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Ik. heb de eér Uwer Excellentie hierbij aan te bieden af-
schrift van een kort ·'verslag vnn een zitting van hot ç.a�elijks 
bestuur van de Cotununistiache Partij Ne�orland.. 
, Genoemd bestuur heèft' geadviseerd om de inhoud ervan ter 
discussie te brengen in de le denvergaderingen en de bi�eenkom-
sten van de diverse besturen •. , · . ··
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AFSOlmIFT. 

KORT VERSLAG VAN DAGELIJ.tro 'i.JESTUUR DER C. P .IT. 

Jlet ))ag. 'Bestuur V n µe C. P.U. heeft 'n zijn jQi:igato zitting 
de eop110. ûsche tocstn.nd. beap;roken, ZQalD dil) tot u.itdrukldng 1romt 
in de nieuwe ó���ezen-nota -van minister Lieftinck. 
Bot stelde vnet: 
a. dat na d ... �1e jner bc:1•(iild 'tran de x. V .P. én de :e. v. à. Jl.• de -tc;>o

sta.nd voor da b�volkintI ui tt]r.st zorg tekkend is r,awprûën. llet
thans door de Regcril1n: O.P8')Ste1.de Plan-a drukt het ,levens cil
van do werkon·da oevol.k,ing nog verder Mnr beneäen. dan in 1 )47.
Uet atelt rant-soonverlo.r;ing en worlûoo3heid ,in he" vooru.it-
z:l.oht. 

· 
, 

b .• d� B. gçr.i:ng zegt zelve, da:t de uit-voering· V"'n het' Unrshnllplan 
van gem invloed op het verl)rJik .zal -zijn en dat lmt lev,'mapeil 
van de bevolkine e:r 1lict door mû atij c;an. 

Do de:viezen"notn bev,i�Dt, vol�no he"'t· Där;. ))es"L"Uur, d.a-it ·ile 
huidige t

t
eri:oring on.-nachtig goblelwn is het land wcaor op te bou

uen -:,n oen -d,ra,,. l:t(jk levenspeil voo,; ae bevolking te v�rzakeren • 
.De oorzasi.lt danrv:an is� dat zij -voor a�let de· bela.n'('en '\fan het 
groot-lml)itaal en .zijn Amerikanh.ae verbi-nélingen behartigt. �ar
door zal de toestand van !maad tot ert;ör 1or<1en <Ion 4e Act�ril:annoo 
inmeni""ing zni de ooe�lijk.J).eden voor het volk nog·vorgrotan., ,no 
deviezen-nota zelvç ontmnskert de detla�ogischa ��op��da vP..n 
do r" ,r.(l" A .. , di:ê• de v roaohtine; uokt, änt !Jet ga,rsha.llplan
e;rotere ';tol;vanrt voç_r ona v9lk bren on zou.·
Do fi0h'e1c tmn1 van znkpn, qp aco:l:l(!misch. r: bled" be 1.t'jst 60 jui.at-

, hèid vtm het stnn lpun't der O.P"N.,, Jo.t .condor· de zel�wtnndirte 
ui tvo -,ri:n:q; van n en nationaoJ. •r1el,v�to-pl�n, stuetlC'.l1do Pl? nnt.io
na1ioat1e ven de gr,ote hanlmn an �o ric'1 "'..:i,:c industr;teën, one land 
stecö.e vordel'.". in e1:enae en a.ft11nkolijlóöîd Z';\l �raken.

Het :o.a. H. Bes·tuu.r bcspr..,Jc ooJt do nc"' io tör vera�àfr,in[" van 'de 
-democratie•, die m Amsterde.r.J., zaar don on andern plna:k nn in V'il:t'-.
band met de roui tie de:r com._mun · ati.oclle ethQ11gors 1� "'G:Voerd" 
De�o actie, ! fc te /1ZI.G terdaa op 2;.> Ilaf..rt door nrptowba' .0.1-l �r:en ::n
de lu:mdeJshaven en een aantal hedri i:von éloor t.U�enlmv·e d1Scu.t3' .iea 
in do bedrijven, en !mlssa-ar;l:ttl:t.ie wan 'be�, leld, heeft d�opç tn-
d� r; · �""1:t op de bovol ine. , , 
Zij ltceft · de V'ijand.<)n der democratie in ao v.eraedi�Llg ecöro.n .,.en, 
in s.t. \r zonfü,r èi-q leiclinij. der l?. v"d. Îl• 
He.,&. Do,o-; Dost .x Vt..:r-,10.cht eu' ter, cl�t de o.an.taa·Ün� ye.n 4e de: .o- ' 
cro.:tisc® rochten der vwr1ro�4h noc in a:o:wrpto toe :afll n�nen. 
Om de etfJ" ndQ ontevredcnhèld àór vo1tlcauaas2 o·ve-r; de slöQlrt� 
ec{.}llo,,iof ie oootat,dl. te por.on tn.ees1 ar te b::tj.v.:n, ne. :mt do, reac
tie ha.ar toev"nc ,t, tot r.e,•c•ld(i...::ot.hvûen on :inti.l:n:.i;.do.tic" An<lar ijds 
"'eoohl.,eden dê a.nti-aommu..'i'l.tGtiDc·m meutreg.lart ov direct .bevel ven · 
Aneri1"'"'1 ' 6 t ll!la.r eon militnil"(, dictatiu.r in 11-t!St-Eu.roxa, llct . 
\1est-Dait .. ,lo.nd n- o 'l"ern, ntreeft. . , 
De actioa 1n A.11eterde.m �n eldexs. bo;1Jzun eohtcr,dat de bev.o1-

. ki.ng steeaa meer ontstefld o ovér &et rc�ctionnaire Qptxçaon en 
dnt tle te fl'Cnkrachtsn r:roeïen, d:t.e ,.e .rechten. vc.-n 1 )i; �oll:.: in �-
de stri,I d eur1 en ,eten to harldlmven. , 
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Het Dag. Deat ,,ir acl11,; hot dan o·ok nondzakelijk de opklaring, in 
· het byzon<ler onder da isle1<1e Qflnh.an�-erc cler P. v.a .• A. 7 te 

l
värstcr' en en nnophou.aelijk vJort te •7erken rum de ve" eni.tdng
van de <tenoci·�tis'cne krachten, '7.aartoe de Volkabe .e1;ing_yQor_ 
JJntiunole. Uelveart de !llOP"Olijk!.!.a,den bieût. l . Met het oog op de· nade;rende Vurlciezin.�n heeft het Dág. 
:Se�tu.ur eon �!1t1mrp-vs!rl(:iezinJ?§J?rogra.m uitP-eWêrkt en een voor-
dr2,cht voor :de oendiàatenJ.ijst opgestc!d. 
Deze zulJ en in een eemeensclmpp lijke z1.tting van bot na.rtij
bestnur en de Hr:unerfra.cties op korte ter.rJijn worden bohdndeld. 
Het•Da.g. Deatuqr roept de t"ehcle �rtij op oo allés voor de vor
kie�.ingostrijd in �reedheicl te brenff.:n, in h:nt b�onc1er de in
zam.qling voor ]1ci; verkiecinf"3f'on s un de voorb :t:e::.a1nc van pe 
1 lloi net l:rncht aan te pakken. :Een lloi-opr.oep .70rélt n:s m xii
fest ui-te-c,rov m en ter b •uchikking vnn o.e partij-a.fd lin�cn .r.re-
st el�. 
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Bijgaand doe ik U oekomen een 
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487'48. ZEER GEHEIM. 

RAPPORT 

Eni6e mededelin __ en uit het C.P.N.-.'....,ebouw te Utrecht, van 
28 Juni 1948. 

Tijdens de meeting van de C.P.N. te Amsterdam op het Water
looplein, gehouden op Zaterd&t 26 Juni 1.1., is in het P9rtij-
0ebouw te Amsterdam een conferentie gehouden tussen vooraan
staande communisten. 

Vol&ens zegsman hoorde deze Zaterdacmorgen bij geruchte iets 
over deze bijeenkomst en bleek hem, dat aan het Centr��1 Stft
tion te Utricht 7 personen op elkander stonden te wachten, 

�10,a. Lucris Dekema Ebbo Johan IrnAMER, geb. te Vreeswijk 
/� 27-4-1889, wonende Hobbemastraat 1A te Utrecht; Lidia Niki
, liwona Tambowsk�, geb. te Schitomir(Rusl.) 1-5-1919, een 

i ,..... 1zekere Postma, uod plm. 21 jaar, ongehuwd(nadere ge5evens 
/!!' onbekend) en een overigens onbekende student uit de Prins Hen 

driklaan te Utrecht.; de overiien waren aan zegsman onbekend. 

o.</J. 

!J)--. 

Te Amsterdam zijn bovenbedoelde perspnen naar het Partij6e
bouw geuaan. Ze�sman is plm. een half uur in de omgeving van 
dat gebpuw gebleven en telde 37 mannen en 6 vrouwen, die daar 
naar binnen gingen. Er stonden verder 4 auto's, w�8rvan 2 
met resp. letter H.Z. en P.(Nummers werden helaas niet opge
nomen, I.D.-Utr.)lJe in:üttende,,,van deze auto's gin5en even
eens het gebouw binnen. Volgens zeesman waren er personen bij 
die naar hun spr�ak te oordelen, niet in Nederland of vuits
l�nd thuishoren. 

1. !Volgens Bernardua Joha.nnes SCHREUDERS, geb. te .Jen Haag 4-2-
1919, verwermingsmonteur, wonende P8ramaribostreat 54 bis A
te Utrecht, zouden binnenkort 1 millioen man onder de wapenen
worden eeroepen in ons land, ter bescherminL van de binnen
landse veiligheid. Een oorlog is onvermijdelijk, ook al wordt
in Berlijn een overeenkomst gesloten.

[
Verder zeide Schreuders, dat �lle instructie's voor de partij
zoals voor stakingen, politie, spoorwe0en e.d. rechtstreeks
uit �msterdam zullen komen en dat Utrecht daarmede geen be
moeienissen heeft.

Utrecht, 30 Juni 1948. 
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Het Partijbestuur van de Communistische Partij van Nederland· 
(De Waarheid) heeft besloten het partijcongres op 25, 26, 27 
en 28 December in het R.A.I.-gebouw te .Amsterdam, bijeen te 
roepen. 
Het heeft de volgende punten op de agenda van dit congres ge
plaatst& 

1. De strijd voor een onafhankelijk, democratisch en welvarend
Nederland.

2. De communisten en het geestesleven.
3. Verkiezing van het Partijbestuur, van de politieke con-

tr�le-c-ommissie en van de financiële contrOle.

Te-r voorbereiding van dit congres brengt ·het Partijbestuur 
het volgendé verslag. uit over de t_oestand van ons land, de 
werkzaamheden van de partij sinds het vorige congres, en de 
nieuwe taken der parti·j. Dit verslag wordt in de partij ter 
discussie gesteld. 

DE TOESTAND IN ONS LAND 

De toestand van ons land heeft zich, in het tijdsverloop 
sinds ons vorig Partij-congres in Januari 1946, van kWaad tot 
erger �ntwikkeld • 

• De wederopbouw sleept zich in een uiterst traag tempo voort, 
de productie stagneert 9 de uitvoer bedraagt nauwelijks een 
derde van de invoer, de stàatsschuld vermeerdert dit begro
tingsjaar opnieuw met anderhalf miljard. De goederenschaarste 
blijit, de voedselschaaPste neemt toe,' de nood stijgt in de 
gezinnen van de arbeiders, kantoorpersoneel en ambtenaren 
door de stijgende prtjs van het levensondernoud en de ver 
daarQij ten achter blijvende lonen en salarissen. 
In de landbouw en tuinbouw dalen de bedrijfs-uitkomsten voor 
de kleine boer en tuinder gestadig. 
De winsten voor de ondernemers en de groothandel �ijn daaren
tegen belangrijk gestegen, en bedroegen in het afgelopen 
jaar gemiddeld 2()%. De culturele achteruitgang wordt echter 
treffend g�illustreerd door het feit, dat o� de rijksbegro
ting dit jaar de uitgaven voor onderv,ijs, kunsten en weten
schappen slechts 7.4 % van het totaal uitmaken, tegen 16.1%
in 1938. . 

· 

Het koloniale oorlogsavontuur in Indonesi� blijft de uit de 
bezettingstijd nog overgebleven krachten van het Nederland-
se volk vert�rén. 
Het hseft ons volk reeds honderd�n doden en nag meer gewon
den en vermisten gekost t �et onttrekt honderdduizenden ar
beidskrachten aan de productie. 
In Indonesi"' werden door de militaire operaties sinds 20 Juli 
j.l. naar voorlopige schatting voor ."ttier_milliard (prijzen 
van 1938). schade aangericht, behálve het onmetclïjke leed, 
dood en verderf. dat zij over de Indonesische bevolking heb-
ben gebracht. 
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De morele verwildering neemt zienderogen toe; de zwarte han-
del, corruptie, bandeloosheid en misdaad. _ 
Op politiek gebied gaat de reactie verder. De regering voert 
in toenemende mate een reactionaire en anti-democratische 
politiekJ in haar schoot krijgt het katholiek-reactionaire 
clement �eer invloed en zij is bezig, achter de schcr�en, 
haar basis nog moer naar rechts te "verbreden" • 
. De invloed van het parlement op het landsbestuur is sterk 
verminderd; door middol van d'é ·ongecontroleerde rijksburc:aux 
oefenen de grote trusts en concerns hun nauw3lijks vurhulde 
dictatuur over het land uit. 

DE INVLOED VAN HET Ai\illRL{AAH&E EN ENGELSE L:iPERIALISll'.iE 

Het is niet moge•lijk de huidige, moeilijke toestand in ons 
land te begrijpen en een weg naar verbetering en-vooruitgang.te vinden, zonder dè diepere oorzaak van de gang van zaken 
open te<leggcn. 
Die diepere oorzaak is do steeds vastere greep die het .Ame
rikaanse impe:i;-ïa.1-isme, de reactionair€." on oorlogszuchti.ge 
Truman-Ma.rsl::.'.:.:.J..1.-macht op ons .land lçrijgt. Het is geen tra
gische speling van het noodlot, dat ons land, dri0 jaar na 
de oorlog, zich nog niet heeft ku.nncn'àprichtcn, dat het in 
een bloedige koloniale oorlog is-.. gc:wikk9ld en dat deze weg 
met wiskundige zekerheid naar eürt financiëel bankroet leidt. 
Dat is het g0volg van de Truman-tlarshall-poli tiek. 
Het Amerika van Trwnan en Marshall·is er op uit de wereld
heerschappij te verovuran door middel van zijn geldmacht, de 

· tijdelijke voorsprong van zijn productievermogèn, corruptie,
politioke reactie en militair geweld. 
Het wenst de door de oorlog uitgeputto landen op deze wijze
aan zich te onderwerpen en tot uitbuitingsobjccten voor het 
Amerikaanse groot-kapitaal te-maken. 
Daarvoor wil het Japan en Du.i_tsland weer opnieuw tot de on
der zijn leiding workende j industri�le centra in de wereld • ma.ken,' en t0rzelfdertijd, voortbom,cnde op de door Hi tlcr 
en de Mikado gekweekte fascistische fascistische �rachten, 
die landen weer tot de gendarmes van F,àlropa en Azi@ aanstel-
len.. 
De landen, die in de dollar-greep gekneld zitten, worden als 
citroenen uitgeknepen, arm en afhankelijk gehouden, onder
wprpen aan ·con dubbele uitbuiting: die yan het Amerikaanse 
kapitaal en bovendien die van zijn inheemse zetbazen, de door 
.Amerika en Engeland geleide trusts. 
Om zijn plannen tot wereldoverheersing te kunnen uitvoeren, 
heeft het .Amerikaanse groot-kapitaal niet voldoende aan de 
kneveling van de Amerikaanse arbeiders en boer0n, door zijn 
a.laven-wettcn, zijn politieke tE:rrcur ... en �assenvervol,c,,:ing V"'ü

negers. 
'Evenals Hit'lër niet kon volstaan met de ui troe:ifng van de de 
mocratie in Du.itsland a�léên, doch daarnaast zijn terreur 
over alle andere landen uits.tre.kte en tenslotte een veldtocht 
tegen de heard van voo-ru1 t.ga;ng, de Sowjot-Unie, moest onder
nemen, zo ook 'breiden de• -Amerikaanse: impe;rialisten hun poli·· 
tieke reactie over do door hen behce."rst(l landen uit en orga
nis0r�n zij de kruistocht tegen het com.i-n'!Ilisme, -dat de voor-
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naamste kracht is ter verdediging van de nationale zelfstan
digheid der volkerGn, de vrede en de democratie. Deze kruis
tocht gaat gepaard met openlijke oorlogsophitsing en intimi-· 
datic, gepaard aan uitbreiding van oen militair apparaa,t, 
-dl:$ reeds 45% van de Amerikaanse staatsui tgavcn verslindt.
Terwijl con nieuwe wereldoorlog_ tçgon de Sowjct-Unio nog in
het stadium van de wens-dromon verkeert, wordt evenwel door
de Verenigde Staten ván zijn militaire apparaat en agres
sieve politiek oen zeer nuttig gebruik gemaakt, om de zwakke
sta.ten onder druk te zetten on, in navolging van do München
politiek van Hitler, de roactionairè bourgeoisiën van de
Europese landen voor de wagen van hot Amerikaanse imperialis-
me te spannen.
ne o:nwiddellijk voor de deur staande economische crisis in
do Verenigde Staten drijft het .Ai-ncri1rnanse groot-ke.pi taal
tot-acties op grote schaal. Het hoopt door het Marshall-plan,
waarvan de W8rkolijke inhoud nog geheim gehouden wordt, do
zestien Europese land0n, die aan do Parijse conferentie do�l"
namen, ae.n zich te o_nderv,erpen. noor de winst van de ke.pi tae l
belegging en de monopolisering van zijn afzetgBbied in deze
landen, hoopt hot de crisis in eigen land to kunnen opvangen
of de uit ,,crking daarvan op de ruggen der Europeanen -trc vcrb-·, !
halen.
Het pl�n Marshall is ûan ook in de eerste pla2ts een plan
tot hulp aan .Amerika, ten koste ve.n do uitmarg..)ling der lan
den die de .Art10rikaan�c voogdij aanvaarden�

TRmt.iAN-POLITILK IN IlffiO�ESfE
.

