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'LANDELIJKE VERGADERING VAN DE GROEP WAGENAAR c.s. IN AMSTERDAM,

Op 6 juli a.s. belegt de oppositie-groep tegen de CPN-leiding

(Wagenaar C.B.) verenigd rondom het maandblad "De Brug" een landelijke

conferentie. Voor deze bijeenkomst zijn 125 a 150 uitnodigingen ver-

zonden, waarvan een vrij groot aantal in Amsterdam. Tot de uitgeno-

digden behoren o.tn. een aantal vroegere medewerkers van de "Vrije

Katheder", een maandblad van linkse intellectuelen en kunstenaars

dat in 1950 ten gevolge van een conflict met Paul de Groot werd op-

geheven.

Op de conferentie zal gesproken worden over de organisatievorm

en de perspectieven van de oppositie-groep. Tot nu toe bestaat er

slechts een samenbundeling in de Werkgroep rond"De Brug", het door

de groep uitgegeven maandblad. Men wil nu komen tot nauwere samen-

werking, zonder echter tot de oprichting van een tweede communistische

partij over te gaan. Gerben Wagenaar zou bezig zijn met het opstellen

van een organisatie-schema. Amsterdam zou hierin in een aantal wijken

zijn verdeeld, die corresponderen met de bestaande CPN-afdelingen.

De oppositie-groep hecht aan de bijeenkomst veel belang. De

, uitnodiging daarvoor vermeldt uitdrukkelijk dat hoge reiskosten voor

financieel zwakke deelnemers geen beletsel mogen zijn om aan de con-

ferentie deel te nemen, daar een financiële tegemoetkoming van de

zijde van de organisatoren mogelijk is.

Om ongewenste personen te weren zijn een aantal veiligheids-

maatregelen genomen. De verzonden uitnodigingen zijn genummerdt zodat

de organisatoren kunnen beschikken over een opgave van uitgenodigden

met vermelding van het nummer dat de betreffende uitnodiging draagt

en de naam van degene die werd uitgenodigd. Aan de hand van deze lijst

zal bij de ingang van de conferentiezaal controle worden uitgeoefend.

Eventuele "insluipers en spionnen van de Paul de Groot-groep" zullen

op deze wijze kunnen worden geweerd.

1> juli 1958
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LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE GROEP WAGENAAE c.s.

De oppositie-groep tegen de CPN-leiding, verenigd rondom het

maandblad "D« Brug", hield haar aangekondigde landelijke conferen-

tie op 6 juli j.l. te Amsterdam.

Tussen 130 en 150 personen hadden aan de uitnodiging tot deel-

name aan de vergadering gevolg gegeven. Circa een derde gedeelte van

hen was afkomstig uit Amsterdam. Onder de aanwezigen bevonden zich

diverse oud-CPN-ers, die reeds vóór 1957 als lid van de partij waren

geroyeerd.

D« bijeenkomst stond onder voorzitterschap van Henk GORTZAK.

Naast hem hadden in het presidium zitting genomen:

Jan HOOGCARSPEL, Rotterdam, oud-lid van de Tweede Kamer; Mevrouw

LIPS-ODINOT, Hilversum, lid Tweede Kamer; Mevrouw van den-MÜIJZENBERG-

WILLEMSB, Amsterdam, bekend communistisch pedagoge; Gerard GEELHOED,

Amsterdam, ex-vrijgestelde propagandist CPN; Evert SIP, Amsterdam,

EVC-bestuurder; Bertus van der HEUL, Amsterdam, EVC-bestuurder; Sjef

PIETERS, Amsterdam, EVC-bestuurder. Gerben WAGENAAR, die de discussies

inleidde.

Bij zijn uiteenzetting over het ontstaan van het conflict in de

CPN gaf WAGENAAR het bekende standpunt van de oppositie weer. Hij be-

toogde andermaal dat de voornaamste oorzaak was gelegen in de onver-

draagzaamheid en het dictatoriale optreden van Paul de GROOT.

