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AAN
het Ministerie Tan Algemei
te

Vilgno.

'29MRT-1949

' s-S R A Y B E H' A S E.-

Haar aanleiding ran een feestavond, die de Bond
Kleine Boeren, af d. Assen op Dinsdag 22 Maart j.l. in oafl
Bijlsma te Assen organiseerde, kan het Tolgende worden gerappor-
teerd:

In het openingswoord Tan de voorzitter, Jans ALflHG,
geboren te Bolde, l Januari 1893, landbouwer en wonende te Assen,
Kanaal 293, zette deze het doel en streven van de Bond Tan Kleine
Boeren uiteen, waarin niets grievends Tiel te beluisteren*
Daarna werd er tot * s-naehts 2 uur feest gevierd, waarbij als
humorist optrad: H* HUIZIKG uit Peelo, die neer op boerenbijeen-
ïcomsten zijn "kunst" ten beste geeft.

gesteld:
Het afdelingsbestuur is momenteel als volgt samen-

Jans AliTIVG, geboren te Rolde, l Januari 1893, landbouwer,
wonende te Assen, Kanaal 293, VOORZITTER;
Keine WOUDSTRA, geboren te ïorg, 22 Oetober 1907, land-
arbeider, wonende te Assen, Lonerstraat 157, SECRETARTS;
Eite KLAÏÏCKE, geboren te Assen, 30 Mei 1888, landbouwer,
wonende aldaar, Graswijk 9, PENNINGMEESTER;
Wildrik Hendrik Tan der MEER, geboren te Sloehteren,
30 Kaart 1896, landbouwer, wonende te Assen, Groninger-
straat 352, TICB-TOOEZITTEEj

f

Albertus BARTELS, geboren te Assen, 27 September 1904,
landbouwer, wonende aldaar, Lonerstraat 112,

ASSEH, 25 Haart 1949

In afschrift doorgezonden naar de
fgd. Directeur van Politie te IE

Jte-e.V.*

Pro cureur-Generaal,
AARDEN.-
eer



UITTREKSEL

Voor .............. QP...698 ........................................................... Naam

Origineel in .......... PP.2.44 ...Priepl. .................... Naam .CPN vergaderingen. .....................................................................

Volgnr ............................. Ag.nr ......... 56339 ................. Aard van het stuk . va r slag... op enb, .verg. CPN af d. Ureterp

geh . 1 9...2. 4.9... te .Ureterp .Afz .................. pppte rcland . Datum ?.4...v2.*..4..?'

Op deze verg.werden vragen gerteld.
Vraag 1: Het oordeel van de CPN over de bond van kleine boeren,
Is de voorzitter DEKKER een geschikt persoon?
Antwoord*
DEKKER heeft zich zelf opgeworpen als voorzitter en wil uit
eigen belang omhoog. Hij houdt de kleine boer tegen in het
daadwerkelijk verzet tegen de regering, omdat hij bang is,
dat hij niet op zijn ptoel kan blijven zitten. Hij wil orde-
nen, maar tegen de kleine boer zijn belangen 'in. Mansholt
steunt alle»n de grote bedrijven. De kleine boer is nog te
laks. Zij moeten DEKKER aanpakken. DEKKER slet dit wel en wil
daarom de bond opheffen.

Uitgetrokken door V..«.p.» Afd./Sectie ..*..• c.».d.• IV B £>atum 13._6• 49.

Op aanwijzing van :

5074 - '46
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UITTREKSEL

Voor QD....6.98 Naam.... Bond ¥313. Kleine ..Boerea •

Origineel in QB..34G Naam Maandrapp.ï'riesla.nd :

Volgnr. Ag.nr, ....54-916. Aard van het stuk

Afz £.uM-..:Eries.land Datum lab.49.

R„P.Heerenveen: Politieke toestand in Jan.1949.

Op 10 Januari werd te %kkinga, gemeente Ooststelling-
werf, een vergadering gehouden van de Bond van Kleine Boe-
ren onder auspiciën van de Heer W.Haanstra aldaar. Als spre-
kers traden op de -heren Hooijenga te 8Usmeer en Dekker te
Zuidwolde. Tijdens de vergadering werd besloten tot oprich-
ting van een afdeling Makkinga, Ir gaven zich 37 leden op,
waaronder die zich lieten overschrijven van de afdelingen
Oldeberkoop en Oosterwolde. Het bestuur is als volgt samen-

festeld:oorzitten Willem Haanstra, geboren 3 September 1902 te Ter-
wispel, van beroep veehouder, wonende te Makkinga no.60. Zo-
als ik U reeds eerder meldde, was hij voorheen bestuurslid
van de afdeling Oldeberkoop. Politiek georiënteerd P.v.d.A,
Secretaris: Bart Langhout, geboren 86 Mei 1912 te ̂ ochteloo,
van beroep veehouder, wonende te Makkinga no.66. Hij is niet
bij een politieke partij aangesloten en was voorheen eveneens
bestuurslid van de afdeling Oldeberkoop.
Penningmeester: I be lodewijks, feeboren 17 September 1914 te
Nijeberkoop, van Beroep veehouder, wonende te Makkinga no.157.
Ook hij is niet bij een politieke partij aangesloten en had
geen functie.

i)oor dezelfde bond werd op 12 Jan. te Appelscha een open-
bare vergadering belegd, waar 15 perwonen van hun belangstel-
ling blijk gaven. De leiding berustte bij de voorzitter Hen-
drik ürenth.

Uitgetrokken door g Afd./Sectie AC.p...4b Datum ....S.....3....4.9..

Op aanwijzing van

5030 - '48
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Fries ren eisen
enidies

oeslag
'amenwerking met boerengemeenschap

bepleit
(Van onze landbouw-redacteur)

M OCHT minister Mansholt nog
eens geïnformeerd willen wor-

den over wat er nu werkelijk onder
de kleine boeren leeft, dan raden wij
hem ten sterkste aan eens niet met
een commissie van professoren en
advocaten op de proppen te komen,
maar zgn oor te luisteren te leggen
op een vergadering van kleine
ren zelf.

B;i de- vergadering van de Friese afde-
ling van de Bond van Kleine Boeren
jl. Zaterdag in Gorredijk, had hij ten-

L a g e v e e n uit Terwispel merkte op,
dat WftlrW kleine boeren moesten opko-
men voor een duurtetoeslag in de vorm
van compensatietoeslag, net als de ar-
beiders. Ook wijdde spr. aandacht aan de
kinderbijslag .
Een andere spreker uit Donkerbrpek wil-'
de wel eens weten, wanneer nu eindelijk
de rest van, die toegezegde 86 millioen
zou uitgekeerd worden.

Verschillende sprekers stonden voorts
uitvoerig stil bij de samenwerking: met
andere boerenorganisaties. Over het al-

minste heel wat kunnen opsteken. Voor- gemeen was men daarbij van mening,
. al hoe bij deze landbouwpóutiek de grote dat een samengaan met de grote boeren-
boeren boven de kleine bevoordeeld wor- organisaties zou betekenen dat de Band
den. (Natuurlijk weet de minister dat van'Kleine Boeren zou worden opgeslokt,
wel, want hij doet het doelbewust, maar Zij prefereerden de sam.

De werkelijkheid echter zal op de duur
de leden In het gelijk stellen en hem In
het ongelijk. Willen de kleine boeren
voor zichzelf een beter bestaan verove-
ren, dan zal dat altijd gaan ten koste
van de Louwessen en Mansholts. Daar-
om moeten ze deze grote boeren niet
proberen te overtuigen, maar zfl moeten
tegen hen streden. Met al de kracht, die
in hen is en met alle kleine boeren, die
met dezelfde moeilijkheden te kampen
hebben, ook al denken ze misschien op
ondergeschikte punten een beetje an-
ders.

allicht had hij er uit kunnen leren, dat de Boerengemeenschap. 'fiPwelKs mani-
,de kleine boeren dit niet altijd 'zullen fëst'zïfvë'Ie"
blijven accepteren.)

1 Na het openingswoord van de voorzitter,
! die de toekomst van de landbouw somber
inzag en het in mineur gestelde jaar-
verslag van de secretaris, kwam er een
levendige discussie, waarbij telkens weer
gewezen werd op de tegenstellingen tus-
sen grote en kleine boeren.
A [•„fTi.^.fi uit Beets wees er on, dat één
eerste vereiste voor de boeren is, dat zij
grond hebben om te bewerken. De
Grondkamers zijn daarbij meestal zo in-,
gesteld, dat de grote boeren de grond
krijgen toegewezen, inplaats van de
kleine boeren.

_ uit Njjeholtpade (gem.
;ellingerwerf) onderstreepte nog

eens het feit," dat er nog voldoende grond
in Nederland is. Bij hem in de gemeente
lagen o. a. nog 10QO ha zogenaamde Vo-
gelweiden, waarvan de eigenaars in Hol-
landse villadoroen woonden, die produc-
tief konden worden gemaakt, evenals en-
kele honderden ha woeste grond. Scher-
pe critiek leverde deze spreker op de
door de regering verstrekte subsidies
aan de kleine boeren, die allemaal ge-
bonden zijn aan beperkende bepalingen
en zodanig geregeld, dat de kleine boer
er niet veel voordeel van ondervindt.
De Vries zag liever subsidie op kunst-
mest en het bouwen van varkens- en
kippenhokken.

uit Donkerbroek wees er
vrijgeven van het fokken

van kippen en varkens de kleine boeren
weer de dupe zullen worden. De eierprijs
was de laatste weken al gedaald van
ƒ 2.80 tot ƒ 2.— per kg. Zeer terecht
merkte deze spreker op, dat de grote
boeren de bedoeling hebben de kleinen
er uit te werken.

Dg_3([Aff uit Tjalleberd stelde voor om
deetóte gaan stellen dat het zgn. losse
land voortaan alleen aan kleine boeren
zou wprden verhuurd. Spr. hekelde de
verschillende uitspraken van vooraan-
staande landbouwfiguren, die een min-
achting voor het kleine boerenbedrijf de-
monstreren.

:e punten zagen,, waarmee de
Bond van Kleine Boeren kon accoord
gaan.

Hoewel de afgevaardigden van de
verschillende afdelingen dus bijna,
unaniem uiting gaven -van hun
strydbereidheid tegenover de grote
boeren, meende de adviseur van de
Bond van Kleine Boeren, de heer
Dekker uit Zuidwolde, nochtans
deze groep in bescherming tè~noeten
nemen. Volgens hem was er met de
grote boeren wel samen te werken.
De heer Dekker verdedigde daarom,
een fusie met helKontoklijkJfêflfeir-
land£ LajjdbouwcïnTitè. JNlet omdat
B3j"méendé""aïflr*Sf^van dit orgaan
strijd zou uitgaan, maar omdat
de Bond van Kleine Boeren dan de
beschikking had over geld, typistes,
bureaux, enz. enz. En het voornaam-
ste was wel dan mochten ze
meepraten.

Een samengaan met de Boerengemeen-
schap — de heer Dekker is een der on-
dertekenaars van het door deze gemeen-
schap uitgegeven manifest — kwam bij
hem pas op de tweede plaats. Als reden
hiervoor gaf hy op, dat in de andere
kleine boerenbladen, „De Vrije Boer" en
„Boerenrecht", de mede-initiatiefnemers
tot deze Boerengemeenschap, met vol-
doende lijn zat. „De Kleine Boer" stond
in Den Haag veel beter aangeschreven.
De leiding van de Bond stond dus hier
in haar standpunt tegenover de leden.
Deze leden voelen aan, dat het er in ds
donkere toekomst, die voor hen ligt, om
gaat, te vechten voor hun eigen belan-
gen, die altijd tegengesteld Zijn aan d-j
belangen der grote
daarvoor sterker te

boeren." Om zich
maken, willen ze

zich op breder basis organiseren, met
andere kleine boeren een strjjdgemeen-
schap vormen dus. De heer Dekker ech-
ter, noewel hij er dagelijks In zijn or-
gaan óver schrijft, ontkent deze tegen<
stellingen.
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— De Bond van kleine boeren heeft
een afwijzende houding aangenomen
tegen het wetsontwerp publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie. Het ontwerp
zou geen gelijkgereehtigheid aan alle
bedrijfsgenóteri toekennen.
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Assen, 10 October 1948

Volg

RIJKSPOLITIE GRONINGEN
DISTRICT - ASSEN

Commandant

No. 253. I.D. GEHEIM.

Aan: de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te

's-G r a v e n h a g e .
In afschrift aan t de Heer Procureur-Gen er aal,

fgd. Directeur van Politie te Leeuwarden.

Onderwerp: Bond van kleine boeren.

Antwoord op: Uw schrijven dd. 23-4-'48, No. 32Q38 Geheim.

no.

"250CT.1948

Ter aanvulling van mijn schrijven dd.20-9-»48, no. 253. I,D.
/ Geheim, betreffende bovengenoemd onderwerp, heb ik de eer U te berichten, dat

in de provincie Drenthe, op de navolgende plaatsen een afdeling van de Bond
van kleine boeren bestaat, •waarvan het bestuur, voorzover bekend, door onder-
staande personen wordt gevormd:
Afdeling VRIES;

^ j Voor zit t er: Jan LÜINGE, geb. |e Roèèn 29-9-«o3., van beroep landbouwer jwonende
te Vries A.150a;

— lJan TIMMER, geboren te Vries 23-7-'05> van beroep landbouwer, wonende te
Vries A.260 en

Hem HOMAN, geboren te Vries 25-2-'02, van beroep landbouwer, wonende te
Burme C.l, gemeente Vries.

Voornoemde personen zijn zeer waarschijnlijk aanhangers van de V.V,D. of
C.H.U, althans felle tegenstanders van het communisme. Op politiek gebied
treedt geen dezer personen op de voorgrond. Hoeveel leden deze plaatselijke
afdeling telt is tot heden niet bekend. De Afdeling, die niet actief is, be-
wwegt zich niet op politiek terrein.
Afdeling RUIMEN;

^ J Voorzitter: Albert KLOMP, geboren te Ruinen, 3-5-iQO, wonende te Ruinen, Anser-
weg A.203;

- | Secretaris: Geert VJEVER, geboren te Ruinen, 19-6-'03, wonende te Ruinen,
Achterdijk A.302;
Penningmeester: Harm BROEKMAN, geboren te Dwingeloo, 24-5-'90, wonende te
Ruinen, Anserweg A.215.

De plaatselijke afdeling, die zich niet op politiek terrein beweegt, bestaat
uit plm. 80 leden. Twee van de bestuursleden behoren tot de P.v.d.A. en êéo.
tot de V.V.D. De politieke oriëntering van de leden is in geen geval communis-
tisch. De afdeling is niet actief.
Afdeling PIEKTERt

-JVoorzitter: Lucas ZEGEREN, geboren te Diever, 8-10-'Oft, gehuwd, van beroep
melkrijder, wonende te V&ttelte no. 22, gemeente Diever;

| Secretaris: Michiel KONING, geboren te Diever, l-4-'05, gehuwd, van beroep
melkrijder, wonende te Kalteren no. 3, gemeente Diever;

| Penningmeester: Gerrit VRIELINK, geboren te Diever 14-2-'92, gehuwd, ian be-
roep landbouwer, wonende te littelte no. 53, gemeente Diever.

De plaatselijke afdeling bestaat uit 33 leden. Zowel het bestuur als de
leden zijn voor het merendeel aangesloten bij de P.v.d.A, Van communistisch^
leiding of invloed is tot heden niets gebleken. De leden wordt vautomatisch
het door deze bond uitgegeven orgaan, dat eenmaal per veertien dagen ver-
schijnt, toegezonden.

. Afdeling DE felJK - KOEKANGEt . . _ . ,QO , 7l,<rf^irle Tan
Jvoorzitter; Berend TAKKÜK, Nederlander, geboren 15-l-«92 te Zuidwolde, van

(beroep)
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beroep landbouwer, wonende De 1»ijk A.123;
l Secretaris: Jan B1NNINK, Nederlander, gehuwd, van beroep landbouwer, geboren
l 20-3-12 te Zuidwolde, wonende Molenweg A.351 te De Wijk;
| Penningmeester; Roelof SCHULTING, Nederlander, gehuwd, geboren 23-12-93 te

Be Wijk, wonende te Koekange B«278, gemeente De Vljk;
l Bestuurslid: Derk JONKERS, Nederlander, van beroep landbouwer, gehuwd, gebo-

fcen 20-8-94 te De mjk, wonende liLjkbrug A.384 De lB.jkj
k Bestuurslid: Evert HUISJES, Nederlander, geboren 3-l-'00 te Hoogeveen, ge-

huwd, van beroep landbouwer, wonende Postweg A.10? te De l'djk.
Bovenstaande bestuursleden behoren tot de P.v.d.A. en belijden de Ned.

Herv, Godsdienst. Het aantal leden bedraagt plm. 50. De bond staat terplaatse
niet onder communistische leiding of invloed. Van activiteit valt niets te

bemerken.
Afdeling HAVELTE;

| Voorzitter; Coenraad VELDMAN, geboren te Hoogeveen 10-1-02, van beroep land-
bouwer, gehuwd, wonende te Havelte H.133}

f Secretaris: Jan iüecher BOSMAN, geboren te Havelte 17-8-'04, gehuwd, van be-
roep landbouwer, wonende te Havelte H.122a;

l Bestuurslid; Lammert van DIJK, geboren te Steenwijkerwold 31-3-'08, gehuwd,
van beroep landbouwer, wonende te Havelte H.168;

) Bestuurslid: Harm TUIN, geboren te Havelte 14-1-'13> gehuwd, van beroep
landbouwer, wonende te Havelte V.143»;
| Bestuurslid: Hendrik TUIT, geboren te Havelte 14-7-'10, gehuwd, van beroep
landarbeider, wonende te Havelte H,220.;

[Leden: Steven DOURTEN, geboren te Havelte 2-12-05, gehuwd, van beroep land-
I bouwer, wonende te Havelte H.33;
fAlbert BIJKER, geboren te Diever 23-3-'14, gehuwd, van beroep landarbeider,

wonende te Havelte H.H6.
Behoudens het bestuurslid TUIT (C.H.U.), behoren vorenstaande personen

tot de P.v.d.A. of oud S.D.A.P. Het plaatselijk aantal leden is tot heden
V_ ! niet bekend. Van communistische invloed of leiding is terplaatse geen sprake.

) ; Behoudens het beleggen van een enkele vergadering, betoont de Afdeling geen
* ] activiteit.

Afdeling UFFELTE;
i |Voorzitter: Jan KLOMP, Nederlander, geboren te Ruinen 20-9-'97, gehuwd,
{ godsdienst N.H., van beroep opperman, voorheen landbouwer, wonende te Uffelte
' |U.64d, gemeente Havelte. politieke richting P.v.d.A.;

{secretaris: Berend HOFMAN, Nederlander, geboren te Dwingeloo, 12-1-'14, ge-
' huwd, godsdienst N.H., wonende te Uffelte U.28, gemeente Havelte. Politieke
i richting P.v.d,A.(linkervleugel);beroep landbouwer;
.; Penningmeester: Prederik HARMS, Ned», geboren te Havelte, 21-12-<ft4, van be-
; roep landbouwer, wonende te Uffelte U.106, gemeente Hav^te. Godsdienst N.H.,
; politieke richting P.v.d.A.;
] Leden:

|Jan TROMPETTER, Ned,, geb. te Havelte, 8-12-'77, weduwnaar, van beroep land-
bouwer, wonende te Uffelte, U.195, gemeente Havelte. Godsdienst N.H., politie-
ke richting P.v.d.A.;
Hanne van LUBEK, Ned. ,geb, te Havelte, 7-7-'80, gehuwd, van beroep land-
bouwer, wonende te Uffelte U,37» gem. Havelte. Godsdienst N.H., pol,richting
P.v.d.A.;

| Jan LEUNGE, Ned. geb, te Diever, 3-12-'96, gehuwd, van bwoep landbouwer,
wonende te Uffelte, U.210, gem. Havelte. Godsdienst N.H. pol. richting P.v.d,£

l KL aas van der LINDE, Ned, geb. te Nijeveen, 14-5-(94, gehuwd, van beroep
landbouwer, wonende te Uffelte, U.224, gem. Havelte. Godsdienst N.H., pol,
richting P;v.d.A,;

| Jan KUIK, Ned. geboren te Havelte 8-1-'85, gehuwd, van beroep landarbeider,
; wonende te Uffelte, U,250, gem. Havelte. Godsdienst N.H. pol. richting

P.v.d.A» (Hendrik Soer)



/ J Hendrik SOM, Ned., geboren te Havelte 13-1-»80, gehuwd, wonende te Uffelte
*"" U. 236, gem. Havelte, Godsdimst N.H. , pol. richting P.v.d.At Beroep land-

bouwer;
«r Jjan AKSE, Ned. geb. te Havelte, l-ll-«89, gehuwd, van beroep landbouwer,

wonende te Uffelte, U.149, gem. Havelte. Godsdienst N. H., pol. richting
P. v. d. A.;

i Hendri . MOES, Ned. geb. te Havelte 31-7- '86, gehuwd, van beroep landbouwer,
i wonende te Uffelte U.51> gem. Havelte. Godsdienst N. H., pol. richting
P.v.d.A.;

_^| Gratis SCHEPER, Ned. geb, te Havelte 14~8-(97, van beroep landbouwer, wonen-
de te Uffelte U.ló, gemeente Havelte. Godsdienst N.H. , pol. richting P.v.d.A.

^ J Jan PRIKKEN, Ned. geb. te Havelte, 31-3- '77, weduwnaar, van beroep land-
bouwer, wonende te Uffelte U, 125, gem. Havelte. Godsdienst N.H. pol. rich-
ting onbekend, doch niet communistisch;

_-, fLucas van GIJSSEL, Ned., geb. te Havelte , 29-9- '84, gehuwd, van beroep
landbouwer, wonende te Uffelte U, 215, gem. Havelte, Godsdienst N. H., pol.
richting niet bekend, doch niet corarauaistisch;

^ jFrederi . HAVEMAN, Ned. geb. te Havelte, 3-12-'03, gehuwd, van beroep land-
bouwer, won. te Uffelte, U. 145, gem. Havelte. Godsdienst N.H. Pol.richting
P.v.d.A. of V.V.D.;

.JGeuchien LAMBERTS, Ned. geb. te Havelte, 2Q-2-'06, gehuwd, van beroep land-
bouwer, won. te Uffelte U.261, gem, Havelte. Godsdienst N. H., pol. richting

'P.v.d.A., vermoedelijk linkervleugel;
'^ iCortoelis SCHULTING, Nederlander, geb. te Havelte, 23-l-'81, gehuwd, van
"* l beroep landbouwer, won. te Uffelte, U. 29, gem. Havelte. Godsdienst N.H, , pol.

richting P.v.d.A. ;
lArend BESSELS, Ned., geb. te Havelte, 28-6-'05, gehuwd, van beroep land-
bouwer, won. te Uffelte, U.139, gem, Havelte. Godsdimst N.H. Pol. richting
P.v.d.A.;
TJan van den BERG, Ned. geb. te Havelte, 23-11-' 06, gehuwd, van beroep land-
bouwer, won. te Uffelte U»219, gemeente Havelte. Pol, richting onbekend,
vermoedelijk V.V.D, ;

l Jan BOVBRHDF, Ned., geb. te Havelte, l6-2-'92, ongehuwd, van beroep landar-
'beider, won. te Uffelte U. 225, gem. Havelte. Godsdienst N. H., pol. richting
P.v.d.A.;

l&aldert BIJKER, Ned. geb, te Havelte 27-6-'08, gehuwd, Ned. Herv. , van beroep
'landbouwer, won. te Uffelte, U.151&, gem , Havelte. Pol* richting P.v.d.A, t
«Albert ViILUSMS, Ned., geb. te Havelte 1-3-98, gehuwd, Ned. Herv. van beroep
landbouwer, won. te Ulfelte U.163, gem. Havelte, Pol. richting P.v.d.A,;

iJan LIEZEN, Ned. geb. te Havelte, 23-9-(97, gehuwd, godsdienst N.H. , van
'beroep landbouwer, won. te Uffelte, U. 14-6, gem. Havelte. pol. richting
P,v,d.A.;

tKoert van ELP, Ned,. geb. te Staphorst, 4-3-'97, gehuwd, Ned. Herv. van
beroep voerman, won. te Uffelte, U.179, gem. Havelte. Pol. richting P.v.d.A.

iHendrik LIEZEN, Ned. geb. te Havelte, 24-ll-'94, gehuwd, Ned, Herv., van
beroep landbouwer, won. te Uffelte, U. 262, gem. Havelte. Pol. richting
P.v.d.A, of V.V.D. ;

i Berend van EEKS, Ned., geb. te Havelte ló-ll-'97> ongehuwd, Ned. Herv.,
van beroep landarbeider, won. te Uffelte, U. 107, gem. Havelte. Pol. rich-
ting gene of P.v.d.A.;

i Jan KUIK, Ned., igeb. te Havelte, 28-2-'91, gehuwd, godsdienst N.H. , land-
'bouwer, won. te Uffelte, U.193r 6®n- Havelte, pol. richting P.v.d.A.;
tGerrit HUNNEMAN, Ned., geb, te Havelte, 5-3- '86, gehuwd, Ned. Herv,, van be-
'roep landbouwer, won. te Uffelte, U. 255, gem. Havelte, Pol. richting P.v.d,Aj

'•Geuchien van EEKS, Ned., geb. te Havelte.. 24-ll-'Pl,, gehuwd, Ned. Herv., van
'•beroep landbouwer, won. tl Uffelte, U.iÖè, gem. HSvêltl
\. richting p.T.d.A,s (Hmdrik Wéraders ) ; .



jHendrik i?ARNDERSi Ned. geb. te Havelte, 7-3-'07, weduwnaar, Ned. Herv.,
van beroep landbouwer, won. te Uffelte, U.187, gem. Havelte. pol. richting
P.v.d.A.;

jRoelof VOS, Ned., geb. te Havelte, 30-3-'96, gehuwd, Ned. Herv. tan beroep
landbouwer, won. te Uffelte, U.248, gem. Havelte. pol. richting P.v.d.A.;

IMeeuwes van BELKUM, Xed., geb. te Havelte 13-10-'08, gehuwd, Ned. Herv,
van beroep landbouwer/, won. te Uffelte, U.173, gem. Havelte. Pol. richting
onbekend, doch geen com'Uiist.;

lRoelof TUIN, Ned., ,geb, te Havelte, 5-9-'79, gehuwd, Ned. Herv., van be-
roep landbouwer, won, te Uffelte, U.58, gem. Havelte, pol. gez. P.v.d.A.;

| Hendrik PEKEL, Ned., geb. te Havelte, 27-9-«90, gehuwd, Ned. Herv., van
beroep landbouwer, won. te Uffelte, U.136, gem, Havelte. Pol. richting»
P.v.d.A.;

l Jan PEKELjNed,, geb. te Havelte , 17-l-'88, gehuwd, Ned. Herv., van beroep
landbouwer, won. te Uffelte, U.135, gem. Havelte. pol. richting P.v.d.A;

J Jan KUIK, Ned., geb. te Ruinerwold, 26-2-»06, geh.,Ned. Herv., van beroep;
landbouwer, won. te Uffelte, U.2,, gem. Havelte» Pol. gez. P.v.d.A.;

JHendrik HENDRIKS, Ned., geb. te Havelte, 9-9-'18, gehuwd, Ned. Herv., van
beroep landarbeider, won. te Uffelte, U.103, gem. Havelte, Pol. richting
P.v.d.A. of V.V.D.;

|Albert V'ARNDMS, Ned., geb. te Ruinen, 19-9-'97, gehuwd, Ned. Herv., van
beroep landbouwer, won, te Uffelte, U.263, gem. Havelte. Pol. gez. P.v.d.A.

Zoals bekend is de hoofdzetel van de bond voor kleine boeren geves-
tigd te Zuidwolde (Dr.). De leden zijn, behalve Drenthe, verspreid over
een gedeelte van Friesland, een gedeelte van Overijssel en Gelderland.
Bij laatstgenoemde Provincie wordt speciaal de Achterhoek met name gehoemd.
Hoofdredacteur van het door de bond uit-gegeven orgaan is Haidrik DEKKER,
die tevens adviseur van bedoelde bond is.(Zie voor personalia enz. het in
aanhef vermelde schrijven) Redacteur is H, HOOIJMGA Hzn., Suameer (Fr.),
Zuid 330. In het orgaan van de bond dd. 10-9- '48, no. 17, is een verslag
van een hoofdbestuursvergadering te Meppel opgenomen, waarin o.m. de volgen-

de zinsnede voorkomt:
11 Naar aanleiding van een brief van het K.N.L.C. wordt een commissie

van vier personen benoemd om met een commissie uit het K.N.L.C. een voor
beide partijen redelijk voorstel te ontwerpen, teneinde te komen tot een
fisie van de Bond van kleine Boeren met het Kon. Ned, Landbouw Comité.
Als leden dezer commissie werden benoemd de heren SMIT, H30IJMGA, DEKKER
en ALTMA".

Bén der hoofdbestuursieden, genaamd TIEMES, is woonachtig te Staphorst.

De Districtscommandant,

Dir. Off. der Rijkspolitie 3e KL.
Jhr. "W. A. Gevers-Deynoot,



RUOKUJZU QRQHiNGal A«aan, ia o«tobor 1948
DISTBICT * AS3HI

•O* 253. I.D. QEHSIM.

A«Bt d* Heer Hoofd TA» do Centrale f eilighoidodianot
t*

*o«0 r..» v «a h * f f .
In afoehrift Aan T d* Kaar

fgd* Directeur TAH PoUtio t* Leeuwarden.

Onderwerp? Bond van k! «In» boer «n,

Antwoord op; öw aeterijvoa dd. 2d^*-'48. Ho. 32Q38 Geheim.

Tor Aanrulling van mijn aohrilvan dd,20-9-'48, no. 253. Ï.D.
Qebeiia, betreffende bovongenoaBd onderwerp, bob ik do aar Ö to borionten, dot
la do Provincie Drenthe» op do navolgende plaataan aan afdaling van do Bond
van kleine boeren baotaotj, waarvan hot baatuur, voonovor bekend, door ondar-
staande paraonen wordt —*•

Voor«itt«r; Jan LU»9I, galt. «• gftdan 29-9- 'o3, Van b«ro«p landbouwer j w» «4«
ta f rtaa 4*1,50»$
4m WSmt gaboran ta ?riaa S9»?**©$, v«a baroap lattdbwiwarf wWROad* ta
Vria» A, 260 m

HQKMt» g*bor« te Vria» 2$«2.*02» r«n baroap landbouw«r, w«i«de t*
C .1» faM»aat« Vriam»

VoomoMHta p«r*on«tf aljo «air «MvaeUlJnXlJk a«nban««r» TWI d« ï<¥»B. «t
C, H* U, «ltha»« falla t«g*n»tAn<t*r» van hat cooa«j^ia««. op politiek g*Uad
traadi gaan demar pcraonan «p da Toorgrond. H»«v««l lfd«n d«sa plAat««li.}i«
afdaüiig t«at ia tot hadan niat b«k«wi. da Afdeling, dia nlafc »cti«f i»,
w*agt tóch niat op politiak tarraia.

?oor>ittar; A|J»ar% S&QWP, gaboran ia Ruin<nf 3-5» '00, venanda t a IteinwA

«ag A«203;
Saeratariat Oa«rt IsWHt, gaboran ta Kuin«n, 19-6- »03f «ranantta ta Stti&m,
Acbtwrdi.jk A*302j
paniüagBaaatar: Har* BSOXKHMl, gaberoB ta Ihcingaloo, 24-5» «90, *OBOBd« ta
Buinm, An»arw«g A. 215.

Da pl4*t«alijk# afdaling, dia «i o h ni«t op politiek tarraia »a«*agtf baatMt
uit pl»« 80 ladam, twaa van da baatuaraladaa bahoren tot da P.T.d.A* aa u*
tot da V«?*D. Ba politiaka oritetaring r« da ladan ia In gaan gaval eonnnia*
ti*eh. De afdeling ia aiat AC tl «f.

.oorLttart UMM mmWt, «aboran ta Dia»«r, 8-10- 'M, gahuwi, van baroop
malkri^dar, wmcnda ta Httalt» n», 22, ganaanta Diarer;
Saoratarii: Miehi«l BWIMO, gaboran ta Diersr, 1̂ -«05, g*bw*l, ran baroap
»elkrijd«fr, MfeaoÉa t« JtAlteraa no. 3, g«*««nt« Cti*T«r;
P«nninga««at«rt Oarrit VaULDIK. gaborao ta W. w «r 14-2- '92, goh^Ml* tnt ba-
roap ImdbOtttrar, woitanda ta viHaïta n»* 53. gavaanta Oiarar»

D« plaataalijii» AfdeliAg baat«»t uit 33 leden. Zowel Hot baatuvr ala do
ledatv «i jn «oor Kot ««rendeel aojkgaoiotoA bij do P.r.d. A. ?w eoa««aii«U»ch*
leidlag of iöTloed ie tot hoden nioto gebleken, do laden wWPdtvautoamtieeh
hot door doao bomd uitgagonraa orgaan, dat oonmai por TaartlaB dagaa var*
•chijat, toatoaoj»éon*

foormittert Berend TAKK», KodorlOAdar, gaboran 15-1--92 to 7Aü<t«ol<te, vaa



« a ~

beroep landbouwer, wonende 0e v ijk A, 123 1
Searetariai Ja* IBfffHIE, Hederlander, gehuwd, vea beroep landbouwer, geboren
30-3-12 te Zuldwolde, won«nd« Holen***; A. 3 51 te Be VI Jk;
Penningaeeater • Roelof aCMULTHfO^ Nederlander, gehuwd, geboren 23*12-93 i*
fte i ijk, wonende t* Koekange B. 278, gemeente De ijk;
Beatutfralidt Berk JOKK&t3j Nederlander, van beroep landbouwer» gehuwd, f «fee-
Hen 2U-9-94 t* Ü« ijk, wonend* Hji&riag A, 384 De WiJJtf
Beetuarelidt Brert HUISJES, Nederlander, fèborvn 3*1- '00 i* 0aog«v«mf g«*
iwató, fta l»«ro«p landbowrar» wmmde Po»fc%r«g A.10? t» D« 'ijk.

BOY«nttaand« b«rtuaral«d«ri iHthorm tot d» P.v.d.A. m belijden d« M «d.
H«nr, Qod»di«n*t, ri«t «mt«l l«d« b«dr»agt pi». 5' J. D* bond at*«t t«rpl*«t»«

mder eowauni»ii»eh« Ifliding Af itrrlood. Van «sUvit«d.t v«lt miwfc» t«
«
HAf .SLtBi

?oor«itt«r: Ctoatrftftd VELDÏCAJÏ, g«bor« te HoogeTem 10-1-02, TWI b«ro«p
bouwar, fdtaKMft, wanend* t« Hmrelt» H,133|
SW«tiuri»; ^n i«ch«r BCMKAN, g«bor«n t* Haveli» 17-3- '04, gehuwd, vaa
roop I«db0ïiww, won«ide te Hvr«Lt« H#122»j
Bwtvturslldc Lawn^t van DIJK, g«bor«n t« 3t.«id,Jk«r>«>ld 31-3- '09, g«hiwd,

Mon«nd« t* Hi,T«lt« M«ié3;
TU», géboir«a t» HaT«lt* 14-1- '13, gvtamd, Y«i b«ro«p

HftT^t* f .143* (
Hmdrik TOIT» g«teor«n t* Hv<r«tLt* 14-7- '10, g^uwd, VHI beroep

l«nd«rb«id«r, wn«wi« t*
Ledattj starm DO-Jttm» ««bortn to Karolto 2-12-05, gehuwd, yaa beroep lené*

bouwer, wonende té fltoreltt M*33j
/Ibert BIJWBR, geborea te Diever 2>3-'14, gehuwd, T«n beroep l«ad*rbeider,
wonende te H*r«lte H»ll6.

