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Betr . Vergadering G.P.N,-bestuur
district; Amsterdam.

Ia een onlangs gehouden vergadering van liet bestuur van liet
district Amsterdam der C-*P«JSt*-.«- waaraan mede door leden van de
Amsterdamse C.P.H.-raadsfraetie en andere prominenten werd
deelgenomen, werd een inleiding gehouden, door de sinds kort
als zodanig optredende 1ste secretaris, Harry VERHEY,
Van deze inleiding is uit geheime bron o.m, het volgende be-
kend geworden:

— De G.P.N.-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad schiet
ernstig tekort in het verrichten van haar taak. Men moet
in de raad gebruik maken van de invloed die de Partij
in /iiasterdsm heeft» Het werk van de raadsfraetie wordt
in feite slechts door een tweetal leden» t.w. Esther
fEEBOOM-Van West en Wim JANSZ, verricht. De raadsleden
gijn niet eensgezind en veel te burgerlijk ingesteld.
Amsterdam moet voelen» dat er 10 communisten in de ge-
meenteraad zitten. Daarom zal én de vervolge op de ge-
meenteraadszittingen steeds de volledige raadsfractie
aanwezig moeten zijn.
Het is slechts toegestaan ter zitting afweaig te zijn
als men tevoren overleg heeft gepleegd met het Districts-
bestuur.
De raadsfractie zal zelfstandig geen beslissingen meer
mogen nemen. De onderwerpen, die in de gemeenteraad ter
sprake komen, moeten tevoren worden besproken met het
Districtsbestuur.

— De maatregelen, die de partij heeft genomen in verband
met het ambtenarenverbod en tengevolge waarvan vele led®
verloren gingen» zijn in politiek opzicht fout geweest.
De naar aanleiding van dit verbod in Amsterdam in de
Overheidsbedrijven opgezette illegale partijgroepen zul-
len worden opgeheven j een uitzondering wordt gemaakt voca
de groepen op het stadhuis en bij enkele vitale bedrij-
ven.
Bij het Gemeente Vervoer-Bedrijf en de Gemeentereiniging
zal de C.P.H, echter in deopenbaarheid terugkomen. In de
B.N.O.P. zal worden bespraken of het mogelijk is ook
voor deze organisatie de illegale groepen iseer legaal te
doen werken.

— Het werk
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--»-;. Het werk van de G»P,N» moet niet uitsliiitmd ingesteld
ai-jn op de belangen van de werkende massa, maai? men moet
ook de aandacht gerient houden op de middengroepen, ambte-
naren en zelfstandigen,,
'Qe invoering van de P,B»Q. houdt grote gevarm in. De
kernen in de bedrijven zijn de feest® bestrijding van de
P»B,0, Zij dienen te wordea geactiveerd en zullen regel-
matiger en beter moeten gaan werken.
Met name in de grote bedrijven zoals de N,D,S,M, komen de
kernen veelal te onregelmatig bijeen,
Het Districtsbestuur zal torzake maatregelen moeten nemen,

. Xte partijgenoten, die door middel van de 25,g, eenheids-
lijsten in de bedrijf skernen zijn gekozen, zullen regel-
fflatig verslag vaa hun werkaaamhedoi aan het Districtsbe-
stu.ur moeten uitbrengen,

*~ Be Qaderdistricten moeten op 5 Mei sus. in hun buurten
grote volksfeesten organiseren. Daardoor moet aan DHEüS
worden duidelijk gemaakt, dat de wens tot herdenking en
viering van de bevrijdingsdag in het volk leeft.

Bij de discussie werd door verschillende raadsleden de juistheid
van VERHEÏ*s critiek op het werk van de raadsfractie onderschreven,
Wim JAÏJSZ beaamde dat het werk door te weinig mensen moest vjorden
gedaan. Leen SEBGERS wees er op, dat er geen binding met het Dis-
trictsbestuur \yaa en dat hierin verbetering moest komen, #im van
•t SCHIP verwachtte, dat de opheffing van de illegale partijgroe-
pen in de Overheidsbedrijven het mogelijk zou maken de aldaar v/er-
kende partijgenoten te activeren. Dit zou grote invloed kunnen
hebben op de instelling van hun collega's, zodat uiteindelijk de
aantrekkingskracht van de partij aou worden vergroot.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan Zijne Excellentie de Minister-President,

/HET HOOFD VAN Du DIMST

w. g. Mr H. »V. Fel der hof


