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Betr. :Uitslag verkiezingen
Provinciale Staten

Uit de moMBllî kheden, die het C*ï>*N«-parti3'bestuur
reeds gedurende lange tijd ondervindt big het activeren van
de partijgenoten,, kon worden afgeleid, dat men in hogere
partij kringen, omtrent de uitslag van de jongste verkiezings-
strijd geen grootse verwachtingen koesterde, al wendde iaën
"begrijpelijkerwijze tegenover de buitenwereld en de partij-
aanhang het tegendeel voor»

Dat het Partijbestuur zich vooral kort voor de
verkie zings datum inderdaad bezorgd maakte over de laksheid
en inactiviteit van de partijgenoten, blijkt wel uit een
toespraak van Paul de GBQÖÏ in een op 3 en 4- April j.l.
gehouden Partijbestuursvergadering, waarin de algemeen se-
cretaris, na zijn ontevredenheid over het getrek aan acti-
viteit van bestuurders en leden gelucht te hebben, voor-
spelde dat men er niet vreemd van moest opkijken, wanneer
de partij stemmett zou verliezen.

De organisatie-secretaris Harry VSRHEY hamerde op
10 .April d.a,v. in een bijeenkomst van partij—instructeurs
en -kader op hetzelfde aambeeld. Op felle wijze verweet
VSRHBY het kader zijn inactiviteit en ontzag daarbij ook
de hoogste functionarissen niet. Volgens ?BRHM zou de
Partij door deze laksheid op stemmenverlies kunnen rekenen.

Naar het voorkomt kan de partijleiding der C.P.N,,
gezien de sombere verwachtingen, niet ontevreden zijn over
het r es uit aat der verkie z :uigen.

Hoewel de Partij er niet in geslaagd is het devies
van Paul de GROOÏ "Wij mogen geen stap terug doen ten op-
zichte van de vorige verkie zingen" volledig bewaarheid te
doen worden, kan in vergelijking met de gemeenteraadsver-
kiezingen in 1955 slechts van een lichte teruggang (van
5*39 naar 5-32̂ 0 worden gesproken.

Op bevel van de partijleiding \vordt de verkiezings-
uitslag thans in de districten bediscussieerd en geanaly-
seerd, waarbij in de eerste plaats de vraag beantwoord dient
te worden of de leuze "Eenheid tegen Romme" juist was en
aan het gestelde doel beantwoordde. Waar Harry VERHST in
enkele afleveringen van "De Waarheid" het standpunt van het
Partijbestuur dienaangaande bekend maakte, lijdt het geen
twijfel, dat elke eritiek hierop zal worden afgewezen.
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Deze leuze» waarin de richtlijn "Eenheid van actie van
socialisten en communisten11 ia var va t, aal de grondslag dijn
waarop de partijj-aotiviteit verder zal worden ontplooid,

Enigszins paradoxaal kan van een stabilisatie naar be-
neden worden gesproken. Het teruglopen van het OBU s temmen-
percentage tot ruim 5$ vindt naar dezerzijds® mening voor-
namelijk zijn ooreaak: in de huidige gunstige economische
toestand.

Zou een verslechtering van de economische situatie
intreden, dan zal de uitwerking daarvan zich ongetwijfeld
in sterke mate doen ge vo elan in het communistische bolwerk,
de gemeente Amsterdam» Het resultaat van een verkiezing zou
in dat geval een hoger CPU-percentage kunnen opleveren dan
de 21$ communistisch* stemmen» welke thans in Amsterdam ver-
kregen werden en het is te verwachten, dat de gevolgen daar-
van aich in de eerste plaats in de industrie zouden manifes-
teren» Reeds nu zijn er bedrijven in Amsterdam, waar het
percentage van communistische of met het communisme sympa-
thiserende werknemers belangrijk hoger ligt dan

len doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan 2ijns Sxcallantie de Minister*- President.
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