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C.P.N.-verkiezingsactie

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een foto-co]
aan te bieden van een instructie uitgaande van het
Partij-bestuur van de C.P.M., waarin richtlijnen worde:
verstrekt voor de verkiezingsactie in verband met de
a.s. Tweede Kamerverkiezingen.
De Commissarissen der Koningin werden op gelijke
ij wijze geïnformeerd.
/
./HET HOOFD VAN DE DIENST
A.an Zijne Excellentie
e Vice Minister-President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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.voor het huisbezoek. •
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Het volrond Jaar (1952) - vermoedelijk in April of .Mei—, .
sullen verkiezingen voor de. Tweede Kamer worden gehouden.*;
"
.;"
Deze verkiezingen zijn van de allergrootste betekenis en
-;^;
het is daarom nodig,dat de Partij nu reeds ae voorbereidende maat-; r Mregelen voor een krachtige yerkiezihgsactio treft. Het zal voer ;- :;^fe
iedere partijgenoot duidelijk zijn,dat de vijanden van de partij -, <^
en van het werkende volk geen middel onbeproefd zullen laten öra\; ;:"
de invloed van de Partij te ondermijnen en daarbij do mcost sme- w >i "
t rige methoden zullen toepassen.
• ; • •;"'• .
: • •
n
Ondanks dit alles zijn* de perspectieven'voor onze Partij
;^
JJ zeer gunstig. De ontevredenheid over do aanpassings- en oorlogs- ,; ; L;
11 politiek neemt zienderogen toe. Het verzet tegenover de rogering- j •/<-•
Drees en de partijen.die deze regering steunen.wordt 'steeds duidelijker zichtbaar, vooral in de rijen van dé P,v.d,A, en het N.V.V., ,•
^ de K.V.P. en de K.A.B.,komen de arboidersleden steeds neer in te»- • (
H genstclling te staan tot de reactionaire leiders van genoemde or; ganisaties.cn dit schept dus grote mogelijkheden om de politieke
i en organisatorische invloed van de C.F.ÏÏ. te versterken.';;pt^^: ; <
Ook in de rijen van de kleine boeren en/middenstanders '. ;; ï{ :i
wordt de rebellie togen de belastingpolitick van Xieftinofc f.tqéds ";. l
groter en de leiders van hun organisaties, zijn jeteeds Binder "ihp •-;;'
staat het verzet van de leden: tegen de regerin^spolitiek ;tf SOPT V:t'
ren. Deze situatie schept grote mogelijkheden om, evenals Donder ;aej;'*;r^
.arbeiders,onder deze lagen van de bevolking de ppHtieke ^n^oe^|;;:^ v„
van de Partij belangrijk te verbeteren. *., ••••^y-'^^--':^'^^^^;^^-^^
En juist tijdens de komende vorkiczingsoampagne gafiit'.hetï:'.'*v^,."••^
erom,de"geschetste mogelijkheden vollodig aan te wenaeii»-^rl^%,^; •^'-.^
'
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-Welke
methoden
moeten wij hiervoor
gebruiken?
; v••' ,p..:.-. '
- " "- ""' •
' l! ' ' ' ".""
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J ;'.'•'•• :•-'•: • ' - . - ..:.
Vorige Jaren bestond pnzo verkiezingsaotio grotendeels uit
de volgende werkzaamheden: ;
'•
"*;:Mf$#
"^
' hst verspreiden van manifesten en brochurcsi - '
het maken van propaganda door plakken,schilderen
; .^7 , (
: en het zoveel mogelijk uithangen van verkiezingsborden;'^B^i
verdor het houden van vergaderingen,meetings,fllxnvoor- ;?'V^. :;
stellingen enz.
'
't'.''" '-:'^' '•,",•- 7 •'%•;;•:
Deze werkwijze hooft zeer grot£ waarde en daarom is het l ?ï
nodig.dafr wij Jozo nogin"vcrsfor1ctc~maFo' moQTë'n"föepassen.•'••%**•.>...&r.
Maar daarbij mag het ditmaal niet blilvon. Nieuwe werkwijj-?
zon zullen moeten worden aangewend om het contact met brode "
van de werkende bevolking te versterken.
,.
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Huisbezoek.
'.
[•
;:
Tot de nieuwe mnthhden,'lie door de Partij zullen moeten
worden toegepast,behoort in de" allereerste plaats het huisbezoek
bij diö personen of kiezers.die steeds meer in de oppositie komen
te staan tot de hectaren var. d v1 organisaties, waarvan zij lid zijn.
Hiertoe is in de a » l oreer*te plaats nodig,dat do verschillende partij-instanties boschi!:!:e-•• ver do namen en adressen van1
leden en kiezers van de and«i<? j. ar t :'.ti? re v; aar bij vooral het zwaar-~
tepunt moet worden gologd Dp hen,'-ie tot de invloed van do P.v.d.A,
behoren,v/aarbil dus ook" het overgrote deel van de leden van het
N.V.V. gcrokcna kan worden.,
. ""