In ons land is de .Amerikaanse invlo8d in h�t laatste jaar
snel toegenomen. Had reed's lang voor de dlorlog de vorstrenge
ling V8.n het Nedcr�andsu mot het Britse financiers-kapitaal
eon overwicht van dB Engelse invloed op Nederland, vooral in
de koloni�n, ten. gevolge, thans heeft deze voor de "\;norikaan-·
se moeten wijken en is tot het twcoqc plan teruggedrongen.
l)e omtwikkeling van Gr. Britte.nië tot "minvermogende compag-·
non" van .Amerika, die geleidelijk zijn posi tics a8.n de grotG
baas illOet aÎstaan, vindt ook in Nederland zijn weerslag.
De vier grote trusts, Philips, Unilever, Aku on Koninklijke
�etroloum, zijn de geleiders van de Amcrika�nsc àollar-poli
tick in ons land geworden. Zij beheersen niet �llecn do sleu
telposities -v�n hot na-oorlogsc ocohomischc leven, zij dic
teren ook do rüg;eringspoli ti�k, w2.e.rv2.n de ui tvoaring, op
de voorne.e.mstc ··posten, in h2.ndon van 2.2..n hen vGrknochte per-
sonen berust.
Hot bitterst heeft Ncderlenèl. de Truman-Marsha.11 politiek
inzake het Indonesisch� confljc� ervaren.
Hot Amerikaanse iinPerialisme ·strec.ft ernP..ar Indonesië in
zijn mili tair-stri:>,�egischc sys'te0ci i.n de Stille Zuidzee in
te schakelen, dat als basis vQor .�e Amerika.e.nse expansie
in.Azië is bestemd. � · 
Het_wenst de Indonesische prod1,1c,tcn onder zijn contr61e
te krijgun, deels om concurróntic·té vem.inqer�n, deels
om �ritse en Nederlandse monopoliBS van sommige koloniale
product,jn te doorbreken. -

_, Het ... 
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Hnt wenst Indonesië op grote s-ehaal tot een bclegginsme.rkt 
voor Junerika2--'ns kapitaal en daarmede tot e.:,n economische 
k0lonie v�n Amerika te maken. 
In politiek opzicht is de Indonesische nationaal-d8mocrcti-
sçhc revolutie eun doorn in het oóg der Amerikaanse reac
tie, een bedreiging voor do uitbuiting der Aziatische vol
keren, en in •t byzonder van do Amcrikae.nse hocrschappij 
over de Philippijnon. 
Ten opzichte vRn het conflict tussen de Republiek en de 
Nede�landse regering speelt de M�rshall-diplo;natie eon dub
bel spel. Enor�ijds werd in de Amerikaanse pers een sympa
thi0.lrn stomming voor de Republiek gcl{Weekt, en word ook op 
andere wijze, door "vradelievondc nota 1 s 11 , de zaak van de 
"Martin Behrnan" enz. gepoogd eon J\.'!lerilre.2.nse invloed op 
de Republiek te verkrijgen.· Anderzijds werd de Nederlandse 
koloni2-.lÖ reactie -a.2.:ngc;:aocdigd om oen open oorlog met de 
Republiek te we.gen. Nederle..nds0 marinetro0pen wurdcn in 

aAmerika opgeleid, 00.rlogsve.e.rtuigon, en a·110 soorten wapens • 
geleverd, en dollarleningBn in het vooruitzicht gestold, 
met hot do·el N\;ldcrland voor .'\,morike� de k21.st1.>,nj'es in Indo
ncsi� uit. het vuur te letcn halon, het in 00n hopeloos en 
elndcloos ccïnflict to ver:vikkelen, wàf.r.in A.71.erika in zijn 
eigen belang a1s·schcidsrcchtcr kan optreden. 
De Britse politiek in Indonesit! heeft zich e.2.n de ,Af-nerikaan
se leiding aangepast en s1>00lt th?.nS O<Jn ondergeschikt� rol. 
Evemvel Joge:h de Britse impcrie.listcm· zoveel mo.q:olijk van 
hun oude invloed te behouden,- zowel in do Nederlandse koloni
ale kringen, als in de Republiek. 
Op 20 Juli 1947 begon de regering Bool:-�o.nkman met oorlogs
operaties op grote schaal tegen de Republiek, nadat zij zi1;h 
v2,n de steun v:->.n Amerika vorgewis"t bed. 
Hat doel dat de regering zich da�rbij gesteld hed, was de 
vernietiging VP.Il de Republiek en dG bezetting v&n alle stra
tegische ·punten op Jav2 en Sumatra. 
Het Partij-congres van Januari 1946 verkla�rdo bij monde 
v1:m pgt. De Groot, in diens inleiding: • une zelfstandigheid van Indonesië is thans niet mtW een wens, 
doch een feit gcv1ordert. Zij is niet mèer --:eg tó' redeneren en 
niet meer weg to bombarderen. .. 
Het plan om dit vaatbeslotert broederyolk door can nieuwe 
Atjeh-oorlog te onderwerpen, is niet a1·1ecn misdadig, het 
is ook tot mislukkïng gedoemd 11• -, 

Voor zov:er de gevol.�cn der mili tafz.:e r.ct:i,.e thàns reeds zijn 
to overzîen, leveren zij· eon bevestiging .van het inzicht 
v�n onze partij in deze. 
Weliswaar zijn de troe?en ven Generàal·Spoor er. dank zij 
hun Amerika�nse zware bewapening, vloçt en luchtmacht, in 
geslaagd op Jave. een rDeks havens en verbindingsw0gen te 
bezetten, en hot_door hen bezette gebied op Sumatra enigs-
zins uit te breiden. 
Op politiek gebied heeft echter de Republiek zegevierûnd 
de vuurproef doorst�a.n. 
Hge,r positie in het Indonesische volk is· aanz;Lenlijk ver
sterkt" Hac>.r intcrnatione.le positie. is nog sterker geworden, 

- nadat -
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nadat zij do?� de Veilighe�dsreaa als met Nederland gclïjk
staand� part1.J w�rd erkend, en reeds door enkele Aziatische 
sta.ten off.iciëlè diplomatieke bétrokkingen met hae.r 1ncrdcn 
aangeknoopt. 
Dè brutele milit�ire ov0rval o� het Indonesische volk ver
wekte in de g0hele wereld een geweldige sympathie-actie 
voor de Republiek. 
R�eds venaf de uitroeping v�n de Republiek in Indone'sië 
heeft ónze partij onafgebroken op de br8s gestaan.voor heer 
erkenning on tegen elke vorm v�n guweld vRn de zijde v�n 
Nedcrlr-,nd tog0n de vrijheid VP,n het Indonesische volle. 
Talrijke betogingen, meetings en demonstr2.tü:ls, póli tieke 
protcstst2.kingcn, zoéüs op 24 en 25 Sept01Lper 1-946, werden. 
door o�ze pnrtij in dit ver0�nd georg�nis0erd, zowpl aJ!
leen Rls in samenwerking met andere groeperingen. 
In de volksvertegenwoordiging tre,den onze woordvoerders 
kr�2chtig voor deze doeleinden op. 
Bij het openen V?ri.. de vij·andelijkheden op gro·iîe schaal, 
op 20 Juli j.l. vocirden de Nederlandse arbeiders in het 
transportbedrijf en in aenverwante bedr��en, �ehoor_geven
de ae.n de oproepen V-8.n onze partij en van de Algbmene Bond 
vr.>.:h ZGeve.r0nden, ee:h actie tegen de tre,nsporten, voor de 
koloni�le oorlog. 
Deze actie breidde zich over andere lnnden uit, over Enge
l�nd, India, Malakka, Egypte �n andere l�nden. (In Austra
lH! wo.s racds eerder een bovcott te.Q'en Nédcrlandse trans-
porten ui tg:.:roepen). " ·· 
De Wereld-federatie v�n Vakverenigingen richtte zich tegen 
dë oorlog en eiste de onmiddellijke stopzetting ven de g�
veahts'handelingen. 
OndeF de druk van deze wereld-beweging stelden de regerin
gen van India on Australië dé Indonesische zaak in de Vei
lighei<lsraRd a�n de orde, waer de Sowj0t-Unic en Polen kracl·
tig voor de vrede en de vrijheid-van hot Indonesische volk 
opkomen. De Veilighoidsr�ad greep echter niet op doeltref
fende wijze in, zoals door Gromyko was 7oorgesteld, doch 
was niettemin genood2aakt op beide partijen oen bero0p te 
doen om de vijandelijkhed0n te ·ste.ken. 
Hoewel d� re�ering daarae.n gehoor gP-f, poogden de troepen 
van Spoor hun opmars voort to zetten, Zij werden dearin 
echter verhinderd door de toenomendc kracht 'V2n do Republi
keinse guerilla-strijd, door do op enorme scha,al door de 
Indonesische strijders toegepaste tactiek ven de verschroei
de a�rde en door hot patriottisme van de Indonesische volka-

-�assa, die het de Nederlands� koloniale reactie onmogelijk
maa�t Quislings van hetokt.mîs aan te werven. . 
In het eerste stadium is de Nc�erlandse reactie zeer ge
havend uit,de strijd•gekomén. ne posities van Gen. Soor's 
troepen, zijn op v_ele __ puritcn benard, de bestuurs-chaos, als 
gevolg van het Indomrnisché verzet, belet een hervatting V?.n 
de koloniale-o�derne��ngen op een schaal van betekenis. 
Het verloop dèr �ebeurtonissert betekent oen ramp voor het 
Nederle.na.se volki alleen Amerika h3eft or baP,t bij. A:merik8. 
heeft de kans gGkrcgon zich als scheidsrechter op te wcrpen1 
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de commissie van Drie is overwegend Amerikaans. Dit op�re
dcn roept nieuwe gové'.ren voor het Nederlandse en Indonesi
sche volk op. Zij kunnen overnonnen worden, wanneer inzake
Indonesi� de politiek wordt ton uitvoer gGlcgd, die in de 
motie ven de communistische Tweede K?.mcrfractio is vervet,
nl. con nieuw verbond van Ncderlend met de Ropubliek op 
basis van golijkheid, zelfst2ndigheid en democretie. 

TRU�IAN-POLITIEK IN NEDERïJiliD 

In Nederland zelve hooft do invloed van de Truman�Mershall
politiek eveneens sch�d0lijk0 gevolgen. 
Het trcnsito-vorkvor met Duitsland blijft, ondanks alle be
loften, uitgeschakeld. 
De ui tvocr vr-.n Mederlr.ndsc groont1.m en le.ndbouwproductcn ll",t:�".' 
Dui tsle.nd wordt verhinderd of wne.rdoloos gomP..�kt door do ci3 _. 
dat de producten beneden de kostprijs wordun gGleverd. 

• Hot he.ndclsvorkecr met Ucst-Duitsl�nd ste�t nog steeds stop. 
Met- de Oostolijko zOnc-V[',n Duitsl�nd, Tsjechoslownkijc en 
andcru Oost-Europese lenden v10rdt de Noderlendsc hc"\ndel Rllo.·:•
lci belemmcrin�en. in do w0g gel�gd. 
De Nedcrlcndsu n�nspr�kcr._op Duitse herstelbetalingen worden 
genegeerd. Zelfs de door de Bcel-rogoring gevraagde mijn-con-� 
cessies, inpl2-e.ts vP.n herstolb-ot lingen worden be-twist .•
De door de minist�rs Drees en Huysill�ns gcv�ordc politiek v�n
lage lonen en hogo prijz�n worat niet allc�n do�r do winst
hong0r d...:r grote export-ondernemers en h2.ndcle.e.rs ingegeven,
zij wordt ook door de .l\m8rikC,':'.DSC b�l2,l1J?;,::n bepr>.�ld • De la.qo 
loonstr.ndn2.rd stul t Am..!rik.2., Eng.::1:-nd en bijbehorende lan
den in str.i.[\ t gocdko:i:;>o goodarin 'en lav0nsmiddelcn uit Nedor
le.nd te betrekken. Hot hoge prij spo il in Noderle,nd î'tordt be-• 
pa2.ld door de steeds stij ,erende prij z-.n v2.n du .AmerikaE>,nse i:1-
voor, die het gehele prijzonp0il in ons l�nd Oillhoogtr0kkcn. 
De hoge import-prijz�n word.i.m door de regorin.ii;s-subsidios 
-:migszins gematigd, echter op kost,m ven de kl..::inc b.;l

/
::,stin

b0telcr. Voor de Àl!l�rika.?.nsc en aenverVTanto importeurs snij 
hior het mes c�n twee kru1t0n, t�n koste v2n de ontbering v2n
ons volk. / en exporteürs 
Dit zijn do re sul te.ton ven t>:100 jae,r 11.Amcrikar-.nsu ,.m Engelse 
hulp". Zij tonen aan hoc gevaarlijk h0t is zich 22n oen illu
sie omtrent o�n·v0rbcturing ven de toestand door nieuwe 
"hulp" in het re.['Jll v�n het zgn. Narsha.11-plan ov0r te geven. 
M�rshall b(.;lo�fd� zestien Europese landen in totael crc
dicton tot echtticn milliera dollar over con tijdbestek van
vier jar1..n. 
Dozo zostion lend0n omvatt0n cire� tweehonderd illilliocn 
�nwoners, zod�t do Nudcrlandsc bevolking dae.rv�n nog geen 
vijf procent ui tmae.kt. Modorland zou dus, volg(.;ns Me,rshall,
ton hoogste e�n milliard doller, d�t is 2 on 3/4 milli�rd 
gulden, in vi.:::i.r jr:-.?.r ont""i2ngon. 
Dit zou n0g belangrijk -minder word'-'n, .da-�r M!:.rshe.11 du voor-· 
keur e.e..n Wost'-Duitslrmd,' It?.lH!, Griekenland, Tll.rkiju en 
Fr�nkrijk geeft. Nèdorland hco�t in de twee jaar na de be
vrijding raëds twee en een kwe.rt millie.rd gulden crcdict 
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.:gekregen. Wij hebben dus de zegcnfnr::_,n v?.n CiJn dubbèl Mershcll
pl?.n e?.n den lijve onderv0nden. Ncdcrlnnd krcog nl. in die 
twoc j.c>.ar reeds hot dub'::)elc .vr.m hot bedrr>.g dat door-hot plnn
Mi:-.rshe.11 voor de komo�_d,c . t·,.ee j ".ar wordt beloofd. De-. toestnna 
voor ons volk is er ni�t.beter, doch slecht�r op gcwordon• 

.. -. wij z:l;}n_ nu reeds m0t··-h...�ndcn -.:n voett:n n�n de geldschieters 
.. :·- · .· gebonden, �ic ons een koloni2,lc oorlog opg-.)clrong.:m hebben. 

