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KHINQ VAN COMMUNISTISCHE OPPOSANTEN BUITEN DB C.P.N.

Zoals bekend is werden in het kader van de destalinisatie in de
Sowjat-Unia en in de volksdemocratieSn enige eertijds uit de partij gestoten communistische leiders gerehabiliteerd. Verschillende van hen dia
door het madogenloze systeem werden geliquideerd, zijn poathuum in era
hersteld. Anderen, die er het leven afbrachten zijn weer ale lid tot de
partij toegelaten. Onder hen zijn ert die thans we*r vooraanstaande posities in de conaauniatlache beweging bekleden.
Ook in ons land zijn een aantal personen aan te wijzen, die ^ voorheen een. "vooraanstaande plaats in-de C.P.N., innemend - in da loop van da
tijd bij da partijleiding, i. c. bij Paul de QHOOT, in ongenade sijn geval"
len. Tot hun geluk mist* ds C.P.N, da macht hen, naar Russisch voorbeeld,
t* liquideren. Voor sover een enkel* «r niet de voorkeur aan gaf om met
de stille trom uit de partij-gelederen t* vertrekken, werd op hen door d*
partij d* in Nederlandse verhoudingen meest vergaande maatregel i het
royement toegepast.
Bekend is, dat aan aantal hunner, die da communistische ideologie
niet hebben afgezworen, d* hoop op rehabilitatie en terugkeer in de partijgelederen nimmer heeft opgegeven. Ongetwijfeld speelt h*t verlangen de
partij tot het volgen van aan andere politiek* lijn te brengen daarbij
een grote rol. Met dit doel voor ogen hebben K!j er zich voor gewacht door
hun optraden naar buiten da partij «sodanig afbreuk te doen, of zich dermate
partij-vijandig t* gedragen, dat een terugkeer om di» raden onmogelijk EOU
worden.
.
.
;. . .
Eet ligt voor da hand, dat da vorenbedoelde lieden in da situatie,
waarin d* partij thans verkeer^» een uni*ke gelegenheid zien om tot bat
bovengesehetat* doel t* geraken. H*t recht kon man zich dan ook afvragen
of Paul de GBOOT desa groep bij voorbaat d* pas wild* afsnijden, toen hij
in d* zitting van h*t C.P*N.-partijb*otuur Op 8. 9 *n 10 April j.l» verklaardei "Ook trachten d* Sluiz*r-*l*raent*n (aanduiding voor P,v.d,A, figuren als de radio-commentator M*yer Sluizer) nu allerlei zaken op t* rakelen over partijgenoten, di* door d* partij «ijn terecht geweien wagens hun
, onjuist* gedrag of di* uit da partij cijn verwijderd. Doch al das* zaken :
sijn op normale en rechtvaardig* wijc» behandeld" ("B* Waarheid" van 14-41956).
,
-'•
.
Desondanks haaft De GROOT aan ten minst*; «n eertijds geroyeerde te
kannen g*g*ven, dat tegen diaas terugkeer in da partij gaan beswaar bestond.

Tot d* groep van «i-partijgenoten, waarop D* GBOOT in zijn inleiding
op d* partijbestuursBitting duldde kunnen vermoedelijk ovm* gerekend worden»
1. KOEJEMAN3. Antoon Johannea (20-4-'03 Botterda»)
Was in 1945/47 als hoofdr*d»ct*ur Tan "Da laarheid» in d* C.P.N*~~aen
populaire figuur, Stond ook buiten d* eoauauniatiache kring als dagbladredacteur in aanzien. Op grond van ham verweten "rechts* afwijkingen" werd hij eind 1947 Tan zijn functie als hoofdredacteur van
het partijdagblad ontheven. Een ward toen tevens verzocht cijn «eikel*,
in de Eerst* Kamer en in d* Provinciale Staten van Noord-Holland ter
beschikking t* atallan.
;>
In Ootober 1955 bedankt* hij als lid van d* C.P.N.
. r
2. SITBH. Willea van (j-lÖ-'QÖ Amsterdam)
'_ / |
Was in 1944/45 l*id*r-van de C.P.N» ia het Zuidaa d*s rlanda. Bahporii*
tot de groep vooraanstaand* communisten, di* in 1945 diepgaand Tan
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mening verschilden met Paul de GBOOT en diens aanhang over de inwendige organisatie van de communistische partij en'dë te volgen partijlijn en - tactiek. Deze groep wordt sindsdien in C,P.N.-kringen aangeduid als "de Juii-oppositie". Hij ia mogelijk op een onbekend
tijdstip na 1946 als partijlid geroyeerd.
GOULOOZE. Danig! (28-4-'01 Amsterdam) -;
Was vóór de oorlog een der leiders van de C.P.N. Behoorde evenals
Van ESTEI tot bovenvermelde oppositiegroep. Volgens geruchten zou
hij na 1945 geen lid van de C.P.N, zijn geweest.
APELDOORN, Wijbrand van (23-12-'14 Bellingwolde)
Behoorde tot de groep leidinggevende C.P.N.-era, gedurende en kort
na de oorlog. Werd in 1952 o.a. wegens linka-sectarische neigingen
geroyeerd als lid C.P.N.
POTZB. Albart (20-9-1898 Vlagtwedde)
Was vo'o'r de oorlog lid van het partijbestuur en éêa. der leidinggevende figuren van de C.P.N, in Limburg. Werd waarschijnlijk op een onbekend tijdstip na 1949 geroyeerd als lid C.P.N.
DAM, Jacob ten (12-11-'16)
Was een vooraanstaand C.F.N.-er op districtsniveau te Amsterdam.
Werd in 1955 als lid van de partij geroyeerd.

