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Commentaar op de besluiten, genomen op de bijeenkomst van het Cen-
traal Comité van de Conmunistische Partij van België1 op 14 en 15
Januari 1950.

Op 14 en 15 Januari 1950 kwam het Centraal Comité van de Bel-
gische Communistische Partij bijeen ter bespreking van een aan- s
tal, in hoofdzaak organisatorische problemen.

Het resultaat van deze conferentie/werd jtteergelegd in een boek-
werkje onder de titel:"Om de Partij la fiaat te stellen haar ta- ,;
ken en verantwoordelijkheden te vervullöjï*f j .

De herkomst van deze "taken" werd duidelijk geformuleerd. Uit-
drukkelijk wprdt verklaard:"Het Informatiebureau heeft de taken

"die zich.voor ons stellen aldus bepaald s De strijd voor de natfo-
"nale onafhankelijkheid en de strijd voor de Vrede doen aamen-
" smelt en... uitleggen en nogmaals uitleggen dat de verdeélging
"van de demooratie en de vrede onafscheidelijk verbonden is aan
"de verdediging van hét brood... alle democratische, patriottische
"krachten van het land moeten samengebundeld worden.
"Dit betekent, dat de Belgische communisten tot opdracht hebben
"de eenheid-1e smeden tussen alle arbeiders"..."

De in het boekwerkje gegeven richtlijnen - blijkend het titel-
blad bestemd voor de "verslaggevers op de vergaderingen van de
afdelingen en oellea" - zijn in wezen zeer algemeen. Duidelijk :
komt hierin tot uiting hoezeer de strijdbaarheid van de Partij
afhankelijk is van de strijdbaarheld der leden; evenzeer moet
er uit worden geconcludeerd, dat de activiteit van de massa
der Belgische communisten tot nu tóe door het Centraal Comité
geheel onvoldoende wordt geacht.

De voorgestelde.maatregelen vertonen een grote gelijkenis met
die, welke in de conferentie van de Communistische Partij van
Nederland in December 1949 naar voren kwamen. Onmiskenbaar tekent
zich hierdoor af, dat de politieke positie van de <%P.B. in Bel-
gië vrijwel overeenkomt met de positie van de C.P%N* in Neder-
land.

Een opvallend verschil tohen de beide partijen in hun houding
t.o.v. de niet-aotleve leden der partij, met de leiding van de
Kotanunistisohe Partei Dmutschland (K.P.D.) . Deze laatste immers
staat een krachtige zuivering voor in de partij van alle elemen-
ten, die niet tot op zekere hoogte beantwoorden aan hetgeen de
communist, als eis wordt gesteld: actieve medewerking aan de uit-
voering van de besluiten der partij.

De innerlijke gesteldheid van de CPN alsmede de toch reeds twij*-
felachtige roep van de partij onder de overige bevolkingsgroepen,
veroorlooft het partijbestuur niet met zo straffe hand de in-
voering van een strenge partij-discipline, naar het voorbeeld
van de Russische zusterorganisatie te bewerkstelligen.

Kwam in de' conferentie van de CPN wel tot uiting, dat "zij die
in de tegenwoordige tijd passief zijn en geen resultaten bij
hun werk behalen, in het politieke kader niet meer op hun plaats
zijn", van de praotlsche toepassing van deze gedachte in het
algemeen, zonder aanzien des persoons, is tot op heden niet ge-
bleken.

-Veel voorzichtiger-
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Veel voorzichtiger wordt het optreden tegen de inactiviteit der
Belgische conmunisten .loor hun leiders uitgesproken. In de
CPB zal een periode van "opklarlngswerk" de leden moeten over-
tuigen van de noodzaak en de morele plicht tot actieve deelne-
ming aan het par t inwerk in alle gelederen. Het Centraal Comité
stelde uitdrukkelijk vast, dat de toepassing van de royements-
bèpallngen van artikel 5 der Part i j-statuten geheel achterwege
moet blijven. Het Centraal Comité stelde zijn verwachtingen
t. a. v. de opklaring zeer hoog, en verklaarde, dat het doel pas
dan zou zijn bereikt . indien men er in slaagde alle "Kameraden
aan het werk te stellen zonder tot sancties over te gaan, zelfs
na het einde van d»; ópklaringsperiodë*"

