MINISTERIE VAN

's-Gravenhage,

BINNENLANDSE ZAKEN

Javastraat 68

|
>*

B.V.D.
No,
Bijl.

:
:

l

Betr. : c.P.N.-instructies

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie te
berichten, dat het Partijbestuur der C.P.H", onlangs
een handleiding heeft verstrekt aan de lagere partijfunctionarissen, waarin wordt uiteengezet op welke
wijze de activiteit van de partij kan worden opgevoerd.
Een uittreksel hiervan moge U als bijlage
dezes worden aangeboden.
Een doordruk van dit schrijven werd ter
kennisneming gezonden aan de Minister-President.
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&EWOÏÏE AFDELINGEN

De taak van een afdeling in buurt of gemeente
Om dé2e'taa}rgdéd ~té 'fo^én' vervullen 'móét 'hé t afdelings- of
onder-afdelingsbestuur op de hoogte zijn van de toestand van de
bevolking en van alle gebeurtenissen op zijn grondgebied. Het
moet ook de bedrijven in de buurt kennen.
Het moet nauwkeurig de sympathiserenden met de Partij kennen,
in het bijzonder de aanhangers van de P. v. d. 4.., die voor onze
politiek ontvankelijk zijn. Het moet ook de voornaamste aanhangers van de partijen van onze tegenstanders kennen.
leiding van het werk der leden onder de massa
Hét "afdelings- 'reep ; "óndéf-af délingSbéstuu? 'bepaalt welke leden
in massa-organisaties moeten werken. Partijgenoten-arbeiders
en -kantoorbedienden moeten er van worden overtuigd, -dat , zij
Tïd van een vakorganisatie moeten zijn. Indien dit bereikt is,
moet het afdelingsbestuur, na rijp overleg met het betrokken lid
adviseren, tot welke vakbeweging zij moeten toetreden.
^e vrouwelijke partijgenoten moeten worden aangeworven voor de
Nederlandsie Vrouwen Beweging. Het kan, in overleg met hogere
instanties, nutïiger zijn als zij tot andere vrouwen-organisatie
welke onder reactionnaire leiding staan, toetreden.
Partijgeno ten-middenstanders moeten er van worden overtuigd, dat
zij in een organisatie varfliun bedrijf toetreden.
Par t i j geno t én landbouwers ein tuinders moeten worden overtuigd,
dat zij lid van hun bedrijfsorganisatie worden. Het afdelingsbestuur moet daarbij advies geven in welke organisatie.
Verder zijn er in elke gemeente of buurt verscheidene organisaties van de bevolking, zoals speeltuin- en reisverenigingen e. d.
Verder is er, zoals bekend, de Vereniging Nederland-U. S. S. R. .
Het afdelingsbestuur moet de krachten van de leden doelmatig inzetten in al deze organisaties, waarbij voor wat de laatste betreft, zij gelijktijdig van de verschillende organisaties lid
kunnen zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de financiële draagkracht.
Ondersteuning Bedrij f s-afdeling
In afdelingen, waar bedrijfsafdelingen aanwezig zijn, moeten de
afdelingsbesturen zo mogelijk uit de omwonende partijgenoten
van het bedrijf, een brigade samenstellen die de bedrijfsafdelingen van de partij in de betrokken bedrijven bij het buitenwerk helpt.
Een betrouwbaar partijgenoot moet worden aangewezen, die in
contact gebracht wordt met een verbindingsman van de bedrijfsafdeling. Er moet een geschikt adres gevonden worden, dat in de
bedrijf skrant vermeld kan worden voor eventuele kennismaking van
de bedrij f sarbeiders met onze partij.
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Waakzaamheid
De besturen moeten er voor zorg dragen, dat het adressen-materiaal, zowel van leden als anderen, zorgvuldig bewaard wordt
op een adres, wat alleen de secretaris en organisatie-secretaris
bekend is. Bij ledenvergaderingen moet op diegene, welke daaraan wenst deel te nemen, bij de ingang van de vergaderruimte
een strenge controle op werkelijk lidmaatschap worden uitgeoefend.
BEDRIJFSAFDELINGEN

Taak van de afdeling en onder-afdeling in'_t bedrijf
In grote bedrijven, waar de arbeiders zeer verspreid werken,
wordt de bedrijfsafdeling uit onder-afdelingen samengesteld.
Het afdelingsbestuur moet zich allereerst op de hoogte stellen
van de toestand in het bedrijf en van de stemming onder de arbeiders en technici.
Het moet weten, welke arbeiders met de partij sympathiseren en
wie de voornaamste aanhangers zijn van de arbeiders-vijandige
partijen.
Leiding van het werk der leden onder de massa
Dit geschiedt op dezelfde wijze als in een buurt-afdeling met
het volgende onderscheid:
a. De bedrijfsafdelingen leggen de meeste nadruk op het werken
van hun leden in de diverse vakorganisaties.
b. In vele bedrijven bestaan personeels-verenigingen voor divers
doeleinden. Het bestuur moet leden aanwijzen voor werk in
deze verenigingen.
_Waakz_aamhe id
De bedrijfs-afdelingen moeten in het bijzonder waakzaam zijn
tegen de spionnage van de zijde van de directies en andere arbe iders-vi j anden.
Het bestuur moet alle leden kennen en voortdurend hun werkzaamheden controleren. Onbetrouwbare personen moeten geweerd worden.
In grote bedrijven worden onder-afdelingen samengesteld uit een
gering aantal leden.
In plaats van algemene ledenvergaderingen treden daarvoor conferenties van afgevaardigden uit de onder-afdelingen op.
Buiten de kring van de partij mag nimmer over partij zaken gespro
ken worden. Dit is een zaak van discipline, die streng moet worden gehandhaafd.
Ledenlijsten moeten op een adres bewaard worden dat alleen de
secretaris en organisatie-secretaris bekend is. Het bestuur bepaalt, welke partijgenoten in het bedrijf naar buiten kunnen optreden en welke niet.

