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DE C.P.N.-CANDIDATENLIJST VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 1936.

Nadat in de zitting van het Partijbestuur van de C.P.N. op
7 en 8 Januari 1956 was bepaald, dat de thans zittende Tweede Kamer-
fractie van de partij in dezelfde volgorde als in 1952 candidaat
zou worden gesteld bij de aanstaande verkiezingen, heeft de C.P.N.-
leiding in de partijbestuurszitting van 8, 9 en 10 April j.l. de
volledige candidatenlijsten vastgesteld.

In "De Waarheid" van 21 April is bekend gemaakt, dat in alle
kieskringen de eerste 20 C.P.N.-candidaten dezelfde zullen zijn. De
namen van de overige in de diverse kieskringen gestelde candidaten
zullen nog nader worden gepubliceerd.

De 20 in alle kieskringen door de C.P.N, gestelde candidaten,
achter wier namen dezerzijds een korte functie-aanduiding en kwali-
ficatie is gegeven, zijn:

1. Gerben WAGENAAR, Amsterdam,

2. Paul de GROOT, Amsterdam,

3. Henk GORTZAK, Amsterdamf
k. Frits REUTER, Amsterdam,

5. Jan HAKEN, Amsterdam,

6. Rie LIPS-ODINOT, Hilversum,

7. Marcus BAKKER, Zaandam,

8. Bertus BRANDSEN, Amsterdam,

9. Gor BORST, Amsterdam,

10. Fré MEIS, Groningen,

11. Jan MEERTENS, Groningen,

12. Ir S.J.RUTGERS, Amersfoort,

partijvoorzitter, lid PB (= partij-
bestuur C.P.N.); lid 2e Kamer,
algemeen partijsecretaris, lid PB,
lid 2e Kamer,
lid PB, voorzitter 2e Kamerfractie.

voorzitter Verbondsbestuur E.V.C.,
lid PB, lid 2e Kamer,
lid PB, lid 2e Kamer,
voorzitster N.V.B., lid PB,
lid 2e Kamer.
hoofdredacteur van "De Waarheid",
lid PB.
secretaris van het Verbondsbestuur
van de E.V.C., lid PB.
tot 1952 lid 2e Kamer; in 1955 niet
herkozen als lid PB, bekleedde tot
1952 een vooraanstaande plaats in
de partij als deskundige op het
terrein van de landbouw; is sinds-
dien sterk op de achtergrond geraakt
en trad de laatste tijd vrijwel
niet naar voren.
lid van het Verbondsbestuur van de
E.V.C.; secretaris van de A.B.T.
(transport)/EVC; lid PB;
een jonge, opkomende partijbestuur-
der, voornamelijk werkzaam in de
EVC, die momenteel bijzonder goed
staat aangeschreven bij Paul de
GROOT.
een weinig betekenende figuur, die
in de partij in het geheel niet op
de voorgrond treedt, voor zover be-
kend voorzitter van de niet-commu-
nistische Algemene Schippersvereni-
ging.
een partijgenoot van de\pude garde,
die in 1919 betrokken was bij de
oprichting van de Komintern en die
vóór de 2e wereldoorlog jarenlang
in de Sowjet-Unie verbleef; hij
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13- Joop WOLFF, Haarlem,

T+. Jan PIEÏÏTE, Rotterdam,

heeft in de CPN na de oorlog geen lei-
dende functie bekleed en heeft bij de
partijleiding nooit bijzonder in de
gratie gestaan.
voorzitter van het Hoofdbestuur van
het ANJV; lid PB.
een figuur van locale betekenis, vrij-
gestelde en voorzitter van de Plaatse-
lijke Centrale van de EVC te Rotterdam;
secretaris van de Rotterdamse afdeling
van de ABWB (bouwvak)/EVC en lid van
het districtsbestuur van de CPN al-
daar.

15. Theun de VRIES, Amsterdam, voorzitter van de Vereniging Nederland-
USSR; lid PB.
een vooraanstaande vrouw in het
district Amsterdam van de CPN; lid PB;
ontplooit grote activiteit op sociaal
gebied, veelal CPN-woordvoerster in de
Amsterdamse.gemeenteraad,
door de partijleiding in Rotterdam ge-
plaatste Waarheid-redacteur, die eigen-
lijk als toezichthouder van de partij-
leiding aldaar fungeert en di-e zitting
heeft in het bestuur van het district
Rotterdam van de CPN; lid PB.