•• 

1 
� De ui tv:ocring• V"'.n een plnn-Marsha.11 is bovcndion in hot rD.E'.m 

--1 ·•• . gudacht v�n · de economische un10 tussen füügil!, NodcrlP.nd on
Lux0mburg, els het instrument om ons lnnd v0rèür·�ndcrgc-

"".'. - schikt te. IDD.k�n 0n tot het peil ven een Zuid-Amdrike.unse stcr·'.; 
nc..P.r·-benod.an te drukken" mot blijv ... .mdo l",rmoudc voor bijna hot 
gehele volk, ·ong..:hoorde rijkdom voor ü,;;n hrmdvol ·handlengtJrs 
van het �\merikw.nse kapitae.l, �cht�rlijke oconooie, l�cg cul
turèe1· peil on politiukcroactie. 

e ... K.V .:P" EN p-_v .D.A. IN :0I.8NST ·V,.N DE
TRCI'ulAN-M.ARSH.ALL-:POLIT IEK

�· 

De grootst�. part.i.j", we:î?.rop' hot .Amcri�nnse imporie.lismo in 
,Nederland .steunt,. is d9 K.V.P.-'Dezc -partij:'wordt geleid do0r 
vcrtrouw-onsD12.hnen van de int-orn2.tionelö Jczu!t.<.,n-ordc, die 

.. slaafs de orders v�n hun ceritru.m·in Rome opvolgen. 
De int�rnationalo ke.t4olickc recctic, die· jarcnl�ng Hitler 
en Mussolin� hoeft gostcund, richtte zich na hun nederlaag 
op Amerika. De luncrikannsc dolle.macht is he�� plecht-anker 
geworden. Met behulp da�rven hoopt zij h,��r· middvlccuwso op
vattingen een .nieuwe k.".ns ve.n vcrwozcnlijking to geven, h"ar 
lropi tacl tegen de na.tiontüisatios·-tc bcs·ch�;rmon ·en bovene.l do 
vooruitgang en het communisme tegen to gean.-
Na�st de K.V�-P� is de Pe.rtJj v�.n �e �'u'boid -tot -de voorn,�cmste 
medeplichtige am1 ·de Truman�M�rsh.:�11-politick in ons lnnd ge
worden. 
De ontlmoping vr.,n hot Indo'hos;isdie �rc,ma,-wan_rbij de P.v.d.A� 
he�r volle steun ga� aan de koloniale oorlog, huoft völcn 
ven h.:.�nr leden en c�nhengers de ogen geopend voor het werke
lijk ka.rnktor VP.n deze pe.rtij •. Er bleek, dP.,t lll:'.er- leiders 
Schermerhorn, LogolllE'.nn, Joll$lll.a:n .e .P,. slechts de ui tvoerdcrs 
zijn van de door het dollar:.-kr.-.pitc."..l v0orgüschroven poli tiok 
v�n do olie- ën rubbcTiilf'.ntscheppijen, v�n de Koninklijke 
Petroleum; do Ned.-Indischc ondernemers, hun bnnkcn ün hun 
mili tciro kliekon (zie vorklcTing··v('.n '.Pnlc.r ,i:n do -Vcilig-
hoidsr�nd). · · · .' · - ·. · · 
Do 11 socio.listische 11 , ·11pra·gres�iovo", ,m· "dcm'.)crntischt.:- 11 leu-
zen un rosolutios ve� de P.v.d.A. �loken niets nndcrs t� zijn 
dr.m de dekint:'.nt ... l, d.i�� d,e zor�ldigc v:)Or.buroiçting on steun 
oen ,het door: A:mcr.ilç� __ gclHstö · -�oloni'E".la o orlo gso.von-t;uur moo -'c
bedekken. 
De politiek ye�. loondruk.van dé P.v.d.A.-minist0r Droos, de 
landbouwpdlitieR on·voodsc�voorzicning v�n-dc P,v.d.A.-miniG
ter M�nsholt in hQt . bcle�g van de Unilovcr, dü onvcrhuldc 
p�ope.gr-ndE'. voór ·ho:t· :Ma.rsha.llpl.e.n do-or,·c1o P.v.d •• \.-ministor 
vos, hèt ccll:, a·e Anërike.P.rise ·richtlijnen aengcpc.ste financHno

beleid -
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beleid v�n do P.v.d.A.-minist�r Lieftinck, è.it_�llos ziJn 
bewijzen voor de sterkü Am0rikn�nse invloeden in de P.v.d. 
A. , die t.:g,m hot belc.ng vl".n het Noderlenè.se v::>lk wcrkzc.r.m
zijn.
Dae.rnE:'.ast zijn de Trotskistische 0lemcnt .... n in de P.v.d.A. 
gchcul in dienst v�,n de doll�r-propage.nda getreècn. De 
Trotskisten, zo gonaemd neer hun voorm�ligG annvo0rdcr 
Trotsky, ven r0negc.c.t ven de Russische c0.'.1Bunistischo par
tij, die in dienst stond v�n de Engelse en andere geheime 
diensten en voorn�mclijk in de Sowjot-Unie 2ls agent-provo
cateur v.rorkza"m wc.s, zijn th..'"'..ns tot wcrktuig<;n vi->.n Tru:men
M�rshall geworden. 
De Trotskistische col in de P.v.d.A., e.ls WP.nrdigc c1mpng-
non ven de witte col v�n do J0zu!ton-orde, vervult voornn
melijk de rol vnn bestrijder v�n het communisme. De renc-
ga�t van het communisme, J. de E�dt, roads ruim 20 jnrcn 
geleden f'.LS ber::>ops-schcurrmker uit de toonme.ligv Cowr:lu- e nistischc Pe.rtij geroyeerd, speelt dnf'.rbij do h:)ofc1rol. 
Zijn tn8.k is, om do.or de vurspr0iding V•".n het gehele regis-
ter V"n Göbbels-lcugens ::>ver de Sowj-ct-Unie, d0 ovcrgf'.VO 
arm het dollc.r-lmpi t�P.l, als 11kl"'insto. kwfl.f'.d" te 'Qev"'r'dcren 
en de soci�listische �rbcidcrs en int�llectuGlcn in de P. 
v.d.A. vnn het coî1lilunisme af te schrikken. In het N.v.v.

hebben .de n.nnh'n.ngcrs vrm de P.v.d.A. door c�ik en c1un c1e
loondruk-politiek v�n de regering g0steund. Zij hebben de
gerechtvn.r.rdigdo o.cties der r-.rbeiders o.p o.lle ::i::>g0lijko
wijze gesnboteerd en gebroken. De l�nèarb�id�rsstaking in
Gr')ningen is eon v,c,_n de rneest kcnro0rkcndc v,-:>�be0lden VE'.n
stelselmntige scheurmakerij in do rijen der c.rbcidcrst die
in t�lrijke cndere ncties cv0necns do::>r hen ten uitvo0r is
gelegd.
Do P.v.d.A.-invlo0c1. in het N.v.v. h.1oft de fusie vrm N.v.v.
en E,V.C., die tot b�lcngrijke versterking vnn de Nederland-
se arbeidersklasse leiden zou, verhinderd. Hot is e�n deze
onvorbct�rlijkc handl�ngcrs v�n het k['.pitaal te danken, d['.t a
torwijl de ondernene rs gemiddeld 20% winst mo.r-.kt"vn en de • 
dividond-houddrs v�n do P.v.d.A.-minist�r Licftinck vijftig 
procent verhoging vnn hot dividend t::>ogcwoz�n krogon, de 
Nederl�ndsc arbeiders in hot efgcl')p�n jn�r niot mcvr dan 
in doorsnee vijf procent loonsverhoging wisten to bcm�chti
gen. 
En dat wes nog uitsluitend aan de strijd v�n de Eenheids
vakcentrale te danken, h)ozoor die ook door de rcgvringsge
trouwe bestuurders VP.n het N.v.v. bele:moerd w�rd. 
Op elk gebied is de P.v.d.A. als v::>::>rnaa.msto drijfveer op
getreden ::>m de crbcidersklasse v0rdoeld te houden en de 

. werkende bevolking vr.n ons lP.n.d krP.chtc.lO!)S te maken, vmr-.r
door è.c .Amorikae.nsc impcri?.listische inv-l)cdcn ste.0ds verder 
kunnen doJrg��n ons lend aan zich te �ndcr�0rpcn. 
De ervaring v�n de efgolopcn jaren he�ft geleerd, dat er in 
de politiek v�n de P.v.d.A. geen grein2Jcielismc meer over 
is. 
De politiek v�n de vool'."lïk�ligo s.n.A.P., die )nd�nts haar 
misvattingen steeds oen pf'.rtij vr.n de s::>cia.listischc E'.rboi-. 

at leuft n)g slochts voJrt �ls h�llo 
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fre.s;;::>logie, die elk beginsel on.
. 
elke inhjud mist en r.llcen 

bestemd is ::>m de socie.listischc arbeiders ·en inte:licctuolc·n
in ha�r rijcnimct oen surkogè.et to bevredigen. 
Het Indonesische railiteire av::>ntuur heef� in de P.v.d�A• 
tot· een diepg2endo crisis geleid, die in volle geng is, 
doch slechts gedcol to lijk in de oponb2.P.rheid tot ui tinéfi 
k�n.t. In grote kringen ve..n de pe.rtij 'is con s-terkc· mis--
noogdheid mot do gcvoordc politiek tot uiting ge�omon. 
Te.lrijko links-staande loden, wacrondor twèc partijbestuur-

'ç\_cFs (Palar en dr. Slotome.kor) cm vorschcic1cne afd.-bostuur
da.rs, . traden uit. 
De _y'ankoe-loiders Vfc.n de p.v.d • .A, zijn er echter tot nu toe 
nog i-n goslac;gd hun poli tiok door te zettc_n en de r;mcht in 
he.ndon te h::>uden. Dit is vo:1rne.:mclijk het gcvoig vnn hot op
t:ro.den vé1n de z.g.n. 11 principit3le11 oppo.s-nntcn (Ds.Buskcs, 
V!'.l.n Heuven Goedh.c'l.rt, ·o.a.). Deze me.ken zich t0t W::>')rc1v:icr-

·. ders- van de ontevredon sociali�tischo arbGiders in de P.v.d •
. A,_en 'ocfenen·critiek op de leiding, dikv-1ijls op uiterst 
', -f el;J,.è t03n ·(Ds. Buskes no ende de h:Yl.1..èi-ng v2n d<:: leiding in 

hot Indoncsië-vra2gstuk 11verre.2.d")" 
TüJ'.'ZGlfdertijd h::>uden' zij vnst r.r:!n: de pe.rtij-;-_;f::irmc.ti'è VE',n

_§c P.v-.d • .A.,.wn8-rin s9ci_alistie�he nröeid.::rs en intcllectu
-clen nè.P.s-t · pp.-<J.i tio�.;:,.gontbn ven do t rusts en propn.ge.ndisten

van "de _Ai--:i.crikaanse reactie t ._ �p Ct;n bcginsoll )Zü gr::indsle.g 
voreni,gd zijn. .. . - · · · __ · . ·
Hun c-riti�k tost deze gr:mdslag ve,j;).. __ él,c '.g.v.d.A. niet aan , 

., everu..1J.in als df::: · r0gu·rings-·co:ali,tie i'.J.ié.it ërc' Ice:fµp} i .:ko reactie. 
· Inte g�ndeel. Ds. Busk�s schreef" D�. ;_:S::µmirt� ·ei torende:

. 11 Jc bedoelt de regcriii.g en'_ d� pè.rtij leiding in v0ll_e ::>v0rge.vo
te steunen, 00k, ja juist filbt àe1 critiok ven j0.principialc
visie" - (Tijd on Teak, 4 Oot.).· · 
HiJ sc:1'irecf 0 ,k:"Hct eerye.e.r, ,è:!lt dreigt, bostae.t hierin, dat
zoor .velen• die vo'Jr do;· ·P.�v: .• d.A. v,'.)c_ ldon·, vc?.n deze partij vor
vrc-c:m.c1e.n·, hetzij nac,r -rechts,_ hetzij naar links, ::>mdat zij
dozc partij mc;t d� regering vorccnzolvigcn on v-:; :Jr hot rcgo
ringsbclci.d vorantwoordol.ijk stoll_cn. Dit ·k!"..n VCJ'Jr do P.v.d.
A. n::iodlotti.g worden. Alle· kr['.,ch"!fon m�ctcn word_èn ingezet,
om dat dreigende geve.e.r, ter wille vgn de partij on te::r wil
lp ve.n ons volk, af te.wen.den", _(Tijd en Ta2.k, 11 Oot.).
zo leidt het optrcà.cn--van ns. Buskcs·cn de zijnon er t-:;o, 
dat do leiders V['.n de p.v.d • .A. è.ie, vorrgç,.d gepleegd hebben 
in do gclegcmhcid wo:r:don gestold dit vorre..?,ü VO'.)rt te zet-
ten on de P.v.d.A. e.ls steunpunt d0or de lin0rilmn.ns-Engolso 
reactie in ons land_te la.tyn gebruiken� 
Door het bewuste .-of onbewuste sr.menspo:j. ven deze 11 ::>pp::>si
tic" met c1o loiding-vtm. d0._.:P.v.d.A. wo:r?,t doz() p:=,,;rtij juist 
t'.'lt dP.t.genc wat, -q.� _rce,ctic n)dig hooft. De rechtse zae.kwe.-?.r� 
nemers v�n het AmurikaPnsc trüstkepite�l :icfcnGn la�rin de 
meeht-'uit; tor.vijl de zgn. opposan:tun èo ta.ak tocve.lt OLl c.1c 
S'.)Cia2,l-dcm')c:r2:tiÉche arbe:ifè.érs e.p. intplle9tuci0n l"1Ct r?,,é!.iC['-
1,? ·en s::>cie.listiséhl:linlrnnà,e fras'un u�n dczG· leiders uit 

- te -
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te loveren en hen, bovenal; van eenheid met de communisten 
af te houden, 

VOORUITZICrtTEN V:.N DE D:ill..lIOCRJ�TISCHE STRIJD 

IN NEDERLAND 

In de huidige omst�ndigheden stsat als voornáa�ste taak 
voor de Nederlandse werkers van stad en land do vcrdodi
gi�g van de nationale zelfstandigheid, ae democratie en 

·• het levenspeil van het Nederlandse volk teaen het li.lileri
kaanse imperialisme. 
Evenals in de oorlog, toen net te�en het Duitse imperia
lisme �ing, zal daarbij de arbeidersklasse de spits moe
ten afbijten en rust op de Communistische Partij de taak 
daarbij vooraan te gaart. Op haar rust de taak om alle w�r
kers, in de eerste plaats de eerlijke sociaal-democraten 
Qn communistcln 9 alle democrateni alle goedd Nederlanders, 

• te verunigé'.:n. 
In d� afg�lopun tijd kwam het vcrz�t tug�n de trusthecr
schappij reeds tot uiting in talrijke staking�n dor ar
b8iders, in acti�s van ambtenaren en ov�rh�idsp�rsonuel, 
landbouwers en tuinders, en kl�inc producent�n, zoals in 
de bakkurs-staking. 
In doz� actios trad eun to�namo van dG kracht en da acti
viteit van het werkende volk aan do dag, zij hot nog. in 
geringe mate. In de stakingun vormde zich, in bijna alle 
gevallen, do eenheid van de arbeiders in do bedrijven, zo
wel van do E.v.c.-crs als N.v.v. on confessionele arbei
ders. 
In de actie_ tcg0n de koloniale oorlog kwam bij golcg�nhe
don een broed front tot stand. 
De invloed van de Communistische Partij is gestegen. Do 
komende ontwikkeling zal con verscherping van de ecomomi
sche toestand in ons land brengen. 
De rogcrings-politick, afgestemd op de bolangon van de in
ternationale trusts on concerns en de axport�industrio, is 4ter op gericht hot algemene kosten-p0il met kunstmatige mid
delen zo laag mog.,lijk te houden, 
Dit komt neer op: 
a) hot verder omla2g drukken van het lov�nspvil van de 

arb&iders tm h.at kantoorp-.:rsoneol door het �elcidulijk
verd.Jr loslat,;n van d0 prijz,m on het zov0cl mogelijk
tc�onhoudcn van do aanpassing der lon0n 0n salarissen
aan de gestegGn prijzen,

b) het zo laag mo.q;0lijk druklwn van de richtprijz-.;n voor
de land- on tuinbouw, · · 

c) h0t laaghoudûn van de winstmargua dor kl0inu nëring
doend-,n on klv in0 produc_-nt1.:n,

d) het zov0-::l mo"!-.?lijk buperkcn van de staats-uitgaven
voor subsidi�s o� ge�mport�0rd0 godd�run,_d� salaris
s�n van het ovarh�idspersone�l �n dv social0 voorzid
ning�n. 

- Do -
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De overh�crsing van hot .Amerikaanse en Engèlse imperialisme 
me� daarbij bohorondo bevoorduling van de export-bedrijven, 
geschiedt ook ten koste van de ondGrneming0n die voor de 
binnenlandse markt werken. 
Er ont":Vikkalt zich een nieuwe, grote bulangc:ntog"nst.Jlling 
binnen de bourgGoisie. Aan de ene kan� profit�rün de onder-

. ;n0mors en .bandulaars, dio met hot .Am.;rikaans-: en Engelse 
grootkapitaal verbond�n zijn, van do huidi�c toestand. Aan 
do andore kant wordun die gro0pon, die voor de binnenland-

.- .sa markt werk1:m, in het byzond<...r du middenstand t:ln d~ land
bouwvnde bevolking, tot vurzvt t0g.,n de r-.;gorinRspoli tiek 
gedr�vun. 
De oorlog in Indoncsi�, die eun slup�nd karakt�r h00ft gc
kregcm, zal vurder als u0n kanker aan het e-conoi::.üscho leven 
blijvun vreten on stevds meer verzot bij d� bevolking ont
moet�n, van wie zware off6rs aan goed �n blo<...d word0n go
oist. 
De uitbuitingsmog�lijkhud9n-voor ho� kqlonièlc kapitaal 

zijn in Indonosit! vo.or e"m belangrijk d<...-:.1 weggevallen. 
Hot algc.moon vo�val v'i::m, hot kapi '!ïal!i.stische atcls,ol, waarvan 
de functionnering ondcr.iijnd vrnrdt .door corrupti9·, spoculatic 
en . zwerto pre.gtij�ori'." v�p hoog· tot laag, zal. ,..de 09O:r.u!l.miecho 
moeilijkheden Qcspoèd�gun. ,RGt introdcn VRn cvn economische 
crisis in de Vcrunigdc Staten zaJ, .. ingI.:ijpondc gcvolgm\ ook 
in ons land hebben. !ndion dqz.ç gepe.ard ge.at mot EYun verla
ging Vên de wc..:roldmarktprijz9n,· zullen de ondernemers een 

·eanval op de lonen ondornom�n, on zal opnieuw werkloosheid
zijn intrede doen. ,. . :
De gehele o_ntwi�k�ling ze.i in de kom"'nde tijd niet kunnen
n.elatcn ook. in de .poli�ie1cc v1.;rho-.:dingun tot uitdrukking
to komen.
Zij zal cGn crisis in de burgerlijke poli tiulcc..: · p?.rtijcn
veroorzaken, waarbij een saï;J.en"!irokking VE>.n dü reactionnai
re kr?.chtcm dreigt.
Te��lijkertijd zal men pogen de ontevreden middenklasaun
op te nmgen. Een- symptoon d2.arv�n is· d'c poging v�n de ge
wezen P.v.d.A.-b0stuurder �r. Oud en endcr0n, om Cdll nieu�u
"midden-partij" op te richten.
Hvt is de t:=.:tak vnn onzu partij o.m. met ·bc:1'/ustzijn e:n "morgio
allo kr�cht�n v2n het �erkend� volk, die door h�t .Amorika.�n
se ,m Engulsti imperialisme godupeurd VIO'rdctn, t..; vere.nigt:n,
al het vJrzdt tt)gJn de trustov-.... rhce:rsing in een budding te

,leiden, -or politieke inhoud un vor:tn aan t0 gev0n 0n in de
strijd tl;·gen dü dollar-óvl;r.h1.h.?rsing tu brengun.
Zij moet bovenal d� Gûnh�id ve.n de erbvidursklesse bcvorde
.r0n, 0n·de ho�kstu�n de�rv�n, do eenhuid ven de vakbcwuging,
•die• in do bedrijvon grouit on diû lerigs de snolsto weg be
roikt ka.n wordun door de fusiu ven E.v.c. en N.v.v.

