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LINKSE AFWIJKINGEN IN HET BESTUUR VAN HET CPN-DISTRICT AMSTERDAM. -

Na de vervolging van de "rechtse en revisionistische" groep

Wagenaar-Qortzak is het partijbestuur van de CPN onlangs begonnen

met een actie tegen een andere afwijking van de partijlijn waar-

tegen op internationaal niveau gewaarschuwd wordt, nl. de linkse

of sectarische stroming*

In een begin oktober gehouden vergadering van het bestuur

van het district Amsterdam - waarvoor ook een aantal andere ver-

trouwde partijgenoten was uitgenodigd - werd bij monde van partij-

bestuurder Henk Hoekstra tegen het districtsbestuur een beschul-

diging van "linkse afwijkingen" ingebracht.

In een door hem gehouden "donderrede" maakte Hoekstra er

melding van dat de eerste secretaris van het district Amsterdam,
*

tevens lid van het partijbestuur Wim van het Schip zich in een

eind september gehouden partijbestuurszitting tegen het beleid

van het partijbestuur t.a.v. de groep Wagenaar c.s. had gekeerd,

omdat het te lankmoedig tegenover de rechtse groep zou zijn op-

getreden. Het partijbestuur had deze aanval met kracht terugge-

wezen.

Hoekstra wees er op dat door het optreden van Van het Schip

en zijn medestanders in het Amsterdamse districtsbestuur ernstige

schade aan de partij was toegebracht. Hij verbood de aanwezigen

met wie dan ook over het ter vergadering behandelde te spreken»

Bij de discussie die op de inleiding van Hoekstra volgde

verklaarden de districtsbestuurders Chris Bischot en Henk Schou-

mans zich geheel achter de opvattingen van Van het Schip te stel-

len. Tot hun waarschijnlijk niet geringe verbazing, trok Van het

Schip die na hen het woord verkreeg echter het boetekleed aan. Hij

erkende volkomen fout te zijn geweest en gaf deemoedig toe dat het

partijbestuur de situatie beter kon beoordelen dan figuren van zijn

kaliber. Zijn Hpeccavi" hield een duidelijke bede om vergiffenis in.

De districtsbestuurder Siep Geugjes verklaarde ook in te zien

dat het Amsterdamse districtsbestuur met zijn kritiek op het beleid

van het partijbestuur t.a.v. de rechtse groep op de verkeerde weg

was geweest.
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In zijn beantwoording van de discussie prees Hoekstra de

zelfkritiek van Van het Schip en Geugjes en laakte hij Bischot

en Schoumans die klaarblijkelijk in hun linkse afwijkingen vol-

hardden. Hij sprak de verwachting uit dat het dagelijks bestuur

van Amsterdam met spoed zou ingrijpen omdat door de inwendige

strijd aan het werk van het districtsbestuur reeds ernstige scha-

de was toegebracht. Dit bestuur nam zijn taak niet serieus ge-

noeg op en maakte er "routine-werk" van. Er zaten verder te veel

vrijgestelden en te weinig arbeiders uit de bedrijven in. Hoekstra

beval het districtsbestuur aan, uit te zien naar mogelijkheden
«

om het werk onder de bedrijfsarbeiders te verbeteren. Hij achtte

het wenselijk contacten te zoeken met arbeiders in het NVV als

een middel om uit het isolement te geraken.

Commentaar^

Of met recht van een "linkse stroming" in het Amsterdamse

districtsbestuur kan worden gesproken is aan enige twijfel onder-

hevig. In ieder geval is deze stroming van veel minder betekenis

dan de "rechtse" groepering. In de naar aanleiding van de uit-

stoting van Wagenaar c.s. enige tijd geleden gehouden zgn. in-

formatievergaderingen werd door partijleden meermalen de vraag

opgeworpen waarom het partijbestuur niet eerder tot het treffen

van scherpe maatregelen t.a.v. de oppositiegroep was overgegaan.

Dergelijke vragen waren het partijbestuur toen niet onwelkom

omdat Paul de Groot daarmede eventuele verwijten van een te star

en te autoritair optreden kon terugwijzen. Nu worden dergelijke

geluiden bestempeld als links en sectarischo

Gezien het komende - eind december 1958 te houden - partij-

congres betekent de actie tegen de "linkse" afwijking zonder twij-

fel dat het partijbestuur duidelijk wil maken, dat kritiek op het

t.a.v. de groep Wagenaar gevoerde beleid niet zal worden geduld.

Het lijkt dat het partijbestuur de beschuldiging van linkse

afwijkingen hanteert met de bedoeling de verantwoordelijkheid voor

de verontrustende achteruitgang van de partij, die in het partij-

bolwerk Amsterdam wel zeer sprekend is, af te wentelen op de rug

van het districtsbestuur. De partij staat ook daar thans verder

van de massa verwijderd dan ooit en haar invloed onder de arbei-

ders in de bedrijven wordt steeds geringer.
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