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MUTATIES IN CPN-LEIDING

Zoals eerder werd gerapporteerd was, op grond van politieke en

andere factoren, te verwachten, dat Paul de GROOT, in geval van een

terugtreding als algemeen-secretaris van de CPN, zou worden opgevolgd

door zijn huidige vervanger, Harry VERHBIJ. Op grond van recente ont-

wikkelingen dient thans met een geheel andere oplossing rekening te wor-

den gehouden.

Na een drietal vergaderingen, gehouden in de eerste helft van de-

ze maand, heeft de dagelijkse leiding van de CPN een voorstel tot het

aanbrengen van een aantal mutaties in de leiding van de partij gefor-

muleerd, hetwelk .begin september aan het CPN-partijbestuur ter fiatte-

ring zal worden voorgelegd.

Dit voorstel zou o.m. de volgende details behelzen.

1. De uitvoering van de besluiten van het partijbestuur en van het da-

gelijks bestuur wordt opgedragen aan een 2-tal secretarissen, t.w, Henk

HOEKSTRA (thans organisatie-secretaris van de CPN) en Jaap WOLFF

(thans bureau-secretaris).

2. De functies van algemeen-secretaris (thans Paul de GROOT) en plaats-

vervangend algemeen-secretaris (thans Harry VERHEIJ) worden opgehe-

ven. Het is de bedoeling dat Paul de GROOT voorzitter van de partij

wordt (een in het patroon van de communistische partij-organisatie

weinig voorkomende en doorgaans ook minder belangrijke functie. De

algemeen-secretaris is normaliter de eigenlijke partijleider).

Daarnaast wil De GROOT zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, althans

dit jaar, nog continueren.

3. Het dagelijks bestuur van de partij wordt uitgebreid van 10 tot 13

leden.

De CPN-leiding is voornemens de beslissing van het partijbestuur

tijdens een in het najaar te houden "opklaringsconferentie11 op districts-

niveau toe te lichten,

Commentaar

Indien het partijbestuur het voorstel van de dagelijkse leiding
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aanneemt, zal De GROOT de beschikking krijgen over een aantal jonge

medewerkers, wier politieke ervaring ver beneden de zijne ligt. Het zal

hem hierom waarschijnlijk niet moeilijk vallen hen politiek naar zijn

hand te zetten. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de koers van de

CPN veel van haar tot dusver sectarische trekken zal behouden.
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