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Hiermede heb Ik de eer Uwe Excellentie een korte samenvatting
aan te Meden, van wat In een aantal onlangs gehouden kadervergaderingen van de Coimaunlstische Partij van Nederland met
betrekking tot de gehouden verkiezingen van de Provinciale
Staten en de door deze partij te volgen gedragslijn, werd
"besproken.
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In de maand Fei van dit jaar werden in alle districten van
de Communistische Partij van Federland vergaderingen gehouden met
het kader van de partij en die C.P.F.-leden., welke deel uitmaken
van diverse mantel-organisaties. Uitnodigingen voor het bijwonen
van die vergaderingen werden verzonden aön daarvoor uitgezochte
functionarissen.
In elke bijeenkomst werd door één der meest vooraanstaande
partijbestuurders een inleiding gehouden, waarna een onderlinge
discussie volgde. Hierna werden de discussianten door de inleider
beantwoord.
De vergaderingen hadden ten doel de resultaten van de jongste
verkiezingen te bespreken, de gemaakte fouten te critiseren en
aan de hand daarvan in onderling overleg de door de partij te vol
gen gedragslijn vast te stellen,

Algemeen werd toegegeven, dat de C.P.N, bij de laatste verkiezingen een, zij het klein, verlies'had geleden. Maar, zo werd'
betoogd, de partij heeft haar vaste kern van aanhangers behouden.
Hen wees er op, dat de communistische partijen van België en
Engeland eveneens verkiezingsnederlagen hadden geleden, maar
niettemin in staat waren gebleken de voornaamste havens in die
landen volkomen stil te leggen, rede op grond daarvan achtte men
geen reden voor pessimisme aanwezig.
Meerdere discussianten betoogden, dat de G.P.N, in vele plaatsten of wijken, waar vrijwel uitsluitend middenstanders wonen, in
stemmenaantal was vooruit gegaan, terwijl in specifieke arbeiderabuurten verlies was geleden.
Als eerste oorzaak van de teruggang werd genoemd het falen
van de diverse districtsbesturen, die onvoldoende leiding hadden
gegeven. Geconstateerd werd, dat de verkiezingscaBlpagne veelal op
de klassieke en fout genoemde wijze van de sociaal-democraten,
bestaande uit het verspreiden van pamfletten en het beleggen van
vergaderingen, was gevoerd. Overal waar uitsluitend deze methode
was gevolgd werd verlies geleden. Daar, waar men zich meer had
toegelegd op de voorbereiding van de werkelijke strijd en het
voeren van actie, kon winst worden geboekt. Op die plaatsen had
de partij zich geworpen op het werken voor "De Waarheid", het
organiseren van de strijd voor de vrede en was men er in geslaagd
de mantelorganisaties tot activiteit te brengen. Ook werd daar de
E.V.G. op de goede manier geleid.
Voorts werd vastgesteld, dat verschillende factoren gewerkt
- hadden -
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hadden in het voordeel van de P. v. d. A. en in het nadeel van de
C.P.ÏT,, in welk verband de kwestie Indonesië werd genoemd.
Deze kwestie, zo werd gezegd, is echter nog lang niet opgelost. Toegegeven werd, dat grote contingenten troepen terugkeren,
naar de meeste soldaten zijn nog daar i Door de herhaalde vermelding van de namen der thuisvarende troepenschepen in de bladen,
wordt bewust de indruk gewekt, dat de boten bij tientallen binnenkomen en dat is niet waar. Velen menen, dat de terugkeer" van de
soldaten te danken is aan het optreden van de P', v. d. A. en het
is de taak der partij het tegendeel te bewijzen.
Ook de hetze-campagne werd aangewezen als één der oorzaken van
het stemmenverlies. Velen, die in 'hun hart de over de communisten
verspreide leugens niet geloven, hebben zich daar toch door laten
weerhouden op de C. P., K. te stemmen, zo werd gezegd.

Als eerste en voornaamste taak waaraan de partij zich zal
moeten wijden, werd het v/erk voor het behoud van de vrede gesteld.
De strijd voor de vrede, zo werd gezegd, is veel belangrijker
dan de verkiezingen. -Alles wat opgebracht kan worden aan activiteit en kracht moet hiervoor worden ingezet. Bij de verkiezingen
is niet gestemd over de vraag, oorlog of vrede, maar de C.P.F.
zal deze vraag voorleggen aan het Nederlandse- volk. Hierbij zal
alles worden ingeschakeld; C.P.ÏT. zowel als E. V. C., F.V.B, en
A.N, J. V..
De vredescomité' s moet een P. v. d. -A-, Katholiek- of Protestans kleursel gegeven worden. Bij dit referendum moeten de ouders
voor hun kinderen tekenen.
De havenarbeiders zullen in hun strijd tegen de aanvoer deiwapens tot het uiterste gesteund worden, daar dit een zaak is
van het gehele volk. Tegen hen, die aan de lossing der wapens
meewerken - de onderkruipers - zal worden opgetreden.
Demonstraties tegen de wapentransporten, toegestaan of niet,
moeten veelvuldig worden gehouden, zo werd van hoofdbestuurszijde verordineerd. De niet toegestane zijn daarvan het belangrijkste,
De eis zal worden gesteld, dat het gebruik van de atoombom
verboden zal worden; dat de regeringen aan de desbetreffende
oproep^ van Stockholm gehoor zullen geven en dat het parlement
zich vóór een dergelijk verbod zal verklaren.
- Het werk -

- 3Het werk in de mantelorganisaties.
De partij heeft de nassaorganisaties (waarmede hier de c
tische raantelorganisaties worden bedoeld) niet opgericht voor de
aardigheid, zo werd betoogd. Velen hebben niet het juiste begrip
over de betekenis der nantelorganisaties. Het ia de taak van de
partij leiding aan die organisaties, te geven en er voor te zorgen,
dat zij benut worden voor het bereiken van het gestelde doel, namelijk de vernietiging van het kapitalisme. Daarom behoort het
werk in die organisaties mede tot het belangrijkste partijwerk en
zal alles er1 op gericht worden de activiteit van deze verenigingen
te vergroten. De S. V. G. moet op de juiste manier worden geleid e i
middels deze vakbeweging moeten de sociale en economische eisen
worden gesteld.

Vastgesteld werd, dat het voor de C.P.1T. eveneens van groot
belang is, invloed te verkrijgen in massaorganisaties zoals s port bonden, verenigingen op cultureel gebied en kinderspeeltuin- en
ontspanningsverenigingen. Hieraan zal de nodige aandacht worden
besteed.

"De 'Waarheid" werd het beste en scherpste wapen van de partij
genoemd, dat elke dag weer ter beschikking staat. Daarom zullen
de acties die de ondersteuning van het dagblad ten doel hebben
nog intensiever worden voortgezet, te meer daar gebleken' was , dat
in plaatsen waar voor de krant flink werd aangepakt en raen bovendien de mantelorganisaties had geactiveerd, stemmenwinst was behaald.

Daarnaast zal aan de versterking van het aantal partijleden de
volle aandacht worden besteed.. Vastgesteld werd, dat de partij
door elk lid en door'~elke Y/aarheidsabonné die verloren ging, twee
stemmen had verloren»

Het is niet voldoende vast te stellen dat de P. v. d. A bijv,
in Amsterdam sterk is vooruitgegaan en dan uit te roepen: "Hoe is
dat mogelijk. Worden de arbeiders dan nooit wijzer?", zo werd van
hoofdbestuurszijde gezegd, liet de kameraden van deze partij moet
op de juiste manier gediscussieerd worden en zij moeten zo veel
mogelijk in het werk, voornamelijk in het vredes-werk, betrokken
worden. Deze kameraden moet de leugenachtigheid van de door hun
leiders tegen de communisten uitgebrachte beschuldigingen van
landverraad -
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landverraad en het vormen van een vijfde colonne onder het oog
worden gebracht. Zij moeten tevens gewezen worden op de vredes
wil van de Sov j et-Unie.

De noodzakelijkheid ora de in de bedrijven werkende partijgenoten tegsn "broodroof7' te beschermen werd scherp onderkend. Er
zal voor worden gewaakt, dat vooral de leidende figuren in de
direct bij de oorlogsproductie betrokken bedrijven niet als comriunist bekend worden. Dit houdt niet in, dat zij in hot geheel geen
partijwerk mogen verrichten, maar zij mogen slechts op zodanige
wijze voor hun principe uitkomen, dat de vijand geen vat op hen
krijgt.