Zij, moet de bandc:n mot de Indonosischc .., vrijh0idsbuwoging
storko17 maken, dic ·oclièhe.-e.md in de: ·Republiek, moodig tegen
de a.e.nvalh:n dor k-o1orife.lc · rc:-è.eti0 stand houdt•
De Indoncsis�hc vrijhoidsbewe�ing'is de voornaamste �ondgc
noot ve.n hot Nod-..rlandsci worlrende· volk, ·11:oor de vrijheid
en z,c;lfste.ndigheid, -'bn de samoil.?lcrking ven bGide volkeren

- ve.n -
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van NGdcrlaná en ±ndoncsirl. 
Ook in ons 1�,nd zijn do krachten v�n de vö0ruitgtng sterker 
den die v�n de reaétie, 
Deza ken zich alleen he.ndhev0n, d�:nk zij de vctd�uldhcid 

.. i . v:an de democr�.tfe en in het byzóndot Vf'll dé P.;-buidurs � 
De ontwikkeling ge,Pt echter in gunstige richting en schept 

- de mo·gelijkhe:id het vooru:l. tstrcvonde on aomoci:'f'.tische volk
nuir de over�inning te leiden,

ONS PUN

De voornaamste grondslag voor de actie vr.n onze partij is
h0t nationa�l Welvn�rtsplan.
Op het Partij-congres in Janue.ri 1946 Z.}idu pg" 1Nagengar •

in zijn inleiding ovur de productiet
11Vroe·ger vormden wij de schP"k,ü tussen Centraal :CU.r-,pa

• (speciaal Duitsland) en de 0v0rigo (spccia2l de A�l�ntischo) 
wereld. Door de Dui ts1.; nederle,e.g en do sterke opkomst van 
de Sowjet-Unie c� Oost-Europa kunncn·wij de schakel worden 
tussen dit deel van de wereld on de - rest'-'. 
Dit we,s het ui tgrmgspunt voor dé ''St0lling .... n voor een N[',tio
naal Wclvaertsplen�, door het Partijbestuur in Mei j.l. ge
publiceerd, die op het Wolvnertscdngrcs te Den Haeg Öp 13 
Sopt. j.l. wcrdon behandeld. 
Het doel v�m dit plan is in de oors-tc pleA.t.s het vor0vcren 
v2n cc-0nomische zelfstandigheid voor ons l�nd, de voorw��r
de en enige garantie voor zijn nationelc zolfstP,ndighcid, 
en hiermede verbonden, hot· scheppen w�n nieuwe wolv��rt 
door eon uitgcbroido economtschc 'Snmvnworking met de vrede
lievende, democr�tischo lPndcn v2n Oost-Europ�, Rlsmedc mot 
de Soci�listischo Sowjct-Unio. 
Het plan onzur pRrtij heeft in tuit� �ring du aRndacht �f
gedwongen. H8t is in hut byzondGr door de rechtse �n zgn. 
opposente eleaontcn v�n de P.v.d.A. �engevochten. Beiden a
boschuldigón er ons V"'n Nedcrlcnd ?.r.n do Sowjet-Unic te wil-• 
lcn ketenen. 
Deze boschuldi�ing mist nlle grond. 
liet plen gP.e.t nidt uit VP.n eni�o bui tunlPnqse 11hulp" of 
het aRng��n ven enige• v0rplichting te;g�nover eon �nder l�nd. 
Het beoogt de mobilis�tie van onze 0ig3n nation�lc kr2..cht0n, 
zowel hot ke.pi tf-'.r.i.l als de 2..rpoidskrP._cht ·en het benutten: vR-n 
de i:-,ardrijkskundig0 ligging en k.We.li tei ten v0.n ons land. 
De bet·rekkingon met de Oos-t-Eu.ropcsf!l lf.'..nfü,n ,:n fü-J Sowjct
Uni.:, die in ons plP.n zijn voorzien, ge.an niat v..:rdor füm 
norméè.le h�ndalsbetrvkking,m on econo.:!lischu s�m0nwcrking 
mt:t volledig behoud v2n de Nedt.irle,nd,s0. z-:il;fstendigheid, zo-
wul nae,r het Oosten, e.ls naar h�t Wèst13n·.. · • 

-. De zgn. linkso cri tit.::k op -o·ns 'ple.n _houdt in, dP.t hot niot 
socü.üistisch. zou ·zijn en dr.-,t o·ns · stfe;Vt:.;n naar ·nationale 
z0lfst�ndigheid in strijd zou zijn mot het marxisme" 
Do W-=;rkelijkheid is, -de.t de bevrijding v�.n ·de ·dollarslavur
nij de cers te voorwe.nrdo vormt om st2..J?.pori op. de -Je, g ·:n2.e,r 
hot socialisme te zetten. 

zowel 
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... ;Zowel de rocb..--tso P..ls de zgn. linkse criti.0k hebben dit p_;..;me;e,n, 
· dat z-ij, gewild of onge:1ild, de TrumP,n-politiek dienen,

DE GROEIENDE Iffi..'1.CHTEN Vl�U SOCIALISIQ]: EN VOLKS-DEl\iOCR.ATIE

In zijn v..,rzet teg;-:n dè overh1.,0rsing Vf'.n hot Arrt-:rike,2.nsé
imperinlisme, st��t het wGrkondc volx v�n Nedorl�nd niet
alleen.

- In d0 gehele weruld grocitm dè krr.chtcm vr..n hut socielismc
en de volks-deoo�r�ti�.
H<it lfolW<:rk VP.n hut soci:üisme .,._ a.._) So�•rj'-'t-Unic, herstelt
zich snel VP.n do in do oorlog g-0l0dun schf"'..du on- z<:rnl t ven
ni-:mw.;,; krncht op elk gebied. . 
In Oost,.:lijk Europa worden do rost.;n v:->.n h-t foscisme en
do se,monzwourdors, in dL"nst v11n do li.m,:-rik\',,?,ns� r�P,ctie,
VGrnicti�_-:mde- slag..;n tö0gcbr2.cht.
Ond�r E'P,nvol;lring Vé'\n _dp samenwurkendo. coJllii}.unistischc cm
sociaal-domoc��tischo .partijen bouw�n de volk�ren v�n de
Oost-Europcsv ·1E:mdon in snol ti.:,inpo _hun çconoi:nischc en poli
tieke mec4t op en mekqn zich v�n do dollir-r�actic onafrw.n-

--koli_jk,. '__ · . . · > . . , 
In •Cl:+ina bo�kèn ë).e daûoc:r�:tischèi- volksleg;·,rs ovc:rNinning 
op ov-erwinning, over do · � · A.,:iiéri_kármso. Quislip.g Tsjang Ke.i 
Tsjck. In Indonesië he,ndhP.,a_ft· zièhi·d.-G �cmocrhtisèho- Repu
bliek, de· P.rb0idersbcweging en do booronor!:',gi?.nise,ties ont
wikkelen zich in het vuur "l(P.n dq -oorlog en s:aiodûn hun cr
verc�. on gehr1,rdo kefü,rs. In bijriP. �110 12,ndcrn Vi",n Europa 
en .Azi� g§.at de communistischc·part±j vooruit. 
Een hoopvol tukcn is de groei vtn de Soci2listisch0 Een-
heidspartij in do Oost-z0no v�n Duitsl�nd. __ 
De,nr ne.dert de· ui-troaiing vf'.n de rèstcm v2.n hot Hi tlordom 
zijn voltooiing, de Pruisische Jonkers zijn vornictigd en 
hun landgocdaron zijn onder q� arfilJ boeren en l�nd�rbcidors 
verdcc;Ld., ... do grote industi'iè�n zijn gone,tionalis00rd on wer
ken onder·contrOlo v?n de �rboid0rs-r�qen, oen dcillocr�tisch 
stn�tswezon is'in opbouw.· 
Ook in fü, WestE:lijke zOno groeit· do· co.m:munistisch.c p[.l,rtij 
VP,n Du:i:tslP.nd snel, ondP.nks do schcr-po vervolgin:i:un v�n do 

·zijde van de Anglo-.Am0rika�n$0 en irenso bezutt0rs.
De volkeren van da Ge4llieerdc l!>fidon hobbon t0r.; ... m ·de bE>,r
b�crsé· Hi�lerm�cht gevochten, �iot:cllo,n voor hun cigun
vrijheid"7,-. m.._.-,_,�r qolt om h0t Duitse volk dn�.rv�n t0 bevrijden
en weer ee.n -plcnts in de wcr�:)..d., in te ruimen l:'.ls vredelie"'

vendü un dcmocrátisch& nnti�r-<lie ·ae doo� hn�r schuld vor
oorzar>,kte s.ch2.de horst"ü t en heer bij dra ge lev:-::rt voor de
wereldvrede. •
Hot ontw�ken v2n de democr�tischo kr�Qhton in Duitsland
vormt eon der greotste h'indürpnlon voor dè plcnn�n dor
lunerikaense en En�GlB8 imp�rialiston.

. . 

HET INTERNATIONL.LE Ilrn'ORNJ.l�TIE-BUREAU

De oprichting van oen Intcrne,tiono.a.l Informatie Bur0P.u vnn
de negen s,torkstc com.munistischo partijen vr.n Europe.

- be.tekent -
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betekent een belangrijke stimul�ns voor de strijd v�n de �r
beiders v�n ellu lenden voor vrede, domoctatiJ en nntion�lo 
zelfste.ndighcid. 
Hst is zof'..ls in de o·proep vP.n deze n-...;g0n coJ11munistischu · pr-i.r-
tijen g?zegd wordt:"Do st::i;-ijd tussun de(ze) t·,eo kamp0n� 
tussen hèt imp0rlalistischo en hot anti-imperinlistischc 
kamp speelt z-ich af te midden v?.n de voortgezette verscher
ping ve.n cle o.l,geïn-,me crisis van hEJt ke.pi talismo, d0 vur
zvmkking v::1ti. do kr-.pi tfüistis che kr<'.chtcm ort de vorstorking 
v�n de krachten v�n het socialismü 0n do do�ocrRtie" •·• 
II_Hct voornaamst0 g_ev�ar voor de arbeidersklasse bost�.P.t 
cï:p �t ogenblik in de ondorsche..tting vl",n n,,..ür oigwn kre.éh

'ten on de: ·overschatting van de krachten v2.n hot inrpc.,ria-
listischc kamp" ••• 

·. . .  

"-Indien zij ( de conu:nunistischu pe.rtijen) de kunst verstaan 
zich in hun strijd tegon qe pogingen om hun l2nden econo-. 
misch en politiek tot slevornij to brengen, a�n hot hoofd 9 stellen v?n alle beschi�b�rc kra,chtcn voor de verdediging 

-ve.n de ne,tionale eer en V!:'.n de ne:t),ion�1e on?.fhEl-nkülijkhoid,
zal geen dc-r plannen tot knechting Vl:'.n Europr" en J\zi�
vorwczenlijkt kunnen worden". · · 

DE Tl�KEN VAN ONZE PARTIJ

Onze partij is sinds het vorige congrGs bclRngrijk 7oor
ui tgegi:-.e.n. Bij do vorkiczing.i.,;h ïn M01,-Juni 1946 wist zij
zich als vierde grote partij v�n· ons iand te classer�n,
met fileer dP.h een h0.lf milliocn stmm,10p._. De ont"rikkeling
v::>..n do interne.tionale , .voor on,s guris'tiga fr.-.ctoron en de
voortgae.nde vorsche:ping vRn de .tocst�md · in NoderlPnd en
Indonesil!, stellen onze partij ·aè· !:J.C,gel;i.jkheden in het
vooruitzicht binnen afzienb.n.re tij"d e0n:-doorslaggcvonde
kracht il'.:I ons lnnd te worden on oen ommeku'"r: in d0 poli
tieke mP.,chtsv<::rhouè·.ingvn te beworkst-clligun.
Het is, och ter è.uidelijk dat do lço:ra-;nde �ij de:n v,rnl zw['..ar- adera eisen a2.n onz� poli tiokc slt'.gvar>.rè.i.rrheid "m eenheid, •
a�n de st�ndv�stigheid v�n onze k�dors en ludon, �an de
vlottJ w..:rking vRn onzt.:J org"',nisgtio en de w"rfkr�oht vr,n
.onze pers un propagande. zullen stdll&n, dfm_ in hut tijds
verloop sinds het 1;inde v2.n de oorlog.
Harde en felle strijd ligt voor da boog, W[',:--rbij de to
�enst�ndcrs tot alle middelen, brutele en listi�e, hun toe-
vlucht zullen nemen.
Een v8.n de voornaamste te.kon· V['.n ons Kerstcongrcs bustae.t

· in hot voorbereiden van de· par.tij, op politiek, ideologisch
en or��nis�torisch gebied voor'dczo konende tijd.
Deze vo'orboroiding omvat de volgende punton�c- ·

1. De uitwerking van een politieke groridslP.g vo•)r de
vereniging V'P.n e.lle nation0lc en dcmocratischè krD.chtcn.

Deze politieke grondslag moet bcruston...op: 
a) het Nati)nele Welvnertsplan. Dit �oot verdor worden

- gcconcrGtiscord
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geconcretiseerd, verder uitgodr�g0n, Z)�ls reeds d)�r 
het congres in Den fu>.�g i� ��nguvcng0n, vürtlcdi1d togen 
de aanvallen v�n de r eectic, v�n do rechtsen en qucsi
:me.rxist0n v2n de P.v.d.A. 

b) het hérst�l VP.ll de vrede in Indonosi�, de opb�uw vr.n de
snmenw..,rking met Nedorland,·dc verdediging v�n do Indo
nasischc Republio1c teg�n het Auerika�nsc 0n Engelse im
perialisme en zijn Ncdcrl�ndso hanàlengcrs.

c) vrede on ontwepcning, terugtrekking v�n de troepen uit
Indonesi� on het torugbrongon v�n hot militaire apparaat
tot op eE...n minimum, ondersteuning VP.n F'.llo vredeskrr>.ch
t0n in de wereld.

2. H�t uitwerken van de teetiek bi. hot v�rcni on ve..n
•ómmunistcm on soci!-"?,l- emocrct0n in o goj:J.ecnsc e.pE,2_-

'.LïJ1{e actie.
De strijd tegen de rechtse en zgn. oppos�nte leiders ven 
de P.v.d.A. on v�n de trotskistische provcc�tcurs enerzijds, 
en het streven na�r vereniging ven de connunistischo krRch
ten met de eerli'jkc · sociP.nl-democre.ton, d0 kn,tholieke, · chris
tolijko en andere denoér�tische krachten. 
3. De versterking van hot ideologische bewustzijn der par-

, tij en de strijd tog�n reactionaire iècologieën. -
De verdiepjng v�n de kennis VPn h0t ra�rxisme-Leninio�e; y�n 
zijn wijsgarig� grond�lag�n, è0 yo�houè:ing v�n de partij tot 

.de godsdionst en c1e kcrkun, de boraal van het socialisme. 