Behoudene het beetuurelid TÖIT (C.H.Ö*), betaenren vorenétaende pertmea
tot de iJ.T»d,A. «ƒ oud S.D.A,P, Het plaatwlijk aantal leden ie tot heden
niet bekend* Van eonaanistieche invloed of leiding ie terplaatee geea eprake.
Beboudens het beleggen van een enkele vergadering, betoont de afdaling geen
activiteit.

foorsittert Jan KUOHP, Nederlander, gsboren te Ruinen 20-9- '97, g«huwd,
godedienet H»H«, van beroep opperaan, voorheen landbouwer, wanende te Uffelte
Üé64d, gemeente Havelte. politieke richting P.v.d.A.t
3ecretari»t Berend fOFHAH, Hederlaader, geboren te Bwingeloo, 12-1- '14, ge-
huwd, godadienat H.H., «mende te Uffelte U. 28, gemeente Havelte, politieke
richttag P*v.dH,A*<lJü(»kervleigel)jberoe» landbouwer}

Permiag«eeeterï Frederik MARMS, Hed., geboren te Kavelt*, 21-12-'«4, van be-
roep landbouwer, wonend» te Of feite U. 106, geneeate Havtte. Oodedien»t N. H.,
politieke richting P.v.d.A.;

Jan ÏBOKPSTTIB, Ked«t geb, te Havelte, 8-12- '77, wedttwaaar, van beroep land-
bouwer, woneod» te Of feite» U. 195, gewante Kavelt*, Oodedienat B, H., politie-
ke richting P.v.d.A.j
Haone vaa LUBSK, Bed. ,geb, te Havelte, 7-7-' ao, gehuwd, van beroep land-
bouwer, wonende t* Uffelte U. 37, g«u Hacvelte, Oodedien.t ».H., pol. richting

Jan LKWUB, Xed. (eb* te Diever, 3-12- «96, gehuwd, vm buroep landbouwer,
wonende te üf feite, Ü.21O, gea. Marelte. God»dien«t H* H, pol* richting f»»v,4.A
KLaa« Ttn der LISBK, S «d. g«b. te Ni jeve«, l4-5-(94, gehuwd, van beroep
landbouwer, wonende t* Uffelte, U«224, gem, iJavelte. CkKladienst H. H., pol,
richting P. T. d. A,;
êm KOI K, Ved. geboren te Hevelt* ö-l-«ö5, g«hawd, v«a beroep landarbeidor,
wonende te Uffelte, U. 250, gen. Havelte. Oodadienet W.H. pol. richting
P.v.d.A. (Hendrik 3oer)
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Hendrik 3QHI, Med., geboren t« Havalte 13-1-'00, gehuwd, wonende te Uffelte
U,23é, gen. HaYelte, Qodadionat H.H., pol. richting P. v. d, A. Beroep land-
bouwer;
«tet A88S, Vod, geb, te Haveltè, 1*11-»09, gehuwd, van beroep landbouwer,
wonende te Üffelte, U.U9, g«*. Havelte. Qodwüenat M,H,, pol. richting
P.Y.d.A.j
Hendri MOBS, Med. geb. te HaYelte 31-7-'86, gehuwd, van beroep landbouwer,
wontode te Of folio U. 51, gen* HaYelte, Oodedienet H. H., pol» richting
P.V.d.A.;
Oratie aCHS»», tooV !•»* to HaYelte U-MT?» van beroep landbouwer, wonen-
de «o Üffelte fU.o§ goaoonto Havelte, Qodadienet N.H., pol* riohting P.v.d.A
Jan ftXXflB» ifod* geto. ta Havalte, 33U3*«77» weduwnaar, van beroep land»

te Üffelte U.125, ga*. Havelte. Oodadianat S.H. pol* rich-
l, doch niet onRMruuietiecht

Koe*, geb» to üKtolto , 29*9*«a4, gehuwd, van boroop
landbouwer, wonende to Uffoltó U.ZL5, ga*. Havelte» Oodsdionat H»H», pol*
richting niet boke»d( doch niet coam iatiach;
Prederi H«BKAi, Had. geb. to HaYelte, 3-12-'03, gehuwd, van boroop land-
bouwer, won, to Üffelte, U.145, gon* HaYelte. Qod»dien»t H.H. Pol.riohting

Owichien LA»ffitT8, Molt* goto. te HaYelte, 30-2-'06, gehuwd, van boroop land-
bouwer, won* to Offeite U,2él, gam. Havelte. God*dien»t M.H., pol* richting

l, Nederlander, geb. to Havelte, 23-1-«81, gehuwd, van
landbouwer, «on. to Üffelte, U,29, f on* HKvoLto* Qodff&ianat M.H», pol.

richting P.Y.d.A. )
Al**MHi Bewflffli••£18 É W^KKO; m tfeaBj. v*) |̂̂ y*Bl> v^«t 38"**̂ "** 05* ^Mft^Jllfiiaj V«5flft w4N£*94tt' Artt&PP1'*'
bouwer, won* to Uffolte, U.139, g«R, Hav«lt*. Ctodadionat N, H. Pol*

van d«» B® O, N «d. geb. t* H»r«lt«, 23-11-'«6, gehuwd, van b«ro«f> land»
bouwwr, mm* te Uff«lt« U.219, g«wflnt« H*T«d.t«* pol, richting

Jan BOTüRHOF, Hed.,geb. to HaYelte, 16-2-'92, ongehuwd, van beroep
beider, won. to üffeite 0.225» fa** Havelte, Qodedienut N.H. , pol. richtinit
P.Y.d.A.t ' '
Aaldort BUKKt, «ad* geb. to Havalte 2?-6-'06, gehwd, Hed. Horv., van boroop
landbemwar, won* to Üffelte, U.1&*, ga» . Havelto. Pol, richting ?*v»4*i.r
Albert ILLÖÖ, M»d., geb. to Mavelte 1-3-96, gebuwd, led, HerY. van boroop
landbouwer, won. te Uffelte Ü.163, gom. Havelt*. Pol. richting P.Y.d.A.;
Jan UBZSI, Hed. geb. to Havelte, 23-9~<97, gotmwd, gododtanot H.H., van
beroep landbouwer, won* te Uffelte, 8.140, gam* Havelte* Pol. rlahting

fioert van AP» Kod* geb. te Staphorst, 4-3-'97, gehuwd, god* HerY, van
boroop vooraan, won* to Uffalte» Ü.179, fa*. Ha^alto. pol. richting
Hendrik UKZW, Med. geb. to Havelte, 24-U-»94, gehuwd, Kod. gort*,
boroop landbouwer, won* to of feite, 8.262, ge*« Majvolto* FOl. richting
P*v«o%l* of f*f*0*i
Berend van ut», Med., goto. to Havelte 1B-11--97, ongehuwd, ïed. Harv.,
van beroep landarbeider, won. to Üffelte, U,lü7, ge». Hav«lte. Pol. rich-
ting gene of P*v,d,A.j
Jan aHiX»Had,, goto, to HaYelte, 28-2-'91, gehuld, godadianat S.H,, land-
oouwor, won* to Üffelte, 8.193» ga** Havelte, pol, richting P,v,d,A*j
Oerrit KJMH9CAJI, »ed., geb. to Hnvelte, 5-3-̂ 6, gehuwd, Had. Herv., van be-
roep laadbottwer, wen* to Üffelte, U.255, ge*. Havelte. pol* richtiftg P.Y.d.A;
Geuchien van SUB, Med., geb. to Havelte, 24-11-'O3, gehuwd, Kod, HerY., vaa
beroep landbouwer, won* to Uffolte, Ü.1U8, ge«t Havelte
pol. richting P.v.d.A.j (Hendrik



Hendrik ABMDSRfl, Ned* geb+ te Hav*lt«, 7-3- »Q7, wedw**ar, H «d. Hem,
van beroep landbouwer, ven* te Uffelte, U.lö?, geau Havalte» pol. richting

?Q$, ffed», g»b. t* Kavelt*, 3o-3-'96, gehwd, Hed. Herr. ian beroep
landbomwer, wen. t* Uffelte, U»24#» gen. Havelte» pol» richting PVf*d.A»i
Meemoe vm BKLKÖH, god., geo* t» Novelte la-lO-'OS, g«huwd, Hwi. H*rr.

b«ro«i» lan^bowwr, won. t« Uff«lt«, ü.173, f«i. H*v«lt», pol,
oat>*koad( éooh g««n eo».«d«t*<f
Ko«iof TU», Sed., g«rt>, t« Har.lt., 5-9- '79, g*huwd, B*l. Hwr.
ro«p landbouwaar, won, t« üff«itef U*5d, g«&. H§nr«lt», pol» g«a.
H«drlk PfiKBL, M «i., gtó, t* ü*T«0.t«, 27 -̂190, g^uwd, Sed, He
b«ro«p lKi^»euw«rt won» t* Uffclt*, 0,136, §«•« üRVoltv» F>ol« r
P*v*ö*A«

e , Herv., rmn
F>ol« richting*

Jan PlKSLrB*l. , g«b, t* H«r*lte , l?-l-'8a, g.huwd, Bed, Herr. , van
lawdbouwir, non* t* Uff«lt«f Ü.135, gnu H»T«lt*. pol» richting
J«n JCUIÏ, ««J. , gsb. te tttlA«riM»l<t» 26~2***0ét g^.^vï. Herr. , vm b«r»ü»t
landbouwer, wwx* t* Öfr«lt«, 0»2«, g«»r HftY*lt«. "ol. g«B,
Handrik HfflDRIKB, N«d*> g«b. U HaTalt», 9-9- '18, g«,huwl,
b«ro«p l«nd«rb«id«r, i«n, t« öff«lt«, U.103, g«m. H»v*Lt«, Pol. richting

Albart VABDDölS, S«i., geb, t« Ruin «R, 19-9-197, gehuwd, H»d. Herr.,
b«rotp l«adb(Bttw«r, i«n, t« Of f*lt«, 0.̂ 63» g«t. H*.v«Lt«.

zo«i« b«k«ad i« 4» hoofdM*<ö, ««i dki bood voor &*üi* boorm §•*.«•<»
tigd t« Zuidwolde (Dr.). D« lcd«B dja* b«halY* Dr«th«, T«r»pr^d «f «r
••a g«d*elte v*n lri«»i«iid« eon. g«d««lt« v«a Oir«ri|iHMi in
Bij la*%*tg«no«Bd« Provinci« mrtft iposi»»! do Aeht*rtw>*
Hoofdr«l«Jt«ur v«a h«t door d* boad uit-g^«nr^ orgaan i» H«drik DBSXW,
dio taran» «dviaour Taa to«4o«lde bond i«.(2ie voor poraanali* aa*. hot Itt
*anbaf Tarmeddo aohrijiran) Hedaotaur ia H, tOOlJBIGA B«n», aaam

339* In bot orgaan v«n do bond dd.lG~9-'fc8* no, 17, ia ««A
o«n hoafdboottuuravargAdoring t* Koppel öpg«omaa, waarin o»»* do

do Unamodo voor kost:
" Maar aaaloiding vaat om triof van hol K»N»l,,G* wordt oen eoaniosio

fan -rior poreonon banoond oa mot ooit commiaoie «it hot K.H.L*C. *« teof
boido p*rtijoö r od olijk vooratol to ontworpen, teneinde to lowaoa tot OOB
fftiio van do Bond van kleine Betren »ot hot Kon, 8od, landbouw Coodt4»
Aio loden de«er ooaraiMio Cordon banowri do horen SHIT, HOuIJESSA, DMBB
en ALTWA".

BOB dor hoofdboatuarolodm, genaand TOHSS, ie woonachtig to

De Diatrictacoiawadant,
Dir, Off. dor Rijirepoliti. 3*
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In afschrift aanj de Heer Procureur-Generaal,
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Onderwerp: Bond van kleine boeren.

Antwoord op* Uw schrijven d.d. 23-4-'4S, No. 32038 Geheim.

f

Het verzamelen van gegevens omtrent "De Bond van Kleine Boeren" heeft
vrij veel tijd genomen en duurt uiteraard nog voort. Voorlopig moge ik U het
volgende berichten-

"De Bond van Kleine Boeren" werd in de gemeente Zuidwolde (Dr.) opge-
richt omstreeks 1938-1939» De grootste stoot hiertoe werd gegeven door de hierna^
genoemde Hendrik DEKKER. Geleidelijk aan heeft de bond zich uitgebreid en momen-
teel telt ae in de gemeente Zuidwolde ongeveer 125 leden. Ook elders in de pro-
vincie zouden plaatselijke afdelingen zijn opgericht.

De bond ijvert voor vergroting van het materieel welzijn der leden,
en is gekant tegen groot-grondbezit. Genoemde DEKKER is van mening, dat de land-
bouwbedrijven in de N.O.-polder b.v. hoogstens 8 a 10 H.A. groot mogen zijn.

De door de bond uitgegeven courant "De Kleine Boer", welke een maal
per veertien dagen verschijnt, wordt gedrukt bij de firma J,A. Boom en Zoon te
Meppel. Redacteur is genoemde Hendrik DEKKEB. Een exemplaar van deze courant,
waarvan de oplage niet bekoid is, wordt hierbij gevoegd.

De bond heeft de beschikking over een nieuwe personen-auto.

Enige jaren geleden is te Zuidwolde de op politiek gebied naar buiten
optredende vereniging "De^wrkende Stand" opgericht, een geesteskind van genoem-
de Hendrik DEKKER. Deze vereniging stelt zich ten doel heb culturele leven van
de arbeidende bevolking in de gemeente Zuidwolde te stimuleren, op welk terrein
ze ook tot op heden heeft gewerkt. Deze vereniging heeft geen vastomlijnd pro-
gramma. In 1946 nam "De werkende Stand" met een eigen lijst deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen en behaalde 575 stemmen op een totaal aantal uitgebrachte
stemmen van 3200. De verenging kreeg hierdoor twee zetels in de gemeenteraad
toegewezen, welke bezet vierden door genoemde Hendrik DEKKER en.J. WESTERHUIS.

Zowel de ^Bond van Kleine Boeren" als "De werkende Stand" ijveren om
huii leden geplaatst te krijgen in bestuursfuncties van bedrijven en instellingen
in de gemeente Zuidwolde, daar zij van menging zijn dat er doorgaans niet vol-
doende rekening wordt gehouden met de belangen van de kleine boeren en er op
deze wijze door hen daarop invloed kan worden uitgeoefend.

Tot nu toe is er egJhtejmQi^g....dajb....-er_jpj),i,wjljst, dat de "Bond van Kleine
Boeren" onder__ commuaistische leiding of invloed zou staan^ De C.P.N, behaalde
bij de laatst gehouden verkTè^Sg-1Van"Tê^ên"''vöiDr~'aë''''2ê Kamer der Staten-Generaal
in de gemeente Zuidwolde 46 stemmen. In 1946 bedroeg dit aantal 6j. Uit die ge-
deelten van de gemeente waar de meeste kleine boeren wonen, kwamen voor de
C»P.N. de laagste stemmen-totalen uit de bus.

Het bestuur van de afdeling Zuidwolde van "De Bond van Kleine Boeren"
is samengesteld uit personen, waaromtrent ook door insiders - hieronder te ver-
staan inwoners der gemeente, die vanaf hun ^•Bf«^fh» geboorte in die gemeente
woonachtig zijn en volledig in staat mogen worden geacht over de aard en poli-
tieke richting van dit bestuur een bezonken oordeel te kunnen geven - als poli-



tieke richting wordt aangegeven de Partij van de Arbeid..Ook de leden van de
plaatselijke afdeling zijn in hoofdzaak georiënteerd op de P.v.d.A.

De Burgemeester der gemeente Zuidwolde is eveneens van oordeel dat
de communistische idee geen of zeer weinig vat heeft gekregen op de kleine
boeren in deze gemeente.

Van het Hoofdbestuur van "De Bond»van Kleine Boeren" zijn bekend:

j Voorzitter; Roelof SMIT, geboren 7-2-1894, van beroep landbouwer, Wederduits-
Hervormd, vonende te Stuif zand D 87, gemeente Ruinen. Deze persoon was voor d«
oorlog Vrijzinnig Democraat, is thans - voor zover bekend - niet aangesloten
bij een politieke partij, doch wel georiënteerd op de P.v.d.A. Hij staat niet
ongunstig bekend.

{Secretaris: Berend Jan ALTENA, geboren 10-10-1908 te Zuidwjlde, van beroep
landbouwer, wonende te Linde A 294, gemeente Zuidwolde (Dr.). Brengt zijn

"" stem vermoedelijk uit op de P.v.d.A. Heeft van zijn vader een boerderijtje
in huur en bezit een pluimvee-vermeerderingsbedrijf. Houdt niet van werken
en staat bekend als eigenwijs. Wordt door zijn omgeving niet ten volle au
serieux genomen. Overigens een net en gunstig bekend staand gezin.

Zijn ouders zijn vrij goed gesitueerd en lid van de C.H.U.
Hij geniet als secretaris een vaste bezoldiging van 8 a 9 gulden

per week.

/) F i Propagandist en; Hendrik DEKKER, geboren 25-3-1902 te Zuidwolde, van beroep
„X^ landbouwer, ongehuwd, wonende ten huize van zijn moed er (weduwe) te Veeningen

kijk B 130 a, gemeente Zuidwolde (Dr.). Na de lagere school te hebben doorlo-
pen heeft hij gewerkt in het landbouwbedrijfje van zijn vader, dat door deze
van de gebr. POL te De Wijk werd gehuurd. Na het overlijden van zijn vader
boerde hij hierop voort, doch kreeg ongenoegen met de eigenaar en moest het
bedrijfje verlaten. Door toepassing van de Landarbeiderswet verwierf hij een
landarbeidersplaatsje. Nadien, omstreeks 1938, wierp hij zich op als voorvech-
ter van de kleine boer. Mede door zijn streven werd de "Bondvan Kleine Boeren"
opgericht. Door zelfstudie heeft hij zich iets meer ontwikkeling bijgebracht.
Komt uit een Orthodox-Hervormd milieu en bezoekt een enkele maal de kerk van
de Ned. Hervormde gemeente, is zeer gezien bij de leden van de bond. Volgens
zijn uitlatingen is hij het met geen enkele politieke partij eens, maar trekt
de P.v.d.A. hem het meest. Heeft zitting in de gemeenteraad voor "De werkende
Stand".

Eveneens zouden propagandist zijn: Schenk te Doornspijk en
. _ ^ Woudstra te Blankenham.

Bestuur plaatselijke afdeling van "De Bond van Kleine Boeren" te Zuidwolde:

Voorzitter t Hendrik DEKKER voornoemd.

^ öU l Secretaris; Klaas HOEKMAN, geboren 22-1-1904 te Zuidwolde, van beroep agent
j van Drentex (Drentse Exportmy. voor opkoop van nuchtere kalveren en varkens),

gehuwd, wonende te Turfveld E 91, gemeente Zuidwolde. Heeft lager onderwijs
genoten en staat gunstig bekend. Is voor 1940 candidaat geweest voor de ge- \n voor de S.D.A.P, Thans lid van de P.v.d.A. Van Octo-

ber 1945 - Augustus 1946 heeft hij tezamen met H. Dekker voornoemd zitting
gehad in de noodraad van de gemeente Zuidwolde voor de vereniging "De werkende
Stand". Is een flink werker.

c\U. t Penningmeester; Hendrik de ROO, geboren 11-4-1381 te Zuidwolde, gehuwd, van
J-* beroep landbouwer, wonende te Veeningen B 118, gemeente Zuidwolde. Heeft

lager onderwijs genoten. Is een flink werker en staat gunstig bekend. Is even-
eens secretaris van de vereniging "De werkende Stand". Geori&iteerd op de
P.v.d.A.

Bestuursleden: Eduard SOER, geboren 26-3-1898 te Bottrop (Dld.), gehuwd^
Nederlander, van beroep landbouwer, wonende Schotterhuizen A 285, gemeente



Zuidwolde. is afkomstig uit een landbouwersmilieu en staat gunstig bekend.
Heeft lager onderwijs genoten. Is op zijn bedrijf een flink werker, doch mede
door zijn geringe ontwikkeling gaat er weinig van hem uit. Is geori&iteerd
op de P.v.d.A. Heeft twee zoons, die beide lid van de C.H. Jongerengroep zijn.
Een van hen studeert voor onderwijzer.

}Koop de GROOT, geboren 1-11-1903 te Zuidwolde, van beroep landbouwer, gehuwd,
wonende te Drogt E 47* gemeente Zuidwolde. Is afkomstig uit een klein-landbou-
wersmilieu en heeft naar de geldende normen voor een klein-landbouwer een vrij
groot bedrijf ( 8 a 10 H.A, ). Staat gunstig bekend en is een flink werker.
Is lid van de Raad van Toezicht van de Coo*p. Stoomzuivelfabriek "De Eendracht"
te Zuidwolde. Is vermoedelijk georiënteerd op de P.v.d.A.

Bestuur plaatselijke afdeling van "De Bond van Kleine Boeren" te Smilde:

I Voorzitter: Cornelis OOSTERHDF, geboren fce Smilde 27-1-1088, van beroep
'landbouwer, gehuwd, wonende te Smilde, Wijk C No. 182. Anti-Revolutionjrfair.

'— j Secretaris; Roelof UOSTERHOF, geboren te Diever 22-3-1906, van beroep land-
! 'arbeider, gehuwd, wonende te Smilde, Wijk D No. 81 a. Partij v.d. Arbeid.

i Penningmeester t Gerrit HATZMANN, geboren te Smilde 12̂ -1-1900, van baroep
\, gehuwd, wonende te Smilde Wijk D No. 146. Partij v.d. Arbeid.

\ Bestuur sleden s Ruurt BORREL, geboren te Smilde 2-7-1911, van beroep landbouwer,
gehuwd, wonende te Smilde Wijk C No. 184. Partij v.d. Arbeid.

fit Steffen BDIHGA, geboren te Smilde 14-4M.893, van beroep
(.andarbeider, gehuwd, wonende te Smilde Wijk C Ho, 204. Christelijk Historisch*
Unie.

Ook in deze afdeling is tot nu toe niets kunnen blijken van commu-
nistische invloed.

De Districtscommandant,
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De kleine Boer
OFFICIEEL ORGAAN VAN- DE BOND VAN KLEINE BOEREN

Redactie-adres: H. DEKKEB, B 130a, Zuldwolde (Dr.). — Red.-Comm.! H. HOOIJBNOA Ht, en H. SCHENK.— Adm.-adres: B. J. AL.TENA, A 294, Zuidwoloje- (Dr.).

Het leven van de
Kleine Boeren
De Junimaaad is weer voor de

helft verstreken en, menige boer
heeft mans nergens tijd voor dan
alleen voor zijn. bedrijf en voor
alles wat daaraan vastzit. Dat is
logisch, want dat bedrijf is lijn
broodwinning en om dat dagelijks
brood moet men in de spier; Bij
de meeste kleine boeren wordt dan
ook alles wat een paar handen
heeft (en soms nog hele kleine)
ingeschakeld om dé werkzaamhe-
den uit te voeren. En het eigen-
aardige van de zaak is, dat «r óók
nog lieden rondlopen roet de idee,
dab er pp het kleine bedrijf nog
veel arbeidskrachten overoompleet
zijn en dat daar arbeidsverspiOing
op grote schaal plaats heeft. Niet»
i» minder Waar. Want kijkt om u
heen en zie wat er gebeurd op dé
meeste kleine bedrijven: alles werkt
roede om dé grond zijn kostelijke
gaven te ontwoekeren ten nutte

kennen en meemaken voordat men
er een oordeel over veile. Daarom,
als zijn dagelijkse inkomsten van
die aard zijn dat hij er ruim kan
kooien en .gok een stoot kan door-
staan 'M] een bedrljfscrisis, dan zal
dat op de duur tot gevolg hebben,
dat de kleine boer zijn bedrijf gaat
rationaliseren uit zichzelf en dan
behoeft er geen dwang bij te pas
te komen. Dus,een redelijke belo-
ning in élke vorm van bedrijf en
geen steun of dergelijke, want
steun is voor de kleine boer een
lelijk woord. Hij wil zijn brood
verdienen, wil er lange dagen voor
werken, wil een sober leven lei-
den, ontdaan van alle luxe, mits
men hem kent en waardeert en
men begrijpt wat of de werkelijke
idealen zijn die het leven van de
kleine man beheersen. Tot voot
kort had hij zijn belangen gelaten
ta handen dergenen die ver van
hem af staan, die er zich soms voor
schamen om met een kleine boer
op één bank in een' publiek ver-
voermiddel te zitten en waar over
hem, maar steeds zonder hem werd
besloten. Dat ging jaren aaneen

door, maar nu is de weg openge-
maakt en beginnen de kleine boe-
ren een groot 'lichaam te worden
door zich aaneen te sluiten. En het
is typereAd, dat de Friese Mij van
Laudfcomv Tn haar bijna ZOO-jarig
bestaan nu op Terscheltïng haar
48ste afdeling mocht begroeten en
dat wij op ruim 1-jarige leeftijd dé
30 al zijn gepasseerd in Friesland.'
Dat wijst er op, dat wij een (nacht
beginnen te worden. Dat wijst er
tevens op, dat de (grote) organi-
8atf«4.voortaan met ons mljwv moe-
ten rekenen en dat zij óns niet lan-
ger kunnen negeren. Als de nieuwe
voorzitter der Fr. Mij van Land-
bouw dan zegt, over onze hoofden
heen, wij zullen zien wat we kun-
nen, dan moeten dat geen- holle
woorden blijven maar daden wor-
den eri dan soepele daden, die er
op w$ien dat.het hun ernst l» met
de zaak, «n geen verschil in stauis
na .̂jforén halen maar feiten, die
samengaan mogelijk maken. -."'

H. HÖOIJENGA Hzn.,
Suameer (Fr.)-

hoeft-niet ÏOveeT
de Ie worden gesproken. Het komt
er maar Op aan wat de mensen
Zaterdags van de fabriek en voor
hun producten ontvangen. Ba als
die ontvangsten dan gelijk zijn aan
die van de zomer '47, dan voelt
men wel aankomen dat het niet
goed gaat. Dat behoeft men min
niet te vertellen, dat weet ledere
kleine boer wel en de vrouw nog
beter, omdat die et altijd direct
mee heeft te maken.

En als er dan gezegd wordt, die
kleine boer moet zus en zo en dit
en dat, dan zijn dat vaak mensen
die ver buiten het leven van de
kleine tobber staan. Zeker, er zijn
verbeteringen aan te brengen In
het kleine bedrijf, verbeteringen
die winst kunnen afwerpen, die het
leven van de kleine boer gemakke-
lijker kunnen maken. Verbeterin-
gen die zijn inkomsten zullen doen
stijgen, dus dié zijn levensomstan-
digheden dragelijker kunnen ma-
ken. Die zijn er genoeg, dat weet
iedere kleine boer uit ervaring. Zo
ook gebeurt het nog vaak dat hij
uit financiële overwegingen- ge-
dwongen wórdt e«n beste gebruikt-
koe M verkopen en er een over-
houdt, waarvan hij te voren wel
weet dat het eigenlijk een zeer on-
economisch beest is. Maar hij
moest verkopen om zijn pacht en
zijn schuld te delgen en zodoende
versmalt hij zijn bestaansbasis, dus
minder inkomsten, Hoe vaak ge-
beurt het niet, dat hij financieel
zwakkere dingen uithaalt, waarvan
hij weet dat ze een financiële strop
kunnen worden, en waardoor de
beter gesitueerde met de winst weg-
gaat, die hij zelf wel ziet. Kijk,.dat
zijn nu fragmenten uit het kleine
boerenleven, zoals ze iedere dag
zich voordpen en die men moet

gen critiek van de arbeiders op de lei-
ding van een bepaalde bedrtjfagemeen-
schap, bjj onwil van de bedrijfsleiding.
om daar rekening mee' té houden, ter
beoordeling kan worden voorgelegd aan
de betrokken bsdrijfsorganlsatie, die in
eruallge gevallen .moet kunnen Ingrjjpen.

Het bewaren vaa de democratie,
Volgens.de heer Louwes moet de pu-

üUJke bedrijf sorganisatle mede-
jin het benpud en de veratevl-

van de democratie. In dit verband
zouden wij het zéér nuttig achten, wan-
neer het K.N.L.C.' en de provinciale
maatschappijen wat doelbewuster en
krachtiger hun idee voor opbouw op de
bedrijf sgenoten gingen verdedigen en
uitdragen. Wij. zijn jnèt ne heer Ir Ved-
der — blijkens zijn gedachtenwissellng
met de heer Louwes — van mening, dat
er ook heel wat eonftisionele boeren
ztyn, die opbouw op de bedrtjf sgenoten
prefereren «n dat het ,meer de leiding
uit die kriqgenUi, die. de opbouw op de
organisaties Wifaoordrifveh. Krijgen ztj
hun zin — en wfl hebben sterk de la-

.druk dat de kleinste regeringspartij van
vandaag de dag deze concessie maar al
te gemakkelijk aan haar sterkere deel-
genoot In de- regering zal verlenen, on-
4anks de concrete uitspraak van de heer
Vondeling destijds in de Tweede Kamer
i«- dan betekent dat twee ernstige ver-
schijnselen, Welke wfl als noodlottige
•verliesposten op ons verlangen .naar net
behoud en de VOTJtey4g?n^t #l& ;q^ «fo

overtuiging wordt dan n.l. door e«jï min-
• •- ' • aan .een ipeerderheld letjjjopgé-

wat dea«i meerderheid liever

over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
luid ook Wget*$1»IW-"**S'-Ti>»<'alj«
zal worden. Dat Ja UW eerste aoodloW
TérscMjnsül, Het tweede 1», dat In

Het Drentacb Landbouw Genootschap
hield Zaterdag B Juni j.l. la „Bellevue"
te Assen een algemene vergadering,
waar de heer H. ï>. txrawes, Voorzitter
van «et K.N.L.C., In <J« middagverga-
dering «prak over de pübliskrectiteHike
bedröfsorganisatte. Het onderwerp en
ook de wflze waarop de heer IJouwes
dit behandelde, was zéérbelangwekend.
Wfl betreuren het dan ook zéér, dat onze
geringe plaatsruimte ona belet, om z^n
rede hier geheel weer te geven. Wfl
Kullen dan ook, ten aanzien van1 datgene
wat onze instemming had, móeten vol-
staan met de opmerking, dat wfl mét
zéér veel genoegen daarnaar hebben ge-
luisterd en ona overigens bepalen tot
een min of meer crïtische beschouwing
over die pasages uit zijn betoog, die ten
aanzien van ons streven nog al enige
bedenkingen Inhielden.

Vergelijkingen nut de wmtor-
sohapptn.

Spreker vergeleek de publiekrechte-
lijke organisatie met «en waterschap.
De publiekrechtelijke organisatie, zoals
die momenteel wordt voorbereid, heeft
naar ons begrip slechts enkele minder
goede eigenschappen met een -wster-
sohap gemeen. Zo Is ook In een water-
schap de Invloed der belanghebbenden
op het waterschapsbeleid wel zéér on-
rechtmatig verdeeld. Eea veeljarige
pachter n.l. heeft wel degelijk zéér veel
belang b^het beleid In ztyn waterschap,
maar is v»n medeïeggenBchap uitgeslo-
ten. Een toevallige grondeigenaar uit de
stad b.v., die een complex grond in zo'n
waterschap heeft liggen, heeft als regel
veel minder begrip van het waterschaps-
beleid en er ook minder direct belang
btl, omdat de pachtprijs van de- grond
•— ondanks de pachtvoorschriften —
slechts in geringe mate wordt, bepaald
door de kwaliteit van de grond, doch In
veel grotere mate door de nijpende be-
hoefte aan grond. HS heeft echter vol-
ledige medezeggenschap.

Nu heeft deze onredelijke verdeling
.van de Invloed op het waterschapsbeleid
slechts zelden ongunstige gevolgen, om-
dat een waterschap slechts een zéér be-
perkte, afgeronde taak heeft,' waarbij
slechts zelden de belangen van pachter

en grondeigenaar fel botsing komen.
Dit is heel anders dan bij een publiek-

rechtelijke bedrytsórganisatie In de
landbouw. Deze heeft een zéér veelzij-
dige taak „waarby de verschillende be-
langen wel; dege!0k herhaaldelijk tegen
elkaar optoötsen. Wanneer in zo'n be-
desorganisatie de Invloed zo is ver-
deeld, dat bepaalde belangengroepen
daarvan geheel .zj|n . uitgesloten, dan
heeft cnlks wel degelijk ongunstige ge-
volg». Nlet-*lleen voor de betrokken
groep, maar op de duur ook voor de
gehele bedtflfstak.

intussen steekt de verdeling van de
Invloed in een waterschap1 nog zéér gun- -
stlg af b(J die In een publlekTKhteiyke
bedryfsorganlsaUe, Toals men ach die
thans In toonaangevende kringen denkt.

Ben waterschap Is niet opgebouwd ''op
organisaties, maar In elk geval nog op
alle personen, dié In xo'n waterschap
hun grond hebben liggen.

Medeièggenidup van de arbei-
ders In de bcdr(|f«leiding?

Verantwoordelijkheid in eigen, kring
als uitgangspunt voor de publiekrechte-
Igke bedrijfsorganisatie acht de heer
Louwea — na&r onze mening terecht —
beter dan decentralisatie van de over-
heidstaak- „Br dient sprake te zgn van
een bedr^lfsgemeenschap, zondej^ dat
deze behoeft uit- te lopen op medezeg-
genschap In de bedrijfsleiding," aldus
de-heer Louwee. Slechts tot op zekere
hoogte -kunnen wy daarin meegaan. In-
derdaad behoort de leiding van het be-
drijf -̂ n. handen te liggen van een lae*
kwa^ne boer,.wiens beslissingen niet ge-
dwarsboomd of heen en weer geslingerd
mogen worden door onophoudelijke eri-
tlek en afwijkende zienswijzen van zijn
arbeiders. Een bekwame boer met een
ruime blik zal trouwens niet doof ztjn
voor gedegen op- of aanmerkingen van
z'n arbeiders.

Evenwel zal men van bekwame ar-
.beldera ook weer niet mogen verwach-
ten, dat z(j met liefde zullen werken op
een bedrijf dat slecht wordt beheerd,
terwijl zij op een betere gang van zaken
helemaal geen Invloed kunnen uitoefe-
nen. De .mogelijkheid moet dan in der-
gelijke gevallen openblijven, dat gede-

nMtte «en • groot pM-oentigs der
dïfysgenoten totaal van elk» invloed op
de gang van zakeji wordt uitgesloten.
Hoe men dit wil rijmen met het behoud
en de versteviging van de democratie is
ons een onoplosbaar raaüsel,
Eensdeels moeten wQ erkennen, dat

de heer Louwea In de vergadering te
AMen enkele waardevolle argumenten
voor opbouw op de bedrgfsgenoten aan-
voerde, maar anderdeels *kunnen w{f niét
los komen van de indruk, (op grond van
*T,oegere uitspraken van de- lieer Louwes
O4L. té Bakkeveen en toch ook .oog even
weer te Assen), dat hy sstch wat al te
gemakkelijk neerlegt bij het z.i. bijna
voldongen feit van de huidige politieke
constellatie en de wens van de leiding
der andersdenkende vut organisaties.

Naar onze mening Is liet gevaar te
groot om zich daartegen niét met alle
macht te weer te stellen. De grote
massa der boeren en boerenarbeider*
moet er van doordrongen worden, wat
er zich momenteel op landbouworganl-
satorlsch gebied gaat afspelen.

Wat Is het verschil
opbouw op de organisaties «n
opbonw op de Mdrt)fsgenotaat

Dat een oeetje meer voorlichting van
de bedrüfsgenoten aangaande deza
Kwestie wel nodig is,'bleek ook al weer
op de vergadering te Assen. Een der
vraagstellers n.l-, die zich ontpopte al*
lid van de C.B.T.R, zag-niet het ver-
schil tuasen opbouw op de organisaties
en opbouw op ,de bedrijfag«noten. Dit
was te meer opvallend, omdat uit zijn
aanwezigheid op de vergadering van het
D.L.*, wel bleek, dat hfl niet tot de
thuisblijvers behoorde.-die alles wat bul-
ten de enge begrenzing van hun bedrijf
valt, maar rustig blauw-blauw' laten.
Toch is dit gebrek aan onderscheidings-
vermogen niet zo vreerhd als het op het
eerste gezicht wel Hikt. Het ia ook al
weer een gevolg van de toepassing welke
men tegenwoordig aan de top geeft aan
het begrip democratie. Immers • tracht
men angatvallig de zaken aangaande de
opBouw altfld geheim te houden voor de
„gewone man", tot men het in vooraan-
staande kringen eens Is. Althans wan-
neer het men daar eens kan worden.
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De opdruk „vertrouwelijk" of „niet
voor publicatie bestemd'' is na de der-
tiger jaren naar ons begrip wat al te
zéér gebruikeiyk' .geworden, Ook dit 13
naar onze mening een nagel aan de
doodkist der democratie. Het oude
.spreekwoord van Jupiter en de ossen
Vindt tegenwoordig maar ai te zeer
.overeenkomstige toepassing. Wanneer'
men meent, dat het gewone volk on-
mondig is en onbevoegd tot oordelen,
dan eist een gezonde opvatting der de-
mocratie, dat men het mondig maakt,
door het volledie; in de gelegenheid te
stellen om met de gang van zaken op
de ' hoogte te. komen. De heer Louwes
beweerde in zQn betoog, dat een „neu-
trale" levenshouding stempelt tot onbe-
tekenende figuren en stille bondgenoten

" van revolutionnaire en communistische
beginselen, wy beweren dat het ver-
borgen houden van de gang van zaken
voor het gewone volk, stempelt tot stille
bondgenoten van totalitaire en fascisti-
sche'beginselen, wat niet minder erg la.
De heer Louwes heeft de vraagsteller in-
tussen-enigszins het verschil tussen op-,
bouw op de organisaties en opbouw op

. de bedryfsgenoten aangetoond, al zou
daarover nog wel het een en onder >meer
zyn te zeggen. .

Wet en toepassing.
In één opzicht heeft de heer.Louwes

•"naar onze mening een wat gevaarlijke
opmerking gemaakt. Hy merkte n.L op,
dat de beste statuten geen levende ver-
enigingen maken en de beste wet geen
levend landbouwschap. Hierin ligt een
waarheid ,dle vooral elke boer heel aan-
genaam in de .oren klinkt. Ook wy wil-
Jén - de . waarheid van die opmerking
gaarne erkennen, als men die maar niet
20 uit gaat leggen, dat bet er niet op
aan komt, wat .er zwart op wit in ,die

. wet zou komen te staan. Dan zou men
toch wel zéér roekeloos de betekenis
onderschatten, van een wet in een ge-
civiliseerde staat Z0n het niet juist
vaak de boeren, dié te weinig notitie
nemen van wat'hun zwart -p wit wordt
voorgelegd? Hoevelen ztjn er niet op de
Koffie gekomen door contracten <te te-

•fMWif, waarvan 'tfe *treJkRing' nièt'^ol-
doende was'bestudeerd? Wy geloven

«.met, dat men de boeren een dienst be-
wyst, wanneer.men hun zou vertellen

publiekrechtelijke organisatie er. maar
• eenmaal lï;en.4ê:boeren,zyn,^naftr:xan

. Wétten.«oril'èn nu «rnnaal gemaakt '
ook uitgevoerd te worden. J.n ontz_„
gelijk velen zyn tot hun schade en
schande tot de'pntdekking gekomen, dat
eenmaal gemaakte wetten in onze Juri-
disch hoogbegaafde staat ook wel deg^-
l.yk in toepassing -worden gebracht Al-
leen wanneer ln.:de wét/op de pübüek-
rechteiyke bedrijfsorganisatie gezonde
principes zyn vastgelegd, zal o.a. de
landbouwschap een gezonde, levende be-
drijfsorganisatie kunnen worden en al-
leen dan zal tydens het bestaan van dat
landbouwschap de wet «leent» weinig ge-
hanteerd behoeven te worden. Het komt
er wel degeiyk op aan wat er in die
wet komt te staan en het voorontwerp
ervan moet naar ons begrip zo spoedig
mogeiyk aan de publicatie worden over-
gegeven. In een werkeiyk democratische
staat en maatschappij doet men dat
nooit te vroeg.