Ondanks de gc.herpe woerden te dien aanzien, -ter conferentie,
in d© praïti jk in de ::w5?N dezelfde so4$«l;?) houding aangenomen.
Aan het vorenbedoelde "ultimatum" zal het Jongste bezoek van
Paul de Groot aan het buitenland (o. m « d e Sowjet-Unie) stellig
niet vreemd zijn, Be CPN zou echter tegen een letterlijke uit voe
ring van dit besluit niet bestand blijken, Het moet dan «Jtók meer
beschouwd worden als een zeer dringende opriep tot verhoging
van de activiteit dan als maatregel»

, Volgens de besluiten van het Centraal Comité zal de Belgische ."j
communistische paf tl j zioh o. m, kunnen versterken door de opvoe- ")l

> ring van de politieke waakzaamheid. Opportunistische elementen
zullen moeten worden geweerd. De werkmethode moet worden v«rbe- • |j
terd door nauwkeuriger toepassing van het democratisch centra- 'l
lisme, crltiek en zelf ouitiek en een regelmatige controle op de \d van de leden.

Ook hier is een overeenkomst te constateren met hetgeen besproken
is op de partijoonferentle van de CPN. In een vertrouwelijke be-
schrijvingsbrief van de C.P.N, heet het:HDe halfz«ohte houding

"van die leden van de partij, die nog bereid zijn toe te geven
"aan de burgerlijke moraliteit, vormt de zwakte in de C.P.N, en
Mis alszodanig een, gevaar, dat spoedig bezworen dient te worden»., n
"I'en dient waakzaam te zijn, dat de politieke aandacht niet verslapt

Het is bekend, dat vele leden van de CPN de partij slechts als j
verkiezingsmeohanisme beschouwen. Dit zouden vooral de naoorlog- ,
se, uit de voormalige S.D.A.P. overgekomen partijgenoten zijn. ,
Deze vorm van reformisme "zal met wortel en tak worden uitgeroeid1***

1
Deze uitspraken van de beide partijbesturen impliceren de invoe- j
ring van bepaalde controle-systemen, welke bovendien het voordeel },
opleveren, dat actieve en toegewijde leden der partijen spoediger j
in aanmerking komen voor bestuursfuncties dan bij de huidige stand „*i
van zaken. Het pp het congres van vd e C.P.N, in Februari 1950 ge- i
nomen besluit tot opheffing der door districten en afdelingen ''i
gekozen. Politieke Controle Commissies toont aan, dat de oude *'

controle -organen niet aan- de verwachtingen hebben voldaan. Volgens '
de verwachtingen van het bestuur der CPB althans zal het nieuwe
systeem het blijkbaar voor beide partijen geldende nijpende ge-
brek aan kader eveneens enigermate kunnen compenseren. '

•De zakelijke, schriftelijke vastlegging dar voorgesteld* maat- 1
regelen door het Centraal Comité heeft duidelijker dan de partij
conferentie der CPN in het licht gesteld, dat de organisatievormen^
van de confauniatische partijen geenszlni zó star zijn omlijnd,
dat zij niet te allen -tijde kunnen worden aangepast en vervormd ' ^

-naar der



naar de eisen van in gang zijnde acties. De partij mag niet aar-
zelen nieuwe schakels en andere combinaties te vormen indien dit
door omstandigheden noodzakelijk blijkt^ De organisatie verkrijgt-!
daardoor een variabel karakter en loopt - Indien daarin geen
andere oorzaken een rol spelen •* geen gevaar te verouderen of
zich buiten de communistische "realiteit11 te stellen,

Het staat niettemin vast, dat ook in de CPN deze overwegingen
de grond zijn geweest voor de vaststelling van nieuwe werkmetho-
den. De felle critiek van Paul de Groot aan het adres van de
zorgyuldig geselecteerde gedelegeerden ter conferentie heeft
overduidelijk bewezen, dat de gestalde partij-taken niet naar
voldoening zijn uitgevoerd. Dientengevolge achtte de conferentie
een herziening van de organisatorische samenstelling van de par-
tij noodzakelijk.

Dit inzicht is laat doorgebroken. Gezien de resultaten van het
par t i jv/erk in verschillende sectoren, zoals bedri jfswerk, scho-
ling e.d., had men reeds eerder een ingrijpen kunnen verwachten.
De waarschuwingen in de vonn van een gevoelige teruggang van het
leden-tal, van het aantal abonné's op HDè Waarheid" enz. lieten
aan duidelijkheid niets te wensen over. De lankmoedige houding ï$
van het GPN-Partijbestuur is alleen verklaarbaar trit zijn onmacht.^
om zonder oatastrophale gevolgen een Strenge discipline in de ,'̂ 1
partij door te voeren. •&>•*»

