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GEHEIM.
DE OPMMPNI.STISGBE PA13TIJ NEDERLAND ("DE WAAIHEID")

invloed te Amsterdam.

Na zijn illegale arbeid gedurende de bezettingsjaren, kwam het
partijbestuur der G.P.W. op 12 Mei 1945 bijeen om de nieuwe
verhoudingen, gegroeid in de bezettingstijd, te bezien en kwam
het tot de conclusie dat opnieuw de tactiek van het eenheidsfrdmt diende te worden toegepast, te meer daar in de verbondenheid der mensen in de bezettingstijd rechtvaardiging werd gevonden in deze opzet. Derhalve werd besloten tot opheffing van
de C.P.H, over te gaan en werd^in een aan het Nederlandse volk
gedane oproep de vorming van één politieke partij bepleit, onder gelijke mededeling, dat de G.P.N, niet mocht terugkeren.
De opheffing van de C.P.N, en de stichting van de VEHENIGING
van VRIENDEN TAN DS WAARHEID was hiermede een voldongen feit.
Evenwel werd deze politieke zwenking door vele leden niet aanvaard en moest deze blunder worden hersteld, hetgeen leidde
tot de heroprichting der G.P.N, op 9 October 1945, in het openbaar te Amsterdam. Dit vond mede zijn oorzaak in de weigering
van zowel partijbestuur als partijconferentie van de S.D.A.P.
om in te gaan op het gedane voorstel tot het vormen van een
eenheidspartij.

Aan het beginselprogramma kan worden ontleend:
Zij {C.P.N.J is onwankelbaar trouw aan de zaak der arbeiders-i
klasse en het volk. Lering trekkende uit de ervaringen van de
;
arbeidersbeweging van de gehele wereld en van eigen land, voert
zij de strijd voor vrijheid en socialisme volgens de wegen, aangegeven door Ma ra:, Engels, Lenin en Stalin.
De moraal van de partij wortelt in de wereldbeschouwing van ;
het dialectisch materialisme. £ij verdedigt de gewetensvrijheid
en verdraagzaamheid op het gebied van de godsdienst.
\j strijdt
Zij streeft naar de afschaffing van de dictatuur van het kapitaal en naar de invoering van een staatsvorm, die de uitoefe- |
ning van de macht door de arbeidersklasse verzekert.
l
De partij is tegelijkertijd nationaal en internationaal!s- :
tisch.

Zij maakt het volk bekend met de grote overwinningen van het
socialisme, behaald door de bolsjewiki.
Zij is opgebouwd op de grondslag van het democratisch centrali sme.
Om lid van de partij te worden is het niet voldoende zich te
verenigen met het doel en de middelen der partij, doch moet iaën
ook zoveel mogelijk medewerken aan de uitvoering van alle partijbesluiten.
De O.P.N, wil met alle kracht werken aan het herstel en de
wederopbouw van Nederland.
Zij wenst de welvaart planmatig te organiseren.

Uit de statuten:
Art. 3. Tsïotzïn) Zij wijst iedere inmenging in haar inwendige
aangelegenheden af en onthoudt zich van inmenging in de inwendige aangelegenheden van andere organisaties.
Art. _5 sub a..
De organisatie van de partij bestaat uit bedrijfsafdelingen, afdelingen en districten.
Art. <3 sub _a.
De politiek der partij wordt door de leden
vastgesteld. Alle leden hebben het recht en
de plicht deel te nemen aan de discussies over
deze politiek en de daarmee in verband staande
besluiten.
Art.1.5 sub a..
De politieke eenheid en strenge discipline
zijn de voorwaarden tot de strijdbaarheid van
de partij. Alle leden en organen van de partij
zijn daarom verplicht de discipline in acht
te nemen
Art.14 sub a.
Door de plaatselijke afdelingen en districten
worden controle-commissies, na candidaatsbespreking en geheime schriftelijke stemming,
gekozen. De leden van deze commissies kunnen
geen deel uitmaken van de besturen. Het partij-congres kiest de Centrale-controle-commissie.
sub b_.
zij oefenen tevens controle uit
op de werkzaamheden en het gedrag van alle
leden van de partij, zonder onderscheid des
persoons. £ij stellen een onderzoek in naar
bepaalde gevallen, in opdracht van de besturen
in het gebied hunner werkzaamheden of uit eigen initiatief.
Op deze materie wordt nader teruggekomen.

VEHCIEZINGEN 1946.