Een harde, gevaarlijke werke-
lUkhold.

. Laten we eindigen met een uitspraak
van de heer Louwes, dia wy volkomen
'Ohdersbhryven. Wy staan in een-harde
en gevaarlijke werkelijkheid. Qeen wel-
vaart voor o* bon op zt|u bedrijf, geen
geluk in zyn gazta, wanneer hy zyn
taak op z(Jn ikJter, zijn taak op de
•akker van ztfn organis '.e, zyn taak
op de akker van het volk waartoe h(j
behoort, niet verstaat!

H. DEKKER.

De Aap uit de Mouw

Blijkens het Frlesch Landbouwblad
van 28 Mei J.1,, heeft-de nieuwe Voorzit-
ter van de Frlesche My van Landbouw
In zyn eerste openingsrede op 28 Me)
o*a. de v.qlgende woorden gesproken ten
aanzien van onze Bond en de kleine
boeren In het algemeen;

„Het lykt me üdet.öndienstig er op •
wtyzen, dat in de voorbye maanden enlj

Informatorische besprekingen 'hebben
plaats gevonden met vertegenwoordigers
van de „Bond van Kleine Boeren". Het
doel van deze besprekingen was de kan-
sen op fusie van die Bond met onze
organisatie eens na te gaan. Ik maet
tot mijn spyt getuigen, dat deze bespre-
kingen zfln gestrand op een verschil van
inzicht omtrent de utteindeiyke status.
Toch- .zullen we onze pogingen om tot
fusie te kbmen, teneinde extra vers^ip-
pering van krachten tegen te gaan,
voortzetten, waarby wy ons geschraagd
voelen door de overtuiging dat • naast
de boer van de grotere bedryven de-boer
van het., Kleine bedryf.In de Prfeoche
Maatschappij van Landbouw thuis hoort

Ik acht het goed om over uwe hoof-
den- heen nogmaals tot de nog niet tot
onze organisatie toegetreden boeren van
die bedryven te 'zeggen, dat In byna al
onze afdelingsbesturen vertegenwoordi-
gers van hun categorie : zyn gekozen,
terwtJl boyendien in het Hoofdbestuur
twee, leden van het kleinbedrijf reeds
lang een pla&ts hebben ingenomen." '
. Hier heeft de nieuwe yoorx. van de
F.M.V.L. wél heel duidelijk gedemon-
streerd, wat wy altya al hebben aan-
gevoeld. De pogingen --- vooral de laat-..
ste Jaren* aangewend — om kleine boe-
ren in de besturen te betrekken, hadden
hoofdzakelijk tot doel een „show"-posltle
te verschaffen aan enkele", speciial'voor
dat doel geschikte kleine boeren., Opdat
men dan „over de'hoofden" der verga-''
dering heen de kleine boeren ktn toe'
roepen: „Zie Je nou wol, we hebben ai
een paar van jullie „soort" in or.a mid-
den. Ze voelen zich lekker eb „thuis",
zodat je gerust kunt zyn en onbevreesd
onze gelederen kunt versterken.'.'

Practisch komt het dus hier op neer, •
dat deze kleine boeren de „eervolle" rol
vervullen van: het apeeltulg van „de
rattenvanger van Hameln", of; de lok-
eenden in een eenden(vang) kooi. Het zal
echter weinig baten. Men zal t-'Jklflk
genoeg. tot de ontdekking ko'nTeiv dat
de meeste kleine boeren zich .niet- ala
een troep eenden zullen laten verlokken.
Wil men werkelijk tot nauwe samen-
werking komen, dan moet men, het niet

^op-die tnaniett^proberen, maar, met:vol-
'doënde goede wil bezield, gaan praten*
mét dé1 bestuursleden van onze Bond,

' . . . . ;H. D.' .

Van de P.V.C. te Assen
VERBOD KOPEN EN 'VERKOPEN
VAN TE VELDE STAANDE GRANEN,

ZADEN au PEULVRUCHTEN.
De P.V.C, voor Drenthe deelt mede,

dat het verkopen en kopen van-te velde
staande granen, Kaden en peulvruchten
(verkopen op stam) van de oogst 1918
verboden Is. Van dit verbod kan ont-
heffing worden verleend, Indien de ko-
per zelf reeds teler is van de te kopen
gewassen. Wordt de totaal (e verkopen
oppervlakte In percelen gesplitst, dan
mogen deze niet kleiner zyn dan 60 are.
Ontheffing van bovenstaand verbod kan
door de verkoper binnen één week voor
de verkoop aangevraagd worden by de
Plaatseiyke Bureauhouder, onder'wie hy
ressorteert • • •

De Prov. VoédKlconuuissaria
voor Drenthe,

R. WIOHERS Hszn.

Afwijkend Veevoeder
, Evenals gras-, klaver- én lucèrnetneel
zal, althans voorlopig, ook z.g. afwy-
kend veevoeder geheel-vry kunnen wor-
den betrokken.

De aandacht'wordt er op' gevestigd,

te voorzien van een label, waarop la
vermeld dé jiaam en plaats van vesti-
ging van het betrokken bedryf, alsmede
een duidelijke aanduiding van' de inhoud.

Met het vrygeven van afwflkénd vee-
voeder Is tegelijkertijd afgezien van het
vaststellen van maximum prijzen voor
dit product, Ook zal het Bedrijfschap
voor Veevoeder geen voorschriften meer
geven voor de samenstelling .van afwtf-
kend veevoeder. De veehouders dienen
er rekening mede te houden, dat afwfl-
kende veevoeders uitsluitend zyn samen-
gesteld uit grondstoffen, welke niet voor
verwerking tot normale gezonde meng-
voeders iïi aanmerking'komen. Men be-
tale dan ook niet te hoge pryzen voor
afwijkende veevoeders.

Dertiende
Nederlandse Landbouwweek
, (12 t/m 16 Juli te Wageningen).

De uit het Nederlands Genootschap
voor Landbouwwetenschap" en het Ne-
derlands Instituut van Landbouwkundig '
Ingenieurs" gevormde Regelingscóm-
missie voor. de dertiende Nederlandse
Landbouwweek- heeft een interessant eïi .
actueel programma samengesteld. ..' ,

De dertiende Nederlandse Landbouw-
week zal te Wagentngen worden gehou-
den van 12 t/m 19 Juli a.s. Verschillen-
de verenigingen en instellingen zullen
hun medewerking verlenen door voor-
drachten van- één of meer dagen te
organiseren. Alle voordrachten worden
gehouden in het Hulpgebouw van de
Landbouwhogeschool, Duivendaal, Wa-
peningen, waar alle belangstellenden vry
toegang hebben. Men 'verdacht dit Jaar
wederom veel belangstelling, _ speciaal

.van de zflde der practlci, voor wie de ,
Landfcouwweken eigenlijk worden geor-
ganiseerd. Zo zal men ook dit Jaar
Weer 'belangrijke landbouwkundige
vraagstukken gaan bespreken. Het .pro-' ,
granuna is gevarieerd, doch de voor-
drachten z()n min of méér groepsgéwija
samengevoegd.

De eerste en tweede dag (Maandag
. 12 en Dinsdag 13 Juli) zullen voordrach- .
ten over Kaaizsadyraagstukken .worden
gehouden, terwtfl op Dinsdagmiddag een
excursie naar de proefvelden rond Wa-
genihgen wordt georganiseerd. De N.A.

«md zal de i e t enu

j,
lu,aeren «a «« , viertai
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.bouw zal deze 'dag1 worden besloten.
Donderdag X6 Juli ia gewjjd aai) de

behandelinEf 'van vraagstukken'; betref-
fende de melk (winning) ,. behande

r

Trien en ik zijn een poosje in Den
Haag geweest Ken van onze dochters
woont daar en die wilde, dat „Heit en
Mem" nu eens kwamen logeren. We
konden dan eens zien, waar ze woonden
en ze vond het wel goed,- als de oude
mensen 's winters eens een poosje in dé
stad kwamen. •

Zo zyn we dan naar Den Haag* g*-
, trokken. Trien, had er ecg veé4<zln In.
Ik niet, M()n schoonzoon is- de gehele
dag op zyn werk, de vrouwen hebben
met elkaar veel te praten en zodoende
trok ik op myn eentje vaak de stad'In.

Op een avond hebben'we met elkaar
een heil verhaal gehad over het éten.
On» dochter «l, dat M geen natuur-
boter meer kocht, want die was niet
meer te eten.. * 't'.

Trien en ik keken toen elkander eens
aan en hebbes het hoofd geschud. We
waren stomverbaasd,,' da-t het boeren-
bloed zich by onze dochter zo snel had
verloochend. Maar tóen we de volgende
dag onze boterham kregen en deze,
proefden es hoorden, dat daar boeren-
boter op gesmeerd was, waren we nog
jBléer verbaasd. Die, boter wa» ,4terkv
byna al ranzig. En toen. vertelde .pnze
dochter, dat ze geen, boerenboter .meer
kocht, omdat die zo duur was «n ook
meestad bedorven. Het was_ .boter, dié

swaifla.- ;̂ j.
iv'eï'Toën'ffireït;'ïïtïr

en die stuurden toen wat
góéde, verse boter. .Daar knapte het ge-
hele gezin .zichtbaar van op.

Ónze schoonzoon leest „De Nederlan-
der". We lazen op zekere1 dag de ver-
klaring van die slechte boter. De boter,
was wel goed door de, fabrieken afge-
leverd, maar in de koelhuizen bedorven.
We, hebben daar eens met eikair over
gesproken. We achten het een ' grote
schande, dat men In deze,tijd aan ons
eigen volk de. goede natuurbotcr ont-
houdt, deze in de koelhuizen laat beder-
ven en aan onze eigen -mensen marga-
rine geeft. Dit is eigenlijk geen beter,'
maar surrogaat, namaak. Als er geen
bo. ter, is, góéd, dan zuilen we tevreden,
moeten zyn met namaak.'

Dat onze Regering deze aan de men-

VAN STOFFEL
sen geeft, in de .hoop, boter te kunnen
exporteren, goed, maar men moet ons
kostbare boerenproduct; niet Jaten be-
derven.. We lazen, dat de bedorven boter
was af gegeven aan de zeepfabriéken.

Onze schoonzoon vertelde toen, dat
men énige weken geleden grote partyen
reuzel aan de zeepfabrieken had gege-
ven, om ook daar zeep van te.Diaken.'
Of die reuzel ook bedorven was, wist
hy niet

Ons volk wórdt behoorlijk gevoed, maar
heeft een tekort' aan vetten, vooral aan
natuurlijke 'vetten. Deze hebben vooral
veel waarde voor opgroeiende kinderen.
In plaats van deze' hatuuriyke vetten
aan ons volk te geven, gooit men deze
In dé zeepketel en ons volk krygt dam
namaak,, surrogaat. '

, Het is de boer Jarenlang Ihgehamerd,
dat hy de melk schoon, moet winnen,
•want dat. d.e zuivelfabrieken alleen uit
schone melk goede zuivel kunnen ma-
ken. Nu het boerenproduct' door -onkun-
de wordt bedorven, kan men de boeren
In het vervolg die preek wél besparen.
Het komt hierop neer, dat de vele amb-
j$naren->pemoejingen . dit j onheil, weer
jiebben-veroorzaakt. A^adejgutvelmengen
zelf, de, baas over rfë^véT waren, was
dit niet gebeurd. Dan haoTtaeri tydig
de koelhuizeri ontruimd en de boter aan

'ónze- eigei} bevolking gegeven.
Onlangs! stond in de krant,, dat de Ta-

brlek) waaraan wy vroeger de melk le-
verden, het hoogste aantal punten .voor
de boter had gekregen. We waren er
•trots op, maar als men dan bedenkt,
dat diezelfde boter in de koelhuizen
ligt te bederven; dan vinden we dat
een grote schande. Het buitenland zal
op deze manier Ook niet erg happig
zyn op, pnze. zuivel.

We hebebn onze kinderen ingeprent,
dat ze hun best moesten doen om een
zo goed mogeiyk .product te winnen.
We hebben ze landbouwscholen en land-
bouwhuishoudscholen laten ' bezoeken.
Als dit nu. het resultaat \&, is' dan alles
vergeefs geweest?
. Hierover peins Uc maar weer.

Stoffel op het Zand.
^De Vrfle Boer.)

ging van Oudleerlingen der RtJkszuivel-
school te Bolsward heeft hier de leiding

-— zich genomen. ' ' ,
de ochtenduren-;van.de laatste dag

twee voordrachten over de Oo-
waarvoor medewerking van de

Nationale Coöperatieve Raa,d werd v,er-'
kregen. De middaguren zyn' voor de ge-
schiedenis van de Landbouw. Een «vee-
tal voordrachten, verzorgd -dojbr de
Studiekring; voor de Geschiedenis . yan
de Landbouw, zullen <3e aandacht tot het
laatst boelen.'

De opening van de Landbouwweek zal
plaats' hebben op Maandag 12 Juli te
14.00 uur, térwyi de Landbouwweek cal
w>rdén" gesloten oj» 16 Juli-te 16.45 uur.
Volledige programma's onder vermelding
Van de aahvangsuren, dé sprekers en
de onderwerpen, zullen eind JunL gereed-
komen. Inlichtingen worden verstrekt
door de Secretaris van de Kegèlings-
commlsaie, Ir F, Burlngh,- 'XAwlekH
Allee 20, Wagenlngèn, by wie tevens
programma's fiunxten wordend aangé-
vfaagd. ' ,

HEBiNNBRINOSIlIEDAILLE VAN DIB
JUBILEUM-JAARBEURS

UITOEREIKT,

De Raad van Beheer vai de Kon, Ned.
Jaarbeurs zal ter Herinnering aan d»
60ste (Jubileum-) Jaarbeurs, welke van
8—16 April J.1, werd gehouden, aan de
deelnemers een fraaie bronzen tieriruu-
ringsniedallle uitreiken, welke naar eon
relief van de beeldhouwer Pieter tl'Hont
•door Cornells Begeer té Utrecht is ge-
goten. .

Hierop zyn twee figuren afgebeeld.
Een van hen draagt de Mercurlusstaf/en
stelt de Handel voor, dé ander draagt
het raderwerk en symboliseert de In-
dus trio. Tezamen heffen-zy het bekende
Jaarbeurs-embleem, tw. de U met daar*
op rustend dé Merouriushoed, waar hét
getal 50 op is aangebracht, boven eau
volle korenschoof, het «flnne-beeld. voor
de Landbouw, die, gelijk bekend, Oven-"
eens een belangrijke plaats op de Jaajn
b'eurs Inneemt;

Op de keerzijde i* het JaarbcursscMp.
afgebeld met daaromheen „fiOste ,"

8—IS Aprü 1948",
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Verplichte veelevering
opgeheven

• Voorschriften voor d« nfcet

voerder terstond teruggezonden worden
naar hét land van herkomst dan wel
onmiddellijk afgemaakt en- vernietigd
worden. TerwIUe • van het behoud van
onze pluimveestapel en In het welbe-
grepen eigenbelang van 'de pltlimveehou-

v»n slachtvee <&IQven T»H "'ders, zal van de bovenbeschreven maat-
kracht. • regelen niet worden afgeweken, ,

Bfl invoer van broedeleren zal het
Bedrtlfschap voor Pluimvee en Bieren,
in overleg met de. VeeartaeniJkundlge •
Dienst, analoge.voorwaarden vaststellen,
die dezelfde garanties bieden, .

Hoewel 'het vleesrantsoen nog aanzlen-
Hfk beneden het vleesverbruik van voor
de oorlog ligt en hoewel de vleesdistri-
butle niet binnen afzienbare ttyd kan
worden opgeheven, zijn de omstandlg-
.heden en de vooruitzichten wel zodanig
gewjjzlgd, dat de veeaanslag niet meer
nodig MQkt om verplichting tot leve-
Ting. van vee op nader vast te stellen
tijdstippen pp te leggen.

Mede, omdat bezuiniging van beteke-
nis op personeelskosten kart worden
verkregen, heeft de Minister van Land-
bouw, enz. thans besloten voor 19*8
geen aanslag vaat te stellen. De vee-
houders kunnen dus voortaan zelf be-
palen, op welk tJJdsUp OJ hun Voor de
slacht bestemd vee wensen af te zetten.
Wel zal op het tijdstip van levering.In-
vloed worden geoefend door een vari-
ërend schema van prijzen voor sjacht-
v«e. -

Het vervallen van de aanslag brengt
geen enkele wijziging in de voorschrif-
ten voor- de ateet van en de handel in
slachtvee. De gang van zaken blijf t, dat
alle voor de slacht bestemd vee op een
door iet Bedrijfschap nor'Vee en.Vlees
ingestelde overnamemarkt, waarvan de
.organisatie voorshands' " ongewijzigd
blijft, dient te worden aangevoerd. Ver-
koop van slachtrtfpe runderen en scha-
pen blijft slechts toegestaan, aan een
erkende veehandelaar. In slachtvee ter
'rechtstreekse' levering op een óvername-
;markt of leveringsplaats. Als aan deze
verplichting niet voldaan wordt, dan
kan het Bedrijfschap voor Vee en .Vlees

'overgaan tot inbezitneming van het vee.
Al Is de veeaanslag voor 1948. thans

vervallen, een zo goed mogelijk over het
. gehele land verdeelde aanvoer blijft van
' betekenis voor een goed verloop van de

vleeavoorziening, zowel als' voor de vee-
houders. Hét Bedrijfschap-voor Vee «n
Vlees was In de najaren van 1946 en

• 3,947,- tengevolge van de. grote
'-ren," die;,n)ét-' ' ' '

INTERNATIONAAL KWEKEBS-
CONGRÉS.TE SCHEVENUfQEN.

Van 21 tot 24 Juni a.s. zal In hét
Palace Hotel te Scheventagen een Con-
gres warden gehouden van kwekers-
selectéurs Van nieuwe rassen van land-
en tutnbouwgewassen uit België, Frank-
rijk, Qroot-Brlttamrlë, Nederland, Dene-
marken, Zweden en de Verenigde Staten
van Noord-Amertka.

Hoe belangrijk het werk van deze

ZWAKTE. PRAKTIJKEN VAN EEN

BI) se» door de O.C.D. dezer dagen
Ingesteld Onderzoek bt een maalbedrtjf
bleek, dat gedurende het laatste half-
jaar van een 12-tal landbouwers clan-
destien circa 50 ton tarwe was gekocht,
.Het van'deze tarwe bereide tarwemeel,
werd-1 niet een opslag van f 5.— tot
f T.SO per MÖ kg. van de hand" gedaan
aan bakkers. Hangende het onderzoek
werden de belde firmanten van het
maalbedrgf in verzekerde bewaring ge-

•steM.

EXPORTMOEILIJKHEDEN VOOB
ttOTER.

In antwoord op de sbhrtfteiyke vragen
van net-Tweede Kamerlid, de heer Borst
betreffende exportmoeiUJkheden voor
boter, heeft de Minister van Landbouw,
enz. gezegd, dat de böterproductie In
het lopende producUejaar (Mei 1(48 t/m
April 184$) de afzet in het binnenland
vermoedelijk met circa 10.000 ton ïal

van- de verbouw van' een nieuw -ras. en overtreffen, welke hoeveelheid dus voor
die nie}t. zelden per gewas in een jaar • export -beschikbaar komt. Hiervan is of
de inkomsten in de land- en tuinbouw, woMt'dezer dagen circa 2000; ton uitge-
b.v. In Nederland met f 1.000.000, of voêrd, terwijl voorts gerekend mag wor-
meer, doen toenemen.' ' ' den me.t een afzet, -gedurende dit-pro--

Deze kwekers-selecteurs hebben - zich
verenigd in de Assinsel (AsBoclation In-
ternationale des, Selectionneur» profes-
slonnejp pour la Protectlen des Obten-
tions Végótales), Pe leden van deze ver-.
enlgfng zullen in'de laatste week* van
Juni in Scheveningen- bijeen zijn om'te
beraadslagen over problemen, welke op
hun werk betrekking hebben, en -over
een internationale regeling om de kwe-
keraarbeid beter te beschermen en te
doen waarderen.

De Minister van Landbouw, enz. zal
het Congres openen en geeft op déze
wijze uitdrukking aan zijn belangstel-
ling voor het werk van Assinsel.

PBOEFNEMINOEN MET DE KELI-
COTTèRK TH» BESTBWDIJMJ VAN
.j'v_.aCgHUHajJjüj;'-~-<*- '̂'- :"

duct*ejaar, "naar tropische en .sub-tropi-
«cSe gebieden van circa 1560 ton.

Bil handelsbesprekingen met andere
landen- is boter één der' producten; die
Nederland kan aanbieden, terwijl daar-
naaat- 8e expbrthandel tracht • het zijne
b|) tb iJragen om boter naar het buiten-
land t« verkopen. -Het is thans nog niet
vaat 'te stellen, of het geheid export-
overschot tegen een prvs, die ongeveer
overeenkomt met de kostprfla, zijn weg
naTS^Jiet'buitenland zal kunnen vinden.

Aangezien hieruit blijkt, dat op het
ogenblik over de, .exportmogelijkheden
van boter nog weinig kan worden ge-
zegd,- ziet de bewindsman geen aanlei-
ding onv reeds, thans stelling .te nemen
ten aanzien van; l ' " ' '"
prfls beschikbaar'
Overschot aain- co;
komen hebben beneden ei

voer worat geDracnt, géén uu» een
dekking van onze broodgraanbeboefU
voor ca. 60 %. De rest al gedeelteHJJi
uit de inlandse oogst moeten worde»
verkregen, gedeeltelijk uit importen bo-
ven hetgeen in het kader van de tarwv
overeenkomst zal kunnen worden -aan'
gekocht.

Ten aanzien van de .importmogelök-
heden van andere granen dan brood4
graan yalt- nog niets met zekerheid te
zeggen. De oogsten staan er echter over
het algemeen, en thans ook in West- ,
Buropa, gunstig voor, zodat aangenomen
mag worden, .dat redelijke, hoeveelheden
geïmporteerd kunnen worden. *

Vooralsnog zal 'het dan ook •noodza-
kelijk zfln zowel voor import- als voor
inlandse granen een zodanige regeling;'
t* treffen, dat de overheid In staat M
de beschikbaar komende hoeveelheden t«
'kunnen dirigeren naar die plaatsen,
waar zt) het meest en In de eerste plaat*
nodig «tin-. • •

De belangrgkate richtlijnen en bepa-
lingen, welke in verband met het boven-
staande voor de granen van de oogst
i&4B> zullen gelden, houden o.ra. in, d«t
de tarwe practisoh geheel voor coa-
sumptlB beschikbaar zal moeten komen.
Het vrijgeven" van'tarwe voor veevoeder-
doeleinden zal niet plaats kunnen heb*
bén; noch door het vrijgeven daarvoor
aan de' telers zelf noch doo.r levering

-aan mengvoederfabrikanten.
. De andere granen zullen Boor het ver-

strekken van z.g. „toewijzingen uit eigen
oogst" in zodanige hoeveelheden op de- '
bedrijven der telers achtergehouden mo-
gen worden als* redelijkerwijze voor voe-
dering van de eigen veestapel nodig Is,

Andere granen, welke niet voor ver»
brutk op de eigen bedrijven toegewezen
worden, zullen verplicht geleverd moe-
ten worden ten behoeve van de -brood-
graanvoorztening (rogge) dan wel voos
andere aonsumptiedoeleinden (b.v. grut-
terswaren! «n/^*w*o ™yvoert»rtll8trlbi**
tie.

uitzonderingsgevallen zal de leverings-
verplichting voor telers in de provincie*
Groningen .Drenthe, Friesland, Noord-

. Holland,'Zuld^HoUand, Zeeland-en. ih>het
i N.w. klelgeSied -van,,. Npörd-BraiïaJit,

.worden gebaseerd op de, werkeiyke dors-
/Hstfjtalen.,.(welke.,,, DJ» dp«t,brJBfjeit,..t«

Ĵraii»airliff!fc,̂ ÉfeiiJ8a t̂eKaitei -:•
de, aanvoer van slachtvee te remmen.

: Óók In het komende najaar kan een-
izelfde situatie ontstaan: Indien noodza-
kelijk zullen dan gelflke maatregelen als
in het vorige jaar worden getroffen.
Dergelijke maatregelen zullen minder
.streng behoeven- te zon naarmate de
veehouders vrflwillig de aanvoer van
slachtvee over een langere periode ver-

'• delen, , '

Bescherming van de
Nederlandse
In verscheidene lahi

Suropa teersen In min .
breide mate besmettehjke'
ten, o.», vogelpest, Newcastle-dlsease en
andere dekten. Deze ziekten z^Jn van
ruTneuse betekenis voor de plulmvee-
«tapel en dientengevolge voor de econo-

, mlsche uitkomsten van de pluimvee-
teelt Met alle mogelijke middelen dient

. er tegen te worden gewaakt, dat deze
stekten ons land binnendringen. In ver-

• band hiermede Heeft de Minister va/i
Landbouw, enz., zoals meri weet, be-
paald, dat sedert 15 Mei 1948, de m-
en doorvoer .van hoenders, eenden, gan-
zen, en kalkoenen ztJn verboden.

Slechts wanneer In een bepaald geval

In de Haarlemmermeer-polder nabil
de gemeente - Nieuw-Vennep zijn --JOon-,
derdsc 10 "Juni j.), proefnemingen ge-
daan met de Heliboptare ter bestrOding
van schadelijke insecten. De proefnemin-
gen, welke onder leiding stonden van
Dr W. J. Maan, Ingenieur bfl de Rijks-
landbouwvoorlichtlngsdlenst, werden
door een groot aantal belangstellenden
uit landbouwkringen bijgewoond.

Omstreeks» 4,46 uur 's morgens ver-
scheen de Sikorskl 8 01 van de Stich-
ting voor Hefschroefvllegtuigen, welke
te Yjpenburg wa» opgestegen, boven de
Haarlemmermeer-polder en daalde op
een klein veldje (het grote voordeel van
deze machine Is, dat bij het opstijgen
en landen een bescheiden ruimte behoeft
te worden ingenomen) gelegen in het
Noordeltlke gedeelte Van de Haarlem-
mermeer.

De proefnemingen werden ditmaal
uitgevoerd boVen een aantal- erwten-
velden en waren speciaal gericht op de
in deze gewassen voorkomende -erwten-
knopmade en erwténbladluizen. Met een
snelheid van 48 km. per uur besproeide
de Hellcoptère in zes uur tijd 108' ha,
verdeeld over 2T bedrijven.

Voor het besproeien i» gebruik ge-
maakt van een DJD.T.-vloeistof, waar-
van nog zal worden nagegaan of zij óók,

'en verwachten.

voor de boeren verlaagd wórdt,
zoals" dé heer Borst gevraagd heeft.

Tenslotte wflijt.de Mintster.er op,,ijat„

Wordt afgêïet, pbïc .IMns ' «SnUf *an
Overheidswege een belangrijke subsidie
wordt verleend. " • • • '

veringsverpllchtlngen voor gran'erf '
Se'n gebaseerd op eert•-.«.•;," ---•"
" -'*•- zp spoedig! mogelijk..)

gehandhaafd. Vervoer ïs alleen tóegev
staan op, geleidebiljetten.

Aflevering van graan door telers mag
alleen plaats hebben tegen tóneming vaa
een afleveringsbewils aan erkend»
graanhajidelaren en/of erkende zaal"
zaadhandelaren.

Handelaren zullen granen in -het rt-
gemeen slechts mogen afleveren aan
verwerkers tegen Umemlng van &•>
.Aestelbonnen".

Verdere bijzonderheden or«r de graan,
levering zullen » spoedig mogeHjlf •nof
den bekend gemaakt

Graanregellng •
voor de oogst 1948

"Nederland kan -met 'S o eigen graan-
productie in de binnenlandse behoefte
nl«t Voorzien. Naast grote hoeveelheden,
voor de broodvoorzienlng en voor ver-
voed srlrig aan. de veestapel van var-
ken» . runderen, paarden «n .klppsn, '. ^
waai van op hun beurt weer de vee-, "
melk- en eterenproductie In hoge mate Gras-, Klaver- On Lucerne-
afhahgen, >z<Jn ook voor diverse Induï- , . . ,

H trlaftj granen als grondstof nodig, nwt ' meel dljtrlbutlevrlj
nsnie voor de havernwuttabrleken, ̂ rort-
psUerSen, gist- en splritusfabriekeii, zet- ,

,- bierbriuwïrflen, e.i
Voor de «riog bedroegen de Importen

' -

Te«»rltsen91tiindige Dienst--'ontheffln'g
van dit verbod toestaan, mits de nodige

. voorzorgen tegen overbrenging van be-
smetting zijn getroffen. De nadruk
wordt gelegd op de bijzondere omstan-
digheden; deze moeten echter,wel zeer
btÖonder zijn wil men op een onthef-
fing aanspraak kunnen laten gelden,

. naar het Ministerie van Landbouw, enz.
mededeelt. Bi) verlening van ontheffing
zlillen de nodige voorzorgen tegen over-
brenging van besmetting worden getrof-
fen; de ingevoerde dieren zullen een

"tijdlang lo quarantaine buiten een
plulmveebedrljf moeten worden gesteld.

Het spreekt vanzelf, dat men Van te
jjpren In-overleg dient te treden met het
fioofd van de Veeartsentkundige Dienst
over Oe mogelVKKeld van ontheffing.

Hoenders, eenden, ganzen as kalkoe-
nen, . die zonder voorkennis van h*t
Soofd van dé Veeartsénïkundlg» mout
dn» land worden Binnengevoerd, znllen
l» overleg net t» af kosten van de bf

Oras-, kls.ver- en lUcernemeel is een
dis'tributievri) product geworden'.

,w, u. v—v, -, .s- , Veehouders stadspaardenhouders en
ongeveer hot' dubbele van de eigen pro-- mengvoedérfabrikanten e.a. kunnen het
ducüe. Mede in verband met dé precaire product van de drogers of van de handel
wereldvoedselsituatie Is na.dé bevrijding zonder bon betrekken. Daar ook de prtf-
een dergeUfk* grote Import nog met zèn niet worden vastgesteld, beperkt d*
weer mogèHJfc gewtósL Om deze reden bemoeHng van de Overheid zich tot het
moesten de beschikbare granen word«n vaststellen vaji kwaliteitseisen en het

ld geval „mï'TOen mj.ent te mogen verfrachten, veVassld, waarbg '^j ttiteraard In ;«•" -uitoefenen van kwaliteits^ontrile bt) d»
n»™- Jen"gunstig» uitwerking-heeft op worm- «erste -plasitis, werBeh gedjrfgeerd naar grasdrogerijen.
van„- stekteheid In het gewa»^ dié se'cforen, waar Oi net meest nodig Ten einde de betere kwaliteiten totstekigheld in het gewat,

Tengevolge van een technische storing
moesten de werkzaamheden enige uren
worden onderbroken. Daarentegen was
men óver de. bereikte resultaten'«er te-
vreden, ondanks dat deze proef nemingen,
aldus *ea'verklaring van Br Maan, ta
een bégtostidtum verkeren. •

Mr J. WBEESMAN, GRIFFDEB BI*
DB BAAD VAN BBBOBP VAN PE
HERVEKKAVEUNG WALCHEBEN,

waren. t>e telers kon in verband hier- hun recht te laten Jonnen, is het pro-
mede niet de vrije beschikking worden durt gras-, klaver- en lucernemeél m
gelaten over de door hen zelf verbouwde .jaar ingedeeld in 4 klassen, nl.:
granen. Voor een belangrijk deel moest
esnleveruigspllcht worden opgelegd.

Hoewel de- wereldgraanposlUe zloh
momenteel, voor «over kan worden, na-

MwitaehOge
stoffen

,/d fl ^l" am?» 20,%;

H 18-20 %

Als griffier van de Baad van Beroep
van de Herverkaveling Walcheren l*
aangesteld Mr J. Wreesman, ainbtenaajj
btf de Tuchtrechtspraak.te Middelburg,
Dam SS, aldaar. .

Belanghebbenden worden verzocht
«««stukken, bestemd voor de Raad van
Beroep voornoemd, bt) Mr Wreumon In
t* dienen.

Caroline
p. 1000 gr,

lir. na dcoging)]
min. ZSfl-jngr.
min. 200 mgr,
min. 150 mgr.

BJU M *» «..- -—- *-at Voor alle Wassen geldt eeft maximum
teoöT*è^"ve^óederdl«tributi« afge- zandgehalte. van 5% en een niaxlmum
schaft zouden kunnen worden. • vochtgehalte van 11%. .'.j--, '

Wel is te verwachten, dat door de ' Kan product met minder dan 14 S*
leveringen binnen het kader van de on- eiwit mag n ie t onder de benaming-
langs tot stand gekomen wereldtarwe- „Kunstmatig gedroogd gras-, klaver- «T
overeenkomst, waarbij Nederland mi.v» lucernemeel" worden-verkocht,
l Augustus 1948 jaarlijks een kwantum in«en b(J aankoop :een van boven^e;
van ;TJ50.vOO ton BTOodgraan hooft *e „oemde ,4 Wassen *>» kopers wor*
kunnen aankopen, d* Importbehoefte opgegeven, z&a l«V»raoal*rs verplteht»»

een belangrtlk ft- voldoen aan de bt de gewenste klass»

dus
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van kunstmatig gedroogd gras-, klaver-
en lueernemeel overeen te komen welke
klasse zal worden geleverd en bQ de
levering een monster te trekken voor on-
derzoek. Voorts is het aanbevelenswaar-
dig, dat eerst na ontvangst van het ana-
lyserapport tot finale afrekening wordt
overgegaan. •

Voorts wordt er de aandacht op ge-
vestigd, dat leveranciers van grasmeel
verplicht zttn het product af te leveren
In balen, welke van een plombe rtjn
voorzien en een label bevatten, waarop
de naam en plaats van vestiging van
de droger^ vanwaar het product afkom-
stig is. staat vermeit'

/•rijzen
van vroeg* aardappelen
De Minister van Landbouw heeft be-

sloten, een onlangs naniens de gehele
georganiseerde tuinbouw in Nederland
tot hem gericht verzoek om volledige
vrijheid voor de afzet van vroege aard-
appelen uit de oogst 1918, niet ten volle.
In te willigen.

Hoewel de overwegingen, weUce tot
het verzoek hebben geleld, juist z(jn en
Inderdaad de vooruitzichten ten aanzie*
van de voorziening met vroege aardap-
pelen gunstig mogen worden genoemd,
is de Minister van mening, dat de be-
heersing van het loon- en prijspeil niet
gedoogt de handel In vroege aardappe-
len geheel vrQ te laten.

De Minister is bereid, geen prtys- en
afzetregellngen vast te stellen voor de

' vroege aardappelen, voorzover zt) ztjn
bestemd voor de consumptie in het bin-
nenland.

Met de gevraagde vrijheid ten. aan-
zien van de export dezer aardappelen
kan de Minister zich evenwel niet ac-
ooprd verklaren. In atedé daarvan, heeft
htf de volgende regeling vastgesteld:
1. Voor de grote maten, namelijk gro-

ter dan 60 m.m., wordt de export, al
naar gelang van de vraag in het
buitenland, toegestaan, geheel onaf-
haiUcBiyjc .van de' "veilingprysï -.-

2." voor de-kleinere maten wordt de ex-
port slechts toegestaan, Indien d«
vellingpm» is gedaald tot onder-
staand niveau In de. daarbij .vermelde

ƒ !&-"• per-100 kg.
„ IL— H 'tl „
;, 10.-~ „ „ lt

De Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
in 1947

van 4/T— 11J7
„ 11/7—18/7.

na 678
.

„ 7.10 „

De Coloradokever-invasie
geweerd .

De Coloradokever-invaaie aan onze
kusten, moet vel da- grootste kever-
Invaalê genoemd worden, die wij tot nu
toe hebben meegemaakt, naar het Mi-
nisterie van Landbouw, enz, meedeelt.
Ona land staat hierbtf niet alleen. Ook
aan de kusten van Engeland zijn grote
hoeveelheden coloradokevers aange-
spoeld, terwijl België .en Frankrijk even-
eens aangespoelde kevers signaleerden.

Reeds thans kan gezegd worden,-dat
het grootste gevaar geweken is* en dat,
dank zQ de ontplooide activiteit van de
schooljeugd, in de eerste Unie veel on-
heil ia voorkomen. De schooljeugd heeft
zich dapper geweerd en heeft 'vol en-
thousiasme de gevangen keven af gele-
verd aan de politie of ambtenaren van
de PlantenzLektenkundige Dienst, die de
kevers met benzine of petroleum* over-
goten en verraadden, dan wel in ko-
kende olie aan hun eind lieten komen.

Het zoeken van kevers door de jeugd
op het strand moet van grote waarde
geacht worden, temeer daar chemische
beströdinff op tiet strand niet uitvoer-
baar ie. Vlammenwerpers bestreken
slechts een smalle strook, terwfll voor
bestrijding; met giftige middelen de ke-
vers te veel verscholen zitten tussen

. zaricl en aangespoeld zeewier, e.d. Toch
zal het wet voorgekomen ztjn, dat en-
kele schoolkinderen of andere helpera
enige levende kevers in een lucifer-
doosje mee naar huis genomen hebben.
Hoewel deze daad volkomen be^rtfpelijk
is, moet er toch op- gewezen worden, dat
dat 'btl de Wet verboden is. Hoe ge-
raakïtelflk kan een op dergelijke wijze
meegenomen kever ontsnappen. Het pa-
rool Is dan ook: .V er nietig de kever ter
plaatse! Ouders, wier kinderen met ke-
vers thuiskomen zfln verplicht deze ke-
vers te doden, b.v. door ze plat te
trappen.

