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C.?.*, «a *«BV»*«ti&t*
la'

't* d09n to»fcOfi«»A raa ê» ConiamQi»t:tooli« i arti j Piadarltaad en
org«iiioatie» In h«t r»yon ?rl«8landt

ov«r het tijdas* F«bru«ri »n .^a*rt 1552.

So b«t fflooht blijfcea d* t e«n der^li jk ovoz^ieJ-a door 0
nuttig wordt ««acht, «om ik ü d»*« ia d« tcwkos^t p^riüdlefc

doea fco«ito©»ii.

b»do«ld ov*rziCf<t tj*»d ik 4e v» r schil-

alohatslf kwiö«n o*er kort»
g«y*n ia ét ontwiStk«ita£8&*Qgt «n lic

«r ia*rose go«d n«n t» daon o«do9lde oj>*oaKizïg ta do» a vooraf gunt
door ««a Stort «l$WB»aa

Ik t»k»n hierbij »»a, 4«t v»!* T«n 4« opgeaoocU b«riolit«a
niet nl«u* Toor U aal Ia n aija, nnag»8i»a d««« vasltijd» «f*
iooatig «l Ja T%n 4» lullchtia^n Diana t v»n d* v«rachillenda
ia 0w r»»»ort )»*«oh«ida!i politi«organ«n.

die v^m *lk i>«rioht
door hun op»0£iain« ia oadarling r«rb«nd o var aan

l»ng«r« jmrioda voor eau bap^ald r»yon.
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het
over JiffAai «a

De activiteiten vaa de lokale C. P. f, -organisatie», eveaal»
trouwen* die vaa da :.7.0. «n van de communis t i eeha maatelor®t~
aiaatiea laten VA*? het oordeel Van do ö.ï>. f .«-leiding nogal «at
te weaaen over.

Be drang, welke vaa da lande l i j k a leiding uitatraalt op da
plaatselijke a a regionale afdelingen 10 daa ook toeaeaead»

«n ander hoeft in ffieerdei* plaateen ds a lande bovendien
tot gevolg gehad dat andere funotle-vardelin^an optraden, en in
aieerêere ^ réveile n ook andere personen op de voorgrond werden ge*
aohovea» gepaard aan roorahaaaa nog alet

13e algea«ne richtlijn© a v«in de C.P.I.» welke ook voor de
13.?. C, en Ie Mentelergaaisaties van kraoht sijri, zijn gedurende
de laatste aanadan hersien, an worden over de gehele linie oonae
que at

De twee vooranaaata richtlijaen, welke een tamelijk aanzien-
lijke wijvigiag IA de tactiek hsbbon isadeg^brqcht, «i ja die welke
betrekking hebben op Het nationaal gelf*tan4ige volköbawuatai jn,
en die welke de communisten opdragea aiet «ectariseh te

Dit laatste houdt in het bijzonder ia, dat ia»n veeleer,
ataMer* door fel debat «f te «toten, pogiagea moet doen pun-

ten van overeenkomst te vinden en daaraan vaat te

puaten van overeenkomst worden hoofdzakelijk geaocht
en gevonden in aet alg«si«ea^verlangea va» *lk weldenkend mens,
en tevea» op het gebied van werklooahaid, woaiagoouw en dergelijk».

Het altmaan «trevea daa^iJ i« in &ft öijeoader gericht tegeïa
de leiding van 4e tïnieöondea,! in tegerwtelling tot de maaaa's van

A . ' die organisatie a. -4 ™rrn-^ .......

De bedoeling ia niet meer gelijk voorheen örniebondaleden loa
te weken en over te hevelen naar C«P.ir»/B.f.c. t dooh ia tegendeel
d«a» aaioiiön via oatevredenöeid in aet harnas te ja«*a tegea hm.
leiding, ze daarbij zorgvuldig houden^öp de plaat» in hun or&mi~
aatiea . *̂

Dit betekent kortoa penetratie ea oellenbo^w van onder op.

Hoewel de resultaten in het Soordelijk rayoa neermalen mager
acöijnen ea da «teauaiag op ver^deriagea ia diverae gevall^a lauw
genoemd mag worêea, maen ik totó dat hierin weiais aaalei4ia« «»-
vondea moet werdea tot tevredeaheld oaaer»ijd».
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$s*e i»etretóeii,ffce lafheid kan naar mi j a mening «eer wel een
v»a de tactiafc vorsten» «wikt «rop gericht In aanwezige

aio t aajutaaia «f te «toten.

as aanwezigheid m» bij aieer&ere gelegenheden v%n 79!»
veKJra«a»taande oooaniaiatlsche leiders &la ÖQ&72&K, iAïBIMH»

valt «f t* leiden dat da noordelijke proviuci*è'a wel de
geaietea v»n hst Hoofdbestuur vun de

D« activiteitea vau do C«?*l* op hot punt
l i j Ken goed georganiseerd.

vroegtijdig giag eon algemftiie inatruoti® v»u het
uit» houdend* v«le a«awij3ing*n omtr«nt «mt te dooit on

te I m ten, gQldl:ï-S5aneliug voor v«rki«eingaf ondaan,
kalken, oremu0erea

onz.