.+ Het yerzamglon van adressen.
De adressen van de kiezers van do P.v.d«A. zijn in de
eerste plaats die van de abonné's op "Het Vriie Volk" en "Hot
Parool", terwijl het ook veelvuldig voorkomt,dat kiezers van de
P.v.d.A. een plaatselijk blad lezen,maar b.v. lid zijn van de
V.A'.R.A, en do V.A.R,A,-gids lezon.
; :, Verder moeten deze adressen verzameld worden door miaaoi
van contacton in de bedrijven,de vakbeweging en buurt- ,speeltuin- en epiortorganisatios.
.
'
./ '
: ' ; Ook zijn nog vele contacten bekend van vorige vertiozingen, toqn ijeze fciozers van de P.v.d.A. bordjes of affiches buiten
of goorde .jramen hadden hangen. .
••
V*:,v/'>: 'Ho&ölfde geldt infeito voor do kiezers van do K.V.P.
> • • • • .Vil^Qr de. tddd en standers en kleino boeren staat in wezon
dé zaak lÜLat anders. Ook hier ia het nod.ig om de adressen te ver
zamoleai vdo#r; jniddel van dé-betrokken organisaties, coöperaties,
ledenlijsten v*aa qe £a.mér van Koophandel enz.
•
^r^Tórdo* 15,-het vanzelfsprekend, dat de contaoten uit de
m^aa-órgéuö,8*tii>s niet moeten «orden verwaarloosd en dient ooke «orden gesohonkoJi aan oud-abonnö»8 op ons dag-'
'~>,-;,'.;••--"tT/^fjBie verzamelde adrc'ssén moeten in olke afdeling zorgvuldig lijaten aporden aangelegd .«mdeze bij elko voorkomende
< « • * -güjjljfloeo benutten; '•••''«-*••
.

do bedoeling va£'do Partijleiding om in d«
^««ctia,naast het .HjöLgemene .vorkt^aingamaterimateriaal uit ta-"geven.dat zioh^tot aea bepaald
pora.kiftg rioht.zosls b.v. tot dé kiozars van de
^K«V,TP, of de middens tand era. Indien spaoiale mani^H^öö.hétalj dat'*088 ioor het ?.B. of door een dis«fV'-uborr^A vj.ttai.0o4ijite. AuxuioK «orden .uitgogoven,dan, moet -men.
•.t-1.'
••*:- ove/di» nodige adressen beschikken tan hen, aan «ie het manifest
of d* .Mfööhure i<;j|ériöSt. -&,%£.*•tto4ig om te voorkomen,dat geld
en tijd,varlorep gaat en-bovendiaft habben dergelijke manifesten
*...^.»t.i!.t-u*i^
fo^tdgtfAk
roor;4ie groopon van.de bavolking, • '
' "i*s^ffpLIP ^^.*W^B*H^'-'f>Tl*.-H***f**
t*'P**11' »WM*,'H*w ft^M"
"'
. - - - ,f
:,^^,%^^p^r^ni.;/ -. ,,;;;.'
. . ... .
'MM^^^^^tfe8bd0v'do.eij«aarvoo» ,de adressen gebruikt moeten worim\^,u „^^^--^Ubeèoék* 'Bij da.laatste verkieaingen/in frankrijk
>4etïauotfèa"voor ooAe Partij voor één belangrijk
;>aan het huisbo>oek,dat.de «erkers daar organi!rvoprdon.'.-.EoD gesprok tg voeren ,van man. tot man
"— tot vrovyTis;e«ü «itfltekcmda methodav Hierdoor
- vyel yerfc8ord0;;p>vattingen bij onze ^ndersden'«oggönoiben «ordeji. on kunnen zij voor onze poli-^
fc. * «', M
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,^-^%?''tV''1W''l^'jlivniii^éb0Bce«t> aet"ë;Qdd govolg te kunnen doorvoeren,
• v^fllviUft nodig oan oórca huis-br sookere op te leiden.
;.,.»»!jfe,k"'r!,'In. elke afdeling Booten d'aavToor een groot aantal ge-'^ A'",whifctfl'kraohton «orden goaooat oa voor dit werk worden geschoold.
• ;. ;.*lj;«óa1ian*YTegolinatig ö.-'.r de rolitick-secrotaris bijeen wordon
;7 'gahsAld en.'door d o ze of e<*n tadw* daarvoor aangewezen funotio—
. '' naris «Qrdaa voorgelioht. 'V *lo«e '*otcelijkse besprekingen moeten
voorèl ook AQ arvaringen «orccu uitgewisseld en besprokan,zodet
d^
pefr van ^ie ander kan loron en zijn of haar werk kan verbeteren.
•••'.• <r . ' - • " • ' • . •
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Hulp van do Partijleiding.
'Van de zijde van het P.B, zal ook de nodige hulp en leiding worden verstrekt. Er zullen boekjes worden samengesteld,'
waarin de belangrijkste argumenten worden opgenomen,die tegenover de communisten en de Sovjjet-Unio bij verschillende groepen
van de bevolking loven. Hiermee gewapend en docr de wekelijkse
bijeenkomsten van de huisbeaoekers geschoeid,kri^gon wo de beschikking over een groot aantal gocao krachten,die in staat zijn
vele eerlijke! andersdenkenden voor de politiek van onze partij
te winnen on hen te overtuigen hun stom op onze Partij uit te
brengen.
Hodig,is,dat alle afdelingen nu onmiddellijk aan de slag
gaan om de voorbereidingen voor een en onder te treffen. Wijst
nu roods in elke afdeling de verantwoordelijke partijgenoten aan,
die tot taak hebben dit werk to organiseren en stol nu reeds in
de Partii het verzamelen van het adresscniaateriaal aan de orde,
zodat ieder lid over deze :zaak nadenkt en het nodige hiertoe kaïx
bijdragon.
;
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