Ondanks de activiteit in de eerste linie
kevers aan de speurende ogen van po-

De Nationale Coöperatieve Raad
schrift ons:

In het dezer dagen verschenen Jaar-
verslag over 1917 van de Coöperatieve
Centrale Boerenleenbank te Kindhoven
wordt opgemerkt dat ondanks een da-
ling van de oogstctHers met rcnd 15 %
Lo.v 1948, de nitvoerwaarde van de
agrarische producten van f 321 mllüoen
in 19*8 tot f 688 millioen (n 1847 Steeg1
Voorwaarde voor een nog hogere bij-
drage van de Nederlandse land- en
tuinbouw in de gezamenlijke krachts-
inspanning tot productieverlaging is,
dat sociale en financiële spanningen ten
plattelands kunnen worden voorkomen.
Deze moeten worden gevreesd, Indien
onvoldoende' rekening zou worden ge-
houden met het gespecialiseerde en in-
tensieve karakter van ónze land* en
tuinbouw, dan wél een te lage prijs-
zetting of een al te rlgoreuze uitvoering
van de bïzondere fiscale heffingen op
het punt van de vrtyatelling van bespa-
ringen tijdens de oorlog en het onder-
scheid tussen olrbare en niei*olrbare
winsten, zouden lelden tot een morele
en financiële uitputting van ïaer. en
tuinder. Hierdoor zou ook de voor pro-
ductieverhoging noodzakeUJke verbete-
ring van de mechanische middelen tot
bewerking van de bodem en behandeling
van de oogst worden gestagneerd, zowel
in het eigenlijke boeren- en tulridersbe-
dr()f als in dé bedrtfven van de coöpera-
tieve instellingen voor verwerking en
afzet der producten, die btf het geldende
fiscale afschrttvlngsstelael onvoldoende
mogelijkheden overhouden tot reserve-
vorming voor verbetering en moderni-
sering van haai-bedrtjfsapparatttur.

In het licht vkn deze omstanï|£Ér}den
behoeft het niet te verwonderen Tiat de
netto-spaarvormlnE bg, de boerenleen-
banken in 1947 van geringe omvang
bleef. Het saldo van injagen en terug-
betapingen bedroeg ongeveer f Imtllioen.
Inclusief de ï'éitëVér 1947 ten bedrage
van f 9.5 mtllloen, bedragen de' spaar-
gelden' bij de aangesloten plaatselijke
boerenleenbanken eind 19Ï7 f B19.4 mil-
Ilöen tegen f508.9 millioen èbida 1948.
Vm de aan de'toerenlMiAankên'toevei'-
trouwde gelden waa. eind 1917 nog 34 %
geblokkeerd (eind 1948: 37%).
~ JDe* toenemende geldbehoefte van hét
agrarische bédrtlfsleven In 1947 blijkt
uit een atögtog btl de boerenleenbanken
van de post debiteuren met bflna f 14,
van de post debiteuren met bQna f il

nullioen. Tekenend voor de ernstige wU,
waarmede het mechaiusatlevraagstuk Irf

.dé landbouw wordt aangepakt Is, dat
onder de landbouwinstellingen, die b(j
de boerenleenbanken credlet genieten,
de coöperaties voor het gemeenschappe-
lijk -gebruik van landbouwwerktuigen
een In belang toenemende plaats inne-
men. . :

De boerenleenbanken werden in stfl-
gende mate ingeschakeld In het beta-
lingsverkeer ten plattelande. Voor de
betekenis van het girale betalingsver-
keer, dat verder toenam, toont de tand-
bouwende bevolking veel begrip; ver-
ouderde betalingsmethoden raken steeds
meer in onbruik. De girale omzet b|J de
Centrale Bank bedroog l* 1917 f681
millioen tegen 1608 millioen in 1946.

~De beschikbare middelen van de boe-
renleenbanken bfl de Centrale Bank
daalden van f624 millioen einde 1918
tot f517 mülloen per 31 December 1947.
De belegging dezer gelden baarde toe-
nemende zorgen. Meer' en meer bujkt
dat een behoorlijk rendement der beleg-
gingen b|J handhaving van het huidige
rentepeil op de markt voor overheids-
leningen op de duur slechts kan worden
bereikt, indien volstaan zou kunnen wor-
den met een belangrtyk geringere graad
van liquiditeit dan de Centrale Bank
thans geboden acht. De post debiteuren
der Centrale Bank steeg van f 17 tot
f 21 millioen.

IR de winter 1917/18 werden door di-
rectie en inspectie der Centrale Bank
cursussen gegeven in 32 plaatsen voor
beheerders en kassiers van boerenleen-
banken, waarbQ het algemene boeren-
leenbankbeleid en diverse financleel-
technlache vraagstukken werden behan-
deld.

-yan de winst over 19*7 ten bedrage
van rond f 518.000 wordt ruim f501.000
aan de reserves toegevoegd, waardoor
deze stijgen tot bijna f 9 millioen. Voor
de viering van het vijftigjarig Jubileum
van de Centrale Bank in 1919 werd «en
reserve van f 100.000 gevormd.

Het aantal aangesloten boerenleen-
banken bleef onveranderd 6S1.
•' De vraag haaff hypotheken bij de N.V.
Boèren-Rypotheekbank te Eindhoven,
waarvan aandeelhouders z$n B32 plaat-
selijke' boerenleenbanken en de Centrale
Bank, nam In 1817 verder toe. Kind 1847

. stond een bedrag van f 2.4' millioen uit
aan hypothecair crediet tegen f 2.2 mil-
lioen eind 1948.

litie en schoolkinderen ontsnapt is en
is het onvermtydehjk, dat een aantal
het land in gevlogen is. Bier vinden zy
evenwel een tweede barrière op hun weg
In de vorm van de algemene voorzorgen,
die de land- en tuinbouw overeenkom-
stig de voorschriften van de Planten-
zlektenkundige Dienst te Wageniïlgën
heeft genomen. In de provincies Noord-
en Zuld-Holland eindigde dé verplichte
«puitperiode juist op 9 Juni, de dag,
waarop de Coloradokever-lnvaste plaats
had. De tuinders zullen er ny oïigetwtJ-
feld nog een schepje op doeiu Zodra de
kevers op, de tulnderQen neerstftjke'ii en
het aardappelgewas opzoeken zullen zij
door het in de afgelopen spuitperiode
gespoten vergif verdelgd worden. Ge-
vaar, dat de kevers In leven blijven
wanneer zij neerstrijken op een terrein
met b.v. groenten, dat niet bespoten is,
bestaat er niet, aangezien de kever al-
léén van het aardappelloof vreet'en al
dit loof ia met bestrijdingsmiddelen be-
spoten. Mocht onverhoopt nog een kever
in leven blijven, dan is er nog Utija de
tuinder, die hem, onmiddellijk nadat hij
zijn aanwezigheid heeft geconstateerd, -
te 18' gaat en hem zal verdelgen.

De Flantenzlektenkundlge Dtonst Is
uitermate tevreden over het verloop van
de „afweerslag" en -vertrouwt, dat de
activiteit van de atrandbezoekers in het
verdelgen van dé kevers aiet'*al ver-
slappen nu de grootste invasie-golf ach-
ter de rug is. De'komende dageh is op-
lettendheid nog geboden, 'omdat niét te
voorzien is of nog meer kevers zullen
aanspoelen.

Tenslotte kan nog worden • medege-
deeld, dat he.t K.L.M,-werkkledingbedrtlf
„Bïhco" te Haaksbergen besloten heeft.
gezien de enorme medewerking van de
scholen, het aantal uitgeloofde gratis
vluchten Schiphol-Twente nïê"t bezich-
tiging yan het bedr(|f te verhogen-tot
tien. . . .

Deze 10 gratis vluchten zullen worden

verloot onder de- scholen, wier leerlin-
gen aan de. verdelgmg van de colorado-
kever1 hebben deelgenomen; dit geldt
niet alleen voor de scholen tussen Hoek
van Holland en Zandvoort, doch ook
voor die in Zeeland en eventuele andere
plaatsen,' waar de schooljeugd actief is
opgetreden. • '

Het aanwtjzen van de winnende scho-
len zal geschieden door het Ministerie
van Landbouw, enz. De-schoolhoofden
van de winnende scholen zullen zelf
Kunnen'bepalen wie van hun leerlingen
het. irieest actief is geweest en voor een
prijs In aanmerking komt.

Het Landbouwonderwijs

' in Engeland

ben; sommige zelfs beschikken over «en
wetenschappelijke staf met een compleet
laboratorium.

Het-landbouwonderwys moet er dan
ook op z|jn berekend aan aJ deze groe-
pen de Juiste opleiding te geven, en'het
moet aan een/-zich steeds uitbreidende
behoefte kunnen beantwoorden,

Oroot-Brittannlë beschikt over 24
Farm Instltutes, waarvan er 18 met la
totaal 821 leerlingen gevestigd zon Ui'
Bngeland en Wales en 8 - in Schotland.
Aan deze Instituten is een boesderu ver-
bonden met melkvee, pluimvee en een
varkenafokkertJ, waar de leerlingen
practlsch werken. Naast de volledige
cursus, die een Jaar duurt, wórden nóg
een aantal kortere cursussen gegeven
voor speciale onderwerpen, zoals plu^m-
veeteelt, melkwuining 'enz. Het onder- •
w^ts is in dé regel goed en practisch,
dpch minder omvattend dan dat van .de
idfaterscholen In Nederland. In tegen-
stelling met de land- en tuinbouwwinter-
scholen In ons land (In totaal 39), welke
plaats geven aan 3500 leerlingen, Is hier
door de' geringe plaatsruimte het aantal
leerlingen zeer beperkt.

Van de AgricuRural Colleges, welke
te vergeleken z$Jn met onze middelbare
landbouwscholen, zijn en 9 met in totaal
738 leerlingen in Engeland en Wales en
l in Schotland. Btl deze Colleges ztjn
grote boerderijen gebouwd, waar de the-
orie in praktijk wordt gebracht. Voor
de cursus, die gewoonltyk twee jaar
duurt,, is één vooropleiding vereist over-
eenkomend met die, welke onze middel-
bare landbouwscholen vragen. Naast de
volledige cursua geeft .men ook .weer
speciale cursussen, welke van een duur
van enige weken tot een Jaar variëren.

Tenslotte de opleiding aan de univer-
siteiten.

Aan 12 universiteiten z^n .landbouw-
faculteiten verbonden. De volledige cut*
sus, welke bet z.g. graduate diploma
geeft van Cambridge en Oxford, komt
enigszins overeen met die van W&genln-
gen. De andere universiteiten gaan min-
der diep met hun studie. Btl deze facul-
teiten worden ook nog cursusaën. van
korte duur gegeven. Hier vindt men ook
weer een boerderij verbonden aan de
faculteit, waar voor de. studenten ge-
legenheid bestaat verschillende proever!
.te,fiemen. : •. • .,.,. .... .- .- • .

in Engeland éh'Wales is er plaats aan
de universiteiten voor 517 volledige stu-'
dehten,1 ca.'250 voor middelbare- oplei-
ding én 500 voor de kortate cursussen.
JSoals de structuur van het Tandbouw-

óAderwQs zich daar te lande ontwikkeld
heeft, geeft het voor iedere belangstel-
lende de mogeltjkheid die kennis op te
doen, welke InJ voor de toekomst nodig
heeft.

Het is te betreuren, dat door de ge-
ringe plaatsruimte niet iedereen in de
gelegenheid is zich een opleiding te ver-
schaffepM&elen zQn er, die al méér dan
twee.i}aar op-de wachtlijst staan.

ians wordj overwogen om, gezien do
aanvragfen, die binnenkomen, het
. landbjuwecholen aanmerkelijk uit

te b'rïMenen tegelijkertijd meer eenheid
te brengen in het soort onderwijs, dat
aan hetzelfde type school wordt' gege-
ven, zonder evenwel het locale karakter
van onderwas, dat aangepast is aan het
type bedrtff van de streek, aan te tasteh.

Ook is 'de mogeiykheld onderzocht,
om door verlenging van de leerplicht op
de lagere 'scholen, onderwijs te geven in
valcken, welke in direct vérband staan
met de land- en tuinbouw. De Regering
zal hierover nog nadere voorstellen 'doen.

In Engeland,'Schotland en Wales ztyn
ongeveer 1.200.000 mannen en vrouwen,,
verdeeld over de ongeveer 380.000 be-
drtjven, werkzaam op de 11.000.000 ha.
in cultuur gebracht land, aldus Dr Tj.
Bakker, landbouwattaché bQ de Neder-
landse Ambassade te Londen, in een on-
langs voor de B.B.C, gehouden causerle.
De .verdeling van de bodem, geeft een
zeer gevarieerd beeld te zien. 'Van de
bedrijven ztfn 25 % kleiner dan 10 ha.,
ongeveer 38 % beschikken over gemid-
deld 10,tot 40'ha., 23% van 40 tot
120 ha., l % vallen in de groep van 120
tot 280 ha, en ongeveer 150 z^a groter
dan 280 ha.

Ook het type van bedrijf is uiterst
wisselend- Naast de z.g. kleinbedrijven
vindt men bedreven, dié als fiaainloze
vennootschappen geregistreerd- z|jn en
waar de bedrijfsleiders een groot aantal
administratief personeel in dienst heb-

Ingevolge papiertoewtfzing B.P.P.
nummer 1994 versdujnt deze-uitgave
l X p. l' dagen en is de omvang van •
dit nr. 4 pag., formaat 27Ü:X40 cm.

ADTERTEKTIES

Afdeling SUAMEER
Leden met hun dames, die nree
willen Voor . een plelilerrel»,
móeten zich opgeven b(| één
der bestuursleden vóór t Jnli
1948.

HET BESTUUR.



Ĵkspolitie Gewest Groningen i J/ Heerenveen,, 10 Augustus 1948,
District Heerenveen

Commandant
No. 76 R. GEHEIM

Aan: De Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te f B - G r a v e n h a g e

Onderwerp: Bond van Kleine-Boeren.
Bijlagen: Een. Ter voldoening ̂ n het gestelde in uw

schrijven, d.d. 26 Mei 1948, no. 35588 heb ik de eer, U het
volgende te berichten:

In diverse j nader te noemen plaatsen van het mij o.h. District
bestaan afdelingen van de Bond van Kleine Boeren. Deze Bond
schijnt enige aanhang te vinden onder de eigenaars en pachters
van kleine boerenbedrijven, die van mening zijn, dat hun belan- '
gen niet of niet voldoende worden behartigd door de eerder
bestaande organisaties op dit gebied ( Friese Maatschappij van
Landbouw en verenigingen op confessionele grondslag). In zekere
zin is hierin^overeenkomst te bespeuren met de toestand van
enige jaren vóór de tweede wereldoorlog. Ook toen waren de
kleine boeren ontevreden over het werk van hun organisaties. Dit
was toen vooral het geval met de boeren op de lichte gronden,
waar de bedrijven in de regel van geringe omvang zijn. Destijds
leidde dit tot de oprichting van "Landbouw en Maatschappij", een
aanvankelijk neutrale vereniging onder leiding van de bekende
Jan Smid. Zoals bekend,hebben zich echter verschillende kopstukken
van L. en M. later ontpopt als nationaal-socialisten en weldra
vertoonde de propaganda van de organisatie veel overeenkomst met
de z.g.n. Agrarische politiek van de N.S.B. Ofschoon naar buiten
de neutraliteit ten opzichte van de politiek zo goed mogelijk
bleef bewaard, kan toch worden vastgesteld, dat vele leden van
L. en M. tengevolge van doelbewuste leiding in nationaal-socia-r
listische richting werden gedreven en zelfs lid van de N.S.B.
werden. In dit opzicht is waarschijnlijk veel kwaad gesticht
door de organen van de "Agrarische Pers".

Ofschoon in het onderhavige geval met het vorenstaande reke-
ning is gehouden, is niet gebleken, dat ook thans de genoemde
bevolkingsgroep voor extremistische doeleinden wordt geëxploi-
teerd. Tegenwoordig zou uiteraard de C.P.N, de vroegere rol van

_>de N.S.B, in handen kunnen nemen. De bereidheid hiertoe en moge-
4>lijk zelfs de opzet lijken mij zeer zeker aanwezig. Mijns inziens
werken de overige boeren-organisaties in de ogen van de C.P.F.
te veel samen met de Regerings-instanties om hierop politieke
invloed te kunnen uitoefenen, zoals dit ook het geval is met
de werknemers-vakbonden in tegenstelling met de E.V.C.

In een bijgevoegd exemplaar van "De Kleine Boer", officieel
orgaan van de Bond van Kleine Boeren komt een bijdrage voor,
getiteld "Overpeinzingen van Stoffel". Dit verhaaltje is geheel
overeenkomstig de propaganda van "Landbouw en Maatschappij" en
tevens vertoont het veel overeenkomst iaet de critiek op de Rege-
r-ing in "De Waarheid". Ik wijs uiteraard slechts op de analogie,
zonder mij in de eventuele juistheid van de critiek te verdiepen.

Betreffende de alhier bestaande afdelingen, besturen en leden
van meergenoemde Bond kan ik U de volgende gegevens verstrekken:

Afdeling West stellingwerf (gemeente Weststellingwerf)
O M Voorzitter; Edo Bergsma, geboren 10 Augustus 1898 te Enschede,

'van beroep veehouder-landbouwer, wonende te Blesdijke no. 49, ;
gemeente Weststellingwerf, godsdienst N.H,

Bergsma is een uitgesproken tegenstander van het Communisme.
Zijn juiste politieke ±& instelling is dezerzijds niet bekend.
Hij is echter politiek volkomen betrouwbaar en gezagsgetrouw. Is
goed ontwikkeld en in staat, leiding te geven. Hij zal niet toe- j

i

laten j



laten, dat communistische elementen de leiding krijgen in zijn
afdeling. Hij is een ijverige werker voor de belangen van de
kleine "boer.

/O/l \: Berend Postma, geboren l Juni 1907, van beroep
/ /^>'veehouder, wonende te Munnike buren 114 (gemeente T'sTeststelling-
''^ werf).

Deze Postraa. wordt bedoeld in Uw in de aanhef genoemd schrij-
ven. Hij is lid van het Hoofdbestuur van de Bond van Kleine
Boeren en maakt tevens deel uit van het voorlopige federale
bestuur van de "Kring Friesland", Postma is vermoedelijk lid
"van de Partij van de Arbeid. Hij "doet" niet aan politiek, doch

• is wel ijverig in de weer.'voor de belangen van de kleine boeren
Hij staat gunstig bekend en was b.v. tijdens de bezetting een
goede Nederlander. Hij lp welbespraakt en op landbouw-organis®.-

. torisch gebied goed ondel egel. Hij zal zich niet laten beïnvloe-
den door communistische agitatie.

Het aantal leden-van de afdeling "?! est stellingwerf bedraagt
90 a 100. Bepaald communistische elementen zijn hier niet bij.

Afdeling Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf)
, / s Voorzitter: Gerb en Jjofma, geboren te Lippenhuizen, 21 April
ï v 1908, veehouder, wonende te Buttinga 138, gem. Ooststellingwerf
; ' Het is niet gebleken, dat Hofma bij een politieke partij

behoort.
^ jSecretaris: Jacob Sikkema, geboren te Slsloo, 5 October 1894,

; Veehouder? wonende te Jardinga 378, gem. Ooststellingwerf.
; Ook van Sikkema is niet gebleken, dat hij tot een bepaalde
\e groep behoort.
l , l Penningmeester: Jantinus Flokstra» geboren te Appelscha, 18

September 1921, veehouder, wonende te Jardinga 411 (gem. Oost-
stellingwerf).
Flokstra is vermoedelijk de C.H.U. toegedaan.
Lié: Bgbert Dol, geboren te Oosterwolde, l November 1902,
veehouder', wonende te Weper 423, gem. Oost stellingwerf.
Geen bepaalde politiek.
Aantal leden van Afdeling Oosterwolde ongeveer 30. «

Afdeling Langedi.lke (gem. Ooststellingwerf)
j Voorzitter: Tfillem Leupen» geboren te Rolde, 7 Mei 1897,
van beroep veehouder, wonende te Langedijke, gem. Ooststelling-
werf, no. 55.
Leupen is communist.
jSecretaris: AlTe"""Btoker< geboren te Donkerbroek, 9 Maart 1905,
'veehouder, wonende te Langedijke 48, gem. Oost stellingwerf»
Geen bepaalde politiek.

* Penningmeester: Hendrik Folker̂ Zwiers, geboren te Donkerbroek,
29 November 1902, veehouder, wonende Langedijke no. 7, gem.
Ooststellingwerf.
Politiek C.H.U.
Aantal leden van de afdeling Langdxijke ongeveer 25»

Afdeling Haulerwi,ik (gem. Oost stellingwerf)
l Voorzitter: Jannes Bosma, geboren te Haulerwijk, 5 Februari
1891, veehouder, wonende te Haulerwijk 471, gem. Ooststelling-
werf.
Geen bepaalde politiek.
| Secretaris: Jan Sietzema, geboren 14 November 1906 te Boorn-
bergum, landarbeider-veehouder, wonende te Haulerwijk 394a,
gem. Ooststellingwerf.
Sietzema is communist.
iPenningmeester; Aix'e Bridstra« geboren te Haulerwijk, 9 Novem-
ber 1913, veehouder, wonende te Haulerwijk 254, gem. Oost stel-
lingwerf. Geen bepaalde politiek,

Aantal



Aantal leden van de Afdeling Haulerwijk ongeveer 4O.

Afdeling Haal e. (gem. Ooststellingwerf)
i Voorzitter: Jan Westerhof, geboren te Haule, 25 Maart 1891,
veehouder, wonende te Haule 62, gein. Oo s stellingwerf.
Westerhof is communist,
j Secretaris: Hendrik Hof, geboren te Haule, 30 December 1911,
veehouder, wonende te Haule no.37, gem. Ooststellingwerf*
Geen bepaalde politiek.
|Penningmeester: Jan van der Heide» geboren te Wijnjeterp,
5 Mei 1897, veehouder, wonende te Haule no. 25, gem. Oost-
stellingwerf.
Geen bepaalde politieke partij, wel uiterst links ingesteld,

i Bestuurslid: Fedde Vonk, geboren te Norg, 7 Februari 1900,
1 veehouder, wonende te Haule 114, gem. Oost stellingwerf.
Politiek vermoedelijk.Partij van de Arbeid.
Bestuurslid: Pieter de Boer« geboren te Rijperkerk, 6 Mei
1903, veehouder, wonende te Haule no. 18, gem. Ooststellingwerf|
Geen bepaalde politiek.
Aantal leden van de Afdeling ïïaule ongeveer 40. S

Afdeling Appelscha (gem. Ooststellingwerf)
Voorzitter: Hendrik Drenth, geboren te Smilde, 9 Februari i
1906, veehouder, wonende te Appelscha no. 479, gem. Oost-
steil ingweff.
Drenth is uiterst links ingesteld.
|Secretaris: Sijger ó̂ e Vries, geboren te Appelscha, 13 October
1899, veehouder, wonende te 'Appelscha 498, gem. Ooststelling-
werf.
Geen bepaalde politieke partij, wel links ingesteld.
|Penningmeester: Auke Jongbloed, geboren te Appelscha, 14 April
§1893, veehouder, wonende te Appelscha 602, gem. Oosstelling-
werf. . .
Geen bepaalde politie partij, links ingesteld.
Aantal leden van de Afdeling Appelscha ongeveer 15.

Afdeling Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf)
jVoorzitter: IJbe Bergsma, geboren te Donkerbroek, 22 November
'1888, veehouder, xvonende te Donkerbroek 183, gem. Ooststelling-
werf.
Politiek Ĉ U.
|Secretaris: Lammert van Zanden, geboren te Nijeholtwolde, 20
November 1906, veehouder, wonende te Donkerbroek 259, gem.
Ooststellingwerf.
Politiek Partij vanjrle Arbeid.

} PenningmeesterT̂ Böüwe Wieraraat geboren te Donkerbroek, 21
Januari 1911, veehouder, wonende te Donkerbroek 206, gem.
Ooststellingwerf.
Politiek Partij _van_ de Arbeid.
| Bestuurslid: Evërt "Jansma, geboren te Donkerbroek, 24 Februa-
ri 1897, veehomder, wonende te Donkerbroek 160, gem. Oost-
stellingwerf.
Politiek Partij van de Arbeid.

i Bestuursliclt~~üërTiardüs Kootstra, geboren te Appelscha, 22
September 1896, veehouder, wonende te Donkerbroek 44S, gem.

. Ooststellingwerf. ' .
Geen bepaalde politieke instelling.
Aantal leden van de Afdeling Donkerbroek ongeveer 27.

^Afdeling Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf)
Voorzitter: Hendrik ̂ Mulder, geboren 18 Maart 1894 te Makkinga,
melkrijder-veehouder, wonende te Oldeberkoop no. 2, gem.
Ooststellingwerf. Geen,bepaalde politieke richting.

Secretaris



, ̂ teecretaris: Si.ltze Boek, geboren te Jubbega-Schurega, 31 Mei
, 1918, boerenkneeht, wonende te ïfi j eb er koop no. 6, gem.
/ Ooststellingwerf.
l Politiek'Partij van de Arbeid.
! (Penningmeester: Wessel de VrieiS, geboren te Nijeholtpa,

l Augustus 1916, veehouder-voerman, wonende te Niĵ erkoop
no. 42, gem. Ooststellingwerf.
Politiek gene.
{BestuurslidT Willem Haanstra, geboren te Term spel, 5 Sep-
tember 1902, veehouder, wonende te Makkinga, no. 6O., gem.
Ooststellingwerf.
Politiek Partijvan de Arbeid.
Bestuurslid: Bart Langhout. geboren te Fochteloo. 26 Mei 1912,
veehouder, wonende te Makkinga, no. 66, gem. Ooststellingwerf.

; Politiek gene.
Aantal leden^van de Afdeling Oldeberkoop ongeveer 75.

Afdeling Bantega (gemeente Lemsterland)
jVoorzitter: Tijmen de Boer, geboren te Lemsterland, 6 Maart
CL877., veehouder, wonende te Oo ster zee, no. 105, gem. Lemster-
land.

; Vermoedelijk lid van de Partij van de Arbeid.
J Secretaris: Jan Ruiter, geboren 13 April 1906 te Lemsterland,

^ 'veehouder, wonende te Bantega, no. 121,'gem. Lemsterland.
f) Vermoedelijk Christelijk̂ Historisch gericht,
X̂" J Penningmeester: Arend BrjjncTsma, geboren 4 Juli 1905 te

'Lemsterland, veehouder, 'wonende te Bantega no. 132, gem»
Lemsterland.
Vermoedelijk Christelijk̂  Historisch.
(Bestuurslid: Albert Huisman, geboren 27 October 1892 te Lem-
sterland, veehouder, wonende te Bantega no. 116, gem. Lemster-
land.
Vermoedelijk Chri stelij k Hi stori sch,
JBestuurslid: Gerrit Kelderhuis, geboren 5 April 1893 te Lem-
sterland, veehouder, wonende te Bantega no. 126, gem. Lem-
sterL'and.
Waarschijnlijk Christelijk Historisch.
Aantal leden van de Afdeling Bantega ongeveer 40,

Afdeling St« Johannesga (gem. Haskerland)
JVoorzitter: Hendrik Bouwma, geboren 16 Augustus 19O3 te
Haskerhorne, veehouder, wonende St.Johannesga no. 21, gem.
Haskerland.
Politieke richting: Anti-revolutiohnair.
l Secretaris: Herman Vaartjes, geboren 19 Maart 1912 te Echten,
veehouder, wonende te St.Johannesga no. 40, gem. Haskerland,
Christelijk Historisch.
•Penningmeester: Jan Bi.jker» geboren 26 Maart 1916 te Rottum,
'veehouder, wonende te Rotsterhaule no. 73, gem. Haskerland,
Christelijk Historisch.

l Bestuurslid: Jari Liemburg, geboren 15 Augustus 1914 te Gersloot
veehouder, wonende te St.Johannesga 146, gem. Haskerland.
Liberaal.

i Bestuurslid: Johannes Poepjes, geboren 17 Augustus 1908 te
•Delfstrahuizen, veehouder, wonende te Rohel, no. 10, gemc
Haskerland,
Liberaal.
Aantal leden van de Afdeling St.Johannesga ongeveer 50.

De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie kl.
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tJw schr.no. tf.299.'
d,d.» 5 Juli-1948.
Bet r. t Bond van Kleine Boeren,

1s-öravenhage, 4 november 1948.

V. KD.2

Q_E H E I

Raar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven heb
ik de eer U het volgende te berichten*

De Bond van Kleine Boeren i» omstreeks 1938-1939
te Zuldnolde opgericht, voornamelijk door toedoen van
gendrpc PEKIjËR. geb. 25-3-1902 te 2uidwolde, «onende
aldaar aan het adres

Het doel van de bond is de behartiging der belangen
van «ijn leden en is gericht tegen het groot -grondbezit»

ïn Vele plaatsen in Gelderland, Overijssel, Drente,
Friesland en Groningen zijn afdelingen van de bond op-
gericht»

Het orgaan van de bond, W3>e Kleine Boer*', heeft een
oplage van 3250 exemplaren,

" De politieke oriëntering der leden loopt in het al-
geföeen van rechts tot Partij van de Arbeid, terwijl er
slechts weinigen «ijn, die als communistisch kunnen wor-
den aangemerkt* %

Ook de leden van het hoofdbestuur van de bond va-
riëren van A.R* en C. H. U. tot P,v.d»A.

Slechts in enkele plaatsen in Friesland en Drente
hebben enige communisten zitting in de plaatselijke
afdelingsbesturen,

In verband met vorenstaande lijkt het mij niet meer
noodzakelijk om mij regelmatig berichten over deze bond
(zoals vergaderingsverslagen) toe te zenden,

Mochten Ü evenwel feiten bekend worden, die duiden
op directe .communistische invloed in het optreden of de
organisatie van de bond. dan zal ik het zeer op prijs
stellen daarvan kennis €e kunnen nemen*

x HET HOOKJ VAK DE DIEHSÏ,
J" voor deze i

J. G, Cr ebbend ar;.

Asn de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
te
A E e l d o o r n .



MÉ DEGEMEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.
Districtsrecherche. £ 2,

'ELDOCRN, 4 Juli 1948.
« ƒ

£é -

f. no. £99, Geheim.

ONDER .VERF; (̂

Inlichtingen omtrent BOND VAN KLEINE BOEREN.

Aantal bijlagen; één.

> >7<JUU<t948

Ter voldoening aan de inhoud van het schrijven van
28 April 1948., no. 32O38, Geheim, van het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te ' s" Gravenhage , heb ik de eer U HoogEdel-
Ge strenge omtrent de "Bond van kleine boeren" beleefd het na-
volgende te berichten.
Gezien de inhoud van het officieel orgaan van de bond van
kleine boeren, genaamd DE KLEINE BOER, van 4', Juni 1948, 6e
jaargang no. 10, welk blad hierbij wordt overgelegd, berust

M het redactie adres bij H. Dekker, B.13t>a. te Zuidwolde.Dr. Als
-l redactie coinm. treden H.Hooijenga Hz., wonende te Suameer-Zui^
en H. Schenk, wonende te 't Harde, gemeente Doornspijk, op,
terwijl het administratie adres berust bij B.J.Altena, A. 294,
gemeente Zuidwolde, Dr.

de,Heer.D
der Rij

Aan

Omtrent de oplaag van het door de bond uitgegeven orgaan,zyn
dezerzijds geen inlichtingen kunnen worden verkregen»
'-.Vel is bekend dat de contributie voor het lidmaatschap f.5.-

per jaar bedraagt, waarvoor de leden een gratis bondsblad
wordt verstrekt. Dit blad verschijnt eenmaal in de 14 dagen,
laatstelijk op 2 Juli j.l.

^i Hendrik SCHENK, geboren te Elburg, 9 Augustus 1899, van be-
'roep schilder, wonende te 't Harde, gemeente Doornspijk, .'/ijk
G.no.48.f., is 2de voorzitter van gemelde bond.
Als lid van de Raad der gemeente Doornspijk, vertegenwoordigt

hij de Partij van,de Arbeid. Voor Mei 1940 was Schenk een vu-
rig S.D.A.P.er, en alstoen had hij ook reeds zitting in de
Raad der gemeente Doornspijk. Het moet als uitgesloten worden
geacht, dat Schenk communistisch georiënteerd is. Hij is gea
abonneerd op het Vrije Volk.
In de vergadering van de Raad van Doornspijk, gehouden op 4

Mei 1948, maakte een lid van de Ant.Rev.Part. de opmerking,
dat de Bond van kleine boeren, revolutionnair was. Be heer
Schenk kwam er tegen op, dat de neutraliteit van die Bond be»
twijfeld werd. Hij legde er nadruk op, dat dit- een neutrale
Bond is, waarin alle richtingen zijn vertegenwoordigd, ook in
het bestuur, behalve dan de staatsgevaarlijke richting, die
het democratisch gezag wil aantasten.
Te ^oster^olde, gemeente Doornspijk, zetelt een afdeling van

gemelde Bond. Deze afdeling omvat de gemeente Doornspijk, El-
burg en Oldebroek. Het aantal leden van deze afdeling bedraagt
115.
Als voorzitter van deze afdeling trsedt H. Schenk voornoemd

.—i op. Als secretaris fungeert Cornelis BRULJNES, geboren te 01-
'debroek, 21 April 1892, zonder beroep, Wonende te ̂ osterwolde
1.32, gemeente Doornspijk.
Bruijnes is Nederd.Herv. en lid van de F.v.d.A. Hij is geabcr
neerd op het dagblad het Vrije Volk. Reeds geruime tijd is hi,
ziekelijk en er gaat momenteel weinig meer van hem uit. Hij
staat bekend als een niet hoog staand persoon, die zich aan
de zijde van de sterksten schaart om daaruit zijn voordeel te
trekken.

• l Penningmeester van deze afdeling is Jacob van J t HOF, gebore.
'te Doornspijk, 30 Mei 1898, van beroep landboüwëlc1, wonende te
Oosterwolde, Zandweg, 1.45, gemeente Doornspijk.

trictsc
politjj

jommandant
>ELDOORN.

Van 't HOF is



Van rt HOF iö. lid van de P.v.d.A.; geabonneerd op-het dagfcii
blad het Vrije Volk en hij belijdt de Nederd. HerV', Godstüan
dienst. Politiek treedt hij niet op de voorgrond. Hij heeft;
een lonend boerenbedrijfje.
Om een overzicht te krijgen van de politieke oriëntering

van de leden dezer afdeling, kan worden gemeld dat in genoenj
de drie gemeenten totaal maar drie personen geabonneerd zijij
op het communistisch dagblad "De WAARHEID". Deze zijn geen
lid van genoemde Bond. LSDBN van de C.P.N, zijn in die ge-
meenten tot op heden nog niet woonachtig*
Voorfeu is nog een afdeling van genoemde Bond gevestigd te:

-jNUNSPEET. Kiervan is voorzitter: ^rederik KAPPERS, geboren
l Maart 1906 te Srmelo, landbouwer en voerman, wonende te
Nunspeet, Vreeweg no.49. Kerkelijk is hij aangesloten bij de

i i Gereformeerde gemeente en politiek behoort hij tot de S.G.P.
|CI --j Secretaris is: Lammert VERBEEK, geb. 24 Augustus 1898 te Er-

'melo, landbouwer, wonende te Nunspeet, Hardenbrinkweg, no.30
l Verbeek is ongehuwd. Hij belijdt de Chr.Gereformeerde Gods-
> dienst en is Ant. Revolutionnair.

_-i Penningmees te r van deze afdeling is: Mannes itfSSTHUIS, gebo-
fren 23 Januari 189O te Ermelo, landbouwer, wonende te Nun-
speet, PJullerweg, no. 18. De Chr.Geref. Godsdienst belijden-
de, is hij politiek aangesloten bij de Ant.Rev.- of S.G.Part
Deze afdeling telt 19 leden. Hiervan moeten twee leden gere
kend worden te behoren tot de P.v.d.A. De anderen zijn ui-
terst rechts georiënteerd.