De verkiezingen in 1946 brachten sedert langen tijd de partijen
midden in het strijdgewoel van de politieke arena. De G.P.N.
had hierbij een gunstige wind in de zeilen. De resultaten in
deze stad waren voor haar zodanig, dat zij op het eerste plan
kwam te staan, nl.:
a) Tweede

-3Uitgebrachte
geldige stemmen

Op C.P.N.

a) Tweede Kamer

429.758

1E9.189

b) Provinciale staten
Noord-Holland
c) Gemeenteraad

425.319

134.o5o

31,58

395.050

126.498

32,-

De buurten, waar de C.P.H, met de verkiezing der leden voor
de Tweede Kamer der Sta t en-Generaal de sterkie aanhang vond,
waren:
Jordaan en Marnixatraat
Indische buurt
Surinameplein,Hoofdweg en omgeving
Staatsliedenbuurt

lo.453
Io.l49
9.9o5
8.427

De te Amsterdam woonachtige gekozenen in deze colleges waren
voor:
a) Gerben WAGENAAR
SAÖL de GROOT
Co melis BORST
A.G. KOENEN

B.J. STOKVIS
W. v. d .MÜY2ENBEHG
Jan HAKEN
A.D. SCHÖONENBERG;

b) A.J. KOEJEMANS (thans bedanlct)
M. HAHvISEN
B.S. POLAK
Ester TEEBOOM-van WEST; en
c) Henk GOETZAK
Leendert SEEGERS
Martin VLAAR
Je f S. PIETERS
Jaap BRANDENBURG
Berend BLOKZIJL
E. TEEBOOM-van WEST
Joop van SANTEN

H. KOUWEN-EEÏEEMANS (ui t g et red en}
Nico LUI HENK
Rie KOGENHOP-HUIG

Willem van WIJK
B.S. POLAK
J. BOT

I. HOFSTEDE.

Van de onder c) genoemden zijn in het College van Burgemeester
en Wethouders te Amsterdam opgenomen:
1. Leendert SEEGERS, die belast is met de leiding van Publieke
werken, Volkshuisvesting, Tazi- en Trans- :
portwezen;
die belast is met de leiding van de Burger-,
2. B.S. POLAK,
lijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen, Bureau voor de Statistiek en de
Gemeentebedrijven (Gemeente Energie Bedrijf
(Gemeente Waterleiding
(Gemeente Vervoer Bedrijf
(Stadsreiniging
(Stadsdrukkerij
(Gemeente Reclamebureau
(Dienst Algemene Begraafplaatsen.
Lande....

LANDELIJKE LEIDING.

Het partijbestuur zetelt te Amsterdam in perceel Roemer Visserstraat 4, telefoon: 86453.
Van het dagelijks bestuur maken de volgende, te Amsterdam wonende, personen deel uit:
Saul de GROOT
G-erben V/AGMAAR
Jan HAKEN
Jan SCHALKER
Jaap BRANDENBURG
Arie VEfflEY
Chris SMIT
Nico MOURER
Annie AVERINK
Jan van WIERINGEN
Joop van SANTEN

Algemeen partijsecretaris
Voorzitter der partij
Secretaris
Secretaris
Leider bedrijfsbureau
Secretaris Partijbureau
Leider scholingsbureau
Leider propagandabureau
Leidster vrouwenbureau
Leider landbouwbureau
Leider middenstandswerk.

x) Dit partijbureau werd kort geleden ingesteld voor alle
zaken het partijbestuur betreffende en het secretariaat
aangaande.
Dit dagelijks bestuur wordt PolifEmreau (is: Politiek bureau)
genoemd. Hierin ligt een treffende coïncidentie besloten.

DISTRICT AMSTERDAM.

Het distrietsbestuur is alhier gevestigd op het adres Keizersgracht 523. Telefoon: 3o5o3
3o794 Propaganda
34765 Organisatie
4o423 Politiek secretaris.
Van dit bestuur maken als dagelijkse bestuurders deel uit:
Henk GOHTZAK
Willem van WIJK
Harmen KLEUVBR
Steef BAKKER
Theo HENRAR

Ester TEEBOOM-van V/EST
Piet SPRENGSR
Wim JANSZ
Jaap ten DAM
Wim BEZAAN
Rie ROOS
Rie SITTERS

Voorzitter
x)
Politiek secretaris
x)
Kader- en Bedrijfswerk
x)
Organisatiesecretaris
x)
Propagandaleider
x)
Gemeenteraads- en Advieswerk
Bedrijfswerk
Waarheid en Voorwaarts
Pegasus en Propagandamateriaal
Scholing en organisatie
Jeugdwerk
Vrouwenwe rk.

x) Deze vijf personen vormen het districtssecretariaat.
Over
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OVER HST LEDENTAL.
Per l Januari 1946
Per l Septerriberl946
Per l Maart 1947

9,731
16.5o6
So.ooo overschreden

Per l Januari 1948 zou het aantal.•£0.000 stationnair gebleven
Dit is ca. 1/3 gedeelte van het totaal
zijn.
aantal leden in Nederland.
—
Momenteel zijn alle krachten weer gemobiliseerd voor een werf-

campagne.