Hoewel voor het ogenblik ten aanzien van de partij gedesillusioneerd*
zijn allen de communistische ideologie trouw gebleven. Zij zijn voorts
allen verklaarde vijanden van Paul de OROOT, aan wie Bij met recht en
redenen hun verwijdering uit de partij verwijten.
Ongetwijfeld leeft bij vele geëxcommuniceerde C,P.N.-era de wens
weer aan het partijleven te kunnen en mogen deelnemen. BeVfef^#nde de zes
hiervoren^ genoemden is echter uit inlichtingen van ge^lme^ bron bekend
geworden, dat zij met elkaar contact hebben geaocht en^^^js^er de onder
2 t/m 6 genoemden betreft - onderling besprekingen hebben-gehouden om de
weg te vinden die tot het gewenste doel zou kunnen leiden.
De meningen hieromtrent^aijn voorshands nog verdeeld*
KOEJI31ANS, die wel met de plannen «n bedoelingen van de andere vorengenoemden op de hoogte is, KOU, naar verluidt, voorstander zijn van het
doen verschijnen van een "open brief, echter slechts op voorwaarde, dat
deze de ondertekening zou dragen van vele vooraanstaande partijgenoten en
ex-leden. In geen geval zou hij de partij schade willen berokkenen, b.v.
door fractie vorming. Wel zou zijns inziens een niet tegen de partij ge- ,
richte discussie-groep in het leven geroepen kunnen worden van momenteel
officieel buiten de partij staande communisten.
Hierin zou goed bedoelde en opbouwende critiek op de partij naar
voren kunnen komen. Het doel zou mae'ten zijn de partij er toe te brengen
deze groep van vroegere werkers weer in Jwuur rijen op te nemen.
De huidige leiding zal - naar de^mening van KOEJfflUKS - niet licht
daartoe overgaan. Zijne inziens aou hij zelf gemakkelijk weer lid kunnen
worden, indien hij zich zou schikken naar de leiding van Paul de QBOOT.
Hij is echter niet bereid op die voorwaarde toe te treden.
W. van EXTEB heeft reeds diverse oud-C.p,N.-ers bezocht om hen te
bewegen een gezamenlijke actie tot weder toelating tot de partij te voeren;
Hij heeft inmiddels - naar hij voorgeeft in overleg met' ïranse geestverwanten - persoonlijk pogingen aangewend om het partijl^daaatsGhap weer te
verwerven. Na zijn voelhorens te hebben uitgestoken bij d* politiek-secretaris van het C,P.N»-dist*ict waarin hij woonachtig ia, waa het hem gelukt
een onderhoud te verkrijgen met een vrijgesteld partijbestuurder aan wie
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hij zijn wensen en idee'én heeft kunnen kenbaar maken. Het moet, mede gezien
de positie en de mentaliteit van de betrokken bestuurder, uitgesloten worden geacht, dat dit onderhoud heeft plaatsgevonden zronder voorkennis van
PaUl de GBOOT zelf. Van EXTER moest in het bedoelde gesprek genoegen namen
met de belofte, dat "de zaak" aan het voltallige partijbestuur zou worden
voorgelegd.
Ook Van EXTEB ziet geen heil in het oprichten van een nieuwe communistische partij. Hoewel hij er .niet volstrekt afwijzend tegenover staat,
lijkt hem ook het schrijven van-een"41 open brief minder doeltreffend. Het
beste zou volgens hem zijn de partijleden en vooral de functionarissen,
zodanig te beinvloeden, dat de partijleiding euidoor' lu*a aandrang^*o* komt
de ex-leden weder op te hemen.
De bewerkte partijleden zouden b.v. ook - ter opneming in de naar
aanleiding van de overeenkomst C.P.N.-Sooialiutisehe Unie ingesteld*JEdiseuasie'.rubriek1*1 i. aan BDé: Waarheid* r: stutjas kuhné» sohrljrfcn t&r-teè-rjw^le^
Sfing van h** gestelde doel. r
Met het vormen van een discussiegroep zou Van EXfEB nog wel verder
willen gaan dan KOEJHIANS. Hij zou met name daarin ook C.P.N.-leden willen
opnemen. Echter onder geen beding zou de groep een vergaarbak van gacompromitteerden, een tweede poïitieke groepering mogen worden,

