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REORGANISATIE IN DE CPN.

De CPN-leiding heeft onlangs enige maatregelen getroffen met be-

trekking tot de bezetting van de post van politiek-secretaris in de

verschillende CPN-districten.

Aan het hoofd van de meeste districtsbesturen stond een van par-

tijwege gesalarieerd politiek secretaris. In totaal telde het partij-

apparaat 1-1 dergelijke functionarissen. Een drietal van hen heeft

thans aanzegging gekregen dat zij uit bezoldigde partijdienst worden

ontslagen.

Van de overige blijven er slechts drie in hun functie in het land -

waarschijnlijk in de districten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag -

werkzaam; de andere vijf worden op het partijbureau te Amsterdam terug

getrokken. Zij krijgen aldaar als "partij-instructeur" de verantwoor-

delijkheid voor een aantal districten toebedeeld, waarin zij due in

feite als toezichthouder van het partijbestuur gaan optreden.

De partijleiding beoogt met de genomen maatregelen, die de orga-

nisatorische structuur van de partij niet wezenlijk aantasten, kenne-

lijk haar greep op de verschillende districten nog meer te verstevi-

gen. Tevens leidt de inkrimping van het aantal bezoldigde functionarii

sen tot nieuwe bezuinigingen in de personeelssector die, gezien de al-

tijd moeilijke financiële positie van de partij, dringend nodig zijn»

De op Amsterdam teruggetrokken "partij-instructeurs" zullen als

eersten gedurende drie maanden een aparte scholingscursus volgen die

voor het gehele topkader van de partij zal worden gegeven. Zij worden

daartoe gedurende die tijd aan het normale partijwerk onttrokken.

Met de leiding van deze cursus zijn de partijbestuursleden Friedl

BARUCH en Nico LUIRINK belast.

De bedoeling van deze cursus is zonder twijfel de kennis van hel

marxisme-leninisme bij het topkader weer eens duchtig op te frissen,

maar vooral om hen in te scherpen dat de door Paul de GROOT gevolgde

tactiek - te denken valt hierbij aan het wegwerken van de "revisio-

nistische" groep Wagenaar - volledig juist is geweest.

In vrijwel de gehele Nederlandse pers is melding gemaakt van de

maatregelen genomen door de leiding van de CPN. Daarbij werd algemeen
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de nadruk gelegd op het bezuinigingseffect daarvan. In een ongesig-

neerd artikel in "De Waarheid" van 9 september 1959 onder de kop

"Nieuws uit de moddermolensteeg" verschenen - welk artikel kan worden

toegeschreven aan Joop WOLFF - werd fel gereageerd op de "leugenach-

tige beweringen" in de "burgerlijke pers"»

2k september 1959
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