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G E H E I M

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te bie-
den betreffende het deelnemen aan de a. s. verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten en de gemeenteraden door de onlangs opgerichte Boe-
renpartij .

Uit hetgeen hieromtrent bekend is geworden, kan worden gecon-
cludeerd dat hierbij geen rol is gespeeld door de i. v. m. hun agita-
tie onder de ontevreden boeren in vorige rapporten meermalen genoem-
de ingenieurs S. D. RISPENS en H. ADAMS.
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GEHEIM

DE BOERENPARTIJ EN DE A.S. VERKIEZINGEN.

Uit "De Vrije Boer", het orgaan van de "Landelijke Ver-

eniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw (B.V.L.)" en uit

terzake ontvangen rapporten is bekend geworden dat deze groe-

pering van boeren heeft besloten als "Boerenpartij" deel te ne-

men aan de a.s. verkiezingen voor de Provinciale Staten en de

gemeenteraden.

De voorzitter van het hoofdbestuur van de B.V.L., H. KOEKOEK,

huldigt het standpunt dat het voor de B.V.L. in de naaste toekomst

belangrijk kan zijn steunpunten te hebben, zowel in de Provinciale

Staten als in de gemeenteraden. Voorts ziet hij deze verkiezingen

als springplank voor de over twee jaar te houden Kamerverkiezingen.

Het is de bedoeling lijsten in te dienen met uitsluitend boe-

renkandidaten. KOEKOEK is van mening dat deze een goede kans hebben

om te worden gekozen, daar volgens hem de B„V.L. enorm is gegroeid.

In dit verband deelde hij nog mede dat het orgaan "De Vrije

Boer" 10.000 vaste abonnees heeft, doch dat de oplage binnenkort

tot 30-000 zou worden verhoogd.

Het plan om aan de stembusstrijd deel te nemen zou volgens

hem pas bij het hoofdbestuur zijn ontstaan na ontvangst van een me-

dedeling van de gemeente Arnhem, dat politieke groeperingen, die daar-

toe het voornemen koesterden, zulks dienden te melden,,

In verband met de door de ingenieurs S.D. RISPENS «n H. ADAMS

in de B.V.L. ontwikkelde activiteiten, is nagegaan of zij invloed

hebben uitgeoefend op het besluit tot deelname aan de stembusstrijd.

Dienaangaande is gebleken dat ir, RISPENS de tijd nog niet gekomen

ac-ht om de Boeiaipartij te laten meedoen aan de Statenverkiezingen.

Zijns inziens zou deze hoogstens hier en daar kandidaten kunnen

stellen voor de gemeenteraden, en dan nog slechts daar waar hun

verkiezing vrijwel zeker is.
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Bovendien zoudan dan oud-NSB-ere zich daarbij op de achter-

grond moeten houden. Niet alleen zouden zij geen kandidaat moeten

worden gesteld, doch zich tevens moeten onthouden van elke propa-

ganda, zulks om te voorkomen dat de Boerenpartij wordt gedoodverfd

als een verkapte NSB-partij»

(Er moge op worden gewezen, dat de voorzitter van de Gelderse Maat-

schappij voor Landbouw, de Heer Vaa der LEY, in enkele redevoerin-

gen heeft gewaarschuwd tegen het politieke gewroet van RISPENS en

ADAMS in de vrije boerenorganisaties).

Eenzelfde standpunt wordt ingenomen door ir, ADAMS, die op

grond hiervan zijn aanvankelijke belofte om een auto beschikbaar te

stellen voor het afrijden der ondertekenaars van de kandidatenlijs-

ten, opzettelijk niet is nagekomen en zich ziek heeft gehouden.

Voor zoverre zich derhalve thans laat aanzien, zullen slechts

kandidaat gesteld worden boeren van uiteenlopende politieke rich-

tingen, leden van de B,V.L., die menen dat hun belangen niet naar

behoren worden behartigd door de bestaande politieke partijen.

maart 1958.