•i]

Daniel OOULOOZE wijst de methode om alle politieke blunders en voor
Paul de OBOOT en andere bestuurders bezwarend materiaal per- "open brief*
aan de partijgenoten bekend te maken als ondoelmatig af. Wat in de SowjetUnie is gebeurd kunnen wij ons niet permitteren, zo luidt *ljn opvatting.
Bovendien moet men bedenken, dat Paul de GBOOT nog ever Teel- aanhang beschikt en hem de nodige middelen ter beschikking ataan'om iedereen, zwart
te maken, Be drijfveer mag vooral niet ad-jn d» partij eerst.^g verder
in het moeras t* helpen en daarna weer op te bouwen» üleen Va*;"binnenuit
kan volgens hem d* partij gezond worden genaakt.
-..
.,
Het gebruik van de dis oua e i «rubriek ia *Da Waarheid1* lijkt hem wél
geschikt» Ook «l worden de artikelen niet geplaatst, altijd zullen er wel
enig» partijgenoten van kennisnemen, die «r door tot nadenken worden gebracht.
Da beste manier om de partij ten gunste van d* geëxconmuniaeerden
in beweging te brengen lijkt ook OOULOOZE het vormen v«n discussie-groepen,
die echter in d* partij zelf gevormd zouden moeten worden. Ce problemen,
walke de partij beroeren, moeten op eerlijke wijze worden,aangesneden,,
opdat d* betrokkenen nooit verweten kan worden, dat zij aan fractie-vorming
doen.
Er moet d* partijleden het gevoel worden bijgebracht, dat nu eindelijk een tijd is aangebroken, waarin da dingen bij hun naam mogen worden
genoemd* Wanneer de discussie op gang is gebracht, kunnen d* verdere
methoden worden uitgestippeld» Kerst dan is de tijd aangebroken de diepargaand» kwesties aan de orde te stallen» Hiervoor ds.materiaal genoeg beschikbaar, dat in de vorm van artikelen aan "De'Waarheid" ter plaatsing
zou kunnen worden aangeboden. Wordt plaatsing geweigerd, dan sou overwogen
kunnen worden een en ander de partijleden op andere wijze (b.v* per-;9open
brief") bekend te maken.
W. van APBLDOORK wil eveneens da partijleden bewerken opdat zij hun
gedachten in "Da Waarheid* zullen uiten* Da discussie in de partij moet . .
op gang worden gebracht. Hieraan moet echter doof prominente er-leden leiding worden gegeven. De partij lijdt aan een ontstellend gebrak aan ervaren
en geschoold kader alt het ie daardoor dat da huidige.leiding zich zo gemakkelijk kan handhaven.
• !'"•' f--^*
'
Tot dit standpunt ia Van APELDOORN naar het schijnt earat na één of
meer gesprekkan met Tan EXTER en QOULOOZE gekomen. Er eija grou&ftji omffisn,
dat r- '•&-.'
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t« nemen, dat hij aanvankelijk voorstander was van een acherpa "open brief!
POTZB apaelt in dit gezelschap, evenals Ten DAM, een minder voorname
rol. Ook hij verlangt naar terugkeer in de partij. Op welke manier hij
zich Voorstelt deae wens in vervulling te doen gaan werd niet bekend» Te
verwachten ia, dat hij zich geheel bij de door de anderen bepaalde koers
zal aansluiten.
Ten DAM, die beweert de beschikking te hebben over opzienbarend, tegen de huidige partijleiding gericht "materiaal", aou dat liefst in druk
-nog voor het a.B. partijcongres - onder de partijleden verspreiden. Naar
verluidt zal hij daartoe echter zonder voorkennis, mogelijk goedvinden, van
de anderen niet overgaan. Bij hem spelen naar het voorkomt ideologische
motieven een minder grote rol. Eet is evenwel waarschijnlijk, dat hij aan
elke tegen de huidige partijleiding gerichte actie aal meedoen.
Zoals reeds werd betoogd, staan de vorengenoemden in hun verlangen
niet alleen. In dit verband werden in bedoelde kring verschillende min of
meer bekende ex-partijgenoten genoemd, Van wie men verwacht, dat zij zich
bij een eventuele actie sullen aansluiten.
Of de bekende Gerrit SOOHDA (4-9-1890 Terwispel), thans bestuurslid
van de Socialistische Unie, daaraan zal mede werken is niet bekend. Verondersteld mag worden dat er -in verband met de reeds eerder gememoreerd»
in begin Mei 1936 tussen Ie C.P.N, en de Socialistischeïïnilagesloten
overeenkomst - contact bestaat, althans heeft bestaan, tussen BOOBDA en
De GROOT.
Kaar tenslotte nog werd vernomen, zou medio Auguatucre?». t landelijke
vergadering van ex-C.P.N.-ers plaatsvinden, waarin over een gezamenlijk
te volgen weg en aan te nemen houding beraadslaagd zou worden.
Augustus 1956