Het district Amsterdam is onderverdeeld in oirca 4o afdelingen,
t.w.:
'^
Afdeling l Weteringbuurt
n
2 Binnenstad
«
3 Plantage
«
4 Kattenburg en Eilanden
"
5 Yolewijckbuurt
n
6 7an der Pekbuurt
«
7 Tuindorp Nieuwendam
«
8 Tuindorp Oostzaan
"
9 Haarlemmerpoortbuurt
t»
lo Jordaan, gegutst in 3 rayons
«
11 Kinkerbuurt, gesplitst in 2 rayons
t»
12 Oud-Zuid
»»
13 Dapperbuurt
»
14 Indische Buurt, gesplitst in 2 rayons
»
15 Betondorp
"
16 Transvaalbuurt
«
17 Nieuw-Zuid, gesplitst in 2 rayons
«
18 Stadionbuurt
«
19 Nieuw-West
w
2o Oud-West
'«
21 Staatsliedenbuurt, gesplitst in 3 rayons
'»
22 Landlust
i»
23 Bos en Lornrnerbuurt
t»
24 Spaarndammerbuurt, gesplitst in 2 rayons
t»
25 Amstelveen
»
26 Weesp
t»
27 Diemen
t»
28 ?
n
29 Duivendrecht
n
30 Overheid (is: Publiek rechtelijke lichamen) L
«
31 Metaalbewerkers
"
32 Transportarbeiders
«
33 ?
"
34 Spoorwegen
Bovendien de afdelingen: Badhoevedorp
Landsmeer
Den lip
Halfweg
Bouwvakarbeiders
?/aarheid {medewerkers bij het dagblad)
Terug
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a)
b)
o)
d)
e)

Terugkomende op de Afdeling 3o (Overheid) zij opgemerkt, dat
hierin circa JUjjfifi, ambtenaren en werklieden zijn georganiseerd. De ste:3c&£e kernen zijn gevormd in:
Gemeente Energie Bedrijf
Post, Telefonie en Telegrafie (is: rijksdienst)
Publieke Werken
Stadsreiniging
Gemeente Vervoerbedrijf,
Deze werknemers bij de publiek rechtelijke lichamen worden
door de C.P.H, administratief ondergebracht naar de diensttak waar zij werkzaam zijn.
Onderstaande opgave geeft een beeld van de communistische
infiltratie in Overheidsdiensten. Het behoeft geen nader
betoog, hoe gevaarlijk onder de thans vigerende verhoudingen deze invloed kan zijn. Men denke slechts aan het , al
dan niet eigener beweging, kennisnemen c.q. saboteren van
zaken, welke voor de partij dienstig zouden kunnen zijn.
Abattoir
pl.m. 6
Raad van Arbeid (RIJK)
«
lo
Arbeidsbureau
"
lo
Begraafplaatsen
"
2
Belasting
"
8
Centraal Beheer (SEMIE-RIJK)
"
3
Brandweer
**
2o
Di stributie
"
25
Gemeente Energie Bedrijf
" glo^
Geneeskundige en Gezondheidsdienst..
"
60
Giro
»
4
Handelsinrichtingen
"
6
Marktwezen
"
5
Musea
"
6
Onderwijs
"
4o
Personeelsvoorziening
(t
4
Politie
"
5
Post,Telefonie en Telegrafie (RIJK).
" £QQ
Publieke Werken
«
'880
Secretarie
"
12
Arbeidsreserve
"
6
Rijksbureau* (RIJK)
"
7
Sociale £aken
"
2o
Speeltuinen .,
"
3
Stadsdrukkerij
tT
6
Stadsreiniging
" 2og
Stamkaartenbureau
"
l
Theaterbedrijf
"
3
Universiteit
"
4
Vervoerbedrijf
n
25o
Rijksverzekeringsbank (RIJK)
"
12
Voedselvoorziening
"
12
Volksherstel
"
5
Was,Schoonmaak,Bad- en Zweminr
"
35
Waterleiding
"
25
Woningdienst
ft
2o.

a)

b)
c)

d)

e)

Ket
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Het totaalcijfer der sub a t/m je genoemde bedrijven vo nat
meer dan twee/derde gedeelte van het totaal der in deze
Afdeling 3o gebundelde communisten.
Voor v/at de gemeentebedrijven betreft vonat dit voor:
a) circa 1%
van het aldaar dienstdoende personeel,
o) circa 9jj$ van het aldaar dienstdoende personeel,
d) circa 9$
van het aldaar dienstdoende personeel, en
e) circa lo%
van het aldaar dienstdoende personeel.

OMDEHDBEEH VAN DE G.P.N.

Van de, voor zover bekend zijnde, te Amsterdam gevestigde
onderdelen der partij dienen de volgende te worden genoemd:
JL. Politbureau.
Dit is het dagelijks bestuur der partij.
£• Partijbureau.
Regelt alle zaken die het partijbestuur betreffen en die
van belang zijn voor het secretariaat.
J5. Secretariaat.
Administratieve leiding van de partij. Tevens organisatie.
4. Propagandabureau.
Van hieruit wordt centraal de landelijke propaganda geregeld,
_5. Mi d d en stand swe rk.
Bestudeert economische verschijnselen, van belang voor de
middenstand.
_6. Verkiezingjburgau.
Verzamelt gelden voor en besteed deze aan centraal geleide
partijpropaganda, ten bate van verkiezingsacties.
7_. Wetenschappelijk Bureau.
Taak: collectieve beoefening van de Marxistische wetenschap
en het geven van deskundige adviezen —wetenschappelijk gefundeerd— aan de in de maatschappij staande organen van de
partij. Dit bureau is verdeeld in 14 commissies.
Hieraan is verbonden aan documentatie-bureau.
8. Marx-Instituut.
Hoewel dit orgaan oorspronkelijk in het voorgaande bureau
zou opgaan, wist het zijn zelfstandig karakter te bewaren,
werkzaamheden liggen op het gebied van de scholing.
9.