-.ï?
Het doet daarom vreemd aan, dat men blijkbaar thans - nu de na- *f
tionale omstandigheden zeker ni«it meer in het voordeel van de 'l
CPN spreken dan te voren - het ogenblik voor sen dergelijke actief
gekomen acht. Deze verscherping kan — voor zover zij niet slechts |
phrase is - slechts worden verklaard uit de ondergeschikte posi--
tie van de .CPN in het wereldoommunlsme.
De verkoeling in de Internationale verhoudingen van de voormalig»!
bondgenoten legde de CPN voor het eerst na da oorlog een taak op
welke even zwaar was als die, welke door sterkere communistische
partijen in het Westen moest worden uitgevoerd (agitatie tegen
het Atlantisch Pact en daadwerkelijk verzet tegen de Amerikaanse-
wapenleveranties). ' \ ',

Het feit, dat deze maatregelen zowel in Nederland alè in, Belgil
ongeveer gelijktijdig werden genomen, doet tevens vermoeden, dat ,;|
zij niet spontaan ter sprake kwamen, doch van buiten af werden
gelegd. '

De nieuwe organisatievormen zijn dus de fundamenten van nieuwe
werkmethoden. Deze methoden zijn er op gericht de partij in nau-
wer contact te brengen met de massa. Te dien einde stelde het
Centraal Comité van de CPB voor:
a. cellen te stichten in de bedrijven en In de(stads)wljken.
b. de activiteit in de massaorganisaties te ontwikkelen.
In een uiteenzetting over het bedrijfswerk, ook In België" de voor
naamste sector van de communistische agitatie, verklaarde het
Centraal Comité, dat de bedrijfsoel noodzakelijk een beperkte
werkkring moet hebben om de partijleden in de gelegenheid te
stellen de arbeiders individueel te kennen ert werkelijk met hen
in contact te staan, teen der gebreken, zowel ten aanzien van het
bedrljfswerk, als in de stadsafdelingen,zo werd gezegd^ was de
uitgebreidheid van het terrein,' waardoor slechts een algemene
activiteit mogelijk was; daardoor kon ge SU of slechts onvoldoende

-rekening-
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rekening worden gehouden met de concrete, kleine eisen in bepaalde
onderdelen'van bedrijven of in straten.
In dit verband propageerde het Centraal Comité tevens de vorming
van cellen per straat en/of per blok.

Ook deze lijn is dezelfde ala die waarlangs zich de organisatie
van de CPN beweegt. Op de parti^conferentie werd besloten het
Franse systeem na te volgen , n.l. de afdelingen te splitsen in
colonnes en deze weer in straatkernen.
"De reorganisatie in dier voege", aldus de resolutie, "dat klei-
nere eenheden gevormd worden van zodanige omvang, dat zij in
de huiskamers kunnen vergaderen".

t)eze bewoordingen duideneo"p, dat het Partijbestuur zeer grote
waarde hecht aan:
a. het in het partij-werk betrekken van alle ingeschreven leden
b. eigen vergaderplaatsen (vermijding van zaalhuur en zaalafdrij- ,

ving)
o. gemakkelijk uit te oefenen controle op elke partijgenoot;

maatregel tegen apionnage.
Hier, treedt aan het licht, dat de leiding van de CPN haar aandacht
verdeelt, tussen de mogelijkheden tot volvoering van de partijta- ^v
ken «n .d-e verdediging van de partij tegen penetratie va.n "kapita-^V
l is t isohè a gent ertsen r eror^at!tia,cne invloeden. ' J
Het, Centraal Comité van "de CPB daarentegen wl jclt in het vorenge-
noemde geschrift slechts een voorbijgaande gedachte aan de vel- \*
ligheid, dooh concentreert zich volledig op de volvoering der V«
taken. • '•" '
T.v.a. de CPN blijkt, dat het Partijbestuur zich volledig bewust
is van de geïsoleerde positie, waarin de partij zioh in Nederland \t ziet. Dientengevolge openbaart zich althans met woor-

den uit de monden van de leiding gevende figuren voortdurend een .;
verbeten wil om ten koste van grote inspanningen, groter verlies
van leden en invloed te voorkomen.
De organisatorische veranderingen hebben ten doel de prestaties
der ootomunistische partijen op te voeren. Vergelijking van de ;
CPN-resolutie met die van het Centraal Comité der CPB vestigt «oh- ;
ter de indruk, dat de CPN, meer danhaar zusterorganisatie, er
tevens naar streeft de belangen van d« partij als organisatie,
aaarbij inbegrepen de belangen van haar bestuurders te beharti-
gen. In CPN-kringen werd zelfs gezegd, dat de wijzigingen hoofd-
zakelijk om veiligheidsredenen moesten wojrden doorgevoerd, ter-
wijl anderzijds de leiding der CPB de verwezenlijking der taken
schijnt na te streven, ongeacht de belangen der organisatie,

