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Daze rubrtcerioo te

C .P .N .-dis trio t Rotterdam

Hiermede het ik de eer uwe Excellentie betref f ei
de het C.P.ÏÏ'.-distriot Rotterdam het volgende te berichte]

Vorige maand vond te Rotterdam een besloten
diBtrictbestuursvergadering plaats tijdens welke o.m. een
overaieht werd gegeven van de in 1951 bereikte resultaten,
Naast de gebruikelijke critiek en gelfcritiek werd gecon-
stateerd t dat met voldoening op het afgelopen jaar kon
worden teruggezien. De toekomst kon met vertrouwen tegemot
worden getreden.

Aan deae min of meer zelfvoldane stemming werd
een abrupt einde gemaakt door de onverwachte gearriveerde
Paul de GEOOÏ. In een betoog van slechts tien minuten sprs
deae een vernietigend en niets ontaiend oordeel uit over
de districtsleiding.
Hij constateerde, dat:
a. de gehele Botterdamse partij en leiding alle taken had

verwaarloosd;
b_, aan het vredeswerk, "punt één en taak één van de partij

niets was gedaan;
£. het aantal abonné's op "De Waarheid1* schrikbarend terug

bleef lopen;
d. niet één districtsbestuurder, noch de dagelijkse leidin
~~ op de hoogte is met datgene wat er in de afdelingen ge-

beurde j
_e. aan het bedrijfswerk niets gedaan was;
f_» arcor-berichten slechts sporadisch verschenen;

g. alle financiële acties op een mislukking uitliepen;

h» een onrustbarend groeiend ledenverlies geconstateerd
was waaraan blijkbaar door niemand enige aandacht werd
geschonken}

î  aan de herdenking van de Febraari-staking nog niets was
gedaan.

Aan Z.E. de Vice Minister-president,
Minister zonder Portefeuille-
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te 's-G B A Y S M H A G E
in afschrift:

Aan Z.E. de Minister-President,
lein 1813 no.4,
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Spreker
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Spreker eindigde met liet geren van de verzekerir
dat indien niet drastjt»ch werd ingegrepen, hij niet sou
Bohromen dit persoonlijk te doen en Hmet één slag het hele
zootje weg te vagen".

Deze keer heelt de toorn van de GROOT zich over
het fiotterdamse district ontladen. Mdere informaties welk
dezerzijds verkregen werden t.a.v. de plaatselijke activi-
teit zijn voor een groot deel door de constateringen vapa
de GfiOOT bevestigd. Een groot deel van zijn besehuldiginge
had hij echter met evenveel recht ook in diverse andere
districten kunnen uitspreken.

Reeds eerder heeft hij zich uitgelaten, dat hij
niet zou schromen districts- of afdelingsbestuurders welke
toonden niet voor hun taak berekend te zijn, van hun func-
tie te ontheffen. Van ten uitvoerïegging van dit dreigemen
op rechtstreekse aanwijzing van de partij-secretaris,is
nog niet gebleken.
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