar dozorai^ds is .ceconstateerd belangrijk groter dan tille
bedri.lfaaf delingen tcaianen.
£. -^Ike actie -'-elke van de O.T.K. uitbaat, onveraohilli^ of dese
ïïu gericht ia op het uitbreiden v^n hasr nacht, den vel op het
vc-rv,'e^:ken vnn onrust, r.ot het d o e l . d e v/eerstand^craeht van de
liederlandse strat te onderrii.jnen, zcl neer dan ooi t /geschied en
door middel van of gekoppeld aan de VredesGctie.
Het noge bekend word fin verondersteld, dat de actie voor de
Vre.ua n an vonk el i,Ik door velen niet v?erd doorsion als een commuiiiatiGohe r/moov.vre. Do söhüesiebotuiffiiigen waren ook afkomstig
vnn porsonen, die Hekor nl.et als communisten of nis cor-jnunistisoh georiëntecrden bekend staan.
Het or^aniseron van plnatseli;]ke boraité'o echter, stuitts al
spoedig af op een zekere vjeerstand. Het daarin plantsnoj-ien van
teveel intellectuelen bleek remriend te werk on op de connunistische
Arbeiders» Het zitting ne;ion van tovael o omnuni at en in de co)ilté f s

- ia was Y/eer niet bevorderlijk voor het aantrekken vnn niet-oonraunisten.
ITct stichten van zg. "Bedrijf s-vrodes-co.r'iitê 1 s" 'vas om die
.redenen evonecns 7.0 goed ais onnozelijk. Van do vorming van een
zo vurig bogoerde icassabeweging 3-rv/an w e i n i g tor echt. Verhelderende
publicaties iri do pers, doorkruisten bovendien do bedoelingen
van de C.P,!!.,
I'lottoniin werd ter conferentie do c i a gesteld de vredesbeweging
onverminderd en nor; .neer dan voorheen t o steunen "zodat si j oen
"ware volksbeweging wordt".
/"

Onomwonden zegt P. de Groot in si,In Inleiding:
"Do strijd voor. do vrede v';n alleen gewonnen v/orden docr de
"verzameling van de ovorv/eldigando meerderheid der . voorstanders
"van de vrede in ons Innd. TTet funcUn?:ent vormt h i e r b i j do arbeidersklasse. De eenheid van de Arbeidersklasse is de voor"naomste voorwaarde voor de Inzameling en de overwinning vai
"èe vredeskraohten.
"Die eenheid wordt tot otanci gebracht in de s t r i j d voor de
"10 procent loonsverhoging. ".Ij raoot^n in de bedrijyen het
"Initiatief nenen tot de vorming van eenhoids-coraitè's uit
"alle erbeiders van de Unie-bondon en de "J.V.G.; evenals de
"ongoorganiaeerden OKI voor deze ois te strijden.
"De strijd voor het brood moet verbonden v/ordon met de strijd
"voor de vrede, zij Doet door on7,o p a r t i j georganiseerd en op
. "een hoger peil gebracht v/orden.
"Haar ons Inzicht noot or naar coeitreefd worden dat iri do
"Vredes-bewe^lng de vredelievende aanhangers van de P. v.d. A.
"en het N .V .V. net ons verenigd worden, individueel en zo Liogo"lijk, door aansluiting van f-ehele afdelingen.
"•Allen, die iets tegen de oorlog willen doen, Christel!jksn en
"katholieken behoren in de vredesbeweging thuis, ïïoch politieke
"richting, noch het geloof kunnen een beletsel zijn voor de een"heid tef^en de ons allen bedreigende ramp, evanrain als dat
"tijdens de bezetting het geval u©s.
"Van harte onderateunen v/ij het initiatief van de Vxedeg-bev/eging,
"tot het houden van grootscheepse Vredes-verklezingen, die v;ïj
"zeker met alle kracht zullen moeten ondersteunen,
"Vv'ij zullen raeer-opklnrlng over de toestand in en OH Indonesië
"moeten brengen en do campagne tegen de uitzending van nieuv/e
"troepan moeten versterken. De campagne voor de a.s. provinciale
"en statenverkiezingen zullen wij organiseren op do grondslag
"van Eenheid van Actie en samenwerking riet allen, die zloh.
"keren tegon Amerikaanse overheersing en vechten v/illen voor
"de vrede."
tr

Aan deze v/oorden behoeft alechtB' vrainig te worden toegevoegd.
Hieruit spreekt de onmacht van de C.P.!", on op een andere wijze
dan door het "broodvraagntuk" ann haar intenties te verbinden
het isolement te verbreken.

- rat -

!"et de dr.F.rb.13 b c r o i ; - t e arn'v'in^; tmc.ht " I j tovonn ^oji t'.vcode
doel t s bereiken, nl. 'ie opvoering •V-T: de Gteribun-oijf orü b i j
de v e r k i e z i n g e n voor d R rovincl.-v.le üt.Mix-n In 1950.
De in te dienon ocndid^t&nli jst-ii zulloii • : Ll;!ttt::n voor Vrede
en Brood" sijn.
cht v o r d l o n t voorts, de in het b G;-;:! .a von l ( iÖO door Jiet
Vrede 30 nraté te oroan5.öeren "Vreu.es vsrklerjlnc". FIsrr'edG j-ïil
iedere ï j 'odorlondor do ^olor;enhoid v/orden /-ebodon zich uit te
spreken over de vraag "Oorlof? of Vredci" (Resolutie VrerlQgcoji-'r
1049 to ^i
Tenslotte ro^o ^oivescm ivnrdon op de rtieds boataartdo a n d e r o
oomité's of aotïos^ dit) of door do C.I-.T. \verden opf-oricht of
door do conriurilsten nio i^ropap.andaobjoct worden gebruikt, zoals
v ,'olvaartö-conlté t s , T^uurcoiriltê* D, Rac..i,odistribn1:.lo-rri,1svorltt('dnnsconitó's, Schoonhovcnooiiito's en nctlos, zoal 3 de Febru'-'ristalcin,'.;- on "f-nnie Bchnfthordenlrlng.
Al df^ó bov.'cr'iri^tjri v/orden slechts "n hot levon Beroeren' of
nisbrulkt,r,üt het dool do vol'-:.ümny3r, ";oor Kich. 'in t& ne:o-on.

