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Beu. : Gemeenteraadsverkiezing te Losser.

De C.P. H. beef t grote ophef gemaakt -van de bij de
verkiezingen in deze gemeente op 25 &ai behaalde resulta-
ten. De Waarheid maakte gewag van een prachtige overwin-
ning voor de communisten. Terwijl in de verkleinde gemeente
Losser in totaal 1623 stemmen minder werden uitgebracht
dan in 1953 (19551 81»*0 - 1953» 9768) steeg het aantal
stemmen der CPN met 231, van k62 tot 693• San winst, naar
De Waarheid becijferde, van 5o£ ten opzichte van de
verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1951*»

Volgens het partijdagblad zou de KYP-burgemeester
van Losser de communistische overwinning hebben toegeschre-
ven aan de sensatie, die zij hebben gewekt. Door de CPU
ter plaatse is onder leiding van de speciaal door het
partijbestuur gezonden instructeur C.BISCHOT en het
gemeenteraadslid W.GAME nogal enige verkiezlngsprppaganda
gevoerd, waarbij onder meer gewezen werd op de verhoging
van de water- en llehttarieven, de verwaarlozing van de
wegen en het achterblijven van de woningbouw.

In een uitvoerig artikel in De Waarheid van & Juni
1955 gaf genoemde Bi schot een opsomming van de door de
Partij in Losser ontwikkelde verkiezingsactiviteit. De
Waarheid-abonné' s werden in de actie betrokken door verga-
deringen met hen te beleggen en bij hen op huisbezoek te
gaas* Daardoor werd bereikt, dat het getal der leden en
abonné's, dat aan de actie medewerkte, dubbel zo groot was
als bij vorige verkiezingen* Door de partij werden vier
manifesten, twee speciale buurtmanifesten, één bedrijfs-
krant en twee dagen vóór de verkiezingen tweeduizend
exemplaren van De Waarheid verspreid. Verder ging gedurende
drie dagen een geluidswagen rond, terwijl twee openlueht-
meetlngs werden gehouden en vierhonderd speciale brieven
aan jonge kiezers werden gezonden. In een vijftal extra
colportage s werd met behulp van partijgenoten uit de om-
geving de verkoop van De Waarheid opgevoerd.

Dit geheime bron werden nog de volgende uitlatingen
van Bi schot vastgelegd i Het goede resultaat was in belang-
rijke mate te danken aan het feit, dat werd ingegaan op
verschillende plaatselijke vraagstukken o.a. op slechte en
dure watervoorziening, waartegen een handtekeningenactie
werd gevoerd* Opvallend was dat geen der burgerlijke par-
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tij«n verkiezlngspropaganda bedreef• Terwijl bijvoorbeeld
de C.P.N. 15 verkiezingsaffiches had geplaatst, werden, er
van de PvdA slechts enkele opgemerkt. Op de door de C.P.N,
georganiseerde meeting werd voor een gehoor van * 75 per-
sonen o.m» gesproken door het Tweede Kamerlid Henk GORTZAK
en de landelijk propagandaleider Harry VERHEÏ. In de partij
heerste na het bekend worden van de verkiezingsuitslag in
Losser grote vreugde* Men zag in deze overwinning een
afspiegeling van de verandering, die zich in ons land
voltrekt en «en bevestiging van het feit, dat de consequente
houding van de partij bij de overheidsstaking in Amsterdam
grote indruk had gemaakt.

Bischot gaf verder nog te kennen, dat het in Losser
behaalde succes een grote stimulans was voor de aanstaande
verkiezingsstrijd.

Aan de eveneens op 25 Hei in de Overijsselse gemeenten
Hellendoorn, Oldenzaal en Wierden gehouden verkiezingen
werd door de C.P.N. in het geheel geen aandacht gewijd.
Voor zover bekend heeft de communistische partij in deze
gemeenten niet aan de verkiezingen deelgenomen.

Het grotere stemmenaantal in Losser heeft de C.P.N,
geen zetelwinst gebracht. Zij bezet nog slechts 1 zetel in
de 17 leden tellende gemeenteraad.

Het lijdt geen twijfel, dat de CPN met de propagan-
distische uitbuiting van de verkiezingen in Losser haar
volgelingen wil aantonen, dat resultaten kunnen worden be-
haald, ad t s actie wordt gevoerd en dat het door het partij-
bestuur opgestelde plan voor de verkiezingscampagne, het-
welk in Losser in praktijk werd gebracht, de enig Juiste
werkwijze voor de campagne in 1956 aangeeft.

Ben doordruk van dit schrijven zond ik rechtstreeks
aan Zijne Excellentie de Minister President.
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