/ HULSHORST.
ƒ—{Voorzitter is: Gerrit van ARK, geboren 26 October 1915 te
ƒ Harderwijk, landbouwer, wonende te Hulshorst, Oudeweg 68. De>
/ ze belijdt de Nederd. Herv. Godsdienst en is aangesloten by

de P.v.d.A.
—|Secretaris is: /fouter van ARK, geboren 11 Augustus 1913 te

Harderwijk, landbouwer, vjonende te Hulshorst, Oudeweg 72.
Ook hij is Nederd. Herv.; lid van de P.v.d.A. en een broer
van de voorzitter van ARK. ;
j Penningmeester is: Wouter van de DRAGT, geboren 6 Maart 1904]
te Doornspijk, landbouwer, wonende te Hulshorst, Klarenweg.
no.28. Van de DRAGT is Nederd.Herv. gedoopt, doch gaat niet
ter kerke. Hij wordt geacht een uiterst links lid te zijn
van de P.v.d.A. en moet in staat zijn om zijn stem op de C.
P.N. uit te brengen, zonder lid van die partij te zijn.
Deze afdeling telt 7 leden. Hiervan behoort een tot de P.v,
d.A. De anderen zijn rechts georiënteerd.
EPE. Hiervan bestaat het bestuur uit:

l Gerrit Jan TIEMENS, geboren te Spe, l Augustus 1914, landbou-l
i, wer, wonende te Ernst, P.63, gemeente Spe. Voorzitter.
^ __j Peter Kloezeman, geboren te' Spe, 8- Januari 1903, landbouwer, \e te Smst, ̂ .149, gemeente Epe. Secretaris. l

— j /iHem TIEMENS, geboren te Bpe, l September 19O9, landbouwer J
wonende te Ernst, E.125, gemeente Epe. Penningmeester. ]
Alle drie hebben een klein, zwaar belast, boerderijtje, waar-j
van zij, zonder bijverdiensten, niet kunnen leven. Het zijn
ontevreden kleine boertjes, die links georiënteerd zijn, en
vermoedelijk aangesloten zijn bij de P.v.d.A. Eerst genoemde
is geabonneerd op het comrn. dagblad "Dek WÂ RHEÏD1"."
Het aantal leden in deze afdeling bedraagt 45'. Hiervan zijn
velen aangesloten bij de P.v.d.A., doch tot op heden is nog
niet gebleken dat er leden van de C.P.N, onder zijn.
Vermeldenswaard wordt het door mij geacht, dat Aalt van Vemde
geb. te Epe, 7 Juli 1911, lid van de Raad der gemeentl J*J|TS' e'n
van de P.v.d.A., als propagandist voor de Bond van kleine boe
ren fungeert. Deze heeft geen landbouwbedrijf*
Hoewel het mij mogelijk is, zo-heb ik vermeend voorhands de
personalia van de leden nog riïet te moeten opgeven, omolat
bovengenoemde afdelingen niet onder communistische leiding oj



invloed staan.
In verband hiermede zal ik het op prijs stellen te mogen verne

men, of ongevraagd over deze Bond steeds berichten en mededelin
gen moeten binnenkomen, bestemd voor de Centrale Veiligheids-
dienst.

De Adjudant der Rijkspolitie,
H. de Wilde.

GEVEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.

COMTIANPANT.

G è 2 i e n en doorgezonden san
het Hoofd van de C.V.D. te 's Gravenhage, Javastraat no. 68,
met verzoek de laatste alinea van het bovenstaande schrijven
te willen beantwoorden.

APELDOORN, 5 Juli 1948.
De Districtscommandant,

De Dirig.üff. der Rijkspolitie 3e kl.

A
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De kleine Boer
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE BOND,. VAX KLEINE BOEREN

Redactis-adni: H. DEKKER, B 130», Zuldwolda (Dr.). — RM.-Comm.i R. HOOIJENOA Hz, en H. SCHENK.— Adm.-adre«: B. J. AMEN A, A 294, ZuWwolda (Dr.),

Een duidelijke uitspraak van het volk?
Zoals. uit CBR kort artikeltje el-

ders in ons blad blijkt, heeft men
ons in een belangrijk Dagblad een
ernstige beschuldiging in de schoe-
nen geschoven. Wij zouden óns in
ons vorig nummer hebben schuldig
gemaakt aart demagogie (volksver-
leiding). Wanneer deze aanval was
gedaan van de plaats waar zij thuis-
hoorde, n.l. onder de ingezonden
stukken van dat blad, dan zou het
staatkundig en journalistiek „for-
maat" van de schrijver van dat in-
gezonden stuk deze beschuldiging
tot geringe proporties hebben be*
perkt. Nu deze aanval echter ver.
zeild is geraakt in de redactionele
kolommen van een zoveel verbreid
Dagblad, nu treft ons deze beschul-
diging heel zwaar. Te meer, daar
het juist onophoudelijk ons streven
is. .geweest om met de geringe ken-

eens wat scheef worden getrokken.
En verder laten wij het gaarne aan
het zelfstandig oordeel van onze
lezers over, welke houding zij zich
In het staatkundig spel van de ko-

aanzien van de Indonesische kwes-
tie. Dat zou alleen het geval zijn,
wanneer speciaal over deze kwestie
een volksstemming sou worden ge-
houderi.

nu de gang van zaken is,
in sterke

De mens lijdt dikwijls 't meest
Door het lijden dat hij vreest
En dat nooit op komt i

deel van dé kiezers over het bin-
nenlands economisch beleid. Het
gaat bij de komende verkiezingen
dus niet enkel om de kwestie In-
donesië, maar ook om de zwaar-
wegende kwestie: het beleid ten
aanzien van het bedrijfsleven.

In ónze kringen weegt Vooral dat En geeft Hij kracht naar kruis,
laatste ook heel zwaar. En zo zal (Nicolaas BeeUV
het kunnen gebeuren, dat kiezers,

strijd wordt de zaak naar ons be-
grip In twee opzichten vaak onjuist
voorgesteld, n.l.:

Ie. Men doet het vaak voor.
komen, als zou het bij de komende
verkiezingen hoofdzakelijk gaan
om de Grondwetswijziging, meer
Speciaal waar die betrekking heeft
op de verhouding Nederland/Indo-

vaard en nu wordt het volk m de ^^^^teWdsfES

SSJfSrlïS .̂ d* -1 TSiïSSiïtjui.
doen voor de Tweede Kamer. Was economie?
de zaak maar zo eenvoudig, als die Ook laten -vele verklezlngsapos-
staatsrechtelijk wordt voorgesteld, telen hét voorkomen, als zou het
De komende verkiezingen geven gaan om de vraag, of algehele be.
echter geen duidelijke uitspraak drijfsvrijheld if geleide economie.

Dan God te dragen geeft.
Het leed dat U, drukt niet zo wuaat
Als vrees voor alterlei gevaar.
En komt het eens in huis
Dan helpt God altijd mee

juist. In een geciviliseerde maat.
schappij zal de overheid zich moe-
ten bezighouden met het bedrijfs-
leven. Alle» kan niet op zijn beloop
worden gelaten. Wij' geloven niet

dat alles moét worden over-
; „vrije spel der na-
en". Orde en regel-

[er tot óp zekere hoogte
' . otü-*t*

*

In de Draaikolk der Verkiezingsmentaliteit!?
het'*r:óm, Invite.

mate de te kiezen partijen behept

over we beschikken, onze
noten.de ogen té openen voor de
harde werkelijkheid van het econo
rttUch en staatkundig beleid van
.vandaag de dag.

^.M^ifcwiV^^-^igjSaL.
rechte — vaak „neutraal". Dat U
een misleidend begrip. Wie en wat
is neutraal? Neutraal U b. v. de
drukker, die met even grote cor-
rectheid b.v. een verldezingspamflet — daartegenover In hóeverre zii «e«
verzorgt, ongeacht of de order zou In Het Vrije Volk" van Maan. van de Ingenieurs en Hoogleraren, nel_d £,„ bij'hun ordeningsmaat.
komen van een uiterst rechtse, of dag 31 Mei j.l. geeft de heer S. (?) die door de Minister In het Bestuur „Beien In de leer te gaan bü de
van een ^uiterst linkse partij. Neu. L. J. van Apeldoorn een sprekend van het Landbouw Economisch In- "schepping, welker ordeningsfacto-
traal is b.v. het papier, dat even 4taaltje van wat men — door een stituut zijn benoemd en is blijk- ren dg beste gezagsdragers met eer-

, gewillig de rozengeunge termen grondige studie van de problemen baar zéér tevreden over deze keuze, bied moet vervullen en die niet
van een letrtttaentele liefdesbrief def Democratie — vermag. Af- uitsluitend uit de hyper-intellectu- Onge8traft kunnen worden gene-
weergeeft, dan het schrikaanjagend gaande op de raadgevingen aan ele garde. ™,d of uitgeschakeld^
exploit van een executeur. ons adres, mogen wij toch aanne- WU zijn inderdaad nog niet vol-

Wie neutraal is, mengt zich niet men. dat hij althans van die pro- leerd In de problemen der Demo-. •• -——V. Zj»j t men, uai mj HIUIBUB r»u «« yiw- icera in ae prooiemen aer Lfemo-
m de staatkundige itrtydi maar laat blemen een grondige studie heeft cratie (wie is dat wett), maar zijn
In dar opzicht rustig „Gods water gemaakt. toch wel tot het inlicht gekomen,
over Gods akker vloeien'. De heer Van A. is het oneens dat de Democratie o.a. eist, dat

Onze Bond en ons blad zijn niet met on„ attikel m het'vorig num-
neutraal. Zij zijn onafhankelijk, mer over. )>De Dictatuur, verscho-

len onder een Democratisch jasje".
En het resultaat van zijn ongetwij-
feld diepgaande studie in de pro-
blemen der Democratie is, dat hij
ons een paar van de ergste beledi-

wat heel iets anders is. Wij laten
onze Bond en ons blad niet kop-
pelen aan een of andere parlij,
maar wanneer de belangen der
kleine boeren zulks eisen, dan ge-

de Democratie o.a. eist,
dergelijke hyper-intellectuele colle-
ges voldoende worden vermengd
met mensen uit de doodeenvoudige
practijk van het boerenbedrijfsle-
ven en dus ook uit de kringen der
kleine boeren. En de besten uit de
intellectuele kringen zullen juist

De invloed der zelfstan-
digen.

Ook gaat het bij de komende
verkiezingen om de vraag, in ho*.
verre de gekozenen geneigd zullen
zijn, de talrijke en belangrijke
groep zelfstandigen uit landbouw
en middenstand in het overleg bij
en de uitvoering van het beleid ten
aanzien van het bedrijfsleven te be-
trekken. Momenteel worden wij

ttrvrlïl de belangrijke en talrijke

ven wij ook onze visie over staat- gingen naar het hoofd slingert. Wij het meest geneigd zijn om hun the- door middel van allerlei bedrijfs-
kundige vraagstukken, eenvoudig, hcbben _ Volgen5 hem - een „ge- „retische berekeningen aan de op- schappen en vakgroepen geregeerd
omdat wij m onze strijd voor meer mene„ aanval gedaan op het be- merkincen van de mensen uit de door de twee machtige blokken: de <
medezeggenschap en een beter be- leid Van Minister Mansholt en we practijk te toetsen. » werkgevers- en werknemersleiders,
staan voor de kleine boeren ons maken ons schuldig aan demagogie Ook in Inderoozicht verschilt "' *' '-'-—Iil~ '" -1*"1™
net geheel afzUdlg kunnen hou. (Wt^ding). Dit zija nlar onf^chtTn deT±cratie be!

* Zo laten, on. natuurlijk ook de %££*£ """ *"*"** ** »«** ™ d« ™ de he« Van

gebeurtenissen en mogelijkheden Wij hopen Voor de standing van
yan heden op .staatkundig gebied de Redaetie van „Het Vrije Volk",
niet onberoerd. dat ̂  pennevrucht per ongeluk

Waar hè* om gaat. ' . .

Het s t o k t n l helemal n M
t onze^fk er oo dafde heS

* "

. worden, wat i
vorderlijk is voor een juist beleid
en een juiste uitvoering van nood»
zakelijk te nemen maatregelen.

Men moet van ons niet verwach-
ten een staatkundig advies, waarbij'
bepaalde staatkundige stromingen
door ons zouden worden aangepre-
zen of verworpen. Wij zouden dan
ons onafhankelijk standpunt prijs-
geven, wat niet wenselijk en ook
niet nodig is. Wij willen alleen een
beetje licht trachten te Werpen op
enkele zéér belangrijke zaken, wel-
ke in het vuur van de verkiezings-
mentaliteit naar ons begrip' wel

in de redactionele rubrieken is ver-
zeild geraakt in plaats van bij de
ingezonden stukken.

De wijze waarop ons medelid
van de Bond van Kleine Boeren,
de heer Van A., ons aanvalt in
„Het Vrije Volk" gebiedt ons,
slechts zéér kort op zijn artikel in
te gaan. En dat alleen om enkele
schitterende resultaten van zijn be-
studering der Democratie aan te
tonen.

De -heer Van A. geeft een lijstje

j,,i
B

n Ronds.
van en

*
*en

>n deze kwesties een
duidelijk antwoord zal

lanceren
Er is voor ons geen enkele term

aanwezig, om uit Let door Van A.
gewraakte artikel uit pns vorig
nummer ook maar één woord terug
te nemen, omdat het de koude,
naakte waarheid bevat en niet
meerl

H, DEKKER. ,

lijke zou misschien zijn, dat de ko«
mende verkiezing tot resultaat hadj
dat de kwestie Indonesië tot een
bevredigende oplossing werd ge-
bracht en dat het volk binnen niet
te lang tijd nog een» de gelegen-
heid kreeg om zich over de andere
kwesties uit te spreken.

H. D.



PB BOER

Welke bestemming f
aan de^beschtkb,are grond! irt KederJaftd ?

vele kostbare brokken van de vrucht-
baarste cultuurgond vte,'töióif,ér f al-
Jen aan verkeer, industrie- én stadsuit-

Beze vraag is vooral voor ons, kleine
' boeren, van zo buitengewoon groot be-
lang. Vandaar ook, dat wt) «et veel be-
langstelling kennisnemen van wat an-
deren hieromtrent zeggen en doen.

' In het Mededelingenblad van de Stich-
ting voor de Landbouw van 28 Mei j.l.

bovenstaand artl-
. . 3e vraag, welk be-

lang bt) het bestemmen der gronden
moet overwegen. Sr kan nooit genoeg
de klemtoon worden gelegd op de nood-
zaak om-zuinig onVte gaan «et de toch
al'zo'beperkte oppervlakte cultuurgrond
in ons land. Dit is niét alleen een land-
bouwbelang, maar ook een algemeen

voor onze leden van belang achten. En
daar *tl langs andere weg wel-
licht niet zo rechtstreeks met de visie
van de Commissie Grondgebruik van de
Stichting voor de Landbouw op de hoog-
te komen, menen wfl dit relaas uit ge-
noemd mededellngênblaa onverkort té
moeten overnemen,

Wt) laten het hier met een onderschrift
van'ons, volledig volgen:

GBONDGEBRUÏK.
„De Commissie Grondgebruik van de

Stichting, voor de Landbouw staat thans
. vóór verschillende vraagstukken, die

voor de landbouw In Nederland van zeer
grote, principiële betekenis kunnen wor-
den. De vraag, die bijna alle andere vra-
gen overheerst en die de landbouw vrij-
wel het meest benauwt gaat over de
bestemming van de grond.

In haar vergadering van 18 Mei heeft
de Commissie Grondgebruik zich diep-
gaand bezig gehouden met het vraag-
stuk, op welke wijze de bestemming van
de grond, wéttenjk kan worden vastge-
legd. Zt) stelde daarbtj dé mening voor-
op, dat een nationaal plan ten aanzien
van het! bóüëmgebrulk zéér gewenst Is.

ning ter sprake komen. De Commissie
durfde echter over de al o( niet wense-
lijkheid van -alk een fonds geen uit-
spraak te doen alvorens sdch, grondig op
de hoogte gesteld te hebben over de
consequenties hiervan. 2(1 acht het ooi

het opstellen van een dergelijk plan raadzaam eerst de mening der verschil-
echter moet men uitgaan van de ge- lende organisaties te vernemen.'
dachte, dat in Nederland In wezen alle —-—'—^-—
grond cultuurgrond is. Dit betekent, dat Noot van de R«dacUo van „De Kleine
het gehele bodemoppervlak moet dienen Boer": . .
foor productieve -doeleinden, In de eer- Het bovenstaande heeft natuurlijk In

uiterwaarden. Het Ministerie van Land-
boirtv i» evenzeer als de-georganiseerde
landbouw oveHulgd van de nóoBzaak
van-een zodanige regeling, doch er schtj-
nen tegenwerkende invloeden te bestaan, ._..
die een goede behartiging van deze'sanJ- volksbelang, omdat in een dichtbevolkt
gelegenheid belemmeren. De lanabonv* Marid de voortbrenging*mogeli)khédéh
heefegeen-bezwia* 4wftfe4«&b»I«Ai»m.v|tMt .ptaffea,. Vsv,ensbeh(ü«ftenatf>t,het
ontgrlnden van gronden, mits dit slechts uiterste moeten worden benut, zal niet
geschiedt tot een bepaalde hoogte, zodat binnen afzienbare ttyd de wijsheid, door
een voldoende hoeveelheid ; vruchtbare £*HtöïÜÏHa velkqndigd, tot bittere werke-
nardo achterblijft. De Commissie Grond- IHËteiyw'ofdïb. . • ,
gebruik zal aan het Hoofdbestuur; van Maar gesteld nu eéhii, dat voornoemde
de SUchtine adviseren een bzjet te jrtch- Commissie uit de Stichting voor de
ten'tot drsUnistér' vap\. in 'tiinaboüw, niét ande&n ilïe zulk» In-
welke brief de Stichting de mening Van; zien, voldoende gewicht in de schaal
de georganiseerde landboiiw'kéMiaar zal kunnen leggen, opdat voldoende zulnlg-
maken, en waarin zal worden' aange- held ten opzichte Van de cultuurgrond
drongen op het spoedig tot stand doen in acht wordt genomen, 'dan bujït er
komen van een regeling, welke deze ma- voor ons nog een andere belangrijke
terie zal regelen. — . . . . . .

Ook heeft de Commissie nóg haar ge-
dachten laten gaan over hét plan tot het
oprichten van één lahdaanwinnlngs-
fonds, waarin gedeeltelijk de vervan-
gingswaarde van onteigende gronden
moet worden gestort om hieruit de land-
aanwinning te kunnen financieren. Hét
betreft hier een zeer gecompliceerd
vraagstuk, waarbij punten als grond-
waarde, schadeloosstelling bil ontelge-

a. De kleine boer kan zo moeilijk
van zijn bedrijfje af, HS heeft zo weinig
t(jd beschikbaar om vergaderingen te
bezoeken, enz.

b. Er z(|n zo moeilijk geschikte men-'
sen onder de kleine boeren te vinden,
om één dergél^ke taak te- vervullen.

Wat het eerste betreft,' zouden we
willen Opmerken, dat het volkomen past
m een democratisch staats- en maat-
'schapptjbestel, - dat men diegenen, die
gefoepen ztjn een 'bestuurstaak' c* uit»
voeringstaak te vervullen, financieel
daartoe de mffgeHJWield vetteenfM:a,w.
dat men aan dergelijke personen de

vraag: Hoe moet de beperkte opper-
vlakte cultuurgrond, worden Ingedeeld
én gebruikt om het duistere toekomst-
beeld van Malthus zolang mogelijk naar
de achtergrond té schuiven?

Ook deze vraag zal ongetwijfeld de
aandacht hebben van voornoemde Com-
missie. En wtf kunnen daarvóór even-
eens waardering hebben. Maar In één
opzicht achten wij de gang van zaken
IA deze zéér belangrijke zaak ..absoluut
verkeerd, n.l. dat men.er zo afwijzend
tegenover staat om in' dergelijke Com-
missies rechtstreeks mensen uit onze
-kring te betrekken. En dan ook in die

. __ _ _ mate, dat de visie der kleine boeren
acht het ook daarin ook werkelijk behoorlijk tot gel-
--- tj' ding kan konen. ' ,

Ditzelfde geldt ook voor d» Commissie
die zich bezighoudt met de nieuwe
Pachtwet Ook deze zeer belangrijke zaak
(ook voor, .de kleins .boeren) ontbeert
—-— de .Visje rechtstreeks uit de kleiae

ste plaats voor landbouw, veeteelt en grote l(jnen onze Instemming. ï!n w(( boererfltringenY' wat o.l; volkomen on-
tuinbouw. Natüurltjk is ook de land- kunnen het zeer waardeeen, dat de. .juist en onredelijk ie.

Stichting voord* LaadbouW;,jB»eei;;aan- .; Wil hameren, geregeld, op dit aam-
dacht besteedt aan dit dwingende vraag- beeld, Bn dan werpt nien ons vooral
stuk. Ook -wd zien met bèzorgdheio: zo- twee dingen tegen, n.l.ï

bouw er van overtuigd, dat ook gronden
beschikbaar moeten wórden gesteld Voor
andere doeleinden, verkeer, industrie,

iltbreidmg e.d. Bt) de grote land-
~to thans reeds bestaat en die
s"toëneèmf"lJJde lüterstff «rui-

ten opzichte van de grond ge-'
boden- Men -moét doordrongen ztfn van
de kostbaarheid van onze grond. Daar-
om is de Commissie van mening, dat
men moet beginnen mét het opstellen
van een plan en met het beschermen van
belangen, die uit economisch oogpunt
gezien op de eerste plaats komen. Een'
bescherming van de agrarische belangen
zou hier op zijn plaats zijn, omdat de
gevaren, welke de landbouw in.algemene
dn bedreigen in. de laatste Jaren zeer
groot worden.

Vanzelfsprekend heeft dit alles ook

. _^ ̂ '0A AÏ\ ._,__„ ^

Wij gaan vooruit,' dteiunnen w§ mer- dalen naar' het peil van vori/Jaar. Want
ken, want onze organisatie is er In de er zijn nog machten en groeperingen dia
afgelopen winter stukken steviger op het met lede ogen aanzien; dat de zuivel
geworden. Taan alle kanten kunnen.we deze kant is opgegaan en er zal dan bt)
vooruitgang zien en als dé tekenen niet " " " . . . .
bedriegen, dan zal ook in de komende
herfst en winter het ledental nog'met

die heren..pok menig nijdig .trekje aan1
hun sigaar worden gedaan, letterlijk en
figuurlijk. Er ligt voor 'óhs echtefr nog

sprongen omhoog gaan. Dat is noodza- Jgendeg te doen, want de akkerbouw
kelflk en nuttig om verschillende rede-
nen, want hoe sterker wt) zijn, hoe meer

;kan dit jaar wel eens het zorgenkind
f _ _. .... . . . . . zfln. De prijzen zijn hier voor het

zfln consequenties met betrekking tot de kracht wfl kunnen ontwikkelen' en hoe merendeel gelijk gebleven en de lonen
streekplannen en uitbreidingsplannen, meer kracht, hoe meer resultaten er gestegen. Nu wordt wel gezegd: de
- - ' - - ' • • s kunnen worden bereikt. Ook In de zo-' " ' ' • 'Centraal kan worden uitgemaakt welke
in grote l$nen de bestemming van de
gronden is. Stedebouwkundigen, plaat-
aeUJke en, regionale besturen, zullen be-
slissen, waar bepaalde bedreven en be-
drQfsgeboüwen mogen worden gevestigd;
doch de landbouw zal zeer goed moeten
oppassen, wil nij niet tot een positie
worden teruggedrongen, waarin, door de
invloed van belangen welke niet mogen
praevalcren (de overhand hebben), ge-
noegen moet worden genomen met een
mindere plaats dan hem toekomt.

Bij de behandeling van dit onderwerp
Is nog de vraag aan de orde gekomen,
of het nodig zou z{jn een speciaal land-
bouwplan op.,ts stellen, dat aanwijzingen
tou geven over de bestemming van de
gronden van landbouwstandpunt uit ge-
zien. De Commissie meende, dat dit oh-

mer Is «r nog gelegenheid voor ieder lid
om ztyn collega niet-lld te overtuigen
van de noodzaak zich te organiseren en
mee het leger van de georganiseerden
te versterken. Inunera in de zomer kan
men sdms in aanraking komen mei; hoe-
ren die men 's winters haast nooit ziet
of spreekt. En die mogelijkheden moeten
worden ben\it en uitgebuit Want wtf z(Jn
wel vooruitgegaan in ledental, maar ook
de problemen. stapelen zich op aan alle
kanten. Want wfl wonnen !n tal, maar
ook In last, Met de ledenwinst komen
er ook meer kwesties op te lossen. ÜËI
dat moet er ook steeds b{j vermeld wor-'
den bfl nlet-leden, dat het Hoofdbestuur
er op uitgaat om ook de kleinste kwes-
ties van leder lid óp te lossenren ztyn
bemiddeling te verlenen m alle kwesties

der bepaalde omstandigheden aanbeve- het bedrijf betreffende. En straks mis- -bedrijf in het bflzonder en ook voor
llng zou kunnen verdienen. In da eerste - • - • • • — • • •
plaats Is het echter noodzakelijk, dat
men b(j het opstellen van plannen uit-
gaat van de gedachte, dat in principe
alle cultuurgronden voor de landbouw
bestemd moeten blijven of worden. Deze
gedachte moet bt) alles voorop staan en
uitgaande van dit principe moet men,
rekening houdende met andere belangen,
de bestemming van de gronden bepalen.

schlen, als. de uitkering een feit zal ztjn,
dan zullen er vast onder de Kleine boe-
ren zfln die om de een of andere ware
of onware motieven wordt uitgeschakeld
van .de uitkeringstoeslag. Dan weet ook
leder lid dat wfl voor hem in de bres
willen staan als htj misdeeld wordt

Toch moeten wtj constateren, dat het
met de melkery er deze zomer beter voor-
staat dan een Jaar geleden. De boeren

kleine boer bewerkt hét zelf; enz, enz.,
maar. dat Is helemaal geen argument,
want gaan de uurlonen omhoog, dan
dient ook de beloning van de kleine man
daarmee 'in evenredigheid te zt)n en niet
dat htj dan weer de dupe wordt, zoals
meestentijds In dé historie Is voorgeval-
len. Neen, wQ moeten-er nauwlettend op
toezien dat ook in deze tak van bedrijf
een redelflke beloning wordt gegeven.
En als wfl -dan zien dat het met de prtj-
zen der ..pootaardappelen naar beneden
gaat op de zandgronden en dat de prtls
der consumptieaardappelen eigenlijk
vooroorlogs is, dan voelen wfl dat dit op
de • duur funeste gevolgen zal hebben
voor de1 akkerbouwer in het algemeen.

Als nu bereikt kon worden dat onze
fundamentele 'meststoffen voor lagere
prijs beschikbaar waren; voor het kleine

De Commissie Grondgebruik zal de Jcrtfgen thans een enigszins dragelijke
conclusie van -deze bespreking ter ken-
nis brengen van het Hoofdbestuur van
de Stichting en aan het Hoofdbestuur
verzoeken deze mening te bevoegder
plaatse kenbaar te maken.

Er jfln in Nederland meer symptomen,
die aangeven, dat men de kostbare
waarde van de cultuurgrond te laag
aanslaat. Dit bigkt uit het veelal ont-
breken van een behoorlijke regeling no-
pens net aftichelen eit ontgrlnden van

prgs voor hun product en als dan hun
bedrtffsbénodigdhédén nu eens iets naar
beneden konden gaan, dan kunnen we
vaststellen, dat we er ten opzichte van
de melk nu beter voorstaan dan een
Jaar geleden.

Doch hoe dankbaar v/Q hier ook voor
ztjn, toch zullen wQ niet in slaap
mogen vallen, want wy moeten er' steeds
voor streden en -/echten dat w(| dit be-
houden en dat w(j niet weer zullen ai-

ds grotere akkerbouwer, dan zou dat een
sterke ruggesteun geven aan de, boeren
van de lichte grond. Want relatief staan
zt) er slechter voor dan hun collega's
van de zware gron'd.

Zo ztln er nog genoeg punten en be-
dryfszaken waar over te praten valt en
die w^j ook nauwlettend. moeten bestu-
deren. Alles wat tot verbetering van het
kleine eri middelmatige bedrijf kan lel-
den, technisch en theoretisch,' dat moet
wórden uitgebuit en nageplozan. Wt), als
3ond v. KI. Boeren, hebben In ons pro-
gram deze woorden staan: als wij geza-
menlijk optrekken en met elkander daar
voor streden, dan zullen wij kunnen be-
reiken, een dragelijker en beter bestaan
voor de kleine en financieel zwakkere
boer. Dat zt) ons doel,.

H. HOÓIJENGA Hzn.,
Suameer-Zuid.

. „
door hun bestuurstaak hun gezin te
kort doen. Dit volkomen redelijk beginsel
inórdt ook toegepast in .de openbare Jje-
.rtnuricdnegBsV *M StaWnXJeBer*»!,
Provinciale Staten, Gemeenteraden enz.,
al moet ten aanzien daarvan worden
opgemerkt 'dit «ezt -kweStte in «e ho-
gere colleges meer afdoende is geregeld
dan in de lagere. Dit .begijisel heeft ook
de arbeiders in staat gesteld, zich steeds
meer m overeenstemming ' met hun
maatschappelijke betekenis te doen gel--
den.

En wat het tweede betreft,, het gebrek
aan .geschikte personen1, ook dit zal m
de practtfk naar onze mening belangrijk
meevallen. Vooruitstrevende kleine boe-
ren. komen er In toenemende mate en
naar gelang zt) zich meer mengen in
dé zaken van algemeen bejeld, doorlopen
zt} een leerschool, dié in doelmatigheid
en kennisverrijking de' betekenis van
vele officiële onderwijsinstellingen nabij-
komt

Wtj menen, dat er één flink aantal
kleine boeren' is met een gezond oordeel,
dat - — ̂ na een korte ttjd van oriëntering
— zich heel goed als representatieve
vertegenwoordigers voor de kleine boe'
ren zoud,en kunnen doen gelden.
" Kortom,' wtj z$n stailg van mening,
dat men tij het 'zoeken haar een oplos-
alhg voor de'v moeilijke- problemen- op
.agrarisch en 'algemeen maatschappelijk

• gebied zal moeten beginnen met dg
kleine boeren meer • rechtstreeks ui het
overleg en het 'beleid té "'betrekken, tej
dan moet men tien : hierbij onthouden
van de, fout, die-men }n-dlt «pzicht ge-
regeld maakt Wanneer men nog eens
kleine boeren ergens, in betrekt dan
zoekt men 15 voorkeur, JI^kJ«i=è b)w
iMB «uit, (Jfëïlsüjk- hebben gegeven, zich
héél gemakkelijk té kunnen , voegen naar
de visie van het grootbedrtjf. Niet zel-
'den komt het voor, dat^mén daarvoor
mensen' Mest, die zröh -'rite! -jekker :vbe-
leni op- het' kussen 'naast'' de toonaarige*

-.vers Van deze 'eeuw,, maar die nooit het
lef hebben gehad, om een bitter harde,
ondankbare stryd tf voeren voor hun
misdeelde standgehoten. ' •

Zolang men op .die weg voortgaat,
wint men niet het vertrouwen van * de
grote massa eenvoudige werkers van
het land tetug, een vertrouwen, dat ge-
durende de jaren na 1030 'een heel 'cóm*
plex gevoelige knakken hééft gekregen,

Aan dé' Afdelingskstuf en
WJJ bieden U hier'btj *«n de voorlopige

agenda voor de op '20 Juli a.s. te hou-
den zomervergadering. Deze agenda kan
gewijzigd worden en wordt op 6 Juli
.pas definitief vastgesteld.

AGENDA voor de Zomerverga-
dering, te houden op 20 Juli 1948
In Hotel Bloksma t/o het Sta-

* tion te Meppel, aanvang' 10 uur
's morgens.

A g e n d a :
1. Opening,
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Mededelingen,
G. Propagamdabespreking.

Pauze .

7.

Het Kleine Boerenvraagstuk (inlei»,
der ? ,7 ? )
Punten van de-afdelingen.

8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Afdelingen, die punten willen zien
besproken, dienen 'deze voor' B Juli 1948
in te zenden aan de secretaris: B. J,
Altena, Linde A ,294,. Zuidwolde (Dr.),

Attentie I
De 3e en 4e prijs van de verloting,

destijds gehouden door de Gelderse af-
delingen ter dekking van buitengewone
kosten, zijn nog niet afgehaald. Zü moe^
ten vóór 15 Juni worden afgehaald b |̂
J. v. 't Hof,. Zandweg, OUlebroek, andera
vervallen ze aan de afdeling.



DE BOER

Uw vraag...
Ons antwoord

De secretaris der Afdeling Oosterwol-
~.de~in •QekleEland^zeii&t.'.ona „een circu-

laire van een Cottp. Zuivelfabriek «Idaar,
' : wamrmeB „bjj het njet «n» l». Volgens

die circulaire ix de melkprijs vanaf 25
, AptÖ iMSjtJTUSP'. B» 1PP kg. bij een

\. i „ : - p • ...
Öeze prj» wordt verminderd (en daar

:, faal het nu om) met 10 cent per 100*
- tig. voor tb.c.-bestiDding en melkeon-
- trtls en 2% cent per 100 kg: voor de
' Stichting voor de Landbouw.

Voornoemde, secretaris vraagt on» nu
of dit juist t» en geeft meteen z"n eigen

, misnoegen .óver deze aftrek oiet enkele
,'. scherpe uitdr-i'-klngen m beste.
,..• Ht) heeft, bezwaar tegen de aftrek

voor de melkcpntrole, omdat Mj zelf
voor de melkcontrole niet b(j de fabriek
ia aangesloten. En tegen de aftrek voor
de Stichting voor de Landbouw heeft lüj

. zéér .ernstig bezwaar, omdat wQ wel
moeten betalen, maar geen zeggenschap
hebben. Hfl kruidt deze opmerking: met
de uitdrukking, dat hij er niets voor
voelt om voor die mensen te betalen,
die -~- door ons overal buiten te houden,
ons de nek villen omdraaien!

Antwoordt Over het algemeen wordt
.door de zuivelfabrieken de t,b.c.-bestrij-
dlng en de melkcontrole collectief ter
hand genomen. De kosten daarvoor wor-
den geheel of gedeeltelijk over de ge-
leverde melk omgeslagen. Als de vraag-

- steller niet meedoet aan de melkcon-
trole vla z^jn zuivelfabriek, dan zijn er
twee mogelijkheden: of hy doet helemaal
niet aan melkcontrOle, of hij is aange-
sloten bij één controle- of fokvereniging,
die los staat van de Zuivelfabriek. In
beide gevallen betaalt hij dan een klei-
nigheid mee aan een zaak, waar hij
niet direct van profiteert.

De t.b.c.-bestrijding en de melkcon-
trole moéten wQ echter zien -ais een zéér
groot algemeen belang, dat ruimschoots-
opweegt tegen de kosten van l cent
per 10 liter geleverde melk. Ieder leve-
rancier kan daar direct van profiteren,
door mee te doen aan de controle vla
de fabriek, of, zo lüj lid. Is v*ji een tos-

, ._Btaawte_4ok- qf^nÉrÓle^ereulging, Jtoor..
samenwerking te bevorderen tussen zui-
velfabriek en fok-, of contröleverenigmg.

Iets anders la het met de aftrek voor
de stichting voor de Landbouw." Wfl
kunnen ons,4evendlg iiide^ken, dat deze
onbillijke' tol, die doet denken aan een
middeleeuws machts- .én uitbuitings-
systeem in een nieuwe vorm, aan som-
mige kleine hoeren een bittere, weinig
parlementaire ternf ontlokt.- Deze maat-
. regel is niet goed te praten, zolang
onze kring stelselmatig buiten de mede-
zeggenschap wordt gehouden. Het is
typerend voor deze maatregel, .dat de
juridische basis ervan wordt ontleend

. .aan besluiten, afkomstig uit de door de
Duitse bezetting besmette jaren.

Hiertegen kunnen wij ons niet te sterk
verzetten^ BM ieder lid van onze orga-
nlsatie heeft de dure plicht, om zijn
buurman en zijn vrienden voor deze on-
rechtmatige zaak de ogen te openen.

Red.

Van de P.V.C, te Assen
ONDERPLOEGEN EN/OF CJKOEN-

MAATJEN VAN GRANEN, ZADEN
EN PEULVRUCHTEN.

De P.V.C, voor Drenthe brengt onder
de aandacht van de telers van granen,
zaden «n peulvruchten, dat van elke
oppervlakte, Welke na dé Mei-inventari-
satie is of wordt ondergeploegd dan wel
groengemaatd, aangifte moet worden ge-
daan aan de Plaatselijke Bureauhouder,
onder wie zfl ressorteren. Het is voor
de teler van het grootste belang direct
na het onderploegen en/of groenmaaien,
hiervan aangifte te doen onder vermel-
ding van de oppervlakte en welk gewas
dit betreft, aangezien hij nalatigheid
Mervan de '-leveringsverplichtingen te
zijner tijd gebaseerd zullen worden op
de oorspronkelijk uitgezaaide en bij de
inventarisatie opgegeven oppervlakten.

Herziening van de Jachtwet
Geen minimum-, doch maximum
grootte van het jachtterrein

'De Jachtwet 1923 staat weer In het
middelpunt van de belangstelling, want
blijkens berichten van verschillende *fl-
den komt ztf weer op de helling en zal
zy herzien worden. De aandrang tot
deze herziening Is In 'leder geval .niet
van de landbouw uitgegaan, went de
landbouw kan de tegenwoordige wette-,
H)ke regeling van de jacht bevredigend
noemen. Het enige bezwaar, dat deze
zou kunnen hebben — en soms ook heeft -
— is, dat het zo lang duurt voor men
een vergunning krflgt om op te treden
tegen wild, dat schade berokkent aan
het bedrijf. Dit kan zo lang duren, dat
de aangerichte schade al een grote om-
vang heeft aangenomen.

Dit bezwaar heeft men echter niet ,
tegen de wet zelf, doch het is meer ge- .
richt tegen de traagheid van het ambte-
lijk apparaat, dat de vergunning moet
geven.

Nederlandse J»geravennlflng
wenst herziening.

De aandrang tot herziening van de
Jachtwet komt uit een heel andere hoek.
Het zal voor niemand een geheim z(n,
dat dé Nederlandse Jagersvereniging
naar deze herziening streeft. Waar-
schijnlijk komt het er op neer, dat een
belangrijk deel der leden van deze ver-
eniging, en met name de „grote" jagers,
een regeling willen, die voor hen zelf
beter is. Het is deze grote jagers al
jarenlang een doorn in het oog, dat er
zoveel jachtacten worden uitgegeven en
dat er zo weinig wild is. Zij zouden het
toejuichen als het aantal jagers werd
beperkt en de wildstand- werd opge-
voerd.

Nu zal niemand ontkennen, dat tegen-
woordig hef aantal jachtacten uitzon-
derlijk hoog te. pit aantal zal' echter
langzamerhand vanzelf wel weer dalen.
Eveneens kan men toegeven, dat er
soms kantjesjaggrij plaats vlnd.t en dat
een stukje grond, midden in- het jacht-
terrein van andere jagers, wordt ge-

' ' ' - ' ^
schieten.

