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Hiermede heb ik de eer uwe Excellentie onder-
staand enige bijzonderheden te berichten betreffende de
Communistische Partij van Nederland.

Op een dezer dagen te Amsterdam gehouden zitting
van het C.P.N.-partijbestuur, werd het eenheidsfront tegen
het oorlogszuchtige en fascistische Amerika bij monde van
Paul de GROOT en Marcus BAKKER openlijk als partijdoel ge-
steld.

Na de bewering, dat er onder Amerikaanse druk
een sterk streven is naar vorming van een kabinet-Romme,
een kabinet van honger, oorlog en fascisme, kwam de GHOOT
tot de conclusie, dat zich in de massa's, in het bijzonder
in de p.v.d.A., V.7.D., C.H.TJ. en K.N.P., sterke tegen-
krachten ontwikkelen, die de strijd tegen Romme willen voe-
ren en gezamenlijk in staat zijn een andere regering tot
stand te brengen. Deze krachten dienen na verloop van tijd
te worden gebundeld rond de C.P.N..

Met nadruk werd ontkend, dat de communistische
leuze "Allen tegen Romme" iets te maken heeft met anti-
papisme.

"Het gaat om de strijd tegen de fascist Romme
"en niet tegen de rooms-katholieke godsdienst.
"Wij willen de strijd voeren mét alle tegen-
standers van Romme, dua ook met de katholieke
"massa's.
"Ons doel is het, de massa's het perspectief te
"geven, dat de vorming van een kabinet-Romme ver-
hinderd kan worden. Daarbij moeten wij ons in
"de eerste plaats richten tot de leden en aan-
"hangers van de P.v.d.A.. Wij dienen de opvatting
"onder de P,v«d.A.-aanhang te bestrijden als zou
«er geen andere keuze bestaan dan met Romme-Steen-
"berghe o.f in de oppositie. Ben andere uitweg is
"mogelijk, waardoor Romme in de oppositie wordt
"gedrongen*

Aan Z.E, de Vice Minister-President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te *s-G R A 7 E K H A G E
In afschrift
Aan Z.E. de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
te 's-G R A 7 E N H A G S
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"Ook btj d« huidige parlementaire krach taverhou-
"dingen kan een regering ronder Homme gevormd
"worden. Be P.v.d.A., T*?.B«» C.fi.U* «n E.S.P.
«bezetten than» samen 49 zetel» in de Tweede
«Kamer» Als deze partijen een politiek weren»
«die de vrede en de nationale zelfstandigheid.
ttverdedigt,. die de grondwettige rechten hand-
«haaft» die maatregelen treft om de werkloosheid
"en de woningnood effectief te bestrijden, dan
»zou zulk «en regering de steun van de 4rt»«id0r»-
»klasse,*» (bedoeld wordt de G.P.N.J "ook ia het
«parlement kunnen verkrijgen. H

Een schrijven terzake zal door het partijbestuur van. de
C, P, H. aan de besturen van de vier bovengenoemde partijen
worden gezonden.

laarheid* keerde zich in een viertal artike-
len «eer fel tegen d© Socialistische unie en zijn leiders.
Gesteld wordt, dat de Unie slechts is opgericht met het
oogmerk ontevreden P.v,d.A.-ers er van te weerhouden hun
stem op de e.P.ïr.-oandidaten uit te brengen. Van de vóór-
naastte figuren in de Unie» CUPRÖNK uit Botterdam, D* A.,'
ÏTÖORBSWIEH mit Den Haag en Ö.KOOHDA uit Heerenveen, werd
de politieke doopceel gelicht. De wijse waarop zulks ge-
schiedde was grof en insinuerend. In aansluiting op de
veroordeling van de tlnie volgde nog een 5de artèkel waarin
het streven van "Be derde wegH-vredesbeweging werd ver-
gmisd.

ïfa zijn critiek tijdens de bijeenkomst van. het
C. P, I. -dis trio t Eotterdam (vide schrijven »o* 112107 cl. d,
26-3-1952) riohtte Paul de GHOOÏ zich tot de "zelfgenoeg-
same Amsterdamse Partijtt met de vermaning , dat een commu-
nist ophoudt communist te zijn als hij hoogmoedig én met
zichzelf tevreden wordt. "Als we onae tekortkomingen over-
w innen, niet op successen pochen» elkaar geen stroop om
de mond smeren, maar onze roemrijke partij activeren, dan
zullen we de oorlogdrijvers snel terugdringen en de vrede
waarborgen* M

Het werken voor de pers mag niet met dezelfde
maatstaven beoordeeld worden als ander massawerk* Het is
Belangrijker. Partij en krant zija één. Het gestelde doel,
socialisme, reikt verder dan dat der massa-organisaties*
De massa-organisatiesi zoals het A.H.J.T. en de H.V.B.,
richten zich tot een deel der massa» de krant echter tot
de gehele massa. Aldus de landelijke wervingsleider* van
"De Waarheid". Be berichten waarin melding wordt gemaakt
van de slechte positie van het communistische dagblad
blijven aanhouden evenals die waarin vooraanstaande partij'
functionarissen bijzonder de nadruk leggen op het grote
belang, dat er met man en macht gewerkt wordt voor het be-
houd van de krant. De abonné-werving zal een constant ka-
rakter moeten krijgen.
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Op 15 en ï& Maart j. l* werd een conferentie gehcm-
den Tan het CUF..N «-district Hotterdaau De volgende bi3s0n<ï*r-
heden kwamen bi;J desse gelegenheid naar voren.

De buitenaf delingen yan het district worden door
de districtsleiding verwaarloosd,

Be uitgave van net dagblad «De Waarheid* la nog
nooit zo moeilijk geweest.

Het weekblad «EFilenspiegel* aal met 4 pagina's
minder gaan versehi jnen. (Bi 4 het laatst verschenen niaiamer was
dese inkrifflping reeds doorgevoerd.)

Paul de ÖHQQ$ stelde vaat» dat men te Hotterdam d«
groei van de jonge partijgenoten naar de top in de weg staat*
fiecïj.ts~-6oaiaJisti60&e invloeden waren de oargaak van Ett niet
nakoaten van de partij%eeiaiten. Men moest in Botterda» h*»
grijpen f dat men zowel nationaal ale internationaal geatien in
een belangrijke plaats woonde.
De GROOT waa van mening, dat wanneer bezikt kan worden, dat
de zaken in Rotterdam niet marcheren overeenkomstig de wens
van de Overheid van land en stad» smlJts voor Bisenhower "een
strop" zou betekenen.

Een nieuw dietrictebestuur werd gekozen waarin na-
genoeg alle leden van hot oude (gewraakte} dagelijks bestuur
weer zitting namen*

'.W.j'elderhaf