-8£. Sociaal Economisch Bureau.
Dit geeft leiding aan de werkzaamheden der bedrijfsarbeiders, het z.g. politieke bedrijfswerk.
10. Agrarisch Bureau.
Wenst de boeren meer klassebewust te maken en wil de band
tussen stajaid en land verstevigen. Motief: Er zijn boeren
en boeren (Stalin).
Gaat voor in de leerstelling dat de klassevijanden van
de kleine boeren hun rijke grote collega's zijn.
11. Vrouwenbureau.
Omvat alle vrouwelijke leden uit de partij en geeft
ding aan het specifieke vrouwenvrerk.

lei-

12. Adviesbureau.
Dit houdt op gezette tijden zitting om advies te geven
in sociale zaken, woningproblemen, e.d.
15. Technische Brigade.
Deze brigade verzorgt de aankleding der bijeenkomsten
en houdt aldaar orde.
14. Jeugdorkest.
Hiervan werden nog geen openbare uitingen vernomen.
15. Onderwijscommissie.
Wil verbetering van jeugdzorg en van onderwijs in het
byzonder. Sij heeft een centraliserende taak.
16. Lou Jansen Brigade*s.
Staan dagelijks op^de bres voor het dagblad De Waarheid.
Pogen nieuwe abonné's te werven en lopen bedankjes voor
De Waarheid na. Motto: MEr is maar één krant en één
partij die voor de belangen van de arbeiders opkomt."
1.7. Volksbeweging voor Nationale Welvaart.
In oprichting. Doel is het vormen van z.g. Welvaartscomite's in steden, dorpen, gehuchten, stadsgedeelten,
organisaties, kortom overal waar mogelijk is* Willen de
"verderfelijke koers" van de huidige Regering tonen en
tevens waarschuwen tegen degenen, die het land willen
"uitleveren •ÉtBR het dollarimperialisme M .
(Hebben meer het karakter van agitatie-comite' s. juist
met het oog op de op handen zijnde verkiezingen).
Partij.•.
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f AHIIJ-ORG-ANSN (Pers en periodieken)
Voor zover bekend zijn te Amsterdam de redacties en administraties gevestigd van de navolgende, op publiciteit gerichte, partij-organen:
i-

P.9, .Waarheid.
Dagblad ter verbreiding en stimulering der communistisohe
ideologie. Na aanvankelijk ontzaggelijk succes, sterk
teruggelopen in abonnentenaantal. Thans vermoedelijk
een editie van circa llo.ooo exemplaren. Koortsachtig
wordt gewerkt aan opvoering van het aantal lezers. Brengt
grote "koppen" met daaronder vaak weinig (waar) nieuws.

2.. Voorwaarts.
Een bevattelijk voor de arbeidersbevolking geredigeerd
wekelijks colportage-orgaan.
J3.

Contact.
Veertiendaags ledenorgaan voor intern contact en mutaties.

4.

Wij Bouwen.
Een maandelijks voorlichtingsblad ter stimulering van het
partijwerk in de bedrijven.

J5.

Organisatie ETieuws*
Een maandelijks kader-orgaan.

£.

Politiek en Cultuur.
Een maandblad ter scholing. Een orgaan voor de meer ontwikkelde arbeider*

£.

De Nieuwe Koers.
Een maandblad voor de land- en tuinbouw.

8.

Kwartaal.
Een driemaandelijkse "bloemlezing" van belangrijke redevoeringen en artikelen uit de internationale pers.

9.»

Discussie-orgaan.
Een pas verschijnend orgaan, waarvan de naam voor zichzelf
spreekt.

lo.

Echo van het' land.
Hiervan is binnenkort de verschijning te verwachten. Het
zou een agitatie-orgaan voor het platteland worden.
Bovendien
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bovendien verschijnen ongeregeld de z.g. bedrijfskrantan.
Dit zijn gestencilde krantjes van 4 pagina's, waarin bedrijf sarbeiders, onder redactioneel toeziclit, artikeltjes
mogen schrijven over eventuele wantoestanden in hun werkkring.
In deze stad werden gesignaleerd:
ll_.De Potwagen
ïrambedrijf
jyB.Faun
Stadsreiniging
13.. Propeller
Vliegtuigfabriek Fokker
14. D e Schroef
Nederlandse Dok en Scheepsbouw My.
IB.Publieke Werken....Publieke Werken
le^.Dynamo
Gemeente Energie Bedrijf
17_.Posthoorn
Post,Telefonie|en Telegrafie
18^ Turbine
Werkspoor.
19.- Feiten en Cijfers.
Dit zijn wekelijks verschijnende bulletins met documentatiemateriaal uit de gehele wereld, ieer beknopt gehouden.
Bij bundeling dezer bulletins ontstaat een soort historisch
archief, zoals dit door KEBSDTG degelijjker en deugdelijker
wordt geleverd.
So. De Yrije Katheder.
Hoewel dit geen officieel partij-orgaan is, bestaat er een
uitgesproken binding aan de communistische ideologie. Het
kan worden gekarakteriseerd als een "geheim" communistisch
orgaan voor de meer intellectueel gevormden en kunstenaars.