18. Berend BLOKZIJL, Amsterdam, sociaal redacteur bij "De Waarheid",
in 1952 niet herkozen als lid PB, in
hetzelfde jaar afgezet als voorzitter
van het Verbondsbestuur van de EVC,
welke functie hij sinds 19̂ 5 bekleedde,
politiek-secretaris van het district
'Utrecht van de CPN; een partijfunctio-
naris van plaatselijk- c.q. districts-
niveau.
politiek-secretaris van het district
IJsselstreek van de CPN; een figuur van
voornamelijk locale betekenis; lid PB.

16. Esther TEEBOOM-van WEST,
Amsterdam,

17. Gerard MAAS, Rotterdam,

19. Aad de VRIES, Utrecht,

20. Tjalle JAGER, Deventer,

In het kader van de nieuwe aanpak en het streven naar verbreding,
heeft de partij enige figuren candidaat gesteld, die - eertijds uit-
gerangeerd - volledig op de achtergrond waren geraakt. Met name geldt
dit voor de vroeger zo populaire voorzitter van de E.V.C., Berend
BLOKZIJL en in mindere mate voor Cor BORST.

Bij de partijleiding heeft oorspronkelijk voorgezeten Berend
BLOKZIJL een verkiesbare plaats te geven, doch mogelijk vond men dit
bij nader inzien een te snel weer omhoog halen van deze figuur, zodat
hij op de partijbestuurszitting van April naar de 18e plaats werd
terugverwezen. Het heeft ook in de bedoeling gelegen de in onderwijs-
kringen bekende mevrouw W.van den MUYZENBERG-WILLEMSE - in 19̂ 9 bij
de partijleiding in ongenade gevallen - candidaat te stellen. Waar-
schijnlijk is zij echter ten gevolge van door Annie AVERINK, landelijk
secretaresse van de N.V.B., op haar uitgeoefende critiek in de partij-
bestuurszitting van de candidatenlijst geschrapt.

Cor BORST is mogelijk candidaat gesteld, omdat hij, van huis uit
een kleine zelfstandige tuinder, nogal enige bekendheid in landbouw-
kringen geniet. Naast de stemmen van de landarbeiders zal zijn naam
ook die van de boeren op kleine en middelgrote bedrijven moeten trek-
ken.
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Het feit, dat figuren als Blokzijl, Borst en ook de onder de
candidaten opgenomen ir S.J.RUTGERS weer naar voren worden gehaald,
toont aan, dat de C.P.N, er in navolging van de Russische partij op
uit is personen, die in het verleden wegens conflict met de partij-
leiding om zakelijke of persoonlijke redenen werden weggeschoven, te
rehabiliteren.

Figuren als Rutgers en Theun de Vries hebben hun plaats op de
candidatenlijst waarschijnlijk te danken aan de omstandigheid, dat
zij geacht worden enige aantrekkingskracht in kringen van intellectu-
elen en kunstenaars uit te oefenen. Rutgers,-die een Leninist van het
zuiverste water kan worden genoemd en die, hoewel niet bijzonder ge-
lukkig tijdens de Stalinperiode, toch trouw bleef aan de partij -
schreef medio November 1955 in "De Waarheid" nog een artikel
"Intellectuelen in de C.P.N.", waarmee hij beoogde het voor de partij
nadelige effect te verminderen van het uittreden van Koejemans en
Van Santen, in het bijzonder ten aanzien van intellectuelen en kunste-
naars.

De onder no 11 op de candidatenlijst geplaatste Jan MEERTENS
uit Groningen - tot nu toe in geen enkel opzicht naar voren getreden -
wordt kennelijk vanwege zijn voorzitterschap van de Algemene Schippers-
vereniging door de partijleiding "een brede figuur" geacht, geschikt
om in schipperskringen stemmen voor de C.P.N.-lijst te trekken.

April 1956.


