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ZUIVERING IN BE CPN,

Tot voor kort huldigde het partijbestuur van de CPN de opvat-

ting, dat verschillende leden van de partij door de groep Wagenaar

misleid waren en te goeder trouw contact met deze groep onderhiel-

den. Het drong er daarom bij de afdelingsbesturen op aan een soepe-

le houding te betrachten tegenover hen die niet aanstonds bereid

waren de opposanten te veroordelen. Aangezien het partijbestuur van

mening was, dat de strijd in hoofdzaak gevoerd moest worden tegen

de aanvoerders van de oppositie, werd het nemen van disciplinaire

maatregelen door de lagere partij-organen tegen de meelopers zoveel

mogelijk afgeremd.

Niettemin "was de partijleiding er bijzonder op gesteld te

weten wie van de partijleden tot de aanhangers van WAGENAAR c.s. gere-

kend konden worden. Daarom werd dan ook zoveel mogelijk getracht

na te gaan wie de bezoekers van bijeenkomsten van "De Brug"-groep

waren. Veelal werd een vertrouwd partijlid opdracht gegeven zich

daartoe verdekt bij de plaatsen van samenkomst op te stellen.

Thans acht het partijbestuur het ogenblik gekomen waarop ge-

kozen zal moeten worden. Ieder die nog langer weigert met WAGENAAR

c.s. te breken zal uit de partij worden verwijderd.

Reeds werden min of meer belangrijke als aanhangers van "De

Brug"-groep bekend staande figuren, die niettemin leden van de CPN

zijn, voor een onderhoud betreffende hun standpunt op het partij-

bureau naar "Felix Meritis" ontboden. Tot hen behoorden o.a° Wjjbrech

WILLEMSE, gescheiden echtgenote van L. v.d. MUIJZENBERG, die vroeger

bekendheid genoot als onderwijs-specialiste van de CPN, Jan

HOOGCAESPEL, ex-lid van de Tweede Kamer, Cor GEUGJES, oud lid van

het partijbestuur en vroeger directeur van "De Waarheid" en Gerard

GEELHOED, tot medio 1957 bezoldigd propagandist van de CPN.

Naar verluidt zouden WILLEMSE en HOOGCARSPEL verklaard hebben

bereid te zijn het contact met "De Brug"-groep te verbreken, doch

alleen op de voorwaarde dat het partijbestuur de kolommen van "De

Waarheid" en "Politiek en Cultuur" zou openstellen voor een discus-

sie over het conflict in de partij. GEELHOED en GEUGJES hebben ge-
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weigerd op "Felix Meritis" te verschijnen.

Zij beweren dat het partijbestuur in strijd heeft gehandeld

met een hun gedane toezegging, dat hun namen niet meer in partij-

publicaties over het conflict genoemd zouden worden. Deze belofte

was hun gedaan om hen tegen "broodroof" te beschermen. Op grond

van het verbreken van deze belofte hebben GEUGJES en GEELHOED kort-

geleden voor het partijlidmaatschap bedankt. Het partijbestuur heefi

hun bedanken echter niet aanvaard en hen voorgedragen voor royement

Hetzelfde lot ondergingen de echtgenote, de schoonmoeder en

een zoon van Henk GORTZAK, benevens enkele andere partijleden te

Amsterdam. Als reden voor hun royement wordt tegen de familieleden

van GORTZAK aangevoerd het hebben van achterstand bij de contribu-

tiebetalingo
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