NETEN- en MMTELQRGAKI3ATIES.

Van de in Amsterdam gevestigde neven- en mantelorganisaties der
partij, kunnen, voor zover bekend, de volgende worden opgesomd:
1. Algemeen Hederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.).
Dit heeft een sterk communistische inslag. Het voert de jeugd
mee in de door de C.P.N, gevoerde politiek. De verbondenheid
komt hoe langer hoe meer tot uiting in het leveren van plaatsruimte in de pers der Ü.P.N, enerzijds en in het propageren
der partijzienswijze anderzijds.
2_. Nederlandse Vrouwen Beweging (H.7.B»).
Eveneens sterk communistisch geïnfiltreerd. Onderneemt acties,
tot dusver zonder succes. Bezit een "hutspotclub" (er v/as ook
een tijd van: "Eintopfgerecht").
3. Radio

-11j3. Radio Werk end N ed erland. (R.y/.N.)
Een communistische radio-omroep-vereniging, die, bij gebrek aan zendtijd, haar leven vult met variété- en andere
programma's in bijeenkomsten en overigens communistische
propaganda bedrijft.
4. Uitgeverij Hepubliek der Letteren.
Brengt naast ontspanningsleotuur typisch communistisch
georiënteerde boekwerken tegen zeer lage prijzen in de
handel.
j5. Boekhandel en Uitgeverij Pegasus.
Meer de officiële partij-uitgeverij en boekhandel. Werkt
voor de partijgenoten op spaarsysteem. Verkoopt ook de
kranten uit vele landen (communistische bladen}.
_6. 4rbeji.de r s Zangkoor Morgenrood.
Verleent veelvuldig haar medewerking aan communistische
bijeenkomsten.
7,. Anton St ruik Scholingsf ond s«
Verzamelt en beheert de gelden, bestemd ter dekking van
de onkosten, verbonden aan de laderscholing en verzorgt
de studie van voor de arbeidersbeweging veelbelovende
jonge mensen.
§.•

Benepak,
Dit is de afkorting van de Stichting tot Bevordering van
de pers van de Nederlandse Arbeidersklasse. Het dagblad
De Waarheid is haar troetelkind.

£• Democratische Studenten Organisatie Perioles.
10. N» V. Filmadvies.
Deze vennootschap onderhoudt contact met communistische
verenigingen. Beijvert zich Russische films te doen vertonen. Haar definitieve oprichting is binnenkort te verwachten.
11. Landelijke Vereniging Nederland - TJ.S.S.H»
Het doel d ezer vereniging is de bevordering van vriendschappelijke verhoudingen met de Sowjet-Unie door versterking van economische en culturele banden.
IS. Vereniging Vrij Spanje.
Onderhoudt internationaal contact met soortgelijke organisaties en de Spaans Republikeinse Regering. Verzorgt.
de uit Spanje gevluchte politieke refugees.

En
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En "last but not least",
14 Eenheids Vak Centrale (E.V.C.).
Een vakbond, die als aanhangwagen -beter voorpost van de
C.P.N, moet worden gezien. Zij reilt en zeilt met de
partij-overwegingen. HeaLt als springplank voor de partij de kastanjes uit het vuur, opdat, na haar peiling,
de C.P.N, hdar actie kan richten op bepaalde doelen. De
leiders zijn allen communisten.
Na het afspringen der voorgenomen fusie met het Nederlands Vak Verbond (N.V.V.) werd de verwantschap met de
C.P.N, duidelijker openlijk gedemonstreerd.
Het is niet alleen nuttig, maar ook hoogst noodzakelijk,
dat over deze mantelorganisatie wat meer wordt verteld.
Een vergelijking der ledencijfers van verschillende groepen bed ri j f sarb eid e rs. georganiseerd in de E.V.C, en da
overige vakbonden, valt in Amsterdam wel zeer sterk uit
in het voordeel van de E.V.C., nl.:
E.V.C.

Overige bonden Ongeorganiseerd

Metaalbedrijven

ca.lo.ooo

ca. 7.600

ca.

Bouwvakken

ca. 6.5oo

ca. 8.9oo

onbekend,velen

Transportwezen

ca. 4.ooo

ca. 2.9oo

onbekend,velen.