Moeten deze .euvelen nu worden tégen-
gegaan en moet voor de grote Jagers
een betere jacht geschapen worden ten
koste van de kleine jagers? Is het ver-.
antwoord door bepaalde veranderingen
In de wet het de kleine jagers <2o' moei-,
lijk te maken, dat hun practlsch de
mogelijkheid tot jagen ontnomen wordt?
Durft men het aan, hét beling van een
paar duizend jagers zo 'zwaar té laten
wegen', dat men hieraan het recht, op-
offert, hetwelk de grondgebruiker heeft
op de jacht op zijn grond?

Men wil het jachtterrein vergroten tot
40 of DO ha. Het overgrote deel der boe-
ren heeft niet zulk een groot bedrijf.
Het Is slechts bij uitzondering, dat een
bedrijf van dergelijke grootte aaneenge-
sloten ligt. Als men een bepaalde ml-
nimumgrootte van het jachtterrein zou
voorschreven, .zou die boer, die mis-
schien al jaren lang serieus gejaagd
heeft, niet meer mo'gen jagen, tenz(J hij
door combinatie met andere jagers of
door het bijpachten van Jacht over een
voldoende groot jachtveld zou beschik-

ken. Wie kan garanderen, dat dit luk-
ken zal?. Men kan veeleer verwachten,
dat de jagers, die groot grondbezitter
z()n, de boeren niet zullen helpen, doch
tegenwerken. Men zou hiervan reed*
verschillende voorbeelden kunnen aan-
halen, die zich onlangs in Twente heb-
.ben voorgedaan.

Bet wild behoort aan hen, van
wier vruchten het toeft.

Het staat nog helemaal niet bfj voor-'
baat .vast, dat iemand,,die «en ha. te
wdrjft;, Heeft, - w*ï ïrifsïfcutk *ah hef
jacnlïScht zal maken, en iemand, die
één ha. meer heeft, niet. Men gaat de
'verhouding toch 'wel 'heel erg scheef
leggen als men het recht van de grond-
gebruiker drastisch, .gaat beperken ter-
wllle van een klein groepje jagers, dat
een mooie jacht wenst te hebben. Het
recht van de grondgebruiker op de jacht
berust op de overweging, dat het wild
toebehoort aan hen, van wier vruchten
het leeft.

Mét een wijziging van de Jachtwet in
de geest, zoals hierboven geschetst, kan
de Nederlandse landbouw nooit accoord
gaan. Niet alleen, omdat dan vroeg of
laat vele boeren van de jacht zullen
worden uitgesloten, maar meer nog om
de principiële reden, dat het recht van
de grondgebruiker, neergelegd in do
Jachtwet 1923, zou worden beperkt.

Een overweging .'van even ernstige
aard om niét accoord te gaan met de
wijziging, • waarover bfl geruchte een en
ander bekend is geworden, is, dat dan
voortaan de grootte van, de wlldstand
voornamelijk bepaald zou worden door
de jagers..-Dat de grootte van de wild;
stand dan zou stroken met d« belangen
van de landbouw, zal wél niemand aan-
nemen, opvattingen over een redelijke
wlldstand zullen .bij de .jagers wel an-
ders zjjn dan bfl de .boegen,, jómdat de
boeren het wild te eten moéten geven
en de'jagers alleen maaï :het genot+a«
de jacht hebben, ,;;:, ' .-,...J*.,.

Als men dan werkel^K ee'A betere'
geling van de jacht wenst, zou-deze dan
welli&ït niet, .gevonden kunnen^ worden
door" hot stellen van-•een maximum
grootte van het jachtterrein'!

Nootvan a* Redactie: ',
In „Boer'en iHiinder",' het orgaan ,yan

de Katholieke Nederlandse Boeren- en
Tuinders Bond, lezen wfl bovenstaand
artikel/hetwelk ons uit het hart gegre-
pen is. De betekenis der jacht als sport;
was voor de oorlog reeds geleideHjk«ar-
genomen, als natuurlijk gevolg van liet
steeds meer verdwenen der woeste gron-
den en plassen. Het was: dan ook vol-
komen normaal en redelijk, da.t Ijl. de
Jachtwet van 1923 de economische nood-
zaak «unlet het:jagersbealng domineer-
de. Dat men In dit opzicht de klok een
eind terug wil zetten, de'jacht wil rer
serveren Voor enkele „begenadigden" en
het wild wil beschermen ten koste van
de boer, is tekenend voor het feit,' dat
uitheemse invloeden de Nederlandse
mentaliteit toch niet helemaal onberoerd
hebben gelaten.

De export van
Consumptie-aardappelen

Minister Mansholt beantwoordt schrnV
lelijke vragen van het Tweede Kamerlij
de heel Kikkert.

Het Tweede Kamerlid, de heer Kik'
kert, heeft in de Staten-Generaal schrifi
toiljke vragen gesteld inzake de uitashd'
ting van de bestaande- exportflrmm'» .btl
de export van, consumptie-aardappelen.

Volgens de heer Kikkert hebben Bet
gehele exportseizoen zeer vele «n^goedA
mogelijkheden bestaan voor de expor'
teura, terwijl thans een belangrijk kwsn'
turn met Overheidssubsidie móet worden
afgezet. Door de nodeloos vertraagde
afzet zouden grote hoeveelheden aard-
appelen verloren ztjn gegaan, en hit ge'
voerde beleSl zou ten gevèlgy hebben
gehad een belangrijk v.erlles Skn devie'
zen, grote schade voor de telers, nood'
zaak van export-subsidiering uit het
Egalisatiefonds, financiële moeimkhe-
den voor . exporteurs, die1 verhinderd
werden hun apparaat sedert December.
1947 Je benutten, en in de toekomst af'
geremde activiteit van de exporthandel.

De heer Kikkert vroeg- voorts, of(
indien de Ministers het ter zake gevber*
de beleid niet juist' achten. z|| bereid
zijn te bevorderen, dat in de toe'
komst» mede door Inschakeling van het
particulier Initiatief, de belangen vas
de aardappel-exporthandel op doeltref'
fende wijze zullen worden behartigd.

In antwoord op de vragen van de
heer Kikert zegt de Minister van Land'
bouw,enz., de heer S. L. Mansholt»., dat
het hem bekend is, dat-in.hét voorjaar,
van 1948 een hoeveelheid- consumptie'
aardappelen van- circa 200.000 ton door.
het Bedrijfschap voor Aardappelen naar
Engeland en de Brlto-Amerikaanse zone
van Duitsland^ls ̂ erkocht^ Met de uit*
voering der contracten is belast de B.B,
A. II, waarin alle exporteurs zijn ver*
enigd. Het was aan de individuele e»
portfirma's Inderdaad niet mogelijk!
liïervoor verkopen af te sluiten. De oVer-
wegingen, welke, tot deze gung vaniza'
ken hebben geleid, zijn ontstaan in iet

jaar van 1947, toen ernstig rekening
•""ISen' moeit' wórden met de-moge'

binnen één week na de pluk schriftêujk
mededeling moet worden gedaan aan de
Plaatselijke Bureauhouder, onder wie zt)
ressorteren. Deze verplichting geldt al-
leen voor het groenplukken van erw-
ten, welke bij de Mei-inventarisatie zijn
opgegeven als landbouwerwten onder
.'.Akkerbouwgewassen". Het is voor de
telers van het grootste belang aan deze
verplichting te voldoen. Wanneer geen
opgave wordt verstrekt, zullen de leve-
ringsverplichtingen te zijner tijd geba-
seerd worden op de b(j de inventarisatie
opgegeven verbouwde oppervlakte.

GROENTI.DKKEN VAN GROENE
EKWTEN OOGST 1M8.

'De P.V.C, voor Drenthe brengt na-
mens het Bedrijfschap voor Granen, Za-
den en Peulvruchten onder de aandacht
van de telers van groene erwten, dat
van elke oppervlakte, welke n& de Mel-
Inventarisatle Is of wordt, groengepiukt

OVEKNAME
NUCHTERE KALVEREN.

De P.V.C, voor Drenthe maakt be-
kend, dat ingaande 81 Mei a.s. de nuch-
'tere kalveren niet meer zullen worden
overgenomen dóór de exportslachterijen,
doch uitsluitend op de overnamemark-
ten. De overname zal als volgt geschie-
den: ' *
Overnamemarkt: .

te Assen, elke Woensdag;
te Hoogeveen, elke Dsnderdsg;
te' Meppel, elke Donderdag;
te Emmen, elke Vrydagj

te Coevorden, elke Maandag.
De overname van grootvee op de over-

namemarkten te Meppel en Assen bluft
voorlopig in verband met de geringe
aanvoer nog om de veertien dagen ge-
handhaafd.'

De Prov. Voedselcommlssaris
voor Drenthe,

R. WICHERS Hszn.

De Coloradükeverbestrijding.
Uitstel van spultpllcht vóór
enkele districten.

In aïwjiking van hetgeen onlangs Is
medegedeeld omtrent de verplichte Co-
loradokeverbespultlng of -bestuiving, bfl
welke gelegenheid Gelderland, alsmede
de omgeving van Deventer, zijn genoemd
als te behoren tot het gebied, waar in
de periode van 26 Mei tot 5 Juni aan

1 genoemde verplichting m'oet worden vol-
daan, Is thans bepaald dat voor de dis-
tricten Apeldoorn, Deventer en Zutfen,
benevens voor de in de provincie Gel-
derland gelegen gemeenten van het (Hs-
trlct" Zwolle, de verplichte besputting o£
bestutving tot nader order wordt ultge-
steH

appelen voor de binnenlandse coriauftip'
tio in gevaar zou, raken. Verwacht
moest wördéïi, da-t dé 'ten gevplg£"van

.'de langdurige dróójrt'e "ifléchte .ïiiwvoe'
derjiosltie hsar'invl6ea!op'de aflevering
vaii «aardappelen -door .de telers zou doen

,gelden. In.,verband hiermede, werd ia
Octoier 19J7 de export v,an con'sump'

,'tle-aaraappèlen ' stopgezet e j een pbe'
langrijk kwantum zahdaardappelefl Van '
overheidswege aangekocht, teneinde: de
mogelijkheid te scheppen in een tijd van
schaarste of te hoge prezen invloed te
kunnen uitoefenen op de vóofzlening van-
de grote consümptfe-centra. Bovëtidien

«werd het verbod, tot hét vervoeren van
aardappelen,, verscherpt, Mede dank; IQ
d« bijzonder gunstige weersomstandig-
heden van de afgelopen winter waren
de moeilijkheden voor de binnenlandse
voorziening gering, en de vraag Baar
ruwvoeder, was minder groot dan men;
aanvankelijk verwachtte. Voor een trage
aflevering van ' cóhsumpUeaardappelen
door de telers in het voorjaar 1948 be'
hoefde dan ook niet te worden gevreesd.
Toen hét dus weer verantwoord kon
worden geacht de export open te stellen,
is gezocht naar mogelijkheden tot ex--
port van consumptie-aardappelen' op
grote schaal óver te gaan..

Voor deze export kwamen met het
oog op de binnenlandse voorziening ia
de eerste plaats in aanmerking de min'
der houdbare aardappelkwalitelten, aan'
gezien tot het beschikbaar komen van
de nieuwe oogst voldoende aardappelen
van de oude oogst van behoorlijke kwa'
Htelt aanwezig moesten blijven. Voor de
eerstgenoemde kwaliteiten bestond in
het bijzonder belangstelling in Engeland
en de Brits-Amerikaanse zone van
Duitsland. Aangezien In deze gebieden
de import centraal wordt verzorgd, was
hét niet mogelijk de export daarheen
anders dan Centraal te doen plaatsvin'
den. Voorts werd overwogen, dat bij In-
dividuele export minder zekerheid zou
bestaan, dat in de eerste'plaats de min'
der houdbare aardappelen zouden wor'
den aangekocht. Ook kon voorlopig niet
meer dan 200.000 ton aardappelen voor
export worden bestemd, zodat er op
.diende te worden toegezien, dat dit
kwantum niet zou worden overschreden.

Dat door het gevoerde beleid een be*
langrijk bedrag aan deviezen verloren
ging, kon volgens de Minister niet «*>
act worden vastgelegd, doch Indien eea
dèrgeHjk verlies is geleden, was dit e«n
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rUco dat In het belang van d« binnen-
voorziening moest worden aas-

fiat een gedeelte van eerder goioem-
04 exrort uiï het Egalisatiefonds moest
gorden gesubsidieerd, l» Juist un aan
den van een gering gedeelte van de
Aardappelen, welke naar Dultaland wor-
den verladen. De» subsidie wordt even-
iwel rutnaehoot». vergoed door de win-
•ten ten bate van het Landbouw-Egall-
Mtlefond», dl» op de overige voor uit-
Broer bestemde aardappelen wordt ver-
fcregen.

pat de telen door het gevoerde beleid
grota schade zouden hebben geleden,
tiient volgens de bewindsman te worden
ontkend. Aan de telen van consumptle-
•ardappelen li tijdig bekend gemaakt,
dat een export van conauinptle-aardap-
pelen ton worden toegestaan, terwijl rfl
Boventfiea In de gelegenheid zijn gesteld,
joontracten voor de afzet, •met de Over-
heid at te «luiten. Hier H) teveni opge-
merkt. dat door de .groep , exporteur»

- ifan consumptie- en pootaardappelen van
Oe oogst 1817, 880.000 ton aardappelen
la geëxporteerd, terwyi de vooroorlogse
Uitvoer 300.000 tfcin bedroeg.

/ Als. antwoord op de laatate vraag van.
jne heer Kikkert Eegt de bewindsman,
dat het Inderdaad gewenst l», dat ook bij
de aarda^pilexporthandel het particulier
Initiatief gelegenheid krijgt zich zoveel
Ripgemk. te. ontplooien. Dit néenit niet
weg, dat het algemeen belang hlerbtJ
beperkingen kan opleggen,

QfdemarkE....
waar de tijd bleef
stille staan....

In J.M., De Stem van Nederland van
29 Mei, lezen wfl onderstaand Ingezon-
flen stuk, overgenomen uit de Opregte
eteenwQker Courant, hetwelk wJ:Om de
eurioBitpit hjer taun-voJgen: ,

,,Lezer, lach niet, want het Is heus de
treurige waarheid, dl* u hieronder leest:
De deschledénis van de Oldemarktse
elite en het Oldemarktse proletariaat,
.. Het gewerd dan dat In ,de jaren onzes
Heren anno 1M8, om Jum.ta -zjjn 28
April 1948, dat een vergadering door
Dldemarkta Burgemeester werd byeen-
eeroepen in het Gemeentehuis, beetaan-
4e uit de notabelen (twee dominees, de
pastoor, de 'notaris, de dokter, de oud-
burgemeester, en de burgemeester self)
met aan de andere kant een wêrkcom-
missie uit een vroegere feestcommissie.
Bet doel van de» vergadering was om
te komen tot een of andere regeling
iroor eventuele feesten In het dorp Olde-
tnarkt. De notabelen waren al bijeen
toen nummer een van het proletariaat
zt)n opwachting kwam maken, als lid
Iran genoemde werkoomnüsate, De maa
kreeg een handje en hem werd toen
medegedeeld, dat de Heren eerst apart
wensten t* vergaderen. HQ werd zolang
naar een aangrenzende kamer verwezen.
Proletarlür nummer 3 onderging het
«elfde lot, terwfll nummer 3, opgevan-
gen door zfln twee lotgenoten, zich di-
rect in de aparte kamer installeerde.

Het proletariaat besprak daar hun
>ensen Inzake Oldemarkts feestylerlng
In afwachting van hun binnenhaling b(J
de autoriteiten. Na, ruim anderhalf uur
wachten verscheen de Burgemeester en
bracht de heren naar,...,, de lege ver-
gaderzaal waar hun door ztjn Edelacht-
bare werd verteld dat de notabelen tot
het oprichten van een Oranje-Vereniging
in Oldemarkt hadden besloten, en dat
$6 Heren geen prfls hadden gesteld op
een onderhoud met het eveneens uitge-
nodigde protetariè'rs-gedeelte van de be-
irolking Lei.de genoemde commissie. De
woede van deze aldus behandelde lieden
Iaat zich gemakkelijk raden. Zt) vervoeg-
den zich na een stormachtig onderhoud
niet de Burgemeester b(J de Notaris, die
de schuld gaf aan de burgemeester, wat
weer aanleiding was tot ruzie tussen
Beze notabelen. ' "

Hierna begaf de commissie zich naar

de domlnae. Deze wu zo beleef d de lo-
den bulten In de regen te laten «taan,
•a bevestigde nogmaals dat h(j met hen
niet wèóste t» confeteren.

De dokter verzekerde arrogant, na een
blik op ztjn horloge, dat 04 hen v(jf mi-
nuten toestond om ove> deze zaak te
praten.

De proletarische commissie bestond
uit een ambtenaar van dèsP.T.T., een
banketbakker en «en belasting-consu-
lent

De oud-feestcommissie van
Oldemarkt."

VOBDJCBNOKMEiV VOOB HET ,
TIJDVAK t JUNT -̂Sl JTII 1M8.
Nu de moelUJkheden btj de veevoeder-

voorziening minder z|jn dan voorheen,
heeft het Bedrijfschap voor Veevoeder
besloten de distributie op enkele punten
bfj wyze van proef, als volgt te vereen-
voudigen:
1. Er wordt voor 8 weken tegelijk toe-

gewezen, t.w. voor het tQdvak: 0 Juni
—31 Juli 1S18.

2. Elke Veekouder zal 2 bonnen, waar-
van de geldigheidsduur beperkt bltjft
tot 8 weken, ontvangen, zodat van
2 verschillende leveranciers kan wor-
den betrokken.

3. "Alle voor landbouwhuisdieren toe te
' wijzen mengvoeders (uitgezonderd de

opf okvoeders voor kuikens en de mi-
neralenmengael») mogen onderling
vervangbaar worden afgenomen. Het
betreft de hoeveelheid, die als „meng-
voeder" op de-bon staat aangegeven.

4. 'Graantelehde bedrijven zullen vanaf
tt J. ünt IfiïS voor hun pluimvee de'op
basis, van 'geleverde eieren te ver-

. strekken hoeveelheid gemengd graan
in haar-.geheel krijgen toegewezen; ,
Voor paarden en. fokvarkens: blijven
de bepalingen t.a.v. de graantelende
bedrijven van kracht.

Voedernomwn.
Behoudens vóór contractvarkens 'en

plulmveeV worden dé toewtJzlngjttL bere-
kend op basis van de aantallen dieren
per registratie van 9 Mei. 1948 en wel
volgens normen dlg, met uitzondering
van een geringe verhoging voor stalhou-
ders- en landbouwwerkpaarden, het dubr
bele bedragen van • de normen, ,dle -voor
de «-wekelijkse periode van * Mei—B
Juni 1M8 golden.
Contractvarkens.

De bepalingen vóór contractvarkens
blijven,- uitgezonderd voor baconvaEkens,
waarvoor ongeacht de oppervlakte bouw-
land de maximaal toe te wijzen" hoeveel-
heid voeder op 300 kg. Ia gesteld, onge-
wijzigd van kracht.
Pluimvee.

Op basis van de op de regtstratlekaart
van 9 Met 1948 geplakte elerzegels met
opdruk 14/3—8/7, wordt voor 4 gelever-
de eieren (voor eenden 6) l kg. voeder

'oor Jonge hennen, geboren In 1948,
geldt een norm van 5 kg. per dier per
8 weken, evenwel voor maximaal 80 %
van het aantal ontvangen kuikens,

Bestrijdt
de draaihartigheid van kool

Evenata dit andere jaren het geval
wu, zullen ook dit jaar vla radio en
por» waarschuwingen worden verspreid
over de bestrijding van de draaihartlg-
held van kool. Deze waarschuwingen,
ho'uden verband met de vllegtgden van
de kbolgalmuggen, die dit zlektever-
schvnaet veroorzaken. Aangezleb ten
gevolge hiervan de koolopbrengsten la
sommige jaren meer dan 10 % minder
dan normaal kunnen bedragen. Is hel
voor de koolteelt van zeer groot belang,
dat aan de bestrtjdütg van de draalhar-
tlgheld de 'nodige aandacht wordt be-
steed. '

Blijkens de In de practflk opgedane er-
varingen la de koolgalmug zeer goed te
bestreden door enige herhaalde bespul-
tingen, waarin] men gebruik kan maken
van liet In de handel zijnde pyrldme-
zeepmengsel, waarvan men 600 gram
per 10 liter water gebruikt. Het ver-
dient aanbeveling dé bespuitingen twéé-
maat per week te doen plaats hebben,
met geen grotere tussenpozen dan 4 da-
gen. Andere middelen kunnen, wegens
het ontbreken van voldoende gegevens
hierover, thans nog niet definitief wor-
den aanbevolen.
• In het belang van de kooicültuur In
het algemeen! wórdt zeer aangeraden
om de aandringen, die vla radio en
pers worden bekend gemaakt, nauwkeu-
rig op te volgen. Aangezien het 'nodig
Is bfl de bespultlrigen' rekening te hou-
den met verschillende 'omstandigheden,
flle ook het onderwerp zon geweest Vai
wetenschappelijk onderzoek, raden wfl de
koolbouwers ten sterkste aan kennis te
nemen van de mededeling N r 54 van de
PTahteazlektenkundige Dienst Inzake de
draalharttghetd. van kool. Deze mede-
deling, waarin de nieuwste gegeven*
over de bestrijding vermeld ztjn, l' »
10.23 verkrijgbaar b(j genoemde dienst
t« Wagenlngen (postrekening 18018).

Het eerste bericht over de bestrijding
van de draalhartlgheid kan oVer enkele
weken tegemoet gezien worden. Zodra
de -waarschuwingen vla radio en pers
worden gegeven, Is het gewenst voor
elk kool-perceel na te gaan of Inderdaad
In het hart der planten eieren van de
koolgalmug z8n afgezet Het extra werk,
dat hieraan Is verbonden, wordt stellig
goed gemaakt door het profijt, dat het
volgen van desa methode meebrengt.
Zolang op het perceel geen eieren wor-
den gevonden, kan n.l. het spulten, on-
danks de waarschuwing, achterwege
blijven.

Ingevolge " papïertóëwgzlng B.P.P.
nummer 1S84 verschijnt deze uitgave
I X p: l* dagen en Is de.omvang van
tilt nr. 4 pag., formaat 27V, X*0 om.

KBISTALSODA VOOB HET REINI-
GEN VAN EMMERS.

In samenwerking met de Persdienst
van het Ministerie van Economische Za-
ken deelt de Af d. Voorlichting van het

•Ministerie van Landbouw, enz, het vol-
gende mede:

Teneinde veehouders eju in staat ts
stellen kristalsoda te betrekken voor het
reinigen van emmers e.d. hééft het
Rijksbureau voor Chemische Producten
hen In het bezit gesteld van kaarten,
waarvan zo mogelijk elke maand een
bon zal worden aangewezen • voor het
kopen van soda.

Teneinde de handel gelegenheid te
geven zich te bevoorraden moeten vee-
houders bon 001 van deze kaart inle-
veren bij hun leveranciers. Deze bon
dient uitsluitend' voor 1>evoorrading van
de handel. Soda mag daarop dus niet
worden afgeleverd. Detaillisten kunnen
op de bon 001 3 H kg, soda betrekken
en moeten de bonnen daartoe geplakt óp
opplakvellen Inzenden aan één .grossier
of fabrikant Btl de plaatselijke distri-
butiediensten kunnen deze bonnen niet
worden ingeleverd. •

Zodra de handel bevoorraad Is, zal-
een koopbon worden aangewezen.

VÉRBOD VAN IN- EN DOORVOER
, VAN HOENDERS, • EENDEN,
.GANZEN EN KAiKOKNKN.

Teneinde de Overbrenging van besmet-
telijke ' , ptuimveeziekten door In- en
doorvoer van hoenders, eenden, ganzen
en kalkoenen onmogelijk te maken,
heeft de Minister van Landbouw, enz.
krachtens een beschikking'in de'Neder-
landse Staatscourant No. 91 van Vry-
dag 21 Mei 1948 de In- en doorvoer van
genoemde phiimveesoorten sedert iB
Mei 1918 "verboden.

Voorheen was de In- en doorvoer van
deze dieren krachtens een beschikking
van 28 Februari 1927 van de toenmalige
Minister van Etnnenl. Zaken en Land-
bouw, welke beschikking door bovenge-
noemde'is ingetrokken, onder bepaalde
voorwaarden mogelijk. 4

Wanneer thans in een,bepaald geval
bijzondere omstandigheden zulks nood-
zakelijk maken, kan hét hoofd van de
Veeartsengkundige Dienst ontheffing
van dit verbod'verlenen mits de nodige
voorzorgen tégen overbrenging van be-
smetting zh"n getroffen.

Over enige maanden beslis-
sing over de melkdi-stfibutie

Mede als gevolg van de goede .melk-
productie In de maand "Mei ztyn evenals
verleden jaar vele stemmen opgegaan
om de melkdlstributle thans op te hef-
ten. Dit 1a alleszins begrijpelijk, daar de
rantsoenen momenteel zodanig-zijn, dat
geen grote stijging van het verbruik van
consumptiemelk bty het opheffen der
distributie verwacht behoeft te worden/
terwtjl de totale melkproductie la d»"
laatste maanden gunstig was.

Vergeten wordt echter vaak, dat In
de loop van het jaar de melkproductie
na de hoge top m de maanden Mei en
Juni veel lager wordt met een diepte-
punt in de maanden December, Januari
en februari. Dit dieptepunt ligt nog
altijd z6 laag, dat in de winter-periode
de totale melkproductie nog lang niet
voldoende la en pok In de komende win-
ter, nog niet voldoende zal zijn om aan
de behoefte aan consumptiemèlk te vol-
doen. Een zo groot mogelijke productie
van melkpoeder, die In de winter weder
opgelost wordt tot metk, moet dan het
tekort, aan cónsumptlemelk overbruggen.

Nu In dit voorjaar dé melkproductie
Inderdaad niet onbelangrijk hoger is dan-
in het afgelopen jaar, l» wederom, naar
het Ministerie van Landbouw, enz. mede-
deelt, ernstig onder ogen gezien of het
mogelijk zou zQn de distributie van' con«
sümptiemelk geheel of grotendeels op
te, heffen.' ,
, Het- ^èflrttfschsp'. voor Zuivel heeft
thans :aan de. Minister DeE.STlvle» uit-
gebracht op korte term$) byer.ië'gaan
tot iièf opheffen van de mêlkttiatrlButle,
met diefi verstande, dat men het ver-
bruife van consumptiemèlk voor mdustri-
elé doeleinden, hotels, enz. wil' blijven
be'pérken; : . •">".': "

Geilen het feit, dat nog geenszins
vaststaat, hoe het verloop van-de'melk-
productie deze zomer en de komende,
winter zal zijn, Is hét echter beter, dat
een' beslissing nog eflige tijd wordt uit-
gesteld. Niet alleen kan dan een beter
lnz!c.ht' worttep lapatuM In de melk-
productie, afrderzMs'TnjlPWaÖ. Iet» meer
bekend Hjn over de vesvoedenltuatle In
dé komende winter. De vragen; hoe de
hooi-oogst dit jaar zal rtjil, hoe de
vooruitzichten zullen ctjn voor de teélte
van ruwvoedergewaMen en hoe de
krachtvoedervoorzlenrag vaA onze rund*
veestapel in de k'omende winter wordt,
kunnen thans nog niet worden beant-
woord. ,

Men zal bovendien allereerst moeten
Inzien, 'dat het nemen van te, grote ri-
sico voor de voorziening met een zo be*
langrijk voedsel als melk niet aanvaard-
baar isf temeer, daar Bet wederom In-
voeren van' een distributie die eenmaal
opgeheven Is en zeker van een moeilijke
distributie als die van melk, vrijwel uit-
gesloten moet worden geacht Hoewel
de bezwaren, die bedrijfsleven en huid-
vrouw ondervinden als gevolg van deze
distributie volkomen begrepen worden,
zal het Nederlandse vóljt nog enige
maanden geduld moeten hebben v66rdat
een definitieve beslissing wordt geno-
men.

Attentie!
Het adres van de Bondspennint-

meester: H 106, Staphorst, is ge-
wijzigd. Het i» thans

H 110, STAPHORST.
, Gelieve hiervan goede rióta, te

nemen.

A D V E U T E M T J E S

GEVRAAGD:

Hulp in de Huishouding
in klein DAktéfsgèzln voor dag en
nacht. Qoed loon, werkster aanwezig.
Dr. G. A. S. JONQENEEL, Boskoop.

VERLOREN: ' ~~ •"
'Bril met etui

Gaarne Inlichtingen of terugzenden aan
R. SMIT, D 87. Stuifzand.bijHoogeveen,
Voorzitter Bond v. KI. Boeren.



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE,
DISTRICT ZWOLLE.

C O M M Af«--B A N T.

No, 178/1948. G e h e i m / P e r s o o n l i>rf.

ZWOLLE, 2 Juli 1948.

-L.
Volgno.

6 JUU1948

Aan het Hoofd-van de Centrale Veiligheidsdienst,
Jayastraat 68 te is~& r a v e n h a g e .

In afschrift; Aan de Procureur-Generaal, f gd. Directeur Tan Politie,
Boyenbeekstraat 21 te A r n h e m ,

Onderwerp: Bond Tan kleine boeren. • .

Antwoord op: uw schrijTen No. 32038, d. d. 2? ̂ril 1948.

• i» Ji
ft/^ *»Jr^

v.

Naar aanleiding Tan Uw boTen-aangehaald schrijyen,waarin U inlich-
tingen vraagt omtrent de Bond T̂ n Kleine boeren in mijn ressort,heb ik
de eer U het Tolgende te berichten.

In de gemeente Staphorst bestaan drie afdelingen Tan de Bond Tan
Kleine boeren,waarTan het bestuur als Tolgt is samengesteld:

te UHDBSTj . .

H HENDRIK MANSIER,geboren te Staphorst 12 April 1901,Tan beroep landbouwer,
wonende aldaar,IJhorst L,25.Voorzitter.

+ l LÜCAS BRINKMAN, geboren te de Wijk 17 Januari 1892,Tan beroep landbouwer,
wonende te IJhorst L, 70, BeBEfii&riŝ t.er'»

*"fr HENDRIKUS 5EBGERS-, ge boren te Ruinen ̂ óNaTèuiber 1901, Tan beroep landbouwer,
.wonende te ÎJhorst L,20. Penningmeester. . .

~| JAN POSTIJEN,geboren te Ruinene26 Mei 1092,Tan beroep landbouwer,wonende
te Lankhorst K.86. Lid,

~{ CSRRIT VAN DER BELT.geboren té Zuidwolde 16 Februari 1888,Tan beroep
landbouwer,wonendeGrote OeTer K.104 te ATereest, Lid,

te STAPHORST. ' "

-4 JAN W. MBBRD,geboren te Staphorst,20 Augustus .1893,Tan beroep landbouwer,
l wonende EU147 te Staphorst, Voorzitter.

J ROELOF BRINKMAN,geboren te Staphorst 18 October 1896,Tan beroep landbou-
^ wer,wonende B,93 te Staphorst. Secretaris,

xl HENDRIK TIEMENS ,geboren te Staphorst,8 Mei 1898,Tan beroep Toerman,wbnen-
de E*110 te Staphorst. Penningmeester,•

^ KLAAS SHIT, geboren te Staphorst 42 Oetober 1908, Tan beroep landbouwej;̂
wonende 5,155 te Staphorst, Lid, : /̂ "

/1 EEREND CQMPAGMgR, geboren te Staphorst 2 December 1890,.Tan beroep land«
' bouwer,wonende F,95 te Staphorst, Lid» l .

-| JAN B̂ RUIPHOF, geboren te Staphorst 10 NoTember 1897, Tan beroep landbouwer,
wonende H,l$8 te Staphorst, Lid,

—J JAN D̂  HAAN,geboren te Staphorst,26 Maart 1892,Tan beroep landbouwer,
woneme RoUTeen C,l. Lid,

te RQÜVgËN, • , v

~4 JAN 'tfjp'T&jgeboren te Staphorst, 12 NoTember 1897,Tan beroep Iandb9\ïwer|
wenende B, 8? te Staphorst * Voorzitter, 'ï?ïi

' " *̂ jp?!p̂  v
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x( ABEHD SUITES, geboren te Staphorst 18 Juni 1914, van beroep landbouwer, wo-
nende A. 108 te Staphorst. Secretaris»

*~| ALJERT HÜESJF, geboren te Staphorst' l Februari 19 14, Tan beroep landbouwer,
wonende D.19 te Staphorst. Penningmeester,

,
:-J j ""* KJĴ  WOJEJ5H, geboren te Staphorst 29 Juli 1895, Tan beroep landbouwer, wo-

; nende C«13 te Staphorst. Lid. . .
\ ' •

\ | HQELQF VEEJllAN, geboren te Staphorst Ik Juni 1901, ran beroep landbouwer,
* wonende B»177 te Staphorst. Lid.

Orer de politieke oriëntering Tan al deae mensen en orer de namen
en het aantal leden dezer afdelingen zijn mij nog geen roldoende gegerens.
bekend, doch zal zo mogelijk nader onderzocht worden.

Voor -zoTer is kunnen worden rastgesteld bevindt zich onder hen nie-

fmand Tan de C. P, N.
" Van Hendrik Tiemens is bekend, dat hij ook een functie in het hoofd-

~ bestuur fran de bond Tervult.Hij is Ned.HerTormd,gaat rrij regelmatig
naar de kerk. te Staphorst en is zeer rermoedelijk C.H, georiënteerd.

Politioneel ralt niets op hem aan te merken en treedt in de politiek
\k niet op de Toorgrond.Hij heeft een klein boeren- en een slepers bedrijf-

je. ' • . • ' .
Hendrik Mans ier, die ook een functie in het hoofdbestuur rer-»ult,iB

ook bestuurslid Tan de Onderlinge Landbouw Haatschappij Afdeling IJhorst,
Hij is Tertrouwensman- Tan de Grondkamer te Zwolle, Voorzitter Van de

bond tot beTordering Tan de bi jenteelt in Nederland Afdeling Be Wijk, be*
stuurslid Tan de Oranje Tereniging te Uhorst en bestuurslid Tan de
Stichting 1.940-1945 af deling Staphorst,

De mali heeft lager onderwijs genoten, treedt politiek niet op de Toör-
grond, terwijl politioneel ook niets op hem Talt aan te merken.Gedueende
de bezetting heeft hij Amerikaanse piloten Toortgeholpen.Hij is Vrijzinnig
Hervormd en wordt algemeen beschouwd als een teganstander Tan de C.P.N.

Jh de Vinkenbuurt, Gebeente Ommen, bestaat een afdeling Tan de Bond
Tan Kleine %eren.Het bestuur en de leden bestaan uit de Tolgende personen;

— » HENDRIK W3J3D, geboren 25 Maart 1899 te Ommen, Tan beroep landbouwer, wonende
te Omnen,Vinkenbuurt P. 25. Voorzitter. •

~*1 J*N VAH SPIJKER,geboren 9 September 1911-te Ommen,Tan beroep landbouwer̂
wonende -te .Ommen,Vinkenbuurt P.17. Secretaris.

LAMEERTUS KOK,geboren 18 Februari 1913 te HoogeTeen,Tan beroep landbouwer
woaende Vinkenbuurt P.41 te Ommen» Penningmeester,

£ KLOSSE,geboren 15 Februari 1912 te Nieuwleüsen,Tan beroep land-
bouwer, wonende te Ommen,Vinkenbuurt P.44* LM,

•"-J HENDRIK BOUWMAN ,geboren 8 September 1918 t« Ommen,Tan beroep landbouwer,
wonende te Ommen,Vinkenbuurt P.48. LID»

*"*! JAN WËSNUg WIND, geboren 18 Juli 1911 te Ommen,Tan beroep landbouwer,
wonende te ©ffimen,Vinkenbuurt P»24. LID*

I JAN JS2JKBBOM , ge boren 9 Hei 1895 te HoogeTeen,Tan beroep landbouwer,
. wonende te Omraen,Vinkenbuurt S»20» HD« ,

JAN QAHSEBQIfSj geboren 25 ffanuari 1925 te Ommen,Tan beroep laniflbouwer,wo-
nende te OnÉien,VinkenbuurtP, 51 LJD*

•rt GjSBjlïT! HBKBB3K fELDHUISj geboren 22 Mô ember 1910 te Ommen, Tan beroep
••'-' ' ' • . . . " • • " . • l̂andbouwer*-

1
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ƒ landbouwer,wonende te Ommen,Vinkenbuurt P.27. LIP.

/ ~~|. JAN KNOL,geboren 21 Januari 1922 te Nieuwleus en, van beroep landbouwer,
wonend© te Ommen,Vinkenbuurt P«27« LID»

~| GgRRIT JAN KRAGT, geboren 23 November 1881 té Nieuwleusen, van feeroep ,
landbouwer,wonende te Ommen,Vinkenbmurt P.11, LID.

'-j HEHQRIK KLEIN, geboren 16 November 1877 te Nieuwleus en, van beroep land-
Xj bouwer,wonende teQnmien,Vinkenbuurt P» 74» . LID»

Al deze personen staan bij de plaatselijke politie gunstig bekend
. • 'en treden politiek niet op de voorgrond«Voor zover bekend zijn allen

Christelijk Historisch georiënteerd.De propaganda wordt te Qsmen geroerd
door HENDRIK DEKKER,Redacteur van het orgaan "DE KIEIME BOERS,wonende
B.130a te Zuidwolde.

Het bestuur van de Afdeling Steenwijkerwold van de Bond van Kleine
boeren is als volgt samengesteld;

\4 HENDRIK SCHAAFSMA,geboren te Danturaadeel 3 November 1912,landbouwer en
veehandelaar,wonende Wijk 8 'No.161 te Steenwijkerwold. VOORZITTER

J JACQB^LÖS,geboren te Oldemarkt 2 Juli 1908,landbouwer,wonende Wijk 8 No«
^ 157 te Steenwijkerwold. SECRETARIS. ... .

