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Ik heb t* **r trim Bxoellantie t«n aaaaien ran
In. nat O.P.N .-dis trio t Amsterdam h*t

t» To»richt«n.

' ' De eerste Ootober, één dag *o#r Paul de ffBOOX's ver-
trek naar Moskou, vonden in het district Amsterdam van de
C.P.N, opaerkelijke bestuursarutatie» plaat».

De voornaamste po»ten «uilen worden be«et door nieuwe
functionarissen, nl. Gerrit BLCm, S iep OEUGcTES en Wia tam
nat SCHIP, die al» Ie, 2de en 5de secretarie worden belast
met respectievelijk "de eenheid Van aotie", de propaganda
en agitatie «n het bedrijfswerk van de partij*

Aan Jaap BBOTSNBTïSt, **• *»* dusverre als politiek-
secret&rie een aleutelpoe iti* innam, werd het dietriota-
vooraitterssehap toebedeeld. Be betrokkenen a i jn allen
sinds lang vooraanstaande partijgenoten met gedegen be-
stuur» er var ing in de C.P.N, zelf of in een van haar mantel-
organisaties. • • '

Deze veranderingen kwamen niet onverwacht. Reeds enige
jaren was het geen geheim, dat da partij ia Amsterdam veel-
Tuldig aan seherpe eritiek b inzienekamer a bloot stond, In
Ajpril j,l, werd de ontateaming van d» centrale partijleiding
in het openbaar geuit» toen de algemeen-aeeretaris, d»
" Amsterdams e partij" hekelde als zelfgeuoegzaaBi, met d*
toevoeging, dat een communist ophoudt communiot te zijn,
wanneer hij hoogmoedig ie of met zichaelf tevreden.

DeBe vermaning van Paul de GROOT klinkt door in de
motivering fan de thans, kennelijk door de top fan de
C.P.H.» getroffen voorzieningen. Hoewel deze naar de vorm
slechte betrekking hebben op het district Amsterdam,treedt
de algemene strekking «r van duidelijk maar voren in de
toelichting.

Het dia trio t tib e a tuur
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Het dis trietstoes tuur, ao heet het daar, tezamen mot ver-
tegenwoordigers van het partij-secretariaat, gaf *ich
B&enBchap van de grote betekenis, die het werken van te
«Amsterdamse partij voor de strijd van het gehele Neder-
landse volk heeft, waarom het unaniem besloot de poli-*
tieke leiding van het district te versterken en op te
dragen aan drie met name genoemde functionarissen.
De taken op «ion zelf zijn in genen dele andera geworden.
De samenstelling Van de nieuwe districtsleiding toont
echter eens te meer, dat de partij het politieke werk
in de bedrijven op het eerste plan stelt*

Verwachtingen
Uit de gepubliceerde eritische «n gedeeltelijke zelf*

oritisohe analyse van de algemene situatie in het district
Amsterdam komt mede, aij het niet rechtstreeks» naar voren,
welke verwachtingen de partijleiding koestert van de
nieuwe bezetting. Deae zal haar capaciteiten primair aan
het politieke werk in de bedrijven dienstbaar moeten maken.

ïot heden moest de G.P,N, ervaren hoe gering de resul-
ta-ten zijn geweest van haar hardnekkige pogingen tot op-
richting van partij-afdelingen in de daarvoor in aanmerking
komende grotere bedrijven»

De nieuwe ploeg is gerequireerd uit figuren, die in
de communistische vakbeweging reeds daadwerkelijk hu» or-
ganisatorische bekwaamheden hebben getoond. Zij sullen hun
talenten thans ten volle moeten dienstbaar maken aan de
strikte partij-belangen» die op de eerste plaats in de
bedrijven heten te liggen.

Voorshands zijn er geen aanwijzingen om speciaal deze '
omschakeling, die tot uitdrukking is gekomen in het over-
hevelen van politieke verantwoordelijkheid van, Jaap B&Alf-
DEHBUHGr op anderen, in het persoonlijke vlak te trekken.
Kennelijk werd hier voorrang gegeven aan de zakelijke be-
langen*

Opvallend is het tijdstip waarop deze mutaties
plaats vonden* De algemeen partij-secretaris «al waar-
schijnlijk te Moskou waar hij officieel met Gerben WAGB-
NAAR de 0,1*«H. vertegenwoordigt op het XIXde Partijoongre»,
verantwoording hebben af te leggen over de stand van zaken
in Nederland. Deze omstandigheid heeft er wellicht toe
bijgedragen, dat nog aan de vooravond van de GROOT's ver-
trek naar de Sowjet-Unie, de reorganisatie in het dis-
trict Amsterdam haar beslag kreeg.
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