In vele grote metaalbedrijven is een meerderheid van
E.V.C*-ers, o.a.: Amsterdamse Droogdok Maatschappij
Vliegtuigfabriek Fokker
Scheepswerf Verschure
Hollandse Draad en Kabel Fabrieken.

Van de in de Afdeling Overheid der E'.V.C. (genaamd:
B.N.O.P., is: Bedrijfsorganisatie van Nederlands Overheids Personeel) georganiseerde ambtenaren en werklieden.
in dienst bij de Gemeente Amsterdam, geven de volgende
cijfers per l Juli 1947 een beeld:
A. Sterkte personeel in gemeentedienst
B. Georganiseerden
C_. georganiseerd in E.V.C.-B.N.0.P

80*3lo
9.696
5,558

De E.V.C, kan er dus op bogen meer dan een kwart van het
gehele gemeentepersoneel te herbergen, terwijl zij aan
meer dan de helft der georganiseerden onderdak verschaft.
In percentage uitgedrukt; 26% v a n A

55$ van B.
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Zijn sommige cijfers van in het oog lopend door communisten gepenetreerde gemeentebedrijven tevoren al genoemd
(zie pagina's 6 en 7), de cijfers van de invloed der K.V.C.
onder zowel ambtenaren als werklieden in deze zelfde tak- ken van gemeentedienst, spreken een nog veel duidelijker
taal, nl.:
A
B.
C_.
Totaal
Gaorga- in
personeel niseerd E.V.G.

Gem.Energie Bedr.

29o8

1915

9 60

Subl. Werken

2257

1254

91o

Stadsreiniging

S22o

949

765

Vervoerbedrijf

2376

19o7

1185

Deze cijfers illustreren duidelijk de grote greep, die de
E.V.C, op het gemeentepersoneel heeft en onder deze verhoudingen zou het haar niet zo moeilijk vallen om eventueel bepaalde werkzaamheden in deze bedrijven door staking
te doen stagneren.
Als verkenningstroepen voor de C.P.N, heeft deze vakbond
zijn nut al bewezen, als gevechtsbataljon kan hij in de
Amstelstad gevaarlijk zijn

SCHOLING.

In Amsterdam werd in de winter van 1946 begonnen met de
scholing van jonge partijgenoten. In Januari d.a.v. werd
een Centrale Kadersohool geopend, waarvan net in de bedoeling lag om daar 6 maanden cursus te lopen, telkens
door een groep van loo man, waarvan 80 van buiten Amsterdam.
Naderhand werd bovendien een speciale scholing gehouden
voor afdelingsbestuurders, het a.g. middenkader, en wel
l x in de 14 dagen, evenals een instructie-cursus en
scholing voor vrouwen en de jeugd.
Dit werk gaat regelmatig door.
Bij de studie wordt gebruik gemaakt van:
De Geschiedenis van de K.P.S.U., van Jozef Stalin
(Door de C.P.N, devoot "Het Boek" genoemd);
Het dialectisch en historisch materialisme, van dezelfde schrijver;
De Geschiedenis van het Koloniale systeem in Indonesië tussen de beide Vfereldoorlogen, van Ir.S.J.Rutgers;
Da
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De Weg naar een nieuwe Wereld, van J. Harmsen.
(dit boek is onderverdeeld in: Kapitalisme
Socialisme
Partij
).
De brochures: Waarom socialisme ?
Wa^t wij willen.
Sowj et-G-rondwet.
Jeugd in de Sowjet-Unie.
Beginselverklaring der O.P.N.
en velerlei andere brochures.
De kosten van een en ander dienen te worden bestreden door
het Anton Struik Scholingsfonds (zie pagina 11, sub 7).
Nog op het laatste congres tijdens Kerstmis 1947 werd hevig
geklaagd over de slecht bezochte scholingscursussen

Over de opbouw van de partij moge tot slot een inzicht worden
gegeven van de te dezer stede gebruikelijke:
Organieke indeling van een afdeling.
Politiek secretaris
Organisatie secretaris
Penningmeester
Eerste propagandist
Adjunct-propagandist
Bestuurslid, belast met
idem
belast met
idem
belast met
idem
belast met

het vrouwenwerk
het jeugdwerk
het bedrijfswerk
de scholing.

Deze 9 functionnarissen vormen het afdelingsbestuur.
v/orden bijgestaan door brigades werkers voor de partij,
o. a.: sub-penningme esters
wier taak bestaat in het ophalen
der contributie;
colonneleiders
die de werkzaamheden voor de colportage, huisbezoek ene.., regelen
met de:
werkers.
In sommige afdelingen is een bibliothecaris.

