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Ger HARMSEN treedt af als hoofdredacteur^van "Politiek ?< Cultuur".

Ger HAKHSEN (15-5-'22) behoorde in 19^5 tot een van de op de

voorgrond tredende intellectuelen in de CPN. Als zovelen van hen

viel hij na enige tijd in ongenade bij de starre partijleiding.

Met de destalinisatie en de daarmee gepaard gaande soepeler

houding van het partijbestuur kwam er weer enige waardering voor

HARMSEN.

Harry VERHEY, lid van het partijbestuur, bereidde zijn terug-

keer voor„ In maart 1956, kort na een onderhoud, waarin V3RHEY aan

HARMSEN de verzekering gegeven had dat de partij niets meer tegen

hem had, vier d HARMSEN de functie van redacteur bij Pegasus, de com-

munistische uitgeverij, aangeboden.

In januari 1957 werd HARMSEN zelfs hoofdredacteur van het

partij-maandblad "Politiek & Cultuur"» In het januari-nummer schreef

HARMSEN een artikel getiteld: "Hoe staat het met onze theorie?"

Hierin keerde hij zich tegen de verstarring van het partijleven,

vroeg grotere waardering voor de vroege marxisten in Nederland en

pleitte voor een ondogmatische houding van de CPN. In dit verband

wees hij de heersende mening in de partij van de hand volgens welke

iemand of voor honderd procent marxist is of helemaal niet: Zou het

niet zijn, dat wij het allen in meerdere of mindere mate zijn en op

het ene moment meer dan op het andere?"

Zoals te verwachten was bij de nog steeds overwegend stalinis-

tisch ingestelde partijleiding riep dit artikel veel tegenspraak op

en de tegenzin, die nog steeds tegen HARMSSN bestond, kreeg nieuw

voedsel.

Verschillende partijfunctionarissen, o.w. partijsecretaris

Paul de GROOT, uitten hun misnoegen over dit artikel.

Het Tweede Kamerlid Marcus BAKKER deed in "De Waarheid" van

9-2-1957 een aanval op HARMSEH. BAKKER verweet hem dat hij door

zijn verkapte kritiek een aanval gedaan had op het democratisch cen-

tralistische karakter van de partij en op het gezag van de leiding.

Een dergelijke kritiek in de CPN betekent gewoonlijk dat de

aangevallene spoedig daarop uit zijn positie verwijderd wordt. Zo

ook in dit geval. In februari reeds werd HARMSEN ontslagen. Hij is

- dus slechts -
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dus slechts één maand hoofdredacteur geweest.

Een eveneens in het communisme veel gevolgde methodiek is dat

degene, die iemand in de partij gehaald of naar voren geschoven heeft,

bij het in ongenade geraken van zijn protégé zich nadrukkelijk, veel-

al schriftelijk)van hem distancieert en hem als het ware een trap

n a geeft. Dit geschiedde nu ook. Dezelfde Harry VERHEY, die de

terugkeer van HARKSEN mogelijk maakte, keerde zich in het maart-

nummer van "Politiek £ Cultuur" op felle wijze tegen hem. VSRHEY be-

schuldigde HARMSEK de reactionaire propaganda in de kaart gespeeld

te hebben en een a-historische, niet objectieve kijk op het verle-

den te bezitten; kortom volledig in strijd te zijn geweest met het

"heilige" dogma van de partij, het marxisme-leninisme.

Eens te meer blijkt uit deze gang van zaken, dat er voor in-

tellectuelen, die niet zonder meer ojj alles wat de partijleiding

beweert en decreteert ja en amen willen zeggen, practisch geen

plaats is in de CPN»

maart 1957-