DE Z: -LFCRITIEK
1 

HET MIDDEL TOT HET S-,;EDEN ),)ER PARTIJ 

In de voorberoiding voor de kor1enfü.: strijd moot onz0 l>artij 
tot eon politiek vÖlkomun c�nsgczindo stri·dva�rdi C.s:E 

-

hecht- ,·eorganisocrde partij_ V?.n de ar _ei crs!c. asse worden 
gcsraeed. 
De partijconfcruntie, die in Nov. '46 t0 .wstcrdam plaats 
vond, wijdde veel aandacht aen deze taak. Niutt0oin zijn 
bij spanning�n in de politieketoostand, zoals do vorschcrpte 
anti-co.-n.11unistische ce.ope.gne, de :mili tairc ectic in Indonc
sil! en in de stákings-actiee- in de bedrijven, herhe.e.ldulijk 
wankolîngon, gemis een zelfvertrouwen, defaitisme of het ovc, -
slae.n naar het andcru uiterste; de redice.lo fre.so, bij func
tione.risscn on delen van de partij voorgeko�cn. 
Een grote' argclo�shcid beate.at nog in de gch�lc partij ten 
opzichte v2n do activiteit van'onzc vijanden tot het 1�
clringon in ::mzo partij,· het brengen ve,n vije.ndclijkc invloo
dcn onder onze led0n en aa$.ngcrs, het ondcr�ijn�n v�n de 
discipline on het bedrijven ven· spionnagc. 
Roods V)Or de 0orlog, to&n onze partij nJg klein was, vol
bra,chten de..e.rin ag(;;nt,3µ van ·ac Nodcrlnndsc poli tic, Vf'.n de 
Gcst.?.po, ve.n do Britse gohoio.0 c1iunsi; on anderw vije.ndclijk,� 
instellin�en hun vuile werk, èat voJre.l tijdens de bezottin· 
, . .  ·- . .. 

" 

- grote -
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grote schade veroor�aakte. 
Na de 0orlog ligt het voor de h�nd, dat onze vijanden aoei
tc n::ich kosten sparon otn op zo groot nogci:ijlte scha;e.l t0 po ... 
gcm in onze partij en rondom onze partij Griz@ strijd t9 sc.l:ie.--'
den, inlichtingon to verzamelon oh onze pàrtijgenotcn tG 

�bc!nvloodun en t0 corrunperen. 
Dit wordt hun vcrgm.:ie.kkclijkt doo.r do vcrbindingc:r;i., die in 
de laatste jar8n a0r illeg�litoit tussen �nzc partij en de 
burgerlijke vGrzctsbcwcgingon bestonden. in deze burger
lijke verzetsbeweging w0rktcn vele ag·onten Vl?,n dq Bri tso -. 
on .Anerikaense gehoirae diensten en tal van personen uit de
ze bewegingen zijh ook na de ::iorlog aan deze diensten ver
bonden gebleven. 
Het is voor do �eveilig��g v2n onze partij absoluut geboden, 
relaties uit ë.e illega+i t-ci t met pcrsonpn, we,e.r.van de goede 
trouw niot vo_lledig g--:bloken · is, to :verbreken. 

-R1t is nodig in de partij een schGrpc politieke weakzaam-
hoid to wekken, do partij ven vijandolij_ko irdringors to 
zuiveren on �ar daartegen _te beveiligen. 
Daar een e.ctievc 'z.elfcri tio_k in .de gehele partij noet het 
politiek bewustzijn.versterkt, on�crzocnlijk tegen wankclin- · 
g.n en fout�n worden gestreden en door oen diepg0andc dis
cussie net inzicht vRn de partij worden ge_�cherpt. 
Op hot Congr·.!S zal een wijziging van de pe.rtij-statuten aan 
de orde moeten ,�orctcn gesteld, waarbij het partijbestuur 
gem2chtigd wordt leden, die stelsel�tig de partijpolitiek 
vervalsen, do discipline niet i� acht nomen of persoonlijk 
onbetrouwbaar zijn gebleken; na uitgebracht rapport vEm de 
Centr. Pol.i tiellB Contrelc-Co;Lnissie, u,i t de pa�tij te royeren. 

HET w\DER-VRA:AGS TUK 

Vnn het grootste belang voor de politid •actiyitcit en de or-• 
6anisatie van de partij is do sBaonstelling van h0t partijbo!IIIJ
stuur on het kader in het algmcen. 
Do leid:::ngen on kaders zullon in hun grote ncord·crhcid uit 
do arbeidersklasse aoeten voortkonen on net haar zijn-ver
bonden: Er r1oct ucer durf aan de dag worfüm gelegd bij hot 
naar voren helen van nieuwe, energieke kr�chton. Wij mogen 
daarbij geen angst er voor hebben, dat nisgrcpon kunnen . 
vrnr.den 1todaan, of voor wa.t de tegenstanders er van z�ggen, 
doGh desnoods zo lang de functionarissen wisselen tot de 
juiste oan of vrouw op de juiste pla2.ts zit. 
Bij do samenstelling dor kaders zijn t!,c- inz.ichton, die 
Dioitrof in zijn werkt"Dc strijd tegen het Fe.scis:me"gaf, 
nog steeds van· toepassing. Hij zeide• dae.ri"n: 
Door wolk fundaBonteol richtsnoer moeten wij ons bij het 
uitkiez�n van hot kedcr laton loidenJ· 
1 e. D::ior oen diepe toewi'j ding aan qe zae.k dor arbeiders" 
klasse, - door .de trouw aen de partij, bcpr.oofd ·in do ge
vechten, in de gcvangunissen, voor de rechtbank; - in hot 

- aangezicht -
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aangezicht van de klasse-vijand·. 

2�. Do::>r hot ton nauwste verbondon zijn net d-e nessa: 
leven voor do belengcn van de nassa, - de polsslag voelen 
van hctlevcn van de nassa, - haar stc:urJing en eisen aanvoe
len. Hot guzag der leiders van ortz0 p�rtij-organisetio zal 
in de eerste plaats hier�p,raoetcn berusten, dat de Jassa in 
hen haar aanvoodo�s ziet, - zich door haar eigen ervaring, -
in hun vastberadünhoid on zulfvcrloöchcning in do strijd, 
overtuigt ven hun bekwa?.ohcid Oil leiècrs te zijn. 

30. Door het vcrnogcn: zie� zelfstandig t0 orm�nteren in de
situaties on de verantwoordelijkheid vo�r besluiten niet te

· vrezen. Niet hij is e0n leider, èie bang is om. verP,nt"T:::>:>r
delijkheid op zich to ncr.wn. Niet hij is oen bolsjewiek,
die geen initiatief aen de dag ken leggen, dia oordeelt:
"ik V:)er slechts uit, wat non nij zal zeg{!cn 11

• Slechts hij
is een werkelijke bolsjewistische leider, die zijn h:,ofd
niet vorliest in de 0rrenblikken van de nederle,ag, - die nic 1

, 

hoognoedig worè.t in de 07,cnblikken van succes, - die een on•·
verbrekelijke vastheid aan de dag legt bij he• ten uitvoer
breµgen Vfn de besluiten. H0t best zullen du kaders zich
ontwikkelen en gr')cien, wanneer zij VO'.)r de no::>dz2.kclijk
hoid worden geplaatst, zelfstandig een C,Jncrct0 strijdtaak
te vcrvullan en wanneer zij de v.:>lle verant ·•'.)orà..:lijkheid
�earvoor op zich v0elen rusten.

40. Door gedisciplineerdheid en bolsjewistische gestaald
heid, zo'.'rnl in de strijd. -te gun do klassè-v;i..ja:p.d, als in de
onverzounlijkheid tegenover alle afwîjkingon ven de lijn v�n
het bolsjewisrae �- · · 

Wij noeten dos te sterkGr de nadruk leggen op do noodzakc
lijkhoid ve.n d.ezo v::,ornaardon voor. :0cn juist uitkiezen van
het kaàur, oi::1dat in de· practiJk ho.e,:r .dikwijls aan zulk een
kaoera:,-,.d, die b.v. litl:r2.ir· juist·woct to schrijv1Jn, no'.)i
spruekt, n.e,;::,.r die geen 01in ve.n·èc de.e,d is en niet deugt VJ:>·,·
de strijd, de voorkeur wordt gcg�vwn bovun 00n p.ndcre kaoc
raad, die oisschien hiut zo goed kan schrijven en spreken,
naar die standvestig is on in de strijf to gaên ert d0 an�
deren in de strijd te :voeron. Zijn' S'J.i�S do gcvc?.llon gering
in ae.nte.l, dat· een to'cgowij'àc LlE',n ve.n de messa, con waarach
tige arbcidcr-2.anvocrd�r, door een scctari�r, oen doctrine.ir,
een prater w,:,rdt verdr:'mgen?

DE SCHOLING 

Do kaèerscholing en de schblin� der lcècn ho0ft sinds do 
J?artijconfc�ntic v�n N0v. 194'6 bulangri;tke V)'Jruitgang ge-
boekt. 
In de Centrr.lc Partijs'éhool hobbon 2'.i,O pg. e�n r.11:1,and scho-. 
ling gehe.d. · . 
Deze scholing +everè.u ook h�t keder voor c1c ·sch)ling in 
districte.n en a:fdelingon, c�io op ni0uwo leest werd gcschJui• ... 
Ov�r het algcocs.n is het scholin�sTTcrk nJg VO'Jr veel uit
brciè.ing vntbaar •. 

- De -
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De C�ntre.le J?artijschool noet r;iet een l�mgore eursus worÇton 
i;i.;i. t�i3broid.; we.ätirt hjgGro scholing \¾ordt gegcvon. _epo�ia1o 
cursussen voor orge.nise.tie-werk, journaiisti0k werk* vforM 
in nassa�organisaties en plattciandswork zijni naast de, 
rccês beetaandc spociaie cutsussent nooàz�kciijk� 
.Voor do 1efenscholing ojet h�t ·netoria�l belangrijk verbe

terd; e.otu.elcr en eenvoudiger' worden gehouden• 

VERSTERiflNG V"'i.N ONZE PERS EN HAAR VERSP!tEIDIN<¾ 
• 

De. irthouc1 van 11Do Wa·,rheic1 1
1 is niet.altijd in ov..:ro0nsto:ct ... 

ming geweest net de politiokexichtlijnurt van het partijbe ... 
stuur, waarèoor niet altijd eon juiste politiekè ori�nte� 
ring &3n de lezers on èe partij werd gogevGd; 

• 

De oorzank daarvan w�s oen individualistisch optroqcn van A 
enkcle·redacteurvh, hot gebrek a�n vaste leiding oh collec- W 
tieve · sancmwerkin/t in de redactie. H0t d['.g. bE;)stuur der 
partij heeft roede· verscheidene nahih g,.;po,gè. hierin ver
betering te brcng,.m,. doch raet onvoldoend rosul taati 
Een nieuwe reorganisatie ve.n de ·roèacti� is begin Oc.tober 
noorgcvoerd. Zij zal nooten lcidon tot do Jpb)uW van oen 
comounistische collectief in dc_r(;dactie, dat nauw' ::net·dc 
partij leiding en :oet cle partir is verbonden en in stE>.e.t is 
de partij-politiek op voor Qe :oassa duidulijke en strijd
ve.ardige wijze uit te· dragon. 
�.arbij zullun hot nieuws en hot culturele goduelto v�n de 
krQ.nt steeds verbeterd ..:ioeten · vt)rdcn. 
De zakelijke leiding vRn de kr8.nt on· de orgP.nise,ti<9 v2.n c1o 
verspreiding moeten verbcterçl w0rdcn. Hier is een vastbe
sloten strijd tegen bureaucr�tisne en zelfvolda�nheid n)dig. 
De po.rtij noot zich tot tae.k stellen do opbouw VF'.n de eigen 
druk..1-cerij .in t•.Fclix Mcri tis 11 spcxedig to v0l t')oien en do c1?.[',r-• toe n'.)digc gelden in te zanclen. w
Voor het congres rDet de pnrtij zich ten doel stollen 0.uizcn
den nieuwe e.bonné • s te werven" De vorning v2.n de Lou-J;,,.nscn
brig�dcs hee:ft succes gebracht• Zij B;)eton \7'.;lrdon ui tgebrcic1.. 
Het tio.P.ndschrift "Politiek en Cultuur" beantW:)"Jrdt' noch wAt 
zijn inhJud, noch.wat zijn verspreièing betreft, r.�n de

eisen, die onze partij a�� een.theoretisch strijd- en studie
org�Rn ooct stellen. Kadergebrek heeft hierbij een grot� rol 
gespeelcl., yvac.rin d0Jr dq parti� op k:irte tertl-ijrt noet worc1en 
v·Jorzien, "Politiek an Oul tuur' noet een levené'.ig, strijêt
v��rdlg crl bevattelijk g0schrev0h organn worèen, een wapo� 
in dd ideologische strijd VP.n de partij, c1o..t zijri lcz13rs in 
c1e theorie Vl'.n hGt I\'10.rxismc-Lcninismc opv1.rnc1t en r.iedehelpt 
de toepassing VP.n onze theorie in do. byzcmd,ffe Ne<.'.orlandsc 
verhoudingen uit te werken. 
Do.arnacst hoeft het een culturele rol te vervullen, doJr 
hot bekend roken v�n zijn leze�s net do prJblQ00n v�n de 
ku.;nst, li t0rP_tuur en wetenschP..ppen en b.0t ,publicuron van het 
w0rk vn.n voorui tstr0vende kunstonr-.r.rs �:n. wetunsch?.psncns;Jn. 

- DE -
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D� ORGJJHSATIE-VR.iu\G&TUKKEN 

Onze partij tuldO op 1 Scptcnber 1947 rui� 53;000 lcclon, 
die. in 381 e.fàoJ'.ïngon on· 1,7 ·c.1istrict;.;n zijn --oorgP.nisoord • 
. In de le,e...tsto D1[',andor1; h0aft' de '.)rg,mist>.tio on het_ werk in 

. : •·.de bcdrtj-v-0n· g'.!>b<::O vo::irtgP.ng ge:nce,kt. 
'.., · Er :werèe:n -tnl:n'ïjkc b0drijfskcrnen opg0richt on or werden 

·· . ·· .. 65 pori'.)'clá.ok- vcrschijncndo bodrijfskrnntcn ui tge;guvc:n" not
een goza:,1cnlijke Jpl2.-gc V?.n 25.000 ex. Op het werk in è.c· 

:' ', .bo.drij\T0n m:)Ct ,de partij hi:>,ar voorne,e:;:1stc kre,chtcn c::mccn
troron, oot hot d'.)cl in alle bclengrijkc bedrijven korncn 
to V')rncn. 
De ui tgn.vcn v2.n lectuur, bGdri·jfskr::.nt,m, brochurc.:s G. è. 
noot op grote scb.a�l in de bedrijven worden georganiseerd. 

--· . .
Het Partijc-,;:igres znl ,nicuwo richtlijnun rwot(,n geven vo'.)r 
hot 1rgnnisetiowerk, möt het d0cl do ::irg�nisatic vlotter 
te doen w0rkcn en de partij v0rdcr tot can r:1essn.-partij uit. 

-

te bouwon... . . 
: ... :·.; Ter dicus s�o v2.n .. è.czo vra2 .. gstukkon ze,l oon c.fz·)ndurlijke 

·· ontw.Jr:p-res'.)luti? over t10 or.ganisatic e.e,n (1c p�tij worden

;;: 

voorg:üegd·.

HET J>LA�TELAND
..

Do- kJG1.ende tijd z1:>.l ,eon steeds stij g..:nda ontcvroüenhiJià 0p
,. hot plat;t·clrmd t0 zi;;in geven,· w2.erv.nn êc <.Jerst,e ui ting0n 

recc:'.s ncrkbae.r zijn •. � ., ..
Onder uozo onstandi·ghcd'<3n is ·c.en bolang rijke vurstcrking 
ve.n hc.t :plc,ttolanàswerk geboclcn, ·op de gr-'.)nc.1s1ag v2.n 00n 
actucal prograu ve.n, ei·scn, Een nieuw agi tc..tiu-0rga;,,n der 
partij V�'.)r het plat-tolarid O'.)Gt w�r.cl0n gesticht, aet een 
popule,irc.;, poli tiekc inhoud, nae.s.t' b.eharrdcling- v2,n de vakbc
langc:ri ve.n b::>orcn en .tuind.crs.; De· 11NicUWQ Kot.-rs"· heóft aan 
deze behoefte tot nu toe ni'et voldaan. Daarnaast is de uit
gave noodzakelijk van korte brochures o.ver landbouwvraag-
stukken. 
Over het werk op het platteland zal de partij eveneens een 
aparte ontwerp-resolutie worden voorgelegd. 

DE PROPAGANDA 
. <

Sinds Mei 1946 zijn door het Partijbestuur 5 landelijke mani
fe�ten uit1egeven1met een gezamenliJke oplage van 5.600.000 
exemplaren. Er werden 508.000 partijbrochures verkocht. Door 
de propaganda-afdeling zijn in die periode 260 open-bare v·er
gaderingen georganiseerd. Aan de 1 Mei-vergaderingen in 1947 
namen in h�t gehele land'circa- 150.000. bezoekers deel. 
Door de distri.cten zelve zijn talrijke kleine.re vergaderin
gen belegd. Echter is het werk met kle"ïne, goedvoorbcreide 
vergaderingen met geoefende sprekers nog .. vec-1 te gering. 
Eier.o-p-''za.l i,1;.l de j;o,ekomst de nadr.u.k �oeten worden gelegd. 

· Daarl>ij za1�•:er· voor -g.ezorgd .nioate:ri w9rden; dat actuele onder
.. werpen geko.z.çih. 1,vo:i;-c\e,n,._.en dá't zij _op; zulk èsn wijze aangekon

digd word·en,"i._dat_:c;l._fê _yergadering door de bevolking als een 
,;. . . . . .. 