Terugkomende op de inhoud van het in de aanvang geciteerde
uittreksel uit de beginselverklaring, kan worden gezegd, dat
in Amsterdam de indruk is verkregen, dat zovral naar letter
als geest, de hand met deze voor een partij toch heilige beginselen wordt gelicht.
De
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De onwankelbare trouw aan de zaak der arbeidersklasse heeft
de partij in acties niet lomer gestand gedaan. Zij zwenkte in ;
sterke mate bij meestal niet openlijk gevoerde acties, m.a.w.
zij liet de arbeiders in hun hemd staan.
De stelling over de verdediging van de gewetensvrijheid en
verdraagzaamheid op het stuk van godsdienst bleek meerdere malen in besloten vergaderingen verlaten te worden. Afwijkende
meningen t.o.v. die van het partijbestuur werden in de kiem
gesmoord, met bedekte toespelingen over Trotzkisme. Ook de
;
kerk werd in vrezen als vijand beschouwd; gelovige arbeiders
moeten, om tactische redenen, wel niet direct van de kerk
worden losgeweekt, inaar bij het bereiken van het uiteindelijke doel zou de kerk hebben afgedaan, zijnde de steunpilaar
voor de "reactie" en rem voor de vooruitgang.
De strijd tegen het opportïinisme doet ridicuul aan xvanneer de campagnes in de partij-pers op haar wezenlijke mérites worden getest.
De strophe, ^de G.P.N, is nationaal en internationalistisch,
wordt intern zó uitgelegd, dat om redenen van doelmatigheid
en zelfbescherming dit "nationaal" met een korreltje zout
genomen moet worden.
Het streven naar de invoering van een staatsvorm, die de
uitoefening van de macht door de arbeidersklasse verzekert,
loopt, nu het nog lang niet zo ver is, al dood. De practijk
wees uit, dat zelfs de leden niets te vertellen hebben; de
macht wordt uitgeoefend door de partij elite, die alleen maar
"ja-knikkers" onder zich duldt.
Haar instelling op het democratisch centralisme is een farce. Immers, de hogere bestuurskaste heeft al beslist over
maatregelen, voorstellen en mutaties. B.v. werd nog kort geleden door het district imperatief een nieuw bestuur ter
stemming aan de leden aangeboden. Hoewel hiertegen ditmaal
verzet rees en tijdelijk voor deze aandrang gedeeltelijk
moest worden geretireerd, mag dit niet als symptoom v/orden
aangemerkt voor verbetering van bestuurszeden. Ook het geval Koejemans was hiervan een typerend staaltje, dat hiërarchiek naar beneden waarlijk niet op zich zelf staat.
Het met alle kracht willen medewerken aan het herstel en
de wederopbouw van Nederland, werd door achter de rug liggende acties en door aan de gang zijnde agitatie, herhaaldelijk
gelogenstraft. Slechts hst politieke succes, het speculeren
op de materiele winzucht der ontevredenen en het aanwakkeren daarvan, spelen voor de partij de hoofdrol.

Ook over schijn en vrezen van enige artikelen uit de statuten
kan nog een en ander worden gezegd.
Art. 3 wordt niet nageleefd. Groot b.v. is de inmenging in
de E.7.C.; achter de schermen en met uiterst unfaire
middelen wist de partij haar thans zo grote invloed
te verwerven;
Art. 5 beoogt alle werkers uit de belangrijkste bedrijven
op grondslag van G.P.N.-politiek te verenigen om zodoende politieke kernen te vormen;
Art.
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straffe van politieke ban.
Art. 14. De bedoelde controle-commissies beoefenen spionnage jegens de leden, gaan hun handel en wandel
na en toetsen op politieke betrouwbaarheid. £e
vormen een soort inlichtingendienst van en in de
C.P.H.
(Opmerkelijk daarentegen is de angst van de partij
voor spionnage in eigen gelederen, hetzij door
politie, hetzij door politieke tegenstanders).

Amsterdam, als politiek en cultureel centrum, levert uitteraard vele indrukken en ervaringen over deze partij. In kort
bestek moge dan een overzicht hiervan volgen.
Het doel, de vestiging van een op de communistische wereldbeschouwing gebaseerde staat, wordt met alle ten dienste
staande middelen gepropageerd.
Met dezelfde ijdelheid,waarmee de partij in haar blazoen
"De Waarheidnvoert en deze naam (zij het reeds in de illegaliteit) aan^haar dagblad gaf, verkondigt zij de stelling:
"Er is maar één juiste politiek, die van de G.P.H.".
Haar dagblad is daarvan de verbreider, anders niet.
£ij gaat voor in de doelstelling van Lenin en zegt dat
openlijk, nl.: "Al moeten we met de duivel samengaan, als
we ons doel maar bereiken".
De centraal geleide scholing leidt er toe, dat herhaaldelijk uitgesproken halve of hele onwaarheden ten slotte als
het summum van wijsheid worden geslikt. Haar persorganen
doen hieraan dapper mee; zij leveren dan ook veelvuldig
treffende staaltjes van onwelvoegelijke journalistiek.
Het ligt bij de scholing niet in de bedoeling geleerde mensen te kweken, maar om deze te doordringen van de marxistische ideologie. Ook de steeds meer op haar,en die ELarer
mantelorganisaties, gehouden bijeenkomsten vertoonde Russische films, hebben een sterk propagandistisch karakter;
de suggestieve beïnvloeding van deze films mag niet worden
onderschat.
De partij geeft nimmer constructieve politiek noch oritielc
Haar critiek ontaardt veelal in grievende bejegingen jegens
andersdenkenden. Haar bedrevenheid in demagogie, opgevoerd
ad absurdum, doet haar niet leren kennen als een democratische partij. De democratische staatsvorm wordt door haar
ten eigen faveure gebruikt, met het reeele gevaar dit kostelijke goed vergruizeld te zien wanneer de macht aan haar
zou zijn. Zelfs in eigen rijen is een zelfdenkend, critiek-