—l JAN KOES,geboren 22 Augustus 1914 te Ahlen (Dld) landarbeider,wonende
Wijk 8 No.ló te Steenwijkerwold. " " ~ ~

—t-ROEIjQF JONGBLOED* geboren te Steenwijkérwold, 7 September 1911, landbouwer,
wonende Wijk l No.359 te Steenwijkerwold, COMMISSARIS.

De drie eerstgenoemde personen zijn lid van de Ned.Hervormde Kerk
terwijl Jongbloed Rooms Katholiek is.Verdere gegevens zijn mij tot op
heden van deze afdeling niet bekend geworden.

Het bestuur en leden van de Afdeling Nieuwleusen van de Bond van
Kleine boeren bestaat uit de volgende personen;

—l HENDRIK iHEESTERS „j geboren te Dor3ten(Dld) 24 Augustus 1912, van beroep
' landbouwer,wonende Heeleweg No.133 te Nieuwleusen.Godsdienst Ned.Herv.
Politiek C.H. of P.v.d.A. VOORZITTER»

/ -—| JAN HERSEVQOST,geboren te Dalfsen 17 September 1900,van beroep landbouwer.
-wonende Straatweg W.Z. 208 te Nieuwleus en. Godsdienst Ned,Herv. .Politiek

/ C.H. of P.v.d»A. SECRETARIS.

• ' "l JESgMP.JAN POST»geboren te Zwollerfcerspel 25 November 1898,van beroep
i landbouwe"r,wonende Het Pad W.Z* 148 te Nieuwleusen.Godsdienst Gereformeerd

f) ̂  Politiek Ant'.Rev. PENNINGMEESTER. ' .

** ƒ HENDRIK JAN ME.UBRIHG,geboren %e Dalfseh 3 October, 1890,van beroep land*»
bouwer, wonende Hoofdvaart N.Z. 286 te Den Hulst-Nieuwleus en. Goéëdienst

i Ned.Herv. Politiek G.H.

HEUI£NBBLy j geboren te Staphorst,? Augustus 190i,van beroep land-
bouwer, wonende Spijkersweg M,74 te Staphorst.Godsdienst Ned,Herv* Politiet
Ant»Hev. LID.

ROBIX3F LIBjl,wonende Heeleweg 105 te Nieuwleusen.politiek Ant^Rev,
"̂ • «Ŵ B̂ ™̂ ^ - . . .

A HENDR.B: JAN LUTTEL̂ Meeleweg lo? te Nieuwleusen. Politiek C*H,
*"̂ J -„-,-'-' .-.., f.."T _.̂ ^̂ ", **̂ *̂ wT.., .11̂ 1"



/""""f GERHARB JAN MEESJI3Öl,wonende Meeleweg 179 Nieuwleus en.Politiek G.H. IJD.

/ ~| FREOERIK JAN ÏJSESTBR ,wonende Meeleweg 179 Nieuwleus en .Politiek G.H. LID.

/ ^ KLAAS KOUBEN Hzn. wonende Hoofdyaart Z.Z. 65 Nieuwleus en. Pol. C.H. LTD.

; -f HENDRIK POST,wonende 5traatwegW.2«158 Mieuwleusen.Politiek C.H. LID.
1/j ' * ~ ' • ' • *""

r\ -̂ JAN POST, wonende Straatweg W.Z. 264 Nieuwleus en. Politiek C.H. JjDD,

, » KLAAS DUNNIHK, wonend e Straatweg W.Z. 186, Nieuwleusen.Politiek Geen. T.TD.

l -̂| J.W.POTJES,wonende Het Pad 163 te Niëuwleusen.Geen Politiek JtS/

—j KLAAS PAASMAH,wonende Punthorst M.53 Staphorst. LID.

—| A.Compagner,wonende Punthorst M..149 Staphorst. ,• LID.

\ G. KRALE, wonend e 'Punthorst M, 15 7 te Staphorst» LH).

Volgens bekomen inlichtingen is de politieke inslag bij deze mensen
Cbbistelijk Histèrisch en Inti-Revolutionnair.Van de zogenaamde linker ai j--
de is er niet lln bij vertegenwoordigd.

(" - Verder is het mij bekend geworden,dat de volgende personen verspreide
leden zijn -althans wordt het orgaan "De Kleine Boer" door hun gelezenj

Gemeente Blokzijl! - • .

/ '.i JAN UPPER,geboren 30 October I895,wonende te Blokzijl Duin No.(XL2a»

/ | BEREND RSGELING,geboren 3 Augustus 1898,wonende te Blokzijl,Zuiderkade 340.

f . _j RINKE VAN DE WERKEN, geb, 5 Februari 1894*wbnende te -ölokzijl,Zuidérstraat

' -_| HEjDjg DE LANGE,geb» 19 Juni 1902,wönende te Blokzijl,Lagewal'No.lf?\ *

D̂  \ ' GERBRAHD ROOSENDAAL,geb.26 September 1994,te Blokzijl,Lagewal No.134.

-f\S DE LANGE j geb .22 November 1873, wonende te Blokzijl, Groanestraat 58.

f̂ AaENB BUNT, geb. 31 Juli 1906,wonende te ̂ .okzijl, Groenestraat 89.

' \J AjStNE VRIES,geb. 22 Juni 1895,wonende te 6iök2ijl,Lagewal No.131.

Van deze mensen is niet bekend,of zij activiteit op politiek gebied
V...' ontplooien.Zij staan zeer betrouwbaar bekend en zijn allen uitgesproken

anti-comraonist. • .

Gemeente Blankenham:

i JAN HENDRIK WQUDSTRA,geboren 10 Juli 1912, veehouder,wonende te Blanken-
ham No»45. Woudstra is te Blankenham ge boren, heef t de Nfd. Herv. Gods-
dienst en behoort tot de Partij van de Arbeid.Ih 1939 was hij raadslid
van de gemeente Biankenham,vertegenwoordigende de Onafhankelijke Arbeiders
Partij. .

Na de bevrijding in 1945,werd hij in de noodgemeenteraad van Blanken-
ham als Wethouder gekozen.%j de laatst gehouden verkiezing werd hij

weer als Wethèuder gekozen, vertegenwoordigende de P.v.d.A,
Woudstra -die bekend staat als een pientere boer- is Secretaris van

het Hoofdbestuur van de Bond van Kleine boer en. Volgens betrouwbare in-
lichtingen moet iioudstra niets hebben van het Communisme en voelt ook
niets, voor de B.V.C. Hij staat overigens gunstig bekend «n is nimmer met
de Justitie of Politie in aanraking geweest.

l ALBERT VQETBBBgr, geb»22 April 1920,wonende te Blaïikenhani No.46.

. KLAAS BUISKAH.geb»29 Januari 1888,wonénde te Blankenham,Ho.61» "
•.-.-..-;;- ;T \ _ • • • .;•
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\N ÏKER, ge boren 24 Augustus 1883, wonende te Blankenham No.?l a.

-J DIRK VAN DjJE MEER,geb, 24 October 1889,wonende te l̂ankenham No.86.

Gemeente Kuinre*

i BERNABDUS ENSING,geboren 12 October l$93,wohende te Kuinre W.l No.ll?. .

_̂ | JAN KAMMAN,geboren 26 Mei 1900,wonende te Kuinre W,ll. 3a.

— \T MSjgeb, 20 Juni 19lO,wonende te Kuinre W.l Ko,122.

—! JAN VAN E8BK MER,geb.3Q December 1915,wonende te Kuinre W.l No.131.

-* l REINDEE STgEHBËEK,geb. 5 Maart 1911,wonende te Kuinre W»l No.28.

JAN VAN VJBLS,geb.28 Juni I897,wonende te Kuinre,W.l. No.63.

Al deze personen staan terplaatse, gunstig bekend entzijn anti-
Communistisch.Afdelingen van de Bond yan Kleine boeren komen in de
Groep Vollenhoke niet voor.

De oplaag ran 'het orgaan is gelijk aan het aantal personen hier-
boTen vermeld nl. 19 stmks.

Tot op heden zijn mij geen verdere gegevens bekend geworden,omtrent
Omvang en activiteit van de Bond van Kleine boeren,in mijn ressort.

De Districtsc

W.M.Walpoott.



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

No. 32038

Bijlagen:

Dict.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

's-GRAVENHAGE, 22 Juni
Javastraat 68

1948.

Onderwerp:

Hierr ede n:oge ik U mijn schrijven d.d. 30 April 1948
no.32038 in herinnering brengen, waarbij ik U verzocht : ij
te willen doen inlichten ontrent de Friese Maatschappij
van de Landbouw.

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
: VEILIGHEIDSDIENST,

namens deze:

De Heer Districtscommandant der
Rijkspolitie

•i -...-I« e e u w a r d en.

Het bovenbedoelde antwoord werd U toegezonden
bij dezerzijds schrijven dd.23-6-l%Ö,No.95.GEHEIM.

26 - 6 - 1948.
43228 - M6

J.G.Crabbendam.



V. D. 1948. No.95. G E H E I M . !£*&*'
\~">ji
^"^o Vo!c~--.

Antwoord op : Uw brief dd. 30-4-'4Ö,No.32D38. GEHEIM. -*"• _̂'..
Onderwerp : Inlichtingen over de Friese Maatschappij van Landboi nr.'« . «1111.1040

In antwoord op Uw aangehaalde brief,betreffende h st̂ ep̂ eide onderwerp,
moge ik U het volgende berichten.

De Friese Maatgchaj3Pj.j van ,Lantibouw is opgericht m JLS5̂ ,aus bestaat
reeds 96 jaar.Het aantal bij haar aangesloten afdelingen bedraagt 46, zodat bijna
in elke gemeente in Friesland een afdeling gevestigd is. Bovendien behoren nog
tot haar 15 zogenaamde leden-verenigingen;dit zijn in hoofdzaak coöperatieve
verenigingen, geheel of voor een groot gedeelte tot de landbouw in betrekking
staande. Zij geeft een blad uit,getiteld : "Friesî andtowblad11 (thans reeds de
45e jaargang);zij exploiteert een proefbedrijf onder1 Rijperkerk (gem.Tietjerk-
steradeel), een kweekveld onder Engelum (gem.Menaldumadeel) en zij heeft een
cobsulentschap voor planten-veréèeling. Haar werkgebied beslaat de gehele pro-
vincie Friesland en de friese eilanden.D e stemming van de leden voor het Hoofd-
bestmur geschiedt op democratise wijze ; de afdelingen kiezen hun eigen bestuur;
door de afdelingen worden afgevaardigden naar de algemene vergadering gezonden
die met de afgevaardigden van de leden-verenigingen het Hoofdbestuur kiezen.
Het doel van de Fr.M.v.L. is de bevordering van de landbouw in de uitgebreidste
zin van het woord .Op heden zijn ongeveer Igg0ft0_ leden bij haar aangeslèten.

i Het Hoofdbestuur bestaat thans uit de heren : H.L,Dedden,Wolvega,voorz.;
N.Nammensma,Sexbierum; H.S.Kingma,Sint Jacobie Parochie; KI, Visser,Nijland ;
J.W.de Visser,Wartena ; Ad.Vondeling,Appelscha ; J.Faber,Ureterp ; G.K.van der
Heide, Sijbrandahuis ; en C.IMtsma,Wijc&ï&. De poliefce oriëntatie van deze
heren is verschillend : P.v.d.A.jA.R,; C.H.U.;V.V.D.,iioch geen enkele behoort
tot de C.P.N. Naar mij werd medegedeeld zou de C.P.N, geen schijn van kans heb-
ben om vaste voet in het Hoofdbestuur te krijgen. Op politiek gebied zeilt het
H,B.zoveel mogelijk tussen de politieke partijen door;zo heeft het bijv. aan
de rechtse leden concessies moeten doen door het niet-opensjrellen van tentoon-
stellingen op Zondag;het geen vermakelijkheden toelaten bij en op tentoonstel-
lingsterreinen, enz,

x*l Als gedelegeerden zijn aan de Fr.M.v.L.verbonden de heren : Ir,*"P.Stal~
1 1 1 linga,Leeu\varden ;̂ A.K.Boonstra,Virirdum ;xA.A.van Weperen,Haule xl.de Boer,
IjiTirns ;«"*Er. H.G.A.Leijnes Bakhoven,Leeuwarden ;XTj»Westra,Tzum ; DrXR.Cuperus,
lïjLeeuwarden ;-B.Tamminga,Leeuwarden j-̂ ï,Spriensma,EE "̂Ir.A.H.Nubé*,Leeuwarden ;

|i r H3.W.Bierma,Leeuwarden ;*»Mr.A.Grube,Leeuwarden ;-R.Span,Lekkum ;xj.S,Boelstra,
, - Lieven Vrouwen Parochie.

4 j Als adviseurs treden op de heren : Ir/*G.M,van der Slikke ; Ir„̂ "J.Middel-
Mjiveldt ; Ir*̂ O.Spithorst ;XIr. K.de Haan ;̂ Ir. H.T.Wiersema ;xJ.M.Dijkstra ; Dr.
'Hlr^J.B.van der Heulen £ secretaris) ;«*•&. van Dam, Ad j. secretaris ;Xr.Boersma,Mj.
11 secretaris,allen wonende te Leeuwarden ;Ir*sJ.de Geus,Drachten j--Ir.G.J,A,Bouma,
M Bontebok ;AIr.H,van der Molen,Sneek en<Er.S.Hartmans,Bolsward.

Hoofdredacteur van het orgaan is : Dr.Ir.J.B.van der Meulen en admini-
s\r : A.Bokma,beiden te Leeuwarden.

Of er tussen de Fr.M.v.L. en de Bond van Kleine Bèeren een zekere samen-
werking zou bestaan,wordt ten zeerste betwijfeld. Het Hoofdbestuur van de Fr.M.
v.L. is ongeveer twee jaar gebeden uitgebreid met twee personen,en wel in hoofd-
zaak twee vertegenwoordigers van de kleine boeren, om daardoor en daarmede de
B.v.K.Bo de wind uit de zeilen te nemen. Bovendien telt de B.v.K«B. slechts
weinig leden in Friesland,maar telt deze bond veel meer }.eden in Groningen,
Drenthe en Overijsel. Van enige samenwerking is mij dan ook niets gebleken.

23 - 6 - 1948.



No. 118

ASSEN, 14 Juni 1948

ONDERWERP: Pultrum Geheim

BERICHT op schrijven van: 4 Juni 1948, no* 32908

Volgno.

15-JUN11948

AAN

In verband met opgerakeld schrijven heb ik de eer UHoog-
EdelG-estrenge te berichten, dat Harm PULTKöM. geboren te
Marum, 11 Januari 1895» arbeider en wonende te Assen, Nieuw-
straat 38 identiek is met bedoelde

" ^ rt;'T>^W_, ori

voor deze partij* Hij bezorgt o. m* het blad "De Waarheid"
en was bezoeker van het Waarheids zomerfeest te Birkhoven op
7 September 1945-
Meergenoemde Pultram treedt voorts als verslaggever van
MDe Waarheid" op.-
" Se C*v.P.

In afschrift doorgezonden naar de Procureur— Generaal,
fgd«. Directeur van Politie te leeuwarden,- \

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

•s-G- R A V E H H A G E.-



V. D. 1948. Ho. ai. G E H E I M

Antwoord op
Onderwerp

Uw brief dd. 28-4-148,No.3203Ö.GEHEIM.
Bond van kleine boeren.

In antwoord op Uw aangehaalde brief,betreffende
ge ik U het volgende berichten.

Volgno.

15 JUNI 1948

lde ondel
j
lrwe

»*y
^

Volgens ontvangen mededelingen is het doel van de Bond van kleine boeren ;
scholing; medezeggenschap j democratisering van de Stichting voor de Landbouw j
sociale verzorging van ouden van dagen, zieken en invaliden ; verbetering van
woeste en extensief bewerkte gronden ; enz.

Het hoofdbestuur wordt gevormd door de volgende heren :
/l R, SMIT, won,te StjcLfzand bij Hoogeveen , voorzitter j
XIB. J, ALTENA , won. te MidwoMe (Dr,), secretaris ;
^-tH. TIEMENS , won. te Staphorst , penningmeester j
-'(tH. SCHENK , won.te 't Harde ,2e voorzitter j
'-i J. H, WOUDSTRA, won. te Blankenham. , 2e secretaris ;
-«A. KLOMP , won. te Ruinen j
-̂ *R. OOSTERHOF , won. te Oostennilde ;
^éE. HÖOIJENGA , won. te Suameer j
/*H. MANSIER , won, te Staphorst, en
X*H, DEKKER , won. teZuidwolde , adviseur.

Uit vorenstaande opgave blijkt,dat het meerendeel der hoofdbestuursleden
woonachtig is in de provincie Drenthe en Overijselj slechts èèn van hen is
woonachtig in de provincie Friesland. Hij is genaamd :

« H_a.n s H O O IJ^E N G A , geboren te Garijp, 25 December 1904* veehou-
der (h),wonende te Suameer no.338,gemeente Tietjerksteradeel. Hij is Nederlander,
gehuwd en behoort tot de Gereformeerde Kerken . Hij heeft altijd in de gemeente
TietjerQsteradeel gewoond. Zijn gezin bestaat uit 5 kinderen. Politiek behoort

""" hij tot de Anti-revolû £nnair£ïjgartij,maar treedt daarbij niet op de voorgrond.
Hij staat gunsïog'̂ Bekend en ook van het gezin is niets nadeligs bekend. In de
bezettingstijd heeft hij ook zeer goed werk geleverd. Hoewel hij op politiek
gebied ten volle betrouwbaar kan worden geacht,is hij het op agrarisch gebied
lang niet eens met het beleid van de huidige regering. Hij staat dan ook op de
bres voor de kleine bieren. Hij is zeer actief voor genoemde bond en gaat vaak
uit spreken. In genoemde bond wordt sterk geageerd tegen de bepalingen,die door
de regering worden uitgevaardigd,en die volgens de leden niet in het belang zijn
voor de landbouw en veeteelt. Het is echter niet gebleken,dat deze bond onder
communistische leiding of invloed zou staan ; wanneer dit tot uiting zou komen,
dan zou H.Hooijenga zeker een der eersten zijn om voor de bond te bedanken, omdat
hij absoluut amti - C.P.N. is. In andere opzichten is hij dan ook weer gEKBgiHgs:-
regeringsgetrouw,daar hij zich heeft opgegeven om mede te werken voor de reserve-
politie en/of bewaking. Hij is wat schreeuwerig van aard en in sommige opzichten
een doordrijver. Hoewel hij zeer ijverig is voor genoemde bond,wordt toch over
het algemeen aangenomen, dat hij door middel vans deze bond zijn persoonlijke
belangen het meest en het best behartigd ziet te krijgen.

Over de andere leden van het hoofdbestuur kan ik U geen nadere inlichtin-
gen verstrekken,daar deze buiten dit District wonen.

14 - 6 - 1948.
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Antwoord op : Uw brief dd. 23-4-' 48,Ko, 32ü3&*Q&&M.
Onderwerp : Bond van kieiae boeren.

to antwoord op Uw aopgehs^tlde brief , betref f ende het venselde onderwerp,
moge ik U het volgend© berichten.

Volgens ontvangen mededelingen is hst doel van de Bond vsn klaifte boevogi
scholingj medezeggenschap j dssaoeratiaering van de Stichting voor d© Landbouw |
sociale versorgxng vari oixlen van dagen» sietósn en invaliden j verbetering van
woest© ©n extensief bewerkte gronden j ens.

Het hoofdbestuur wordt gevormd door da volgende heren :
£. SHIT, \jon,te StiiifsaïTd bij Hoogeveen , voorzitter ;
B. J» AL'ïUiA , t,roï~ „ te Kidwolde (Dr.), secretaris j
H. TISMËïS , v/on. te Staphorst , penningmeester j
II. SCR&IK , woï'ute 't ïiarde ,2e voorzitter j
J. H. ïiü'ÜjJJ'riti'ij won. te Blankeuhara , 2e secretaï'is ;
A, KJDMP , wou* te iluii'ien j
ü. OÜSTSiïL'F , wïn* te Oooterrailde' j
H, HaOQW.tj|iGA , won. te Suameer j
H. MAlöDi-ïi , won. t8 Stap '̂jorst, en
R. DMKEH j won. ttóixldvsolcle t advisetir.
Uit vorens t aonde opgave blijkt, dat het ïneerendeel der hoofdbestuuralod^i

woonachtig is In de provincie DresiMie ea Overijsel; slechts êftn van h«n is
vjoonacht^g 5j'i de provincie Friesland. Hij is granaaffld :

1̂  a ..n s H^O^ On IJ J |[i G A , geboren te Garijp, 25 DecOBÖser
d@r (h),"vjonatde te Suasaeer no. 338, gemeen te Tietjerfcsteradeel. Hij is M
gehuwd en behoort tot de (^reformeerde Kerken . lïij heyft altijd iü d© gacieent«
Tietj®iT^storadöel getroond. Zijn gesin bestaat uit 5 kirsdsren. Politiek belioort
hij tot de /mti-revolutionnaire pai*tij,jaa;ir treedt daarbij niet op de voorgrond,
Hij staat gunstig bekend en ook van het geain is niate iiadeligs bekend. In de
bezettingstijd heeft hij ook aeor goed werk g©l©vejd. Hoewel hij op politiek
gebied ten volle betrouwbaar kan -worden gaaoht,is hij het op agrarisch gebijt
lang niet oens roet het belaid van de huidige re^ring. !-iij staat d.an ook op de
bres voor de kleine bftwett. Hij is aeor actief voor genoesade bond en gaat vaak
uit.sprekaa. -In genoerxie bond vrorc?.t sterk geageerd tegen de b®palingöïi,die door
de regering worden xtitgev;:icaidigd,eïi die volgena de leden niet in het belang aijn
voor de landbouw en veeteelt. liet is echtei1 niet gebleken,dat doae bond onder
conFiiunistiBche leidiïig of inv3.oed £;ou staan j wanneer dit tot uiting sou koEian,
dan aou K.I-iooijenga aeker eon der eersten- zijn au voor de bom te bedanken, oratofe
hij absoluut aaati - C.P.Bi, is. 'In andere opziciiten is Mj dan ook weer
regexijigsgetroTjWfdaar hi.j aieh heeft opgegeven era mede te werfcesn voor de
politie en/of bews^óng. Ui j is wat sclïreeiwerig van aard en in
eon- doordrijver. Hoewel hij z&sr ijverig is voer i^enoerade bond,wordt toeh
het algeiaeen aetfigenoraeai,dat hij door middel vnri deae bond sijn pörsooïilijfce
belari.fen liet neegt en het bost behartigd ziet t© krijgen.

Cver de cu-tóere loden van het hoofdbestuur kan Ik U geen nadere inlichtin-
gen verstrekken, daar deze buiten dit District wonen.

14 - 6 - 1940.



1948, Bo.95* .g S H a I M

op j UW brief dd, 30*4-**48,No»3&3&.
jnderwerp j Inlichtingen over de Friese Maatschappij van Landbouw,

In antwoord op Uw aangehaalde brief, betref f end© het vermelde onderwerp,
ïaoge ik D het volgende berichten.

De Friese Maatschappij van Lanöbow is opgericht in l$52fd\js bestaat
reeds 96 j aar. Het aantal bij haar aangesloten afdelingen bedraagt 46,uodat bijna
in slke gemeente in Friesland een afdeling gevestigd is. Bovendien behoren nog
tot haar 15 zogenaamde loden-verenigingen j dit zijn in hoofdzaak coöperatieve
verenigingen, geheel of voor een groot gedee3.te tot de landbouw 3ji betraidsing
staande, iij geeft een blad uit, getiteld : "Fries Landbouwblad" (thans reedB de
45e jaargang) \j exploiteert een proefbedrijf onder Hijperkörk (ge®»ïl$t;Jöï&-
oteradeel), een feweekveld onder ..Sngelma ( gen.KenaldiBaadeel) en ai j heeft een
cobaulent schap voor planten-veré&elirig. Haar werkgebied beslaat de gehele pro-
vincie Friesland en d© friese eilanden, De stemming van do leden voor hot Hoofd-
bestfoir geschiedt op democratise wij se j de afdelingen kissen. hun eigen bestuurf
door de afdelingen worden afgevaardigden naar de algemene vergadering gezonden
die met de afgevaardigden van de lodend-verenigingen het Hoofdbestvwr fefc»seftv
Het doel van ds Fï',M.v»L. is de bevordering van d@ landboiar te d« xütgeferwidate
ain van het woerd .Op hediai aijri ongeveer TüüQ led^i bij haar aangeaU&nau

M0t Hoofdbestuur bestaat thans uit de heren : H,L.D«dde%¥óï«ega>VQ0rz»;
K,Kaïamensma,Sexbi@r«ta; H.S.Kingma,SJbat Jaoobie Parochi©| KI» VlagerjBt^laïiid j
J.M«d© ¥igser,ttiartena | Ad .Vondel^g, Appelscha j J,Paber,ür9t«rp j G.K»vsn doar
Heid©, Sijbraridahuis 5 en C.Ii(tóftsiaa,Wijcïtai. De polisfce oriëntatie van deae
heren is verschillend t P.v.d.A» jA«E. j C.H.Ü. j?.V.D.,!tDch.geen enkele behoort
tot de C.P»H. Maar iaij werd medegedeeld zou de C.P.M» geen schijn van kans heb-
ben OEI vaste voet in hot Hoofdbestuur te krijgen. Op politiek gebied z«ilt hst
H*B*aoveel mogelijk tuaaen de politieke partijen door j zo heeft fe»t teijv. aan
de rechtse leden concessies Bsoetan doen door het niet-opeHsjiellen van tentoon-
stellingen op Zondeigjhet geen vöriaakeiijkheden toelateaa bij en op tentoonstel-
lings terreinen, @nz .

j'ils gedelegeerden Eijn aari de Fr.M.v.LiVerbonden de heren t Ir»
linga, Leeuwarder* ; ^K^Boonstrajiiiirdum | A.A.vzai Wej»rön,HauL8 j I.de Boer,
Tirns j Ir. H.G.A.Leijnas BatóK)venfLeeiatórdeiï j ÏJ.Westra^Tayan j ör.

emMarden | R»Spriensnia,Ei
j Mr.A.Grube,Leeijferarden j R«Span,Lekkuia j J.a.Boelstra,

Lieven Vrouwen Parochie.
Als adviseurs treden op de heren ; Ir. G.M. van dsr Slakke | Ir. J.M4d*l-

veldt | Ir, O.Spithorst j Ir, K.d© Kaan j Ir. H*T,Wiersenia j J»M,0ijk8tya j Dr»
Ir. J, B, van der Heulen £ secretaris) j G» van D aGi,Adj „secretaris j T»Bo«ra3ia,M4,
secretaris, allen ^-ronende te Leeiwarden jlr.J.de Getis,0racliten | Ir»fl.J*A,Bó«ffia,
Bontebolc j Ir».H,vafi der Mol^i,3neek en Ir.S»Hartraans,Bolsward.

Hoofdredactetir van het orgaan ia s Br«Ir»J,B.van der MeixLen en adsdnA»
stra'teur-redactem* j A. Etotoma, beiden te Leeuwarden.

Of er tussen de Pr JM..V.L. en de Bond van Kleine Bieren een aekere saaKi-
wsrking zou bestaanjwordt ten aeerste betwijfeld. Het Hoofdbestuur van de Fr .H,
v.l. is ongeveer twee .-jaar gebeden i5itgebreid ïaet twee perseneden wél in hoofd-
zaak twee vertegenwoordigers van de kleine boeren, o» daardoor en daanaede d®
B,v»K*B„ de w^nd uit de aeüen te n«®wi. Bovendien telt ds B.v.K.B» slechts
weinig ledsi in Friesland,maar telt deze bond veel meer .̂©deri ia Groningen,
Drenthe en Overi^sel. Van aü^ samenwerking is mij dan ook niets gebleke»*

23 - 6 - 19*6.
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Bond van Kleine Boeren»

Ivaar aanleiding van ontvangen mededelingen
betreffende de Bond van Kleine Boeren, waaruit zou
blijken, dat genoegde bond onder coisrsunistische
leiding of invloed zou staan, uoge ik U verzoeken
ïaij enige gegevens ortrent genoemde bond te willen
doen toekomen. In het bijzonder zal ik gaarne wor-
den ingelicht omtrent de or-vang en de activiteit -
ook op politiek gebied - van genoemde bond. Indien
in UT» ressort plaatselijke afdelingen van de bond
raochten bestaant verzoek ik TJ mij in kennis te doen
stellen met de namen, personalia en politieke
oriëntering van de bestuursleden en - 20 mogelijk -
van de leden* Tevens zal ik gaarne «orden ingelicht
omtrent de oplaag en redactie van het door de bond
uitgegeven orgaan.

Volgens dezelfde ontvangen inlichtingen zou
Berend Poqtm t̂ klein-landbouwer, wonende te Hiamte-
biipen-Scherpenzeel, geïn .We s t stellingwerf. lid zijn
van het hoofdbestuur van de Bond van Kleine Boeren»

Ik moge ü verzoeken mij ook omtrent bovenge-
noemde persoon in kennis te willen doen stellen met
de personalia, politieke oriëntering en verder van
belang zijnde gegevens.

HET IIOOJD VAï< Ou CliKTRAl£
ƒ VKILIG^J-DSDl^SÏ,
namens dezes

De Heer Districtscoi«iv:.andant
der Rijkspolitie
te H é è r e n v e e n . • '1 .L.van Laere*



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT APELDOORN Jff

COMMANDANT 4/kW

No. :

Aan den Heer:

Onderwerp :

op :

Bijlagen :

APELDO

W.299, Geheim.
Hoofd C*V.D. te

Volgne.

ACB/ *s-

8.

s Gravenhage.
B.Postma, won. te Scherpenzeel;
lid van de "Bond van kleine boeren".
Uw schrijven van 28-4-48; no.32G38, Geheim.

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge,als
voorlopig antwoord op Uw hierooven aange-
haald schrijven, mededelen, dat bij onder-
zoek is gebleken, dat in de tot mijn o.h.
District behorende gemeente SCHEEPENZEEL,
geen B.Postma woonachtig is.

Yellicht wordt door U bedoeld;
klBerend PGSTHA, van beroep klein-landbouwer,
wonende te Munnekeburen-Scherpenzeel,. gem.
Veststellingvverf, prov. Friesland.

De Districtscommandant,
De Dirig.Off. der Rijkspolitie 3e

(kl.

J*.M. C. Mollerus.



4 Juni 8*

B 32908 |8833» £g
III IIIc 3 ' TTTa.v. schr0 van Assen,

no 32908 in OD 698

106
8.4*1948
Piiltruaa

Het verwijzing naar Uw in ïaargine aangehaald schrijven
heb ik de eer ü te verdoeken raij alsnog in kennis te willen
doen stellen met de volledige personalia en verder van belang
aijnde gegevens feetrefferifle öe daarin genoemde verslaggever
van MB« Waarheid" » genaamd tïï&ERlffil»

Ik moge hierbij opmerken, dat in mijn administratie
voor komen t
an gULTRUM, geb. 27. 6. 191 7 te OrootegaBt, grondwerker, In

1947 wonende no 72 te Hov.tigeïiage, gem. Saallingerlmnd,
penn ingjaees ter van de afdeling Houti^eha^e 4er C«P»H*j
Harm. HJIffRUEl, geb. 11.1.18.95 te Marum, wonende Ilauwstraat 38
•te Assen, löe arbeider, die in 1945 bestuurslid was van de
afdeling C»?*ïï. Assen.

Inctien een der bovengenoeiaden identiek is aan de bedoelde
verslaggever van "Be Waarheid" aal ik zulks gaarne vernemen»

Het Hoofd van de
CEHTRJUÏÊ

namens deze*

J. 3. Orabbendam*

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te ,

L * <•. f, *; •%' "
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No. 106

Geheim

AAN *.'.
i

-9APR.1948

het Hoofd van de OentralAlfeiligheidsdienst
Hoofdbureau B
Javastraat 68 BUREAU

^-S R A Y E H H A & E . - 11 •

Hierbij neb ii de eer UHoogEdelG-estrenge te doen
toekomen net rapport uo. 106, noudende het verslag van een
vergadering van de Bond van Kleine Boeren, af d. Assen, die op
Donderdag 25 Haart j,l* in Café Bijlsma, alhier werd gehouden.
ASSEN, 8 April 1948 De ö.v.P. "\n afschrift doorgezonden naar de Heer Procureur-Generaal,

fgd. Directeur van Politie te ItEEUWARDEIT,-



Verslag vergadering Bond van Kleine Boeren, afd. Assen, die op
Donderdag, 25 Maart j.l. in Café Bijlsma, alhier werd gehouden.

Zaalcapaciteit: 50 man.
Aanwezig: 40 man.

R A P P O R T No.

Haar aanleiding van opgemeld onderwerp kan het volgende worden ge-
rapporteerd:
De voorzitter J.v.d.MEER opende de vergadering met een kort woord,

waarin hij de beide Hoofdbestuursleden, Hs.HOOYENGA uit Suameer en-
)B.J.AL!TENA van Zuidwolde een hartelijk welkom toeriep. Voorts deed "l*
'hij een beroep op de vergadering om bij datgene, wat uit de vergade-
ring naar voren zou worden gebracht, niet te scherpe woorden t.o.v.
de Hoofdbestuursleden te gebruiken. Velen hadden een afschuw gekregen
van de Bond voor Kleine Boeren enkel en alleen door de scherpe toon,

r die in de laatste vergadering werd gebezigd. Voorzitter waarschuwde
een ieder, die zijn woorden in de wind zou slaan. Zonder aanzien des
persoons zou zo1» iemand het woord worden ontnomen. Daarna gaf spreker
het woord aan de Ie spreker van vanavond, de Heer Hs.HOOYENGA, die
het "Doel en werken van de Bond voor Kleine Boeren en wat er bereikt
werd" tot onderwerp had gekozen.
Spreker, die zeer voldaan was over de goede opkomst, begon er op te

wijzen, dat ook hijzelf een kleine boer was en schilderde vervolgens
de toestand der arbeiders in vroegere dagen. Toen maakte men hele lange
dagen voor het luttele loontje van ƒ 4,20. Zij hebben echter de stem
van de tijd verstaan. Zij hebben zich georganiseerd en zij hebben het
al zover gebracht, dat die arbeiders in de Stichting van de Arbeid zit-
ten. Wij moeten die stem ook verstaan. Het gaat om het zijn of het niet
zijn. Dertig ét veertig jaar terug was het land waar ik geboren ben het
eigendom van Stichtingen en corporaties enz. De boeren moesten het vee

/Eo- op de z.g.n. grasverkopingen/~Dit ging bij opbod. Wanneer er nu schaarse
pen tijden waren, dan werden de prijzen opgeschroefd. Men zei toen, als dat

zo door gaat, dan gaan wij ten gronde. Wat moeten we doen? Al die kleine
boeren bij elkaar brengen . Ook de verpachters waren het met hen eens»

C Maar toen het op de daad aankwam, werd het in de kiem gesmoord door en-
kele kleine boeren zelf. De tijd w*s nog niet rijp. Zo langzamerhand
is het echter ook tot de kleine boer doorgedrongen dat hij zich orga-
niseren moet. Er zijn echter nog te veel ongeorganiseerden. We moeten
ons organiseren. Wek hen, die nog geen lid zijn uit de dommel en sleur
ze naar de vergadering. Hij moet op de vergadering verschijnen. Het gaat
om zijn gezin, om de maatschappij. Spreker merkte op, dat er nog wel
andere Bonden zijn, maar daar zitten ook grote boeren in. En als er op
zo'n vergadering gesproken moet worden, dan meent de kleine boer, dat
hij de mindere van de grote boer is en houdt zich stil. Maar, toehoor-
ders, de kleine boer is een zeifstandig ondernemer en draagt als zodanig
de volledige verantwoordelijkheid en heeft daarom het recht om te spre-
ken.

