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VERTROUWELIJK

HET ̂ Oste PARTIJCONGRES VAN DE CPN

(Amsterdam, 20 t/m 22 mei '61)

Het congres werd op 20 mei te omstreeks 11 uur door plaatsver-

vangend algemeen secretaris Harry VERHEIJ in het partijgebouw "Feli.x

Meritis" te Amsterdam geopend en werd op 22 mei te circa 13 uur geslo-

ten. Na afloop begaven de gedelegeerden zich naar Amsterdam^Oost ter

bijwoning van de slotmeeting van de "Volkelmars" tegen de opslag van

atoomwapens.

Terstond na de openingstoespraak van Harry VERHEIJ hield alge-»

meen secretaris Paul de GROOT zijn vrij uitvoerige congresrede, Zijn

speech was gebaseerd op de "stellingen voor de discussie", die in De

Waarheid van 7 april waren gepubliceerd.

Hij keerde zich uiteraard tegen de huidige regering, waarbij de

critiek vooral gericht werd op het loonbeleid. Hij stelde de eis van

$% loonsverhoging en dreigde met staking wanneer aan dit verlangen met

name in de metaalindustrie op of voor 1 juli a»s. niet werd voldaan^

Het bedrijfswerk van de partij zal worden versterkt.

Uitvoerig werd ook de communistische eis voor een neutraal en.

atoomvrij Nederland door De GiiOOT behandeld. Hij verdedigde daarbij de

stelling van de CPN, dat het lidmaatschap van de NAVO voor Nederland

geen beletsel vormt om de atoombewapening af te wijzen. Dit wil niet

zeggen dat van verdere strijd tegen de NAVO, waarin Amerikaanse en

Westduitse imperialisten de boventoon voeren, zal worden afgezienc De

CPN blijft bij haar eis, dat de souvereiniteit over Nieuw-Guinea dient

te worden overgedragen aan Indonesië, In verband hiermede nam het con-

gres een "oproep" aan, waarin,op alle Nederlandse mannen en vrouwen

een beroep werd gedaan om steun in de strijd voor een andere Nieuw-

Guinea-politiek, die moet leiden tot onderhandelingen en vrede met In-

donesië,

De strijd tegen de SWP en de PSP - volgens de CPN door de reac-

tie opgericht om de aansluiting van linkse arbeiders bij de communis-

ten te beletten - zal in versterkte mate worden voortgezet.

De op De Groot's rede volgende discussie was van weinig beteke-

nis. De partijlijn werd niet in het geding gebracht. Critische gelui-

VERTROUWELIJK - 2 -



Behoort bij schrijven no. 596.562

- 2

VERTROUWELIJK

den werden niet vernomen. De GROOT besteedde dan ook niet meer dan een

kwartier aan de beantwoording van de discussianten. Het verloop van

het congres gaf hem alle aanleiding te gewagen van de gebleken eenheid

en verbondenheid van de partij»

Aan het 20ste congres werd deelgenomen door 2̂ 5 gedelegeerden,

van wie 20̂  met en 1̂ zonder stemrecht. Daaronder bevonden sich 2̂

vrouwen.

Het gehele congres is volgens het vooropgestelde schema verlopen.

De tot nu gevolgde koers die o.a. gericht is op eenheid in de vakbewe-

ging en afwijzing van de atoombewapening wordt onveranderd voortgezet.

Ook de verkiezing van het nieuwe partijbestuur gaf geen aanlei-

ding tot het uiten van critiek, De candidaten-besprekingscommissie gaf

slechts over enkele candidaten een vluchtige beoordeling.

Het nieuwe partijbestuur bestaat uit 37 leden en k plaatsvervan-

gende leden, het oude telde 35 leden en 8 plaatsvervangers. In het

nieuwe partijbestuur keerden niet terug: Harm HAKEN, lid Eerste Kamer,

- naar werd medegedeeld om gezondheidsredenen en op eigen verzoek -,

Theo HENDRIKS, secretaris district Centraal Gelderland, Harry KLEUVER

uit Amsterdam, voorheen vrijgesteld partij-instructeur, Wim KOOLWIJK,

secretaris district Gooi- en Eemland en Nico LUIRINK uit Amsterdam,

vroeger partijpropagandist, thans zakelijk leider van Felix Meritis,

F. DIAZ BAUSTE (alias Frans BRANDSE) uit Rotterdam, oud-verbondsbestuur-

der van de EVC-1958, werd van lid van het partijbestuur gedegradeerd

tot plaatsvervangend lid.

Op verschillende van deze figuren was de laatste tijd door het

partijbestuur critiek gebracht in verband met de vervulling van hun

partij taak.

Nadrukkelijk werd in De Waarheid bij het noemen van de nieuwtoe-

getredenen hun beroep vermeld. De bedoeling hiervan is kennelijk er op

te wijzen, dat zij vanwege hun aandeel in het bedrijfswerk werden geko-

zen om de belangrijkheid van dit werk te onderstrepen. Vier van de nieuw

gekozenen vervullen de functie van districtssecretaris. Allen zijn ove-

rigens vrij onbetekenende figuren.

De zusterpartijen van België, Frankrijk, Denemarken en Engeland

zijn er in geslaagd zich op het congres te laten vertegenwoordigen,
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Aan vertegenwoordigers van de partijen van de Sowjet-Unie, de Volks-

republiek China, Tsjechoslowakije en Hongarije werden visa geweigerd.

Van 37 partijen werden begroetingsbrieven of telegrammen ontvangen.

Bij het aan deze partijen kennisgeven van het te houden congres had

de CPN-leiding hierom nadrukkelijk verzocht. Wegens tijdgebrek wer-

den niet alle begroetingen voorgelezen. Een uitzondering werd o.m.

gemaakt voor die van de Russische en de Indonesische partij. Vooral

het schrijven van de CPSU was in waarderende bewoordingen gesteld en

daarom zeer vleiend voor de CPN.

Het congres nam een resolutie aan, waarin o.m. de door de par-

tijleiding opgestelde "Stellingen voor het congres" en de rede van

Paul de GROOT als richtlijnen voor het toekomstige werk van de par-

tij worden aanvaard, de betekenis van de bedrijfsgroepen wordt onder-

streept, de verklaring van de conferentie der 81 communistische par-

tijen te Moskou wordt onderschreven en de partij wordt opgewekt zich

reeds nu voor te bereiden op de verkiezingsstrijd in het komende jaar,

25 mei 1961
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