- belang -
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bQlang wordt 1-sevoeld. Do Propagarida-afdeling m0et wo.rden 
verster�t en een goed-functionner0nà apparaat daarvoor 
worden qpg0bouwd. 
De propaganda do.or middel van: de film biedt sto€:d@ gr0tcre 
mog�lijkheden. Door de partij w�rden i� tqtaai 81 f:ilnvoor� 
stclling:;n georgahiseerd met tcza:..-.10n 30. 756 bcfóeekcrs 1 
Ook do zangkor�n bi0den een goed p�rspoctief. Wij beschik* 
k,m thans in het lànd ovt?;r 33 zangkoron met tozamon ruim 
twooauizond loden. 
Over. hot propagandawcrk zal a.e partij <:ren afzondc:niijk ont'"' 
werp-resolutie word0n voorgelegd, 

HET GEME�TBRAADSWERK 

.. 

De laatst0 gomecntcraadsvo�kiozingcn hadden tot rc�ultaat, 
dat hot ·aantal gcmoontcraadsJ:odcn ongeveer 500 word cm ho.t 
aantal wethouders 35. -De zwakte in ons gcmeontcraadsvterk is nog stcods, dat or 
to we;inig ini tiaticf van de gcm.ecntcraads�cdun ci::i vrethou-
ders uitgaRt. Dp directe belangcn·v(:m de inwoners worden 
zowel in do raad als in do collo ges -v2.n B. c.n W. te wc-inig 
of onvoldoende aan .de orde gesteld. Nog steods is het con-
tact v�n onze fracties met de efdolings-. un districtsbostu-
rcm slecht. Do besturen hov.don zich tG weinig met h0t optro-� 
don van önzo partijgenoten in do gvmecntoread bezig en zijn 
niet voldo.énde doordrongen v2.n de bolangrijkhoid van het 
g.cmconteraactswerk voor onze pertij.
Voor do vraagstukken, die niet dirqct tur plaetsc door de
efdolings- of districtsbesturen t0 ov,1rzion vmrcn, en tor ·
voorlichting van de vraagstukken v�n algemene aerd, werd
door het pe,rtijbostuur e:cn infori;1atioburoau ingustold. Ook
hot con te.et met dit bureau ·1J1crkt _nog niet in nllo opzichten
bevrcdi.-::end. Met hotzolfc dool word hot blad 11 StRat on R�,'.cî.''
ui tgogoven, dat in een behoefte vo0rzict, ma:'.'.r voel vorbetor-:.'
zou. kunnen word on. · · · 

AEerste -vereiste voor deze verbetering is oun grotere medcv;.,::-9
king ven de r�dsloden zelf do.or hut schrij,r,m vén artikul0n
over c.ctuolu vraagstukken, die voor allen vr-,n bclc.ng zijn.
Tijdens het Congros zullen oonfcr,;;ntios. guhouden worden oven 
t. organisatie en propaganda,
2. bedrijfswerk,
3. plattelandswork 9

4. scholing,
5. gvmoentcraodswerk,
6. vrouwenwerk,
7. j ougdwcrk.
De delegaties naar het congres worden op de districtsconfc
rontios �kozon, volgons do nom van een a�gèy��rdigdc met 
beslissende stom op tachtig lede�. Er kunnen ook nfgcvaardig
dcn mot bcra�dsla�cndu stom gekozen worden. 

- Op
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Op do districts-confer.aities worden ook de cnndidatun voor 
hot niuu.wc Partijb�stuur voorgesteld. (Zie Statu.ten) • 

.Amsterdam, 1 Nov0mbcr 19�7. 

' 
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Discussie over 
fouten der C.P.N. 

DAT: 

PAR: 
-, 7 "f!f ·195()Geheim 
-------

I. "l( . 
/ 

-, .____. __ - ...... -
Acc.: tb/Jo
-��--=-Tijdens bijeenkomst op partijbureäu Amsterdam van Verhef; 

Baruch, Brandenburg, Rie de Roos, Henk Teeu�en en enkele an
deren (medio Mei '50) ontstond discussie tussen: 
h llenk Teeuwen en �Ton Verhey 
over nalatigheden c.�. in -activiteit der C.P.N.-
1= partij loopt achter de politieke toestand aan, presteert zelf 

niets, heeft gebrek aan initiatief. Als we iets willen zijn 
we daartoe geinspireerd door de Sovjet of de Fransen. 

2= je ziet dat verkeerd, partij heeft w�l initiatief getoond, 
b.v. VrouvVenbeweging, illegaliteit, L.B.C. enz.

l= Is geen initiatief maar na-aperij van hetgeen de Sovjet ons 
al jaren geleden geto0nd heeft. Onze C.P.N. heeft zoals ze 
thans is practisch geen reden van bestaan. 
En àls we eens wat willen worden er veel convocaties en op
drachten ver::tuurd. De opzet is dat er bijv. 500 kameraden 

,aan deelnemen, doch er komen er maar 50. En degenen die het 
voorbeeld moeten geven, de vrijgestelden bijv., blijven 
rustig achter hutj. bureau zitten in plaats van mee te doen en 
66k hun partijplichten na te komen, Als ik het congres in 
R'dam had kunnen bijwonen zou ik hebben voorgesteld de vrij
gestelden hierover opdracht te geven . 

.Jaap Brandenburg tot Baruch en Verhey: 11Als we met z'n drie�n 
dus de straat op gingen om mee te colporteren zouden we zo 100 
kameraden bij elkaar krijgen, want die zouden het fijn vinden 
als ze mèt ons samen werden opgemerkt 11 • 

l= dat is een soort "zelfvergoding". 
Brandenburg: nou ,ja, 't is maar fL"uwe kul 11 • 

2= ik geef toe dat de partij fouten heeft gemaakt, maar gebrek 
aan initiatief ben ik niet met je eens. Dat veel mislukt komt 
omdat zich vaak onverwachte dingen voor•·oen en omdat we zoveel 
tegenwerking hebben. 

l= Dat is 1 t juist. Alvorens een initiatief tot uitvoering te 
brengen moet eerst worden overwogen welke omstandigheden zich 
kunnen voordoen. Onverwachte dingen en tegenstand der reactie 
moeten in het uitvoeringsplan zijn verrekend. 
Neem nu b.v. de havenactie. Wij hebben actie voor havenstaking 
geproclameerd, maar ik kom tot de conclusie dat -als we niet 
heel erg opppassen- deze actie tot mislukken is gedoemd, en 
wel omdat deze actie organisatorisch en financieel niet vol
doende is voorbereid en omdat wij op het geheel te zeer de 
partij-stempel gezet hebben. 

2= Als communist moeten we wel de wapentransporten veroordelen. 
l= We hadden er ons achter kunnen zetten, maar nooit de Vredes

raad moeten gebruiken. We zouden meer hebben gehad aan een 
goed werkende Vredesraad zonder partijgenoten dan een onvol
doende werkende Vredesraad met partijgenoten(zoals nu). 

1::: (pas ontslagen uit sanatorium) wordt zichtbaar moe en breekt 
discussie af. 



t 

• 

• 

Aan het: 

-2-

Jan Ledder(Haarlem) op vraag van Brandenburg hoe hij er over 
denkt: 
11Ben grotendeels met Teeuwen eens. Maar ik zou nog willen zeggen: 
Jul�ie moeten de partijgenoten eenseen poos rust gunnen, we moeten 
een poos ophouden met Strijd, strijd en nog eens st:rijd tt. 
Iedere partijgenoot die nu bij een distr. of afd.bestuuroer komt 
krijgt zo:,der mankeren een opdracht tot �trijö, tot strijd op 
straat(colportage), in zijn bedrijf en in zijn naaste omgeving. 
De mensen worden er moe van. Jullie moeten eens begrijpen dat 
moeder de vrouw kriegelig wordt als haar man na zijn thuiskomst 
uit de fabriek, elke avond op st�p moet en de rest van zijn tijd 
.als maar moet praten over de partij en over strijd 11• 

Baruch: "Kameraad, jij slaat de spijker op s 1 n kop 11 • Einde. 

/J 24 Mei 1950 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  h a  ge.
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Waarde Partijge111oten. 

Bijgaande resoltttie is door het Partijbestu'Ur in een tweetai zit
tingen besproke1i en aaJtgenomen. Deze resohLtie sluit a<tn op de 
Open Br,ef van Juli van dit jaa1·, waa1·in een a'l1,alyse we1·8. ge
geven van de oorzaken, die hadden geleid tot de verkiezingsuitslag 
van de 7e Juli., De 1·esolut1e bevat een diepgaander 01iderzoek 
naar de oorzaken van de fouten e1t gebreken, dan oorspronkelijk 
in de Jul-i-brief mogelijk was, zij legt de wortels bloot vcin deze 
foi1ten en ge&reken en gaat dam·vo01· terug tot aan de periode 
vam de bezettingstijd. 
Zij beperkt zich echter niet aUeen tot het aanwijzen daarvan, 
nw.ar geeft de richtlijnen aan tot verbete1-ing van het werk. 
De Pa,rtijleiding legt deze resolutie a.an alle partijgenoten voór, 
om hun 001·deel te .m·agen over het werk der PaTtij in de afge
lopen periode en om met de partijgenoten te beraadslagen, welke 
wegen in de naaste toekomst moeten worden gegaan. 
Het Partijbestuur wekt daarom alle partijgenoten op, om de 
resolutie grondig te öestuderen en hu1i. mening daarover ·kenbaar 
te maken op de komende ledenvergaderingen en disf>rictsconfe
renties, of in schriftelijke disc11,ssie in ons weekblad Voorwa<trts, 
opdat de resolut1e zal leidin tot een krachtige versterking va1i het 
werk van onze Partij op politiek- en organisatie-gebied. 
De discussie over de resolutie niag zich echter niet beperken tot 
het we-rk tn het algemeen, maar de 1·esolutie moet tevens rle 
grondslag vormen voor een crit1sch onderzoek va1t het werk der

Partij in de di.stricten en af delingen. 
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Resolutie van het Partijbesluur der C.P.N. (De Waarheid) 

1. Het Partijbestuur stelt vast dat de gebeurtenissen in de we
rekl de ontleding bevestigen, die in 1947 door de conferentie der
Communistische Partijen te Warschau werd gegeven, n.l. dat "de
strijd tussen het imperialistische kamp en het kamp van de demo
cratie en het socialisme zich in het teken van de voortdurende
verscherping van de algemene crisis van het kapitalisme, van de
verzwakking van de ki·achten van het kapitalisme en de verster
king van de krachten van het socialisme en de democratie ont
wikkelt".

tp Deze versterking blijkt uit:
de opgang der productie en verhoging van het levenspeil in 
de Sowjet-U.nie en landen der volksdemoctatieën; 
het inslaan van de weg naar •het· soeialisme in de gewieh.tig
ste volksdemocratûsche landen; 
de stormachtige opmru:s van de Chinese volkslegers en de 

!'hoogde activiteit der massa's in Azië en vooral Îil Indone-

,., e, onder leiding van de P.K.r.; 

Î
de toenemende weerstand der volksmassa's in de Marshall-1 landen, vooral in Frank:1·ijk; 
de nederlaag van Dewey, de candidaat van de openlijke 
agressieve politiek, bij de presidentsverkiezingen in de V.S. 

In ons•land gevoelt de werkende b€vo1king de eerste uitwerking 
van het Marshallplan in de vor.m van duurte, stijging del! lasten 
en een beginnende afaetcrisis in de landbouw.· 
Dit heeft reeds tot een oplev,n van de weeTstand der arbei.del!s 
geleid: opp'Ositie in het N.V.V. én de confessi@nele vakorganisaties, 
het ondersteunen van de eis tot f 2.50 duu1rtet.oeslag van de 
E.V.C. in ruime h:ing, het stellen van nieuwe looneisen en pro
testen tegen de duurte in de bedrijven, tot partiële stakingen toe-. 

� Hierdoor, en door de onoplosbare moeilijkheden voor het Neder
•• u landse imperialisme in Indonesië, veisuherpen zich de tegenstel

lingen binnen de regeringscombinahl.e Drees-Stikker en komt deze 
op wankele hasio te staan. 
In het kamp van de impel'ialisten worden de oorfogsvoorbereidin
gen voortgfi.zet: de overgave van de oorlogsindustrie van de Roer 
aan de Nazileide1·s en de opleiding van nieuwe Nazi-legei:s, de 
plannen voor een Atlantisch Pact, benoeming van vreemde opper
bevelhebbers voor het Nede,rlandse leger en de vloot, ve1•scher
ping van de koloniale oorlog in Indonesië, oprichting van een 
korps .,Speciale Troepen" (Steun Wettig Gezag). 
Er blijkt echter onweerlegbaar dat de weerstand tegen deze 
plannen steeds sterker wordt en dat de sociale krachten die de 
·vrede e11 de democràtie verdedigen sterk genoeg zijn om deze
plannen een smadelijke nederlaag te bezorgen. (Molotov).
Het Partijbestuur keert zich daal:om �et beslistheid tegen de 
neiging tot pessimisme, tot uiting komend in passiviteit, die bij 
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0 een aantal Jeden de.r Partij aanwezig blijkt te zijn; tegen hetongeloof in eigen krachten en het tcru1,,wijken voor de druk van de vijantl, in welke vorn1 die zich ook openbaart ,..,e .,.ang der aebeurtenisse11 bewijst dat het inzicht \'an onze
LY ,, .. d b Partij iu de komende ontwikkeli11g op goede gron en erust endat het mogelijk is het beperkte succes del· reactie bij de Julivel'lriezingen 1948 ongedàal'l te maken en voorui� te gaan. Het Partijbestuur roept c!e gehele Partij op zich vast op de gro:1dslag van zijn politieke li,111 aaneen te sluiten, alle twijfelmoedigheid uit te baW1e11 en zich zelfbewust en-moedig aan het hl'old · te stellen van de :u·beidersklasse en alle vooruitstrevende k•·acbten, in de strijd voo1· brood en vrede. De enige weg, om in èe huidige toestand, de reactie een halt loe te roepeu en ingi·ijpende wijzigingen in de binnenlandse krachtsverhoudingen te bewerkstelligen. die de vervanging van de C"mbiratie Drees-Stikke1· doot· een democratische regering mogelijk zullen maken. ligt in hei organisere•1 en aanvoeren van de massa-actie. De hefboom tol bet ontplooieu van die massa.actie is de strijd .veor loonsverhoging van de arbeiders Îil de bedrijven. 
2. Tot dit doel acht hel Partijbestuur het noodzakelijk om dedi.scussie over de fouten en tekortkomingen in het Partijwerk,die i.n hoofdzaak in de Juli-Brief van het Partijbestuur zijn vastgesteld, verder te verdiepen. Het is nodig de wortels van dezefouten bloot te leggen en daartoe moet hun oorsprong in degeschiedenis der Partij, vooral in het laatste jaar der bezetting enko1·t daarna, ontleed worden.Tijdens de tweede wereldoorlog streefde onze Partij naar samenwerking met alie tegenstanders van Hitlei•-D4itsland en Japan enwas er in de laatste periode van de bezetting contact tot standgekomen met de illegale groepen, die zich op Londen oriënteerden.In dien tijd werden pogingen ondernomen tot het uitwerken vaneen gemeenschappelijke na.oorlogse politiek, op de grondslagvan een compromis met de sociaal-democratie en de "linkse"burgerl�ike elementen. Hierdoo1· werden in de Partij illusies omtrent een vreedzame ontwikkeling en samenwerking 'met dezek1'i,ngen ná de oorlog in de hand gewerkt.Rondom het einde der bezetting trad een grondige veranderingin. Onder bescherming van d� Britse troepen kwam onder hetkabinet Schermerhorn de reactie weer in het zadel en begon dezehaar offensief tegen de arbeidersklasse en de voornitstrevendekrachten in het land.Onze Partij heeft, in overeen.stemming met deze wijziging in detoestand, die een uitvloeisel was van het verbreken van de overeenkomsten va)1 Yalta. en Potsdam door de Anglo-Amerikaanseimperialisten, haar politiek vastgesteld.De "."�jze waarop de Partij de oplossing van de politieke en econollll80e vraag.stukken op haar �rste na-oorlogsè congres in Januari 1946 formuleerde. stond nog onder invloed van de illusies uit de laatste bezettingstijd. Op de Partijconferentie in November 1946 bakende de Partij haar politieke lijn scfüerper af. Het Kerstcongres 1947 trok deze lijn nog verder door vooral ten aanzien van het Marshallplan en de P. v. d. A. De juistheid van de politieke lijn der Partij wordt door de feiten bevestigd, maar toch is deze nog niet in de gehele Paiiij begre-
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pen. Daardoor was het ook nog niet mogelijk alle aanhangen van de Partij ervan te overtuigen en aan invloed te winnen. In de dagelijkse practijk van de Partij leven nog belangrijke resten van de opJattingen uit de !aat.ste periode der bezetting en de eerste tijd na de oorlog voort. Zij zijn de voornaamste belemmering voor de Partij, om haar in de huidige tijd te vervullen. 3. Het Partijcongres van Januari 1946 verklaarde zich o.a. be�1·eid de al.'beidersklasse tot verhoging van de productie op te roepen, in felle strijd tegen de trusts en voor nationalisatie van desleutelindustrieën. Het stelde voorop dat de productieverhogingaan het werkende volk ten goede moest komen door hogere lonen,lagere prijzen en grotere rantsoenen.De Schermerhorn-regering deed echter het tegenovergestelde ende Partijconferentie van November 1946 stelde vast, dat de pro•ductieverhoging slechts het· kapitaal ten goede kwam. De con:fe!i-entie maakte uitsluitend cfo leuze "hogere lonen en lagere pi-ijzen" tot de grondslag van de strijd voor de belangen van de
P, werkende massa en besloot tot het uitwerken van een zelfstandig
t herstelplan (Nationaal Welvaartsplan) in de strijd tegen de regeringspolitiek. Deze stellingname is door de feiten bevestigd. Ondanks dat de productie tot boven de v.oor-oorlogse stand is gestegen, drukt de reactie het levenspeil der werkers verder naàr beneden, zich 