houdend
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houdend man uit de boze ("Befehl ist Befehl").
Zij eist in woord en geschrift in vergaande mate democratie, doch onthoudt en ontzegt ze anderen. Ook hier doet de
centraal gerichte, anti-nationale bolsjewistische volksvergiftiging funest aan.
Sommige al dan niet besloten vergaderingen getuigen van zulk
een geringe verdraagzaamheid jegens andersdenkenden en van
zulk een zalig geloof in het Stalinisme, dat men bang om
het hart wordt.
Nu de verhoudingen zich toespitsen komt ook in.Amsterdam
tot uiting, dat de "volksdemocratie1* de hoogste wijsheid
uit het Oosten is. Import, naar communistische begrippen,
is hoogst noodzakelijk.
De tegenwoordige communist wordt geleerd in slechts twee
termen te denken, goed (hijzelf heeft ds wijsheid in pacht)
en kwaad (alle andere meningen, andersdenkenden,--kapitalisten, reactionnairen, sociaal-fascisten, neo-fascisten,
erypto-fascisten, hielenlikkers Marhallplan, laoskouvreters,
etc.—).
Haar normaal achten van de toegepaste leugen en bedrog,
desnoods geweld, is een gangstermentaliteit, die niet alleen in deze stad, maar voor geheel Nederland schadelijke
gevolgen kan hebben.
Haar gebrek aan voldoend geschoold kader heeft haar genoopt
de prominenten uit haar midden in den lande naar Amsterdam
te dirigeren. Hierin ligt het feit verankerd van de in deze
partij zo lage graad van bekwaamheid en kennis.
Hier, met haar grote bijwagen, de E.C.V., doet zij alle mogelijke moeite om de politieke hartstochten zo hoog mogelijk te doen oplaaien. Dat zij vaak de juiste psychologische snaren weet te bespelen, valt niet te miskennen. Welk
gevaar hierin schuilt, behoeft geen nader betoog.
Bovendien zoekt zij in dit culturele centrum ijverig naar
machtshongerende intellectuelen, die voor de politieke
showroom kunnen zorgen.

Haar structuur vertoont grote verwantschap met da grote Russische zuster.
Ook mag van belang worden geacht de op het laatste congres
gedane verklaring, dat de partij in nauw contact zou treden
met de Kominform te Belgrado, om tot uitwisseling van voor
allen belangrijke gegevens te komen, wijl internationale
samenwerking nodig is voor succes.
Interna...
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Internationale verschijnselen en gebeurtenissen vinden eveneens een eenzijdig klankbord in de politiek der partij.
De houding, door haar aangenomen, inzake het Marshallplan,
de kwestie Tsjeclio-Slowakije, Benelux, eventuele bundeling
van West-Europa, inzicht over de toekomstige status van
Duitsland, gebeurtenissen in Frankrijk, Italië, Griekenland, Nederlands Indie, etc.etc., geeft een sehril beeld
van volgzaamheid aan de Russische politiek.
Haar inzichten lopen net regelmaat parallel aan die van
de Sowj et-Unie.
Dit aanleunen tegen en propageren van de door de U.S.S.R.
gebezigde tactiek en strategie, kan kwalijk nationaal worden genoemd.
Haar uitingen in de bewieroking van het in Rusland en satellietstaten heersende —maar door de G.P.H, niet erkende-totalitarisme doen haar kennen als pion in het Russisch
politieke schaakspel. Een 5e colonne, die al eerder, onder
andere omstandigheden en in andere vormen, met vreselijke
gevolgen is opgetreden.

Al met al mag worden afgevraagd of de in Nederland gehuldigde democratie --met verschrikkelijke ervaringen zo juist
achter de rug— in haar tolerantie niet te ver gaat. Te dulden, dat voor de tweede maal een poging tot doodslag wordt
gedaan op de menselijke waardigheid, op de religieuze en
humanitaire gevoelens der bevolking, ware zelfmoord.
Er zijn ten slotte grenzen van verdraagzaamheid.
Die grenzen zijn door de Stalinisten ver overschreden.

De invloed van de overige in deze stad gevestigde
extremistische groeperingen, als:
a) Communistenbond Spartacus
b) Revolutionnair Communistische Partij

o) Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, en

d) Vrije Socialisten Vereniging,
is zo gering, dat zelfs op de vergaderingen dezer
dwergpartijtjes nauwelijks een handvol leden, laat

staan anderen, aanwezig zijn.
Zowel de groepen als de persorganen verkeren in
permanente geldnood (zelfs schulden).
—

7.3
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