Wij hebben het reeds zover gebracht, dat Minister Mansholt heeft ver-
klaard, dat hij de problemen der Kleine Boeren met de Hoofdbestuurs-
leden van die Bond wil bespreken. Dat is een geweldige vooruitgang.

x De -
, AAN —
! de Heer Commissaris van Politie
j - te
i A S S E N.-



II.
De gang van zaken moet nu zo zijn, dat de kleine boer met zijn moei-

lijkheden naar het afdelingsbestuur gaat. Kan dit er niet uitkomen, dan
legt het die moeilijkheden voor aan het hoofdbestuur. Zo kan men dus di-
recte in/vloed uit/oefeâ n. De kleine boer heeft de plicht om zijn moei-
lijkheden aan te brengen. Spreker legde nog eens de nadruk op het feit,
dat alle kleine boeren zich moeten organiseren. Eens zal de Stichting van
de Landbouw tot het verleden behoren. Dan komt er een Landbouwschap. Wij
moeten zorgen, dat onze mensen in dat komende Landbouwschap zitting heb-
ben. We moeten een aaneengesloten front vormen. Wij zijn altijd de stand
geweest, waarop de slagen neervallen. We zijn het eens met Mansholt dat
er offers gebracht moeten worden, maar niet alleen door de kleine boer.
Het is onae plicht daar tegen op te komen. We hebben recht op een recht-
vaardige beloning. De Bond moet er op uit zijn om de gracht van binnen te
versterken, opdat we boven in de top beter kunnen samenwerken. Wij zillen
wel samenwerken met andere bonden, maar we moeten die plaats hebben, die
ons toekomt. De poorten van de Stichting van de Arbeid moeten voor ons ont-
sloten worden. Wij vertegenwoordigen 70$ van de boerenstand. Wij zullen
niet versagen, wij worden reeds gehoord. We kunnen binnentreden, wanneer
er geen een kleine boer achterblijft.Maakt ze wakker! Het is 5min. voor
12! Spreker behandelde daarna nog enige misstanden. Het heet, dat er ge-
V Yfc aan cultuurgrond is. Maar is alles wel uitgebuit? Neen! In Friesland
liggen lOOOen H.A.'s die niet aan hun bestemming beantwoorden. Die daar
liggen als vogelweiden. Laat de kleine boer daar eens aankloppen, dan zegt
de eigenaar: dat is mijn eigendom, al ligt hét daar ook te verrotten, het
is mijn eigendom. Het is nu zover, dat dit niet meer mag, aangezien dit
niet in het belang van het Nederlandse Volk is. Wij moeten zorgen, dat die
problemen op de Eegeringstafel komen. Voorts krijgen de kleine boeren haast
geen toewijz±gingen voor fokzeugen, terwijl een grote boer die ongelimi-
teerd kan krijgen. Dat is geen toestand. Ik geloof, dat ook hier een keer-
punt in komt. Het stemt ons al tevreden, dat we onze problemen bij een
audiëntie uiteen kunnen zetten. Wij hebben meer succes gehad, dan andere
organisaties. Wij hebben hogere prijzen voor onze producten bedongen. Onder
onze drang is verleden jaar de melkprijs omhoog gegaan. Spreker eiste er-
kenning van de kleine boer en merkte op, dat de stedeling de kleine boer
als een nuttig dier beschouwt. Die mentaliteit meet eruit. Wij moeten zor-
gen, dat de boer een dragelijk bestaan krijgt, dat verantwoord is voor zijn
vrouw en zijn gezin. Wij willen echter niet alleen de wetten stellen. Er
dient medezeggenschap te zijn. Er moet o.m. ruimte overblijven om onze
bedrijven uit te breiden. Het is een leemte, dat wij van de sociale maa-t-
4 jelen zijn uitgesloten. Waarom geen kindertoeslag? Er wordt nu in die
richting gewerkt. Er wordt ons in de schoenen geschoven, dat wij de grond

l willen versnipperen. Dat doen wij niet. Wij bundelen de kleine boeren samen.
{Over politiek wordt bij ons niet gesproken. Daar houden we ons buiten.
Wij moeten het algemeen belang zien. Andere organisaties moeten voor ons
in de top ruimte maken. Er moet plaats voor ons zijn i in de Stichting van
de Landbouw. Alles gaat over de kleifce boer. Dat kunnen we niet langer ge-
dogen. Het is de plicht van iedere kleine boer om hieraan mede te werken.

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te
ss±xasxAsx. stellen, waarvan één gebruik maakte, n.l. Boele SWTCTTQ.TCJ f.

Spreker had alle lof voor de gloedvolle rede. Hij meende iöch~"ë~en klein
protest te moeten laten horen in verband met de laatstgehouden jaarvergade-
ring, die te Hoogeveen was gehouden. Hij was daar wat ontevreden van terug-
gekomen. Spreker was er naar toe gegaan in de overtuiging, dat daar wel iets
zou gebeuren, dat de vraagstukken zou oplossen. Haar zijn idee was er echter
niets van terecht gekomen. De punten der afdelingen werden echter zo maar
terloops doorgelopen. Spreker vond dit lijnrecht in tegenspraak met de Heer
HOOYEIGA's uitroep: het 5 voor 12! Smeenge meende, dat het goed zou zijn
om contact-commissies te vormen, die dan om de 3 maand bij elkaar zouden
kunnen komen. Dan komt het Hoofdbestuur tenminste iets te weten. De positie
van de kleine boeren verslechterd met de dag. En we zien niets van wat de
B@nd voor ona doet. Velen zijn in de Bond teleurgesteld en schitteren thans

\r afwezigheid. Er moet thans gehandeld worden en niet gepraat. Ik meende,
- dat -



III.

dat zo'n jaarvergadering te Hoogeveen een protestvergadering zou wor-
den. Dat men gezegd had: trekt mee met ons naar Den Haag.

Hierop schilderde spreker de toestand van de kleine boeren door een
gedicht voor te dragen, dat door hem zelf gemaakt was. In dit gedicht
werd heftige critiek uitgeoefend op de "geldwegsmijterij" voor Indië.
Voorts werd het plan Marshall hevig becritiseerd.

Vervolgens wilde spreker dit gedicht nog even toelichten en zeide,
dat 'de kapitalistische klasse wederom millioenen verdient terwijl de
kleine bierenstand honger moet lijden. 70$ magen moeten gevuld worden
tegen 30?6 andere, riep hij uit. Wij hebben de lakens uit te delen.
'Hierop wilde spreker de vergadering even vertellen hoeveel millioenen
winst er wel door de kapitalisten wordt gemaakt. Schijnbaar was hij het
echter vergeten. Hij boog zich echter tot de verslaggever van "De Waar-
heid", de Heer Pultrunu. die eveneens aan Smeenge's tafeltje zat en deze
riuisterde Smeenge het cijfer in.

Na nog te hebben opgemerkt, dat de kleine boeren helemaal geen geld
hebben en hijzelf pas een dwangbevel had gekregen en de belasting niet
betalen kon, waarbij hij opmerkte, dat ze het bij hem met de nijptang
moesten halen, eindigde spreker zijn interpellatie.

De Heer HOÓYEÏÏGA maakte zich gereed om de spreker van zoeven te ant-
woorden, maar weer één van de vergadering stond op en vroeg of hij even
*guk mocht zeggen. Dit was deJgfi£x_PJjLÎ E|-•"•̂ «̂ŷ 'g'ftT' y{pi ""He Waarheid".
ie helemaal met deze vergadering nTCT̂ ïit staand e ha<i, dan alleen dat-
gene Ira.t er gesproken werd te vers±aan. .Niettemin werd hem het woord ver-
leend. Pultrum kwam dan tegen het gezegde van de Heer Eooyenga op, dat
de stedelingen de kleine boeren als nuttige dieren beschouwen. Pultrum
wilde even rechtzetten, dat de arbeiders uit de steden hiertoe niet be-
horen. Hij beschouwde een dergelijke uitlating als een bedoeling om in
deze vergadering stemming te boeken. Dit kon hij niet goedkeuren. De
veronderstelling, aldus spreker, kon leiden tot de consequentie, alsof
er een tegenstelling tussen de boer en de arbeider bestaat. Wij zienKlei-
ne boer als iemand, die naast ons staat §n de strijd om het bestaan.
Twee loten op één stam. Wij moeten de kleine boer voorlichten, dat het
aan de foutieve politieke constellatie in Den Haag ligt, dat de boeren
het zo slecht hebben. Spreker wilde er op aandringen, dat de kleine
boeren niet alleen wakker gemaakt moesten worden om zich te organiseren,
naar ook moest er geweckt worden aan hun politieke bewustwording. Dit
Laatste achtte de verslaggever van "De Waarheid" wel het belangrijkste
punt.

De Heer Hooyenga antwoordde eerst de Heer Smeenge en concludeerde,
dat Smeenge hetzelfde wilde als hij, maar dat er verschil in werkwijze
bestond. Hij merkt op dat er op een jaarvergadering altijd mensen zijn,
die niet tevreden zijn over de behaalde resultaten. Gekomen tot de
contact-commissies kon hij Smeenge mededelen, dat deze in friesland reeds
bestonden. Hij gaf aan de Afdeling Drenthe de raad dit voorbeeld te vol-
gen.

Vervolgens wendde hij zich tot x de verslaggever van "De Waarheid",
waarbij hij opmerkte, dat hij het woord arbeiders niet in zijn mond had
gehad. Hierop werd de discussie gesloten.

Het geheel had een ordelijk en rustig verloop.

Hiervan opgemaakt dit rapport te Assen, 6 April 1948.
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V. BD.5

21 Juni 8.

S B.B .1.1

ïsogö lic tr ralja «ehrljhmn d*ö» -28 'April' 'lis
doen Inlichten orrtrent'de Bond ran Kleine Boeren.

spoedige beantwoording zult IJ mij seer verplichten.

. ' : HET . mom TAK m csmiuzs

Be Heer
der aijkap011ti*
te A a a a n.

narens

J ,Q -
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B.52@38.

V. RD.3
' G E H E I M

Bappel. '

Hiermede moge ik W mijn schri4v«n d. d. 2? Ap*U
no, ^20^8 lm herinnorlng brengen, waarbij Ik f ' verzocht
mij t* willen doen ialiöhten oaitrent OÊ Bond Tan Kl«ine

' Met spoedige bd«nt»oordiï3g zult ü @i| seer verplichten.

nan<ms
De H««r Dlstrletsco™«ndant der



B. 32038. .
g g H B I M.

V. ïl,3o

30 April 8#

XX3

inl.over de Fries© Mi J.van de Lanaoouw,

Tolgens een bericht in wDe Waarheid" {uitgave voof
Noord Nederland) d.d, 6-S-*48 zou er sprake zijn vaa eeü
zekere samenwerking tussen de yriese Maatschappij van de
Landbouw en de Bond van Kleine Boeren»

Eede in verband met mijn schrijven no.32038 d.d»
S8-4-*48 waarin ik U om nadere gegevens aangaande de Bond
van Kleine Boeren verzocht» moge ik U thans verzoeken mij
ook 20 uitvoerig mogelijk te willen inlichten omtrent bo*
vengenoeiade Maatschappi j.

Hierbij zou ik een opgave van de narien en personalia
met de eventuele politieke oriëntering en activiteit van
de leden van het hoofdbestuur van de Jïiese Maatschappij
van de Landbouw, alsmede gegevens over organisatievorm»
doel en omvang van deze maatschappij zeer op prijs stelle»

Tevens zou.ik gaarne vernemen in hoeverre het boven-
vermelde oourantenbericht op waarheid berust en waaruit
deze samenwerking dan zou bestaan»

HET HOOFD VAN DE
^ 71ÏUGHEIDS0IEÏJST
•"" Namens deze:

J»G.Grabbendam«

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie,
te
L E E U W A R D E N .



28 April 8*.
B,
32058 •

v tm ,' Q E HE I IIV. BD.3

Bond van kleine boeren»

Haar aanleiding van ontvangen mededelingen
betreffende de Bond van kleine boeren, waaruit zou
blijken, dat genoemde bond onder communistische
leiding of,invloed zou dtaan, noge ik U verzoeken
mij enige gegevens omtrent genoemde bond te willen
doen toekomen* In het bijzonder «al ik gaarne wor-
den ingelicht omtrent de omvang en de activiteit
* ook op politiek gebied * van genoemde bond* Indien
in Uw ressort plaatselijke afdelingen van de bond
mochten bestaan, verzoek ik ü mij in kennis te doen
stellen net de namen, personalia en politieke oriën-
tering van de bestuursleden en - so mogelijk - van
de leden» Tevens zal ik gaarne worden ingelicht om-
trent de oplaag «n redactie van het door de bond
uitgegeven orgaan*

Volgens dezelfde ontvangen inlichtingen zou
R.&nl^ te Sttdfzand, ger:.Ruinen, voorzitter zijn
va» het hoofdbestuur van dé B0mt terwijl H.Dekker
te Zuidwolde propagandist van de bond en redacteur
van het orgaan zou zijn* Zekere R.Oogterhof te
Siaildt zou lid vaa het hoofdbestuur zijn geweest,
doch zijn afgetreden*

Ik moge U verzoeken mij ook omtrent boven-
genoemde personen in kennis te willen doen stellen
net de personalia» politieke oriëntering en verder
van belang zijnde gegevens»

Hét Hoofd van de
Y CEtfTRAUS VEILIGIIKIDSDIEKST,
' namens dezes

De Heer Districtscommandant
der Hijkspolitie

, J.G.Crabbendam.



26 April

B . 32038 " "

V. RD.3
E H B I Bi

Bond Tan kleine boeren.

Haat aanleiding Tan ontvangen mededelingen
betreffende de Bond van kleine boeren, waaruit zou
blijken, dat genoemde bond onder coojniuiistiache
leiding of invloed zou staan, moge ik U verzoeken
mij enige gegevens omtrent genoemde bond te willen
doen toekomen. In het bijzonder aal ik gaarne wor-
den ingelicht ontrent de onvang en de activiteit
- ook op politiek gebied * van genoemde bond* Zn»
dien in uw ressort plaatselijk» afdalingen van de
bond mochten bestaan, verzoek ik 9 mij in kennis
te doen stellen met de namen* personalia en poli-
tieke oriëntering van de bestuursleden en - zo
mogelijk - Van de leden* Tevens aal ik gaarne wor-
den ingelicht omtrent de oplaag «n redactie van
het door de bond uitgegeven orgaan.

Tolgens dezelfde ontvangen inlichtingen zou
te Suataeer, gem. ïietjerksteradeel. lida.m jMfvx-i^^M i»e- 0uau3w«xir« g «KI» 4.x««>lj«x:£.9t<«jrauwt»-JU| j.j

zijn van het hoofdbestimar van de Bond Van kleine
boeren.

\k moge U verzoeken mij ook omtrent boven-

genoemd persoon in kennis te willen doen stellen
met de personalia, politieke oriëntering en verder
van belang zijnde gegevens.

, Het Hoofd van de
^ CKfóï&Alfi VE1IIGB2ÏDSDIEKST,

namens dezes

De Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie J.G.Grabbendanu



28 April 8.

B. 33038

v. EB.?
8 B H E I M

Bood van kleine boeren*

Haar aanleiding van ontvangen mededelingen
betreffende de Bond van kleine boeren, waaruit zou
blijken, dat genoemde bond onder communistische
leiding of invloed sou staan, moge ik U verzoeken
mij enige gegevens omtrent genoegde bond te willen
doen toekonen. In het bijzonder zal ik gaarne worden
ingelicht omtrent de omvang en de activiteit - ook
op politiek gebied - van genoe&de bond* Indien in
Uw ressort plaatselijk» afdelingen van de bond moch-
ten bestaan, verzoek ik U mij tn kennis te doen stel-
len met de namen, personalia en politieke oriëntering
van de bestuursleden en - «o mogelijk r van de leden*
Tevens zal ik gaarne worden ingelicht omtrent de op-
laag en redactie van het door de bond uitgegeven
orgaan, > . . .,: -

Volgens deselfde ontvangen Inlichtingen zou
H. Schenk te H Aarde (gem.Oldebroek) lid zijn van
het hoofdbestuur van de Bond van kleine boeren, even-
als BJPoataa te Scherpemeel.

Ik moge ¥ verzoeken mij ook omtrekt boven-
genoemde personen in kennis te willen doen stellen ,
met de personalia, politieke oriëntering «n varder
van belang zijnde gegevens*

.Het Hoofd van de
'̂CEMTUIE VEILIGÏEIDSDI£KST,
namens deze i

De He er Di str ie t scomiiandant
der Rijkspolitie

P!f'
11
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B.

V. BD.3
G B H E I

Bond van kleine boeren»

Raar aanleiding van ontvan g en mededelingen
betreffende de Bond van kleine boeren, waaruit aou
blijken, dat genoemde bond ouder eonsaunistisöhe
leiding of invloed sou staan, noge ik f verzoeken
mij enige gegevens omtrent genoemde bond te willen
doen toekomen. In het bijsonder sal lic gaarne wor-
den ingelicht omtrent de omvang 'oa de activiteit
* ook op politiek gebied * van genoemde bond»
Indien In Uw ressort plaatselijke af delingen Ten
de bond mochten bestaan, verzoek Ik ïï mij in kennis
te doen «tellen met de nonen* personalia en poli-
tiële» oriëntering van de bestuursleden en - zo moge-
lijk > van de leden. Tevens zal ik gaarne «orden
ingelicht omtrent de oplaag en redactie van het
door de bond uitgegeven orgaan*

Volgen» dexelfde ontvangen inlichtingen zou
te Oldemarkt secretaris zijn ven het
van de bond ven kleine boeren, terwijl

te Staphorst penningmeester zou zijn van
jofdbestuur*

Ut mog e ïï veraoeken mij ook omtrent boven*
genoemde personen In kennis te willen doen stellen
met de personalia, politieke oriëntering en verder
van belang zijnde gegevens*

Bet Hoofd van de
CEflTRAIE VEILIGHEIDSDIENST,
namens des»t

De Heer Districtscommandant
der fii
te

L.i.van Laere»



GEMEEKTEPOLITIE

A S S E H«-

C i . 25MRZ.1948
. . . . e««ïm ASSE3T, 20 Maart 1948

OKDBEWESP: Bond voor Kleine Boeren
HSRIOHT op schrijven van: 17-11-1947, Ho. 22696' iQi IP

Ter voldoening aan het verzoek vervat in opgemeld
schrijven heb ik de eer UHoogEdel&estrenge te "berichten,
dat mijnerzijds het rapport no. 88 in duplo is "bijgevoegd
naar de inhoud waarvan ik U beleefd moge verwijzen*-

De C.v.P.
AAH
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Hoofdbureau B
Javastraat 68
ta

1 s-g E A Y B K H A Q E« -
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Mo. 87, GlHJilM.

Onderwerp ; Bond van Kleine Boeren.

P ï ü d IC.

AAW DJS

In aansluiting op het rapport no. 83/1947, Geheim, d.d.
30 October 1947, behelsende een verslag van een op 24 Oeto-
ber 1947 te Assen gehouden vergadering van de Bond van Klei-
ne Boeren, is het navolgende te rapporteren, in verband net
het schrijven d.a. 17 November 1947, no. 22696 van de Oentra-
Ie Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, gerappelleerd d.a.
6 februari 1948.

Het volledige bestuur van de afdeling Assen is niet be-
kend. Uit een onderzoek bleek, dat vele leden reeds bedank-
ten voor het lidmaatschap. Het is evenmin bekend, of de in
aangehaald rapport genoemde bestuursleden nog zitting hè boen.

Van de personen in het rapport genoemd, is het volgende
bekend i

IWildrik Hendrik VAH m& lOÜüE, geboren te Ölochteren, 3 0 - 3
1896, landbouwer, wonende Groningerstraat 352 te Assen,
-voorzitter van bedoelde vergadering-f staat gunstig bekend,

x terwijl hij zich niet mejb politiek bemoeit, althans niet op
x de voorgrond treedtj
'öhristoffel Albert Menko SMIT, geboren te ïïorg, 1 - 3 1885,
exportslager, wonende te Assen, Lonerstraat 102j -afgevaar-
digde naar de jaarvergadering van de Bond van Kleine Boeren-t-
staat niejt bekend als voorstander van communistische ideeën,
terwijl ook verder niets te üijneü nadele bëiu;jaci is;
Boele SMEjBiMGE, geboren te Assen, 13 April 1901, voerman en
landbouwer, wonende te Assen, Tweesporenweg 14, -spreker op
meerbedoelde vergadering-t
staat bekend als een fel communist.

Volgens een lid van de "vereniging zou genoemde B. Smeen-
ge thans zitting hebben in het bestuur.

Zowel over het orgaan, als de redactieleden,is niets
naders bekend ^eworden.

De Bond van Kleine Boeren is niet identiek atan de Lan-
delijke Vereniging van Bedrijfsvrijheid in de JjanaDouw.

Blijkens het ingesloten artikel uo."u üe Provinciale
Drentsche en Asser Courant, d.d. 25 Februari 1948, betreffen-
de een verslag van de jaarvergadering van de Bond van Kleine
Boeren te Hoogeveen, is het dagelijks bestuur als volgt sa-
men gesteld:

l E. Smit, te Stuifzand, voorzitter.
| J. H. Woudstra, te Oldemarkt, secretaris, waarnemend.
| H. Tiemens, te Staphorst, penningmeester.

GOffiüSSAHIS VAK POLITIE,

te
A S S B U.



_ 2 -

Ook bij liet publiek schijnt de indruk te bestaan, dat
de Bond van Kleine Boeren onder communistische invloed
staat, getuige een artikel, voorkomende in de Provinciale
Drentsen® en Asser Courant van Donderdag 18 Maart 1948,
onder de rubriek "Van de Publieke (Tribune", waarin door de
schrijver H. Dekker te Zuidwolde, tegen deze mening stelling
wordt genomen.

Zodra nadere bijzonderheden bekend worden over het
plaatselijk afdelingsbestuur en het orgaan, zal daaromtrent
nader worden gerapporteerd.

ASSEM, 19 Maart 1948.

N.B. De vraag ogf in Assen nog een afdeling bestaat van
de "Landelijke Vereniging van Bedrijfavrijheid in
de Landbouw" zal dezerzijds nog nader worden onder-
zocht



RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN

No. 99. I.D.

Aan de Heer Hoofd
v.d. Centrale
'te 's— G r R v e n h a g e .

(In afschrift aan de Heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur Yan Politie, te Leeuwarden.)

Onderwerp: persbericht in " yr ij " . ,
/?-• ~> '^ -

Antw. op: Uw schrijven Uo. BX./15264 dd.!9-5-»47

Ter Yoldoening aan het -gestelde in Uw
bovenvermeld schrijven heb ik de eer U aan te
bieden een desbetreffend schrijven van mijn ver-
binding ter plaatse, waarin de juiste toedracht,
voor zover deze achterhaald is kunnen worden, is
neergelegd,

De Majoor,
Districtscommandant,
Jhr. W. A. Gevers Deynoot.



Haar aanleiding i
kantbriéf d.d.23 Mei 1947,no.99 I D

ah het gestelde ih uw
geheim, betref feilde een

in café Hamming
te Vries.

O

persbericht in het weekblad Vrij (Orgaan van de Partij van
de Vrijheid) van 2 Mei 1947,moge ik het onderstaande rap-
porteren.

Volgens verkregen inlichtingen heeft de betreffende
vergadering plaats gehad omstreeks Februari 1946.J3ên ze-
kere Harmsen,afkomstig uit Aalsmeer,is daar als spreker op
getreden.Dit móet een bekende communist zijn.De veriade- ,'
ring was waarschijnlijk georganiseerd door het coinm*nistise
raadslid P. Wei j er, wonende te Ubbena, gemeente Vries en L.

Ŵarners,besteller der P.T.T.,wonende te Vries.De spreker
Harmsen is met Weijer ter vergadering gekomen en met hem'
én vermoedelijk de communist Zuidhof uit Assen,dfe ook ,ter
vergadering aanwezig was,weer vertrokken.Ter vergadering,
waar een gering aantal belangstellenden aanwezig was,hééft
Harmsen gesproken om de kleine boer in een organisatie té
krijgen.Hij liet doorschemeren,dat er in Aalsmeer en omge-
ving reeds een dergelijke organisatie van tuinders was.
Rechtstreekse commïnistise propaganda werd door hem niet
gemaakt.Wat er preciè» gesproken is was niet meer na té
gaan,daar het reeds té lang geleden was.Er was in de zaal
waar de vergadering gehouden werd,geen bestuur of comité
van ontvangst of dergelijke aanwezig,de spreker bevond ziek
alleen achter de z.g.bestuurstafel.Het comm.raadslid Weijea?

. bevond zich steeds achterin de zaal. • • - • • . ;
"i-"» / Door Lammer s, secretaris van de Stichting van de Land-

bouw te Assen,wërdsidé spreker verschillende vragen ge-
steld, dié niet op bevredigende wijze konden worden beant- ...
woord.Tevens werd hem door Lammërs verweten,dat hij .een vete
lopen tuinder uit Aalsmeer was,dié van de landbouw in
Drenthe absoluut niet op de hoogte en duŝ  ook niet in staat
was om dé boer in. Drenthe daarover in té lichten,waarop de'
spreker wel hard schreeuwde doch niét rechtstreeks reageerde

Gedurende de pauze gaven énkele der aanwezige land-
bouwers zich óp als üd door hun handtekening op een lij si
te plaatsén.Voor zover bekend,hebben de meesten ctergenéii
die zich toen opgegeven hebben, zifcch weer laten schrappen
als lid toen ze merkten dat de vergadering van de cornBrunitf1-
ten uitgegaan was.

Aan het einde der vergadering werd de spreker vermoé^
d̂elijk door Hendrik Venema i geboren té Vries 17 Öctober 19i8
landbouwer,wonende te De Pfeit D 144,gemeente Vries,bedankt
waarna deze ook de vergadering sloot.

-.?.

</,/• <?ty



6 Februari 8\. '
22696

GEHEIM.

Rappel

Hiermede mqge ik U mijn schrijven no 2E696 dd. 17 November
1947 in herinnering brengen, waarbij ik U verzocht laij te
willen doen Inlichten-omtrent de Bond van Kleine Boeren
en de landelijke Vereniging van Bedrijfsvrijheid in de Landbouw.

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst
Namens deze:

Commissaris
J.G.Crabbendam



17 November 7*

B.Sa&96*

V. Ko.5.
83/47,

31 Oetober 1947.
Bond van kleine Boeren*

Onder verwijzing naar Uw terzijde vermeld schrijven moge
Ik U verzoeken mij wel nader te willen doen inlichten ontrent
de daarin genoemde personen» benevens omtrent de leden van liet
afdelingsbestuur, waarbij ik gaarne de personalia en politieke
oriëntering van deze personen zal vernemen* Indien net aantal
leden ü bekend mocht zijn, zal ik hiervan gaarne een opgave
ontvangen, terwijl ik net tevens op prija zal stellen enige
gegeven® te ontvangen, zoals naam, redactieleden enz. van -net
eventueel door de Bond uitgegeven orgaan*

Aangezien dezelfde doelstelling als, van genoemde Bond
ook wordt nagestreefd door de "Landelijke vereniging Bedrijfs-
vriJheid in de Landbouw** zal ik tevens gaarne van U vernemen
of U wellicht aanwijzingen hebt of ïï bi| onderzoek kan blijken»
dat de Bond van kleine Boeren een afdeling vormt van genoemde
"Landelijke Tereniging van Bedrijfsvrijneid in de Landbouw.
Eet Hoofdbestuur van de Landelijke Vereniging wordt gevormd
door* • .- ' • ' . - ' • . ' • ' . •
H«QEtitïS „ geb* te Putten 24-5-'76, wonende te Barneveld»

voorzitter;
geb. te 1de S2->-*13# wonende te Lunterent

seoretaris;
penningmeester• t

Door de Landelijke Vereniging wordt een orgaan uitgegeven,
genaamd **3De Tri Je Boer".

Indien de genoemde twee organisaties niet identiek mooli-
tea zijn» zal ik gaarne vernemen of te tlwent wellicht nog een
afdeling bestaat van de "Landelijke Tereniging van Bedrijfa-
vrljheid in de Landbouw0*

Dw berichten dienaangaande zie ik met belangstelling
tegemoet*

HET H003D TAH DE CENTRALE
"̂VEILIGHEIDSDIENST
Namens dezet

f.Q.Crabbendam,

Aan de Beer Commissaris van Politie,



AAN het Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdijs:
Hoofdbureau B
te

Volgno.
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Verslag vergadering, die op Vrijdag 24 October j.l. in de zaal l

van Café Boelens te Assen door de Bond van Kleine Uoeren werd ge- !
houden. !

aanwezig: 13 personen.
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Voorzitter v. d. Meer opende deze vergadering en sprak zijn teleur-
stelling er over uit, dat het aantal bezoekers zo gering was.
jjj Na het voorlezen van het verslag van de jaarvergadering te Eooge-
IWeen door de Heer O.A.M. SMIT kreeg de secretaris het woord om de no-
tulen voor te lezen.

Daarna vroeg de voorzitter op- en aanmerkingen op dit verslag.
e Heer Boele SMEENGE wilde nog graag wat opmerken naar aanleiding
van het verslag van de afgevaardigde over de jaarvergadering te Hoo-
g e veen. Hij betreurde het geringe aantal leden van Assen, dat die
jaarvergadering had bezocht. "We moeten op onze tellen, passen, want
de kapitalisten houden ons nog steeds onder de voet" zo riep hij uit.
Daarom was het nodig geweest om in grote getale in Hoogeveen aanwezig
te zijn om zo voor de belangen op te komen. De regering besteedt uit-
gaven genoeg aan de oorlog in Indonesië, maar ik zeg op mijn beurt:
handen af van Indonesië. Geef ons voor het geld, dat daar opgemaakt
wordt voer voor onze kippen en varkens. Daarom moesten we allen in
Hoogeveen zijn.

De voorzitter zeide, dat de kleine boeren het ten, tijde van die
vergadering te druk hadden. Hij zag ook liever, dat dergelijke dingen
eerst in de afdeling besproken werden. Over het voer zeide hij het
volgende; de Minister van Landbouw en zijn trawanten hebben ons^een
verplichte levering van 120 eieren per kip opgelegd en het voer dat we
daarvoor krijgen is rommel l We worden aan alle kanten getrapt en in
de hoek gedrukt. Maar als we zo slecht op een vergadering komen blijft
dat zo.

Het Hoofdbestuur werkt wel goed maar de Bond is zwak. Er zijn te
weinig boeren aangesloten. De Minister speelt met ons. Hij is zelf de
zoon van een dikke kleiboer, die niet weet wat armoede ia. De overheid
werkt ons tegen.

Daarna kwam de spreker over de inhoud van de boerenoourant, het
strijdorgaan van de Bond. De courant .beviel hem niet. Er waren te veel
dingen in opgenomen, die hem weinig interesseerden. Het blad moest an-
ders. gevuld worden. Hij had verwacht, dat dé Heer Smeenge wel voor wat
copy zou zorgen en merkte op: "als er geen oopy binnenkomt dan is van
der Meer ook dood."

De Heer SMEE3JG-E merkte op, dat hij te weinig medewerking had onder-
vonden om te proberen de afdeling op peil te brengen. Hij had deatijds
het plan geopperd om een toneelgroep op te richten. Daar is niets van g<
komen. Hij vermoedde wel iets, waarom dit niets geworden was. Men was
bevreesd, dat het dan te veel de linkse kant op zou gaan. Nu trok hij
zich terug.

De voorzitter maakte de Heer Smeenge er op attent, dat hij geen po-
litiek in de zaak moest mengen. Over de kwestie van de toneelgroep zei
hij: we leven te veel in benarde omstandigheden om naar een toneelstuk
te kijken. Ik heb geen aardigheid om feest te vieren.

SMBECT&E ; Het lag niet in mijn bedoeling om feest te vieren, maar om
geld binnen te tnrwgmt krijgen en zodoende de afdeling weer op poten te
zetten. .Wat de courant betreft zag de Heer Smeenge die meer als een
strijdorgaan. En godsdienstige stukken horen daarin z.i. helemaal niet
thuis, want in de statuten -van de Bond is opgenomen, dat politiek en
godsdienst buiten beschouwing moet worden gehouden. We moeten dus neu-
traal blijven.

De voorzitter vindt het niet erg wanneer er af en toe een godsdien-
stig artikeltje in de courant opgenomen wordt. Hij kant zich meer tegen
het artikel over Zaai- en Pootgoed dat onlangs werd afgedrukt. Dat inte-
resseerde hem helemaal niet. Als ik zaaigoed heb dan zaai ik en als ik
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zaaibon heb dan zaai ik niet. Wat ze daar in Den Haag samenflansen,
daar heb ik lak aan. Dan eet de bevolking maar niet. Weg met die pa-
pieren! zo riep hij uit en vervolgde; Is dat nu een regering in Den
Haag? Moeten we daar respect voor hebben? 60.000, 70.000 boeren moes-
ten gezamenlijk optrekken naar het Ministerie van Landbouw. Dat zou
ik liever zien, dan dat ze naar Hoogeveen gaan. Neem b.v. de werkkle-
ding. Die is er niet te krijgen. Ik loop zelf in een overall met ga-
ten. M'n vrouw heeft al tegen me gezegd: de kraaien lopen straks met
je weg.

Hierna werd het woord gegeven aan de Heer H.DEKKER uit Zuidwolde,
Pdie op rustige wijze de grieven, die op deze vergadering naar voren
waren gekomen, besprak.

Allereerst ging hij de oorzaak na van het geringe aantal bezoe-
kers der vergadering. Volgens hem kwam dit door de organisatie, die
maar heel zwak was. omdat er tal van kleine boeren zijn, die zich niet
bij de Bond aansluiten. Hij was er van overtuigd wanneer de propagan-
da-actie weer zou beginnen, weer nieuwe leden gewonnen zouden worden.

Wat de oritiek op het blad betreft antwoordde de spreker, dat
hij de verantwoordelijke persoon was. En dat die zaak moeilijker was
dan de vergadering hier kon inzien. Het blad toch moet gevuld worden
door medewerkers. Dit gebeurt geheel projdeo. Maar dan zakt het af.
Spreker gaf toe dat het blad een strijdblad moet zijn, maar voegde
er aan toe, dat die strijd op 2 manieren gestreden kan worden.

a. harde strijd voeren
b. de dingen stevig aanpakken

Spreker zag er alsnog geen gat in om de inhoud van de courant te ver-
anderen, daar de toevoer van de copy der leden te gering was. Naar
aanleiding van de gedane opmerking van de Heer Smeenge over neutraal
blijven zeide spreker het volgende: neutraal zijn we niet, neutraal=
dood. Wanneer men neutraal is dan laat men alles blauw blauw. Wij
zijn niet neutraal maar hebben een onkafhankelijke Bond, die de pro-
blemen, welke op die gebieden liggen durven te bespreken. De gods-
dienst ligt mij heel erg na aan het hart. Dit komt doordat ik in
nauw contact kom met de natuur. Ik bind me echter aan geen enkele
godsdienstige richting. " Op deze wijze wilde spreker aantonen, dat
men niet in conflict met de Statuten was gekomen.

Komende op de publicatie van de Poot- en Zaairegeling in de cou-
rant, merkte hij op, dat hij het prachtig vond, dat die regelingen hem
van regeringswege werden toegezonden. Men had. er zeer zeker mee te
maken. Hij koos dan datgene eruit, wat voor een deel voor de leden
van belang was.

Werkkleding. Spreker merkte op, dat het hiermee beroerd gesteld
was en vervolgde: "We hebben de stichting van de Landbouw. Haar taak
was om een publiekrechterlijke organisatie voor te bereiden. Dit is
niet goed gelukt. Thans wordt de Stichting van de Landbouw door de
Overheid beschouwd als een publiekrechterlijke organisatie. De kosten
dezer organisatie worden ******£* vergoed door heffingen op de pro-
ducten. Wij kleine boeren die niet daarin zijn georganiseerd betalen
mede en hebben absoluut geen zeggenschap. De.Stichting van de Arbeid
nu heeft de beschikking gekregen over fietsbanden, werkkleding etc.
en gaat dit nu onder de georganiseerden verdelen, hetgeen de propa-
ganda in de hand werkt. Op deze manier probeert zij de boeren te-van-
gen. Dit is ontoelaatbaar. Dat is misschien één der oorzaken waarom
onze voorzitter geen werkkleding heeft. We hebben hierover brieven
naar Den Haag geschreven. We kregen bericht terug, dat alle boeren in
het bezit moesten worden gesteld van de te verdelen goederen. Maar
ondanks dat gaat de Stichting van de Arbeid, afd, Drenthe vrolijk door
met die goederen te verdelen onder de georganiseerden.

Spreker gaf daarna een kort overzicht van de ontwikkeling van de
Landbouw en begon in 1918 toen Duitsland de oorlog had verloren. Het
moest toen de bedragen der oorlogsschuld opbrengen. Duitsland was
straatarm, moest echter produceren om zodoende goederen uit te leve-
ren. De landen echter, die de goederen moesten ontvangen bemoeilijk-
ten door hoge tolmuren* Zo kwam er ontwrichting. In Nederland zat men
b.v. met heel wat producten waarmee men geen weg meer wist. Z.g.
Mafbraakprijzen" deden hun intrede. Landbouwcrisis organisaties ont-
stonden. De voormannen van de Landbouworganisaties kregen hierin zit-
ting. Het werden de vertegenwoordigers van de kapitaal krachtige
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De tarweteelt werd b.v. ontzettend gesteund. Eindelijk kwam ook de j
steunregeling voor de kleine boer tot stand. Het was echter te veel
om te sterven en te weinig om te leven (ƒ 9.- per week). De laatste
oorlog heeft de boel nog meer ontwricht. Nederland is uitgemergeld.
We hebben gebrek aan kunstmest en voedingemiddelen. Wanneer we de
toestand uit internationaal standpunt blpijken, dan is die geheel
ontredderd. Spreker keerde zich vervolgens tegen de vele maatregelen
die op landbouw gebied worden genomen. Yan overheidswege wordt alles
gereglementeerd* Er zijn te veel ambtenaren en de kleine boer alsmede
de pachtboer komen in het nauw. De strijd van lonen en prijzen wordt
hoofdzakelijk op de rug van de kleine boeren en pachtboeren gestreden.
Zo zwakt de landbouw al meer af* Indien er geen verandering in het
Economisch beleid komt, zal dit afzakken steeds erger worden. De toe-
3̂tand is vrij wat KXgKX ernstiger dan de mensen aan de top in de gaten
'hebben. Er' zijn weer heel wat mensen, die onder de schuld komen.
Spreker ziet een duistere toekomst tegemoet, maar misschien gaan de
ogen van de boeren open en komen ze dan in grote getale naar de verga-
deringen. Nadat spreker de verdeling van de' cultuurjtond had besproken

_/hij waarbi;J/de N.O.-polder in kleinere bedrijven wilde zien verdelen, wek-
te hij de aanwezigen op om het op deze vergadering besprokene uit te
dragen onder de vrienden en kennissen. Hij besloot met de woorden, dat
de ondergang van de kleine boer een ramp zou betekenen voor de samen-
leving. Daarom was een krachtige organisatie nodig om het verder af-
glijden van de kleine boerenstand af te k remmen.-

} . '~

Hiervan opgemaakt dit rapport, te Assen, 30 October 1947»
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Onder verwijzing naar Uw bovenvermeld schrijven en j
het daarbij gevoegde afschrift van een persbericht in het week- \d "Vrij", heb ik de eer U Hoog&delGestrenge te berichten,

dat door mij een nader onderzoek is ingesteld, als gevolg waar-
, van ik U. H. E, G, onderstaand het resultaat doe toekