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dge behorend bij VERTROUWELIJK
chrijven no.138782 Financiering van het dagblad "De Waarheid» en het
-:.'̂ "̂  ^3 weekblad "Uilenspiegel".

Dit rapport sluit aan op het rapport 127451, afgeslo-
ten per 20-12-1951, betreffende de 4e Obligatielening
van het dagblad "De Waarheid",

Op het Waarheid-Zomerfeest 1951 werden "ter
veiligstelling van partij en krant'r drie taken opge-
dragen,t.w.
f.150.000.- inzamelen voor het Verkiezingsfoads

Verkiezingen Tweede Kamer 1952
f. 50.000.- inzamelen door middel van een "aanvullen-

de" A-fo obligatielening voor "De Waarheid"
5.000 nieuwe abonné's winnen op deze krant

De campagne voor het Verkiezingsfonds zal
te zijner tijd in een afzonderlijk rapport worden
samengevat. Thans zullen de taken ten behoeve van de
partijkrant als uitgangspunt benut worden voor een
kort overzicht van de recente gebeurtenissen op dit
terrein. Gebeurtenissen, die tenslotte uitliepen "op
een min of meer vertwijfelde uitroep van de Algemeen
Secretaris,Paul de GROOT, op een Centrale Werkersver-
gadering te Amsterdam op 19-3-1952.

5e Obligatielening f.50.000.- a
Deze lening zou lopen tot 21.12.1951. Op

deze datum moest het totale bedrag in contanten zijn
afgedragen.

De volgende landelijke verantwoordingen wer
den in "De \Vaarheid" gepubliceerd.

Stand

1951
15.9
29.9
13.10
20.11

Inge-
tekend
bedrag

f. 14. 045..-
" 22.810.-

" 35.835.-
" 47.485.-

Afgereken-
de obliga-
tie gelden

f. 5.543.-
" 17.763.50

Afgereken-
de steun-
gelden

f. 2.291.06
" 6.387.46

Totaal
Afgerekend $

f. 7.834.06 15.7
" 24.150.96 48.3 '

Alle gelden, die via intekeningen worden
geind boven de voor de diverse districten gestelde
taken, zouden meetellen in de taken, die voor het ver
kiezingsfonds werden vastgesteld. In het aan "steun"
ontvangen bedrag zit een som, groot f.4.000.-, die
volgens de publicatie "door een daarvoor door de di-
rectie van de krant verantwoordelijk gestelde kame-
raad individueel is ingezameld". Rond f.1.300.- er vg
werd ontvangen door collecten op filmavonden.
Van het aantal ïïaarheid-abonné's tekende tot dusverre
.gemiddeld 10.3$ in.

Van het
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Van het nominale bedrag was op 20-11-1951,
dus een matind vóór de sluitingstermijn, 94.9$ onder-
gebracht; daarvan moest echter op deze datum nog rond
f.30.000.- worden geind. De verantwoording van
20-11-51 is de laatste geweest, die in "De Waarheid "
gepubliceerd werd. Nadien werd nog wel eens de be-
schikking verkregen over cijfers uit periodieken van
enkele C.P.N.-districten. Deze cijfers hebben uiter-
aard alleen betrekking op de •ituatie in het betrok-
ken district. Hieronder volgiii daarvan enkele voor-
beelden.

Stand District Taak Ingetekend Afgerekend

1952
8.1 Twenthe f.1.500.- f.1.839.- f.1.181.-

11.1 Rotterdam " 5.500.- " 5.690.- " 3.633.75

Vermeld kan nog worden, dat de Kominform-
krant in de Nederlandse vertaling van 25-1-52 bericht-
te, dat voor het "persfonds" van "De Waarheid" meer
dan f.57.000.-, was ingezameld. Volgens een gegeven
uit de boezem van de partij was* landelijke stand
van de 5e lening op 1-3-52:

Ingeschreven f.53.267.50 •

Afgedragen f.39.255.50

Hoewel de lening dus overtekend werd, moest
op 1-3-52 nog rond f.14.000.- worden ontvangen. Het
is de partij niet gelukt de f.50.000.-(en zo mogelijk
meer) vóór deoorspronkelijk vastgestelde datum
(21-12-51) te innen. Het zal bovendien de vraag aijn
of afdracht van het restant waarvoor ingetekend werd,
nog wel zal plaats vinden. Thans wordt in het openbaa:
niet meer over de lening gerept.

Stalin-Werfcampagne 1.9.51 - 21.12.51 — 5000 nieuwe abonné's

Het winnen van 5.000 nieuwe abonné's op het
dagblad "De Waarheid" moest eveneens vóór 21.12.51
(verjaardag .3talin) een feit zijn. Deze campagne is
volgens "De Waarheid" succesvol verlopen. Op de dag
van afsluiting waren 4803 nieuwe abonné's (96$) inge-
schreven. In deze publicatie wordt verder nog gezegd,
dat alle gegevens nog niet binnen waren, zodat ver-
wacht kan worden, dat de taak van 5.000 volledig is
vervuld.
Ook wordt er op aangedrongen op de ingeslagen weg
voort te gaan en de inspanningen te verdubbelen.

Drie weken voor het einde overschreed het
district Amsterdam zijn taak (2.000) en had toen
2.115 nieuwe abonné's geworven. In het district Rot-
terdam waren op 21.12.51 473 nieuwe abonné's inge-
schreven (taak 600). In het district Twenthe (taak
125) werden 114 abonné's gewonnen. Het district .Woord
Brabant overschreed als eerste zijn taak.
Op 18.11.51 waren in totaal 47 abonné's opgegeven
(taak 40). In het district Centraal Gelderland verlie
de werving minder gunstig. Op 9-12-51 waren 26 nieuwe
abonné's ingeschreven, doch moesten 96 bedankjes wor-
den genoteerd.
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Hieronder volgen de landelijke cijfers zoal
deze in "De V/aarheid" werden gepubliceerd.

Stand Taak • Gewonnen %

1951
22.9 5.000 1.228 24.6

20.10 5.000 2.141 43

21.12 5.000 4.803 96

Bij de vaststelling van deze getallen heeft men zeer
waarschijnlijk geen rekening gehouden met de in die
tijdvakken ingekomen opzeggingen van abonnementen.
Aantallen en percentages zullen als bruto-winst ge-
zien moeten worden.

In een verklaring van het Dagelijks Bestuur
van de C.P.N. ( De Waarheid ,11.1.52) wordt tenslotte
gezegd, dat de oehaalde resultaten in de Stalin-werf-
campagne de grondslag moeten vormen voor nieuwe suc-
cessen in de normale werving.

- De verhoging van de prijs van courantenpapier

De aangekondigd* verhoging van de papier-
/ïot 84 ets per kg. prijs (van 63 ets per kg^) met ingang van 1-1-52,

was voor de C.P.N.' aanleiding in woord (o.a. parlemen'
en geschrift te ageren.

"De regering hoopt hiermede de machtspositie
van de arbeidersklasse en haar groeiende bewustheid
te verzwakken en tegen te gaan", aldus een verklaring
van het Dagelijks Bestuur (De Waarhexl,22-12-51). In
deze verklaring wordt opgeroepen de strijd aan te bin-
den om met alle kracht "de posities van "De Waarheid"
te behouden en uit te breiden".

: In de eerde^ aangehaalde verklaring van het Dagelijks
Bestuur (De Waarheid ,11-1-52) werd het vraagstuk
van de pers in verband met de prijsstijging, van het
papier wederom besproken. In dit verband werd de aan-
dacht gevestigd op hen, die in verband met de prijs-
stijging van de krant of anderszins hun abonnement op-

;, zegden. Er werd een beroep gedaan op alle partijgeno-
; ten en sympathiserenden de arbeiders bekend te maken

met het perspectief van de strijd, hen te behoeden voc
defaitisme door nen ie overtuigen van het tijdelijke

,y ; karakter van deze voor hen moeilijke situatie. Een en
ander om de teruggang van het aantal abonné's te stop-

;•- pen.
tiet ingang van 1-1-52 werd de abonnements-

(. prijs van "De Waarheid" met 5 ets per week verhoogd.
De prijs van het weekblad "Uilenspiegel" werd met in-
gang van die datum vastgesteld op 20 ets (voordien
15 ets).

Nieuwe ,Verf campagne l April - l Juli 1952 *-- 8.000 ̂ ieuwë abonné's

Op de reeds in de aanvang van dit rapport
vermelde Centrale Werkersvergadering te Amsterdam op
19_3_52, deelde de Algemeen Secretaris Paul de GKOOT
enige voor deze werkers min of meer verbijsterende
feiten mede.

1. In de
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1. In de eerste maanden van 1952 gingen enkele duizen
den abonné's verloren, waarvan de meeste in Amster
dam;

2. Dit verlies is ontstaan door de hetze tegen "De
Waarheid";

door tekortkomingen "bij de werving;

door het ambtenarenverbod.

"We moeten in de aanval gaan om het lezers-
"tal uit te breiden tor overwinning van de
"financiële moeilijkheden van "De waarheid"
"Vóór l Juli 1952 moeten 8.000 nieuwe abon-
"né's gewonnen worden, waarvan 4.000 in Am-
sterdam. Indien dit niet gebeurd moet de
"omvang van de krant ingekrompen worden en
"Icómt het bestaan van de krant in gevaar'1,

aldus de GROOT.
In dit verband moet nog vermeld worden, dat

"De Waarheid" in de loop van October 1951 werd uitge-
breid met 2 pagina's per week. Zonder enige mededelin
aan de lezers verminderde "Uilenspiegel" met ingang
van 29-3-52 zijn omvang met 4 pagina's.

Colportage "De Waarheid"

Op de Verkiezingsconferentie van 15 en 16
December 1951 werd tot taak gesteld de wekelijkse col
portage op te voeren tot 30.000 nummers. Deze colporti
genummers kosten 5 ets per stuk. Sindsdien is het vol
gende verloop opgetreden vo Igens cijfers uit "De Waa
heid".

Week van aantal

10.12 - 16-12 16.541
17.12 - 23.12 27.747 publicatie ontwerp-verkiezing

program
24.12-- 30.12 niets vermeld; vermoedelijk niet ge-

colporteerd
31.12 - 6.1 16.115
7.1 - 13.1 18.914

14.1 - 20.1 18.135
21.1 - 27.1 46.938 publicatie ontwerp-beginsel-

program
28.1 - 3.2 19.223
4.2 - 10.2 27.122

11.2 - 17.2 21.013
18.2 - 24.2 24.877
25.2 - 2.3 34.219 publicatie herdenking februar

staking
3.3 - 9.3 21.962
10.3 - 16.3 22.553
17.3 - 23.3 23.235
24.3 - 30.3 geen opgave

In de krant van 5-4-52 zal het definitieve
verkiezingsprogram van de C.P.N, worden afgedrukt.
I/Jet deze krant zal wederom een massale colportage
plaats vinden. Hierbij wordt gerekend op een minimale
omzet van 50.000 exemplaren. De omzet van de colpor-
tage met de krant van 26,1.52 (ontwerp-beginselpr|
gram) bedroeg rond 42.000 exemplaren.
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Dat de omzet over de week van 21.1 - 27.1.52 werd
vastgesteld op 46.938 exemplaren duidt er op, dat ooi
op andere dagen in deze week werd gecolporteerd.

Samenvatting der gebeurtenissen en feitelijke toestand

Het moet voor de actieve partijgenoten wel
een grove teleurstelling zijn, dat zo kort na de suc-
cesvolle Stalin-werfcampagne een zo dringend beroep
op hen werd gedaan. De nieuwe abonné-werfcampagne
- in drie maanden 0.000 nieuwe abonné's - kwam voor
het gros der partij-leden als een volkomen verrassing
Om deze actie nog enigszins aantrekkelijk te maken
zal aan hen, die de meeste abonné's winnen e en re ia
naar een volk s d emo c r a t i s c h l and worden aangeboden.
In hogere partijkringen wist men uiteraard dat "De
Waarheid" op het hellende vlak was gebleven.

De obligatielening kon niet op tijd worden
afgesloten. De actie voor het verkiezingsfonds voor
de Tweede Kamerverkiezingen werd tegen het einde van
1951 volgens de plannen ingezet en drong daardoor de
lening naar het tweede plan. Liet ingang van 1952 was
de gehele partijactiviteit op de verkiezingen gecon-
centreerd en midden in deze campagne verschijnt de
noodlotstijding over de partijkrant. Niet laiger zal
men zich alleen tot de verkiezingscampagne kunnen be-
palen, het bestaan \an het dagblad "De '.Yaarheid" moet
eveneens gewaarborgd worden. Dit betekent een extra
belasting van de actieve partijgenoten.

Ten aanzien van de huidige crisis bij "De
Waarheid" kan opgemerkt worden, dat volgens betrouw-
bare bron sinds 1.1.52 10.000 abonné's bedankt zou-
den hebben. Het aantal b etalende abonné'o zou in be-
gin Januari 1952 tussen de 97.500 en de 95.500 liggei
Toen werd geschat, dat wekelijks ca. 400 betalende
abonné's bedankten.

In het District.Kennemerland is het volgende verloop
waargenomen:

1.12.51 - 2.587 abonné's
28.12.51 2.602 "
19. 3.52 2.429

In het DistricffiJê i'Srland was dit als volgt:

24.12.51 1.021 abonné's
31.12.51 1.015 "
7. 1.52 1.011
14. 1.52 993
21. 1.52 985 "
28. 1.52 982
4. 2.52 967 "
11. 2.52 960
18. 2,52 960
25. 2.52 955
3. 3.52 951

10. 3.52 949 "
17. 3.52 948 "

Aangenomen kan worden, dat sinds de balans
werd opgemaakt (Waarheid-Zomerfeest 1951) en ondanks
alle abonne-wervingsactiviteit een verdere teruggang
van het aantal Waarheid-abonné's heeft plaats gevond

Afgesloten per 1-4-1952