t daarbij beroepende op het "algemeen belan-g", de onrv-oldoende � �fe, de deviezehpositie enz. �Zij predikt in deze geest het handhaven van de "arbeidsvrede", t die neerkomt op het aanvaarden van de aanvallen van het kapi• taal, zonder dat de arbeidersklasse z.ich verdedigt. 
{ Nog al te vaak laten vooraanstaande partijgenoten in de bedrijven, . in de vakbeweging, in gemeenteraden enz., hun optreden doordeze argumenten der reactie beïnvloeden. Hierdoor wordt het kweken van een vastbesloten strijdstemming onde1· de arbeiders verhinderd. Zulle een houding komt neer op refomusme en moet in cle Partij en in de massa krachtig worden bestreden. 4. Op het gebied van de Indonesische politiek zijn eveneensresten uit de bezettingstijd overgebleven. Uit het contact met de,,linkse" groepen van de illegaliteit was een commissie tot standge-komen van "linkse" elementen en enkele Indonesische en Ne·

fJ} derlandse communisten uit de illegaliteit, die een na-oorlogsprogram voor Indonesië hadden uitgewe1·kt, op de grondslag van bet "Gemenebest". Deze "Gemenebest-politiek" heeft een schadelijke invloed op de s'b:.ijd voor de zelfstand',gheid van Indonesië uitgeoefend. In Indonesië leidde zij tot zeer ernstige fouten der communisten, o.a. het pl'incipieel aanvaarden van de Linggadjati-politiek en het "Renville" .dictaat. waardoor de Indonesisehe revolutie in groot gevaar werd gebracht. In de Indonesië-politiek van onze Partij werd ook niet consequent genoeg ge•broken met de "Gemenebest-politiek", wat ten gevolge had. dat z.i,i nog lange tijd aan de leuze der "Nede1·lands-Indone• s\sche Unie" bleef vasthouden. Weliswaar verklaru:de zij, dat deze ,,Unie" uit twee zelfstandige staten, Nederland en de Indonesi· sche Republiek moest bestaan, doch het vooropstellen van een"Unie", -op welke wijze ook, was niet in overeenstemmin-g met het1·echt van zelfbeschikking van het Indonesische volle, tot aan de 
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afscheiding toe. Reu l?artijbestuu.r hexstelde deze fout in haar 
titting van Mei 1948 e.n besloot onvoorwaardel,ijk wol" de volle
dige zelfstan<ligheid van Indonesië op te komen. De ontwikkeling 
in Indonesië bevestigt de j1.ti$bhetd VclJ:l deze $tellingJil.allle. • 
Het Amerikaanse imperialisme heeft zich van do0rslaggevende 
economische en ]>Olitiek.e machtsposi1lies, zowel in de bezette ge
bieden als in de Republiek, meester gemaakt. Het heeft- de 
�donesische bourge0isie en de feodale elementen in de Repu
bliek, waarvan Hatta de vertegenwoordiger is, gecorrumpeerd en 
in zijn dienst gesteld. Deze Hattagroep heeft volledig met de 
Indonesische revolutie gebroken. Nadat de Indonesische Com
munistische Partij (P.K.I.), onder leiding van Moeso baar fouten 
�er��en had, ging haar massa-invloed met spron� vooruit en 
lS ZIJ tot de Jeidende kracht in de nationale VJ?ijlleidsst:rjjd ge
worden, die door een nationaal front wordt aangevoerd. 
De Indonesische- natienale vrijheidssti.ijd heeft thans enorme moei.
lijkheden 1 ' overwinnen, doch de positie van de Amel!ikaans
Nederlandse imperialis.ten en hun handlangers ,tit de marionetten
staten en de Republiek wo1,dt zienderogen slechter. De nood der 
arme boeren en d�r !ll'beiders stijgt en de opstandige beweging 
breekt zich, ondanks alle terreur, verder baan. 
Onder deze omstandigheden is het de taak van olilZe Parti_j om 
haai· krachtsinspanning tot onderstewaing van de Indonesische 
vrijheidsstrijd te verh0gen. Verbonden met de actie voor het 
leve1:5peil der Ned-erlandse werker5i moet zij opkomen voor de 
reddmg van de gevangen Indonesische vrijheidsstrijders van de 
beulshanden, voo1· de stopzetting van de fascistische terreu1· in de 
be _zette gebieden en in de Republiek, en. met mea- krachf dan 
ooit voor de terugtrekking van alle- Nederlandse troepen uit
Indonesië. 
Be P.K.I. is de enige Indonesische Partij, die het Nederlandse 
werkende volk als haar vriend beschouwt, zij is de bondgenoot 
van het �ederlan<lse . werkende volk. De P.K.I. treedt op voor
cle volledige zelf�tandigheid van Indonesië, doch zij sti;eeft tevens 
na�· samemv�k�g va� �ndonesië met Nederland op handels
gebied, waarb1J ZlJ bereid is Nederland als bevoori:echte natie te 
behandelen. �e strijd van de P.K.I. is onze strijd. Ter verbeterfu.g 
van haar actie tegen het imperialisme moet de Partij .zich ook 
t?_ele!gen op d� studie van de vraagstukken, die voor de p "K.I.

Z�Jn �es�ld en m het algemeen van de theoretische vraagstukken
der nationaal-democratische revolutie in Azië. 
5 .. Het Pa1·tijbestuw.· brandmerkt het misdadige, aanvallende
ka1akter van de oodog, die de Amedkaanse imperia.listen en 
hun �andlangers, waarvan de sociaal-democratische leiders de 
tro��isten _e.a. de voornaamste zijn, tegen de Sowjet-Unie en' het
socialisme m de gehele wereld voorbereiden 
Elke_. poging tot vreedz'<!lne regeling van d� ges.chillen, zoals in
BerliJn, W?rdt door hen gesaboteerd, terwijl zij hun bewapening 
koortsachtig voortzetten. 
Om _hun misdadige plan.uen te maskeren, wekken zij de leugen
;ichtige vo?rstelling alsof ons land door de Sowjet-Unie zou woi·
den b_edre1gd en dat om die reden Nederland in het Amerikaanse 
mllitaJie _stels�l (West�lijke en Atlantische bloks, Benelux) moest
worden 1:1;gel\1fd, te11e1ude zich te kunnen "verdedigen". 
Het �artij�estuur stelt hiertegenover vast, dat uit de gehele 
geschiederus van de Sowjet-Unie, en in het bijzonder in de 
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periode na de tweede wei·eld�dog, zonneklalU' blijkt, dat de 
Sowjet-Unie niets anders nastreeft dan een diaurzame V1·ede, 
steunende op de democratie en de zelfstandigheid van alle volken, 
zowel de grote als de hleine. Zij heeft nooit enig vredelievend 
volk bedreigd en kan dit, als land van het soeialisme, ook niet doen.
Tijdens de nationale vrijheidsoorlog tegen Hitler was bet voor
iedereen çluidelijk, dat de Sowjet-Unie de beste bondgenoot van

het Nederlandse volk in zjjn strijd voor de nationale .zelfstandig
heid was. De Nederlandse bourgeoisie echter en <ie leiders van 
de P.v.d.A. toonden ook toen reeds, op enkele uit:zonderingen na, 
hun onbetrouwbaarheid als verdedigers van de nationale zelf
standigheid tegenover de Duitsers. Thans zijn zij geheel tot vazal
len van het buitenland geworden en hebben zij ons land aan 
de plannen van Amerika, tot vei·overing v;m de wereldheer
schappij door midd�l van een derde wereldoorlog, ondergeschikt 
gemaakt. 
De Sowjet-Unie staat aan het hoofd van die. krachten, die in de
gehele wereld op èe bres staan voor de vrede, 1áachten, die 

fi\ groot genoeg zijn om alle oodogsplannen te veJ:ijdelen, wanneer 
'- zij zich vast rondom de leiding van de Sowjet-Unie scharen.

Daarom is de onvooi:waardelijke en onverbrekelijke solidariteit

met de Sowjet-Unie, met de Bolsjewistische Partij van de S.U.

en de leide1· van alle vooruitstrevende krachten ter wereld, ka

n1eraad Stalin, de voorwaarde tot het behoud van de vrede en · 
het henvinnen van, de zelfstandigheid van ons land.

_ ___.,.,.. � oorlogsaansticbter.s . doen ai het m ogelijke om deze s0;1ïdar:iteit
te ondermijnen dooi· dreigementen tegen de commumsten en.
vrede.si\'l'ienden en door een beroep te doen op het bw·gerlijke
nationalisme, dat neerkomt op de ondergeschiktheid aan de boui-
geoisie. 
De neiging om daarvoor terug te wijken, om de leidende 1:01 van 
de Sowjet-Unie in het kamp van de vrede te ontkennen of te
verdoezelen, moet als het grootste opportunistische gevaar door
de Partij zonder aarzelen bestreden en uitgebannen worden. 
Dergelijke neigingen leiden tot verraad aan de natie en aan �et
socialisme. Dat wordt nog eens in Joego.Slavië do.or de houdmg
van de Tito-groep be.wezen. 
De Partij moet, in de strijd voor de vrede, de democratie en de
nationale zelfstandigheid, de arbeidersklasse en .het werkende

volle doelbewust voorgaan, in de vaste overtuiging dat zij zich 
n o o i t oft e n i m m  e r  in een oorlog tegen de Sowjet-Unie
zuJlen laten drijven. 

De neiging om voor de bw·gerlijke dn1k terug te wijken k-omt ook
tot uiting u1 de onderschatting van de voorlichting over de Sow
jet-Unie en het zich onttrekken aan de onvermoeide ontzenuwing
van de laster, die de oorlogsaanstokers over haar verspreiden. 
Het Partijbestuur verklaart, dat de dagelijkse v-00:rlichting -0ver

de resultaten van het socialisme en de vredespolitiek van de

Sowjet-Unie, in de pers, in de massa-propaganda, in de vakbewe

ging, in alle massa-organisaties en in de Partij zelve, tot de

voornaamste plicht van iedere communist behoort.

6. De Novemberconferentie 1946 nani scherp stelling tegen da
i'echtse. zowel als de zgn. ,.linkse" leiders van de P. v. cl A. en
stelde zich ten doel .in de strijd de eenheid van actie van sociaal
democraten en communisten te verwezenlijken.
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De conferentie crïtiseerde de compromis-polfüek en de aanpas
sing aan de sociaaLdemocratische en bw·gerlijke gedachtenwereld,
zoals die in "De Waarheid" <J-0or pgt. Koejemans werd toegepast.
De uitspraak van het Kerstcongrés 1947 van onze Part�j, dat de 
leiding der P. v.d. A. tot de stoottroep van de 1-cactie is ontaard, 
wordt door de feiten volop bevestigd. 
Deze P. v. a:A.-Jeidihg treedt als schel"pslijper der reactie op 
tegen de democratische rechten van de arbeidersklasse, zij ver
laagt stelsehnatig het levenspeil van de werkende klasse in h!>t 
be,lang van het groot-kapitaal, zij voe11; de agressieve politiek 
� de Amerikaanse oorlogsstokers uit, z.ij is de voornaamste 
drijfkxacht van de terreur tegen het Indonesische volk. 

Onder leiding van de Vorrinks, v. d. Goes van Naters, Drees c.i;l. 
is de P. v. d. A. aan de spits van die krachten k-omen te staan, 
die aansturen op de herleving van het fascisn;ie en op een nieuwe
wereldoorlog tegen de Sowjet-Unie. 
Zonder een onbarmhai·tige ontmaskering van de leiding der P.v.d. 
A

_., waél!'bij ook de rol van de voornaamste figuren uit deze pàrtij tiJdens de Duitse bezetting onthuld moet worden , is het niet moge
lijk haar invloed onder de massa te breken en de eenheid van actie tussen de communisten en de arbeiders en eerli:jke demo
craten onder de P. v. d. A.-aanhangèrs te verwezenHiken.
Het besdiou�en van de P. v.d. A. als een "arbei<lerspartij" of 
een "linkse" progre�eve partij, is een misvatting die ons belem
mert bij het vervullen van die t8"k. 
Het Partijbestuur veroordeelt deze opvatting over de P. v. d. A. 
ten scherpste en verklaart, dat zij in onze Partij niet geduld kan 
wo1>den. 
7. In ent verband is het ook noodzakelijk een einde te maken aan
de onderschatting van het Trotskisme. 
Sinds de oorl-og hebben de Trotskisten in ons land zich voorna
melijk in de -�·�·d.A. en in de vakbeweging genesteld, vanwaar zij
hun o�derm1Jmngwerk in de arbeidersklasse verrichten. Zij steunen zich JP het dag):ilad ,.Het Parool", op de Vlam-gr·oep" èe
T .b " " ' ,, n une-groep , groepen van zgn. oud-illegalen en in de vak-

beweging wroeten zij in de E.V.C. en het N.V.V. 
Met l:>ehulp van een quasi linkse fraseologie pogen zij in de 
communjs�he rijen binnen te dringen, er verdeeldheid te zaaiim 
en .;pionnenwerk te verrichten ten gunste van de buitenlandse 
en binnenlandse anti-communistische geheime diensten in wiel' 
dienst al deze Trotskistische groepen staan. 
De verscherping van de algemene crisis van het kapitalisme de 
oorlogsvoorbereiding der Ameri:kaanse imperialisten en de afne
men?e invloed van de officiële leiders der P. v.d. A. op re 
arbeidersklasse, noodzaken de readie een toenemend gebruik 
van de Trotskisten te maken. Een voorbeeld van· het Trotskisti
sche gevaar geven de gebeurtenissen in Indonesië waar de Trots
listen (Tan �alakka, Roestam Effendi), die sinds lang als ver
raders uit de commun�tisohe rijen zijn verjaagd, thans als de 
gehuurde moordenaars van Amerika tegen de nationale vrijheids
strijders van de P.K.I. opb:eden. 
De gebele Partij moot van het gevaar van het Trotskisme door
ru:ongen worden het Trotskistl<;che gewroet in het openbaar stel
selmatig bestrijden. In de scholing moet het karakter van het 
Trotskisme worden bestudeerd als verrottingsverschijnsel van dè 
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kleine burgerij en het janhagel, uit wier kringen de reactie haa1· 
h1;1lptroepen werft. 
8. Het Partijbestuur onderstreept met kracht, iat de o,rganisa
tte en de ontplooiing van de massastrijd -1roor brood en vrede 
slechts mogelijk is door het werk van de communisten in de vak
beweging en door net mobiliseren van deze klasse-organisaties 
van de arbei<le1:s. Het herhaalt, dat het absoluut noodzakelijk_ is, 
dat alle p.g., die daarvoor in aanmerking komen tot de vak� 
organisatie moeten toetreden. ' 
In de huhlig! situatie is het werk in het N.V.V. het belangrijkste. 
De commurusten hebben er tot taak hun mede-arbeiders in strij1l 
tt brengen voor hun belangen en van het verderfelijke. van de poli
�•ek _van de huidige leiding van het N.V.V. te overtuigen,die geheeJ
m dienst van Amerika is gefre&en en de regeringspolitiek van 
,.harder werken en buikri�m dichtsnoeren" ten uitvoer legt, ten 
v�c:dele van de fabelachtige winsten van het groot-kapitaal. J)c 
le14mg van het N.V.V. (Kupers, Vermeulen e.a.) is door Amerika 

__ ok als voornaamste b:eekijzer in het Wereld Vakverbond uit�
ver�oren en stelt alles m het werk om deze machtige organisatie 
en Internationale eenheid der arbeiders te scheuren of •afbrnuk 
te doen. 

De communi;;ien moeien daarom in het N.V.V. voor het behoud 
� van_ de aansluiting bij _net W.V.V., voor de vakverenigingsdemo. cra_!i�voo1· de eenheid met de E. V.C. opkomen. 
------�Partijbe�tuur herinnert er alle communisten, die in de E.V.C.

ZJJn georganiseerd, aan, dat zij, evenals de partijgenoten in het 
N.V.V. en andie.re organisaties, tot plicht hebben als actiefste en 
onbaatzuchtigste werkers voor de belangen van de arbeidersklasse 
en als de beste organisatie-mannen en -vrouwen op te treden. Zij 
moeten hun mede-arrbeiders in de vak01·ganisatie door hun over
tuigingskracht en hun. voorbeeld van de politielie inzichten van 
de Partij overtuigen en hun een communistische opvoeding geven. 
Opportunistische opvattinge11 over de "neutraliteit" van de vak
beweging, over het "weren van alle politiek'' en het maken ·van 
een tegenstelling tussen de politieke en economische strijd (Trade
Unionisme), schaden en ondermijnen de strijdkracht van de vak
beweging. 

