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B.,,., C.P.H.-activiteit
in de bedri jven.

Mede onder verwijzing naar mijn brief no.162044
d.d. 10 dezer heb ik de eer Uwe Excellentie betreffende
het in margine aangenaaide onderwerp nog het volgende te
berichten.

Onlange vond te Rotterdam een besloten bijeen-
komst plaats van leden/industrie-arbeiders. Op deze ver-
gadering, die was aangekondigd als "bedrijfeconferentie",
werd beraadslaagd over het formeren van partij-afdelingen
in de grote bedrijven binnen het district Rotterdam van
de C.P.N..

uit een door het lid van de Tweede Kamer dar
Staten-Generaal, J.P.REUTER, ter plaatse gehouden rede-
voering en uit de opmerkingen der discussianten, kwamen
de volgende bijzonderheden naar voren.

Bij de leden vaa het G.P.N.-district Rotterdam
bestaat een zekere onwil om deel uit te maken van een be-
drijfsafdeling. Men prefereert veelal het lidmaatschap van
een stadsafdeling, dat, zulks met het oog op de bestaans-
zekerheid, veiliger wordt geacht.

Binnen genoemd district bestaan slechts twee
bedrijfsafdelingen, t.w. "Wilton-Feijenoord1* en "Haven",
Dat het de O.P.N, tot nu toe niet gelukte meer bedrijfs-
afdelingen aldaar te vormen, werd door de aanwezigen vrij-
wel unan-iern geweten aan de onvoldoende leiding van het
distriotsbestuur. Zelfs werd beweerd, dat het niet func-
tioneren van het bedrijfswerk was te wijten aan het feit,
dat de leiding kennelijk de binding met de leden, miste.

De uitgifte van bedrijfskranten werd uiterst be-
langrijk genoemd.
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Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
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Aan Zijne üeellentie
de Minister-President,
Plein 1815 no.4,
te
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Het door de partijleiding uitgegeven parool om
te streven naar samenwerking met de leden van het N.V.?,
bleek bij de aanwezigen wel weerklank te hebben gevonden.

Het vergaderingsverslag wekt de indruk, dat noch
REUTER, noch de districtsleiding aioh een duidelijk beeld
nadoen gevormd over de in de toekomst te volgen gedragslijn
inzake het zgn. bedrijfswerk. De bijeenkomst, welke door
een der aanwezigen "een praatoonferentie" werd genoemd,
leidde niet tot het vaststellen van een omlijnd plan.
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