SCHOLING In de Belgische C.F. zal, Volgens de verklaringen van het
Centraal Comité, de scholing worden Ingelast in de vergaderingen
van de cellen. Evenals in Nederland blijkt men ook hier de be-
handeling van actuele probléfflén te prefereren boven de algemene
theoretische beschouwing» welke tot nu tóe het hoofdbestanddeel
van de communistische a c hol ing in Nederland uitmaakte.
Het Centraal Comité stelt thans de bespreking van "een actueel
probleem, discussie over een artikel in de "Rode Vaan"" op het
programma?
Niettemin aöht men voor de individuele overtuiging de theoretische
studie nog wel van belang. "Men moet ook het lezen en individuele
studie der partijleden aanmoedigen, kleine bibliotheken in de
cellen oprichten, een collectief abonnement op "Communisme" nemen"»

In de aan de conferentie vooasfgegane geheime besohrijvlngsbrief van i

-van de CPN-
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de CPN wordt gezegd, dat de scholing oppervlakkig moet blijven.
Slechts de voornaamste theoretische vraagstukken mogen worden

' behandeld. Bovendien mogen op de scholingen geen directe politieke
vraagstukken meer besproken worden. De situatie kan elke dag ver-
anderen en het tempo is voor geen enkele werker bij te houden, f:
zelfs niet voor de partijleiding. Ook zij loopt veelal achter ^
de feiten aan. ?
Hoe de scholing in de CPN zich zal ontwikkelen is dezerzijds nog :
niet gebleken. Be betrekkelijk vage aanduiding in de beschrlJvingaiifi
brief biedt voor definitieve conclusies niet voldoende houvast. ^
Bovendien kon aan dit onderdeel i.v.m. andere part i J-belangen ".'

• . (.verkiezingen Provinciale Staten, l Mei-viering en wapenleveran- !
ties) slechts onvoldoende aandacht en tijd worden besteed. 5

Paak van het Ter CPN-conferentle zeide Paul de Groot in zijn inleiding, dat de
cader. afdelingsbesturen slechts de organisatoren en niet de uitvoerders

van het werk moeten zijn. In communistische kringen wordt deze i,
uitspraak thans als een ernstig tekort aan inzicht gezien. Het ,
kader dient te allen tijde het voorbeeld te geven, in welke
actie dan ook. Tot nu toe werd grote ophef gemaakt van het feit, ;
als b.v..het gehele dlstriotabestuur aan een colportagetooht mee-
deed en een dergelijk Inspirerend voorgafcn werd aan andere functie
onarissen als navolgenswaardlg voorbeeld voorgehouden.

Thans streeft pok de CBB naar «en slechts leidinggevende positie
van de kaderleden in het partMv«*k» Bet Centraal Comité bepaal-
de: "De stichting dar cellen zal" d« afdèlingscomité*s geleidelijk
veranderen in bestuursorganisrae|i| dié het v.erk in de cellen zul-
len moeten leiden en ooordineröfi en ötlet meer als uitvoerende ,
organismen beschouwen, zoals thans het geval is"»
T.a.v. de C.F.N* is öeze bepaling voorlopig alleen van theoretische
waarde. Het onttrekken van de kaderleden, de meest actieve kringen -
in de partij, aan de praetlsohe uitvoering van de taken, zal voor-,
zeker geen onmiddellijke stijging, dooh eerder een daling van de
algem-ene activiteit te zien geven.
Ook hier zal een "opklaringsperiode" naar Belgisch voorbeeld aan
de toepassing .van deze organisatie-vorm moeten voorafgaan. Dit
is echter in besliste tegenspraak met de op de conferentie uit- :
gesproken woorden, dat de tijd van de opvoeding op lange termijn ;;

' voorbij is. Indien men niet het risico wil lopen, dat straffe
doorvoering in sterke mate nadelig zal werken op de algemene par-*,''
tij-a.ctlviteit, Bohijnt een andere weg dan die der geleidelijke
voorbereiding thans niet mogelijk. Het uitblijven van drastische
maatregelen tegen inactiviteit van de leden in de eerste vijf
maanden van 1950 toont aan;, dat ook het Partijbestuur de on-
mogelijkheid van een direo%e doorvoering erkent.