A 
De _Communistische Partij heeft, als draagster van de zegevierende

9'begmselen van Marx en Engels, Lenin en 'Stalin, en als enige 
_politieke partij van de Nederlandse arbeidersklasse, tot taak 
leiding te . geven op alle ge.bieden van de klassestrijd en de 
arbeidersbeweging. Of zij daarin slaagt hangt af van de over
tuiging;,k.racht van haar leden, jn de eerste plaats van hen, die 
in de vakbeweging zijn georganiseerd, en die zich standvastig en 
gediscipli:neer<:1 op de pnrtijpolitiek moeten richten. 
De Partij acht het nodig de strijd voor de fusie van de E.V.C. 
met het N.V.V. onvermoeid voort te zetten, met het doel de 
vakbewegingseenhe.id op grondslag va.11 de vakverenigingsdemo
crat'e- en het behoud van de aansluiting bij het We1seldvakverbond 
te verwezenlijken. De weg daartoe leidt over de samenwet·king 
der él!'beiders van alle organisaties in de bedrijve11. 
Het Partijbestuur ,is van mening, dat· de E.V.C. een moeilijke, 
maa1· zeeT belang.rijke rol in de huidige situatie te vervullen 
heeft en dat daarom de acties van, de E.V.C. door de Partij en 
haa1· pers met alle k1·acht moeten worden ondersteund. 
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9. Over het algemeen spruiten de fouten op politie� en organi
satiegebied der Partij voort uit het_ gebrek aa1: kenn1s of onvol
doende kennis van de communistische theorie. 
Het voortduren van de onderschatting van de ideologie . e� de 
theorie in de Partij is op zichzelf één der grootste opportunlstische 
fouten, een overblijfsel van de slechte b:adities der sociaal-
democratie-. 
De sleutel tot de algemene verbetering van het partijwerk 1s, 
naru: de mening van het Pru:tijbesbuur, de ideologische . en theo
retische scholing van de gehele Partij en de ideol:ogJSche op
voedingsarbeid onder de massa. 

Hiertoe besluit het Partijbestuur het volgende: 
a. alle leidende organen van de Partij, van Dagelijks Bestuur tot

bedrijfsgroepsbesturen, moeten de grootste aandacht ami:. �et
scholingswerk en de ideologische arbeid ondet de _massa wiJden
en dit werk zelve in de practijk uitvoeren en leiden; 

b. het populaire scholingsmateriaal (een scholingsboek in afleve
ringen), dat door het Partijbestuur wordt samen.gestel�, moet
in massa-oplage verbreid worden en in de gehele Partij gron
dig bestudeerd worden;

c. door bemiddeling van de uitgeverij Pegasus zullen goedkope
uitgaven van de werken van Lenin en Stalin, alsmede de
,,Korte geschiedenis der C.P. der S,U.11 op massase'haal_:worde� 
uitgegeven en de- verkoop, daarvan �oet door de PartiJorgam
saties worden doorgevoerd;. 

�d. het maandschrift "Politiek en Cultuur" moet belangrijk ver
beterd en uitgebreid werden en door de Partij op grote schaal 
worden verspreid; 

.e. door alle afdelingen van de Partij, gemeenten en bedrijven 
moeten stelselmatig openbare cursusvergaderingen worden 
aeorganiseerd waarin de communistische theorie onder de 
;ai·tijlozen e� politiek antlersgezinde werkers moet worden 
uitgedragen; 

f. in de Centrale Partijschool zullen opleidingscursussen voor
functionarissen op alle gebieden van het partijwerk worden
georganiseerd;

g. alle bestuurders en leden van de. Pa1·tij moeten door indivi
duele studie voortdurend hun kennis van de communistische
theorie verdiepen. Teneinde hieraan leiding en aansporing te
geven, zullen in "De Waarheid'• en "Voorwaarts" rubrieken
ove1· de scholing geopend worden.

Het Partijbestuw: wijst op het grote belang van het werk onder 
de intellectuelen, kunstenaars en beoefenaars van vrije beroepen. 
Het in actie brengen v.an deze kringen der bevolking voor de. 
mensenrechten, de democratie en de vrede is een taak, die met 
hulp van de intellectuelen, die in de Partij zijn georganiseerd, 
ten uitvoer moet worden gelegd. 
Hef Cultureel Bureau, dat in het leven is geroepen, beoogt geen 
afzonderlijke organisatievorm voor intellectuelen te zijn, welke 
ovedgens ontóelaatbaar is, doch een hulporgaan van het Partij
bestuur bij het leiden van dit werk.
Naast hun normale taak als partijleden in hun. afdeling, is de 
hulp van de intellectuelen, die. tot de Partij behoren, bij de 
theoretische en ideologische scholing in de Pai·tij en in de massa, 
onontbeerlijk. 

u 

Het Partijbestuur doet een beroep op alle partijgenoten-intellec
tuelen om zich op dit werk toe te leggen en de communistische 
theorie en ideologie te leren beheersen, teneinde deze taak met 
vrucht te kunnen venrullen. 
10. De k-0mende tijd zal aan onze Partij hoge eisen stellen en
zij is vastbesloten deze te vervullen, teneinde de Nede1·landse
arbeidersklasse met succes in de strijd voor democratie, nationalie
zelfstandigheid en vrede te leiden, die de voorwaarde schept tot
de verovering van de politieke macht, tot verwezenlijking van
het socialismt?.
Daartoe moet de Partij van haar eigen fouten leren en de com
munistische theorie leren beheersen. Daartoe moet de gehele Partij 
strijd voeren voor een bewuste eenheid van gedachte en eenheid 
van daad. Voor het front van de massa moet de Partij volledige 
opheldering brengen over haar politiek. 
Zij moet onverzoenlijk, door critiek en zelfcritiek, de strijd aan
binden tegen het rechtse opportunisme: het bukken voor de 

Ai-eactie, het terugwijken voor de -rechtse sociaal-democra_tie en 
9îiet 1·eform:isme in de vakbeweging, het negeren van het Trotskis

me, het ongeloof in de krachten van de democratie en het socia
lisme, alle weifelingen t.a.v. de S.U. en baar leidende rol in de 
wereldstrijd voor de vrijheid. alle ondermijning en verslapping 
van de partijdiscipline en activiteit. 

Î In de l,oop van deze strijd zal de Partij er alles op moeien zetten 
� partijgenoten, in wier optreden of in wier werk deze af-1-__../" wijkingen tot uiting komen, te overtuigen en te helpen hun

. fouten te verbeteren. 1 Het Partijbestuur verk.Îaart echter het bewuste verdedigen en 
propageren van opportunistische opvattingen of het nalaten om 
de gecritis'eerde fouten te verbeteren, onverenigpaar meL het lid
maatschap der Partij. 
Ter verbetering van de organisatie en het werk der Partij besluit 
het Partijbestuur verder: 
a. de werving van bedrijfsarbeiders voor de Pai-tij met alle

kracht ter hand te nemen, de bedrijfsafdelingen daadwe1•kelijk
op te bouwen, als voornaamste organisaties van de Partij;
stelselmatig �-achten, die in de strijd naar voren komen en
blijk geven van leidei·sbekwaamheid en toewijding aan de
zaak van de arbeidersklasse en de Partij, op leidende posten
te plaatsen;

c. stelselmatig de Partij te zuiveren van onbetrouwbare en onge
disciplineerde elementen en van hen, die bewust de Partijlijn
bestrijden:

d. het tempo van het Partijwerk op te voeren en de strijd aan
te binden tegen de sleur, de traagheid en het gebrek aan ver
antwoordelijkheidsgevoel bij het verrichten van dit werk;

e. Het Pai·tijwerk planmatig doorvoeren, door het opstellen van
plannen in alle afdelingel'I, districten en voor de gehele Partij.

Het Partijbestuur besluit deze resolutie ter behandeling in de 
ledenvergaderingen der afdelingen te stellen en tot het bijeen-
1·oepen van uitgebreide districtsconferenties in het gehele land, 
waar, aan de hand van deze 1·esolutie, de nodige maatregelen 
geti;-offen moeten worden tot een algemene- verbetering van het 
werk der Partij. 
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Tijdens een bespreking op Hoofdkantoor C.P.N. werd}�en 

qer aanwezigen aan Brandenburg gevraagd: 11 Weten we al iets over 
"de fractie-vergadering in den T{aag 11, waarop Brandenburg ont
kennend antwoordde. 

In het kader van dit gesprek merkte Brandenburg -sprekende over 
de 11 motie-Oud 11 - tegen Baruch op dat het prachtig zou zijn "als 
we het zooitje uit elkaar kunnen laten springen ". 
Baruch zei: "Als je een middenweg kunt aangeven tussen ons en de 
P.v.d.A. is het zo voor elkaar".
Brandenburg noemde toen:de oude S.D.A.P.beginselen,doch Baruch
zei, dat dit al zo oud is dat we het niet over die boeg behoeven
te proberen. Einde.

16 Juni 19�0 

Hoofd van de B.V.D.
8iavastraat 68 
's-G ra v e n  ha ge.
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Op 5 Juli 1950 vond een uitgebreide hoofdbestuurs-vergadering
C.P.N. plaats in Amsterdam, waar "hoogspanning heerste", Tegelijk 
werd een bijeenkomst van distr.secretarissen gehouden. 

Van het daar besprokene is dezerzijds niets bekend, behalve
het volgende: 
1. Het lid Jack de Louw deelde aan een der met hem in het "Waar

heidsfeestcomi té" zittende kameraden mee, dat er thans geen 
tijd was om däar over te vergaderen, omdat er belangrijker 
dingen aan de orde waren. 

2. De distr.secr. Kennemerland liet zich na afloop der vergadering
uit dat hij met spoed een brief naar Gelderland moest sturen 
om te proberen daar zijn kinderen onder dak te brengen. 
Gevraagd waarom(hij was immers pas 14 dagen met vacantie ge
weest) zei hij: ''Veronderstel dat ze me vandaag of morgen van
bed lichten" • 

..✓•. ":1 Voorts zij vermeld dat Annie Averink, Schoterweg 22, Haarlem 
f),·-y net volgende telegram ontving: 

1 
(l .��)-�Parijs 5.7. 1 50 13.30 uur. zoals afgesproken kun je vacantiereis 

I "· \/,h.,_ lt" voorbereiden. Brief volgt. Gabri�lle." 
\}J"\J.. 

� \h�Hierbij zij opgemerkt dat Anna ook i n  ove�igens vertrouwde kring
L \ ,\.J. nog niet gesproken heeft over vacantie-voornemens). 

� � ,1)-(A, Mede in verband met 14/6991, 
v- zij öe suggestie geponeerd: :�lJl-� l.ou men van C.P.N.zijde(spoedig) ingrijpen door overheid tegen 

V' '-j.ÏW· � ·¼ hen te verwachten of zou C.P.N. voornemens zijn(op korte termijn) 

,t-u{ ..., 
" iets te ondernemen(bijv. opwekken tot massale dienstweigering, 

G J,_.,�
1
•

1 
__ 7,,1-1J

/.'. 
sabotage, enz.), waardoor zij gevoeglijk het nemen van maatregelen

(.v' 1 11-i"JY tegen haar kan verwachten? Einde. 

• 

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge.

,� 6 Juli 1950
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No.: B 88972

• d.: Gabrielle 

IIlg/h 2 

's-Gravenhage, 25 Juli 1950 

n.a.v. sctr. van Haarlem 889'72 z.Co •

V E R T R O U \'l R l, IJ K 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 6.7-.1950 no. 
14 - 6989 moge ik U berichten, dat .mij niet bekend is 
wle met de daarin genoemde Gabrielle zou kunnen worden 
bedoeld. 

van Politie 

HET HOOFD VAV DB DIENST 

î-
namens dey0

1 d· 11Y; 

J. C. Crabbendam



r 

...... �-�

'-" �..:.,.q'�-

"""' � � 
w,___�_ 

• 

/X 

OP ÏiAiiRj" · • .. ,L.� 
ACD/tt PJ -�----
DAT:'--' it.s,, 
PA�: � 

On de uitgebreide bestuursvergadering der CPN• 
1950 waren aanwezig: 

het volledige partijbestuur,districts-secretarissen,functio
narissen van onderscheidene partijcommissies. 

Het woord werd gevoerd door Paul de Groot. 
Na de gebruikelijke inleiding waarbij PauJ. er op wees,dat het 

kapitalisme met rasse schreden naar zijn ondergang gaat,sprak hij over 
de situatie t.a.v. de prijzen- en loonpolitiek• Hij stelde vast dat de 
stakingsacties van de laatste tijd,hoewel deze de 5% loonsverhoging 
hadden afgedwongen - een mislukking waren geworden. 

De partij heeft in allerlei bedrijven de stemming der arbeiders 
t.a.v. event. verdere stakingen getest en is tot de conclusie gekomen
dat 68� niets voelt voor een staking../De laatste stakingsactie heeft 
een kloof in de massa veroorzaakt. �en der redenen daarvan is dat b.v.
de o.v.B. een actie ontketende met als eis 10 tot l5% loonsverhoging, 
terwijl de partij/EVC• een eis van 5% stelde. Vele arbeiders waren van
mening dat loonsverhoging van 10 tot 15% alleszins redelijk was en is 
en begrijpen niet waarom de CPN/Evc� bleef bij zijn eis van$•
De partijleiding was van mening dat als de CPN/EVC• was gekomen met een 
eis van 10 tot l5% de niet-communistische arbeiders zouden hebben gerea
geerd met• "daar heb je hen weer met hun onmogelijke eis 11• Hier is een 
grote fout gemaak"tt,. Men heeft vergeten de arbeiders te wijzen op de 
mentaliteit der confessionele arbeiders• De partij heeft daarom vastge
houden aan de eis van 5% welke ongetwijfeld door alle arbeiders als
nodig en redelijk werd beschouwd"

Nu wel de 5% loonsverhoging is afgedwongen doch niet de 10 of 15� 
voelt de arbeider zich misleid. 

De solidariteit der arbeiders en de bereidheid ook van strijdbare 
kameraden is tijdens de staking tevens benadeeld omdat de o.v.B. e.a. 
een hogere sta.kin#suitkering gaf dan de CPN/EVC• 

M' zijn thans nog vele arbeiders die in de schuld zitten als gevolg 
van de stakingen,waardoor vooral de huisvrouwen afkerig zijn van nieuwe 
stakingen. Paul constateert dus dat de solidariteit der massa een klap 
heeft gekregen, 
de opgedane ervaringen ook van CPN. en �-VC•stakers deze weerhouden om 
aan event. volgen:ie acties deel te nemen en, 
vooral de huisvrouwen gekant zijn tegen nieuwe stakingen" 
r De stakingsacties hebben zoveel geeist van de geldmiddelen der 

CPN. en EVC• dat deze thans aan de rand van een financiele afgrond
staan. Dit heef't de partijleiding genoodzaakt om met spoed de kasmidde
len der districten naar de partijkas over te hevelen,hetwelk nodig was 
om de verplichtingen der CPN• tegenover diegenen die de stakingsacties 
hebben geleid te kunnen nako�en� 

De CPN/Evc. moet daarom afzien van het uitvoeren van de plannen om 
eind October een _nie�irtie te ontketenen,maar laten we niet 
vérge't--en dat elke actie,oo!(a s deze niet direct of geen zichtbaar 
succes opl.evert,van invloed is. ''Wij staan thans machteloos" ,aldus Paul 
de Groot. 

lij kunnen thans geen directe acties meer ontketenen,doch we moeten 
er thans op uit zijn om te zorgen dat de massa 11in strijd blijft staan". 
Hij symboliseert dit als volgt: er is een grote stevige knaap die zo 
sterk is,dat we niet in staat zijn Q.m hem direct neer ta sla.an. 1�ls we 
nu maar zorgen dat we hem steeds weer tegen de schenen schoppen dan 
ontstaat daar op den duur zo'n zwakke plek dat hij op een gegeven moment 
toch doob zijn Knieën zakt. V'e moeten thans doen wat Lenin ons heef't 
geschreven: drie stappen vooruit en eén achteruit. Thans doen we een 
stap achteruit ma.ar het zou wel eens kunnen zijn dat deze stap
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achteruit - waarbij we dus terrein 9rijsgeven - tenslotte ons suc
ces zal brengen. 

Dat de arbeidersmassa grotendeels niets voelt voor nieuwe stakin
gen is voor een groot deel gevolg van de houding der huisvrouwen. De 
partijleiding heeft daarom beslotem om ingaande 15 October a•S• in den 
lande de huisvrouwen te bewerken, Onder leiding van de N•V•B• zullen 
overal 1•duurteacties 11 worden ontketendt. Als we hierin slagen zal de 
hou1ing der huisvrouwen agressiever worden en zullen we na enige tijd 
mogelijk-via of met ondersteuning der huisvrouwen - weer actie kunnen 
krijgen.vooral als \11e er in sl

.,.
gen ook vrouwen uit NVV-gez;i.nnen bij de 

actie� te betrekken. 
De discussies waren zeer fel en kwamen hierop neer: 

1) de maatregelen van de partijleiding om de districtskassen leeg te
halen zijn onjuist en niet verantwoord;

2) verschillende partijgenoten krijgen de indruk dat de partijleiding
wel allerlei plannen hee ft en goede wil bezit,maar laboreert aan on
kunde en,,de navigatie is zodanig dat als deze niet wordt veranderd,

•
het schip spoedig aan de grond zal zitten''(Nico Luirink) ..

Paul erkende dat er fouten waren gemaakt,ma.arnde maatschappelijke 
situatie is thans zo vertroebeld,dat de partijleiding ook in het duis
ter taat:' 

Aan het Hoof'd der B.v.n.

Javastraat 68. 
D e n  II a a g. 

J.;?ll October 1950. 
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