WAGENAAR liet er geen twijfel over bestaan, dat de oppositie

ten opzichte van d* Sovjet-ünie dezelfde opvattingen heeft als de CPN.

Ook in ideologisch opzicht bestaat geen verschil van mening met De

GROOT c.s. De oppositie wil eveneens strijd tegen de raketbases, de

atoomoorlog, de bestedingsbeperking en verlaging van het levenspeil

"én zal daarbij dezelfde gedragslijn volgen als de CPN. De oppositie

'streeft alleen naar menselijker en democratischer verhoudingen in de

partij.

rttSf** Mat betrekking tot de toekomstplannen van de oppositiegroep deel-

»"WAGENAAR mede, dat het niet in de bedoeling ligt een tweede commu-

$iscfae partij op te richten. Dit zou even verwerpelijk zijn als
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de oprichting van de EVC-1958 was. Men zou er bovendien veel sym-

pathie en goodwill in het buitenland mee verspelen. (Aangenomen

wordt, dat minstens tot het in december 1958 te houden CPN-congres

zal worden gewacht, alvorens de oppositie-leiding definitief de

voor- en nadelen van partij-vorming afweegt.) WAGENAAR achtte het

niettemin noodzakelijk nu reeds te komen tot een zekere organisa-

torische band, teneinde de medestanders rondom "De Brug" te bunde-

len. Om dit te bereiken stelde hij de vorming (zonder partij-ver-

band) voor van kernen en groepen, zowel binnen als buiten Amsterdam,

elk met een voorlopig bestuur. Als taak van deze kernen en groepen

wordt gezien : het werken met en voor het maandblad "De Brug", het

verzamelen van handtekeningen tegen raketbases, het inzamelen van

steungelden bij stakingen enz. Zij zouden tevens de noodzakelijke

politieke scholing ter hand moeten nemen. Al met al een wat hechte-

re organisatievorm dan tot dusver aldus WAGENAARe

Tenslotte kondigde WAGENAAR de verschijning aan van een bro-

chure waarin, in verweer op de beschuldigingen van Paul de GEOOT

aan het adres van de illegale partijleiding, de rol van de partij tij-

dene de bezetting, volledig zal worden belicht. De bedoeling is de

voorstelling, die Paul de GROOT op het a.s. partijcongres van het ver-

zetswerk zal geven, te doorkruisen. Er zullen opzienbarende feiten ge-

publiceerd worden.

De financiële positie van "De Brug" was volgens WAGENAAR gezond

t« noemen. Overigens deed hij over de geldelijke aangelegenheden van

de groep geen mededelingen.

Ter vergadering werd medegedeeld, dat de leiding van het WVV

zojuist geweigerd had om op instigatie van de EVC-1958 de betrekkingen

.' met de oude EVC te verbreken en Bertus BRANDSEN als vice-voorzitter

af te zetten. Hierover toonde men zich zeer voldaan.

«t •

*V. ' ' Met uitzondering van de bekende EVC-bestuurder GROOT ROESSINK,

'̂ %di« de. onverwijlde oprichting van een nieuwe partij bepleitte ver-

ïïfaarde ieder van de vrij talrijke discussianten zich met de voorstel-

A"*a. van?-WAGENAAR betreffende de organisatievorm akkoord. De afwijkende
*/̂  ,.̂ -,rV
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mening van GROOT ROESSINK werd later door WAGENAAR tot grote voldoe-

ning van de vergadering scherp afgewezen.

Diverse discussianten oefenden scherpe kritiek op de geroyeer-

de partijbestuurders, omdat zij zich zo lang bij de wantoestanden in

de partij en bij de dictatuur van Paul de GROOT hadden neergelegd.

Deze kritiek werd, naar hij verklaarde "in grote ernst" door Henk

GORTZAK aanvaard. Men had inderdaad te lang het, verkeerde, stand-

punt ingenomen dat door zwijgen de partijbelangen werden gediend.

juli 1958,
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