D« hu.i8b«8oeR»r« h«bb«n centraal te meld«n welk:$ irrag«n tij
in hun diatraasiae aijn tegengekomen vssn d« zijde 7»n tögenatander»
welke de moeit» waard il|n door tuit partijbestuur in nlg«m»n« road

t*

S«d«rt 4e fiNKMtpspio aanving Bi J n r»ed»
10idiiig«a uitg«g)«L«n| zij worden ganoaiad "Blocnote voor dt hui»-

Hi«rin wordt awlding gwmaakt v^n d« oatmootö vragen «n het
antwoord wat de C. ?.I. -werver heeft t0 antwoorden.

• In het mlgemeua achijnt daarbij d? t^otiak: gevolgd we worden ,
de aandacht van het punt in. kwestie %f te leiden ea door rhetoriek
d® vrager t® ov« r tuisen» dm t aijn vra,»g niet slim

>

De voornaamste mantelorgani»fttie8 «i j a in de Noordelijke
provincisën het A. :x .J .V' . r H.Y.B* «n de Vredesorganisatie.

drie hier geno»md*» hebben in het noordelijk rayon in ver-
»laiï periode sleol te geringe aetivitait ontwikkelt.

Voor da J»u^dor^ainiaati« at^an niauwe pl^anen. op stapel» nl,
o«n festival eind Mal, begin Juni te Aasteri^, terwijl d« moge-
lijkheid ï»*sta*t» dat men later nog s*l tr^ohtea aan te halten aaa
«ostmige uitingen vaa da Werald^augdorganisatie , welke o.©, intar-

fc«»pön ti^deai» d« Vaoaatieam^ïaden aal gaan organiseren.

OoJt d» Tr»4eabeweging heaft in de Ifoordelijte provincieön
in verslagperiode geen manleiding tot bijaondere opaerkingen gege-
ven.

Wel vervulde DB VA! DAUIX daar enkele spreekbeurten, dooh het
aantal niet oommuniatiacho aanweaigcn wa9 sterk in de minderheid.

D® vergaderingen «elf leverden niete nieuws op.

' - 2*.



•-. 3 -

3»

0IK*'r
Se B.V.C.

Be twee voornaamste punten op dit gebied zijn. wel de drei-
ging, welke voor de B»V.C. is ontstaan uit het vaste voet krijgen
van het O.V.B., en de pogingen welke van communistische zijde wor-
den gedaan om de werklo»*njéii D »ÏÏ«W. -arbeiders in te palmen via
neutraal schijnende comité"*» • ,

Veelal doet men zelfs pogingen nog verder te gaan dan het
scheppen van een neutraal comité' door te trachten anders georga-
niseerden daarin zitting te doen aemen, waarbij men dan zorgvul-
dig vermeldt bij welke vakbonden betrokkenen zijn aangesloten.

Als rej|»l werkt dit voor de communisten zeer bevredigend,
freeff'zitting nemende meestal te voren voldoende in de

(communistische) hand bleek te houden.

Ben enkele maal komt er een kink in de kabel, doordat de
pion toch nog uit de band springt, en op de vergadering met meer
of minder succes het standpunt van zijn eigen vakbond naar voren
brengt.

f-

De ook dit jaar weer ondernomen aotie onder de veenarbeiders
zij nog aangestipt.

\n de I.V,C. valt tenslotte nog op te merken, dat men po-
\n doet zich in de bedrijven hechter te nestelen door de
\, o.q. versteviging van zgn. fabrieksraden.

Dit zijn informele radem, welke naast de bedrijfskernen
moeten werken met de taak de goede werking van de bedrijfskernen ^

(̂  zoveel mogelijk te belemmeren en voordelen te boeken voor de B.V»C.

Via deze organisaties wil men tevens komen tot de zgn. be-
. drijfsinning van de contributies.

Een van de voordelen, welke men daarvan verwacht is, dat het
\l gemakkelijker zal worden ondergronds te gaan, zodra bepaalde:

maatregelen van de Regering daartoe nopen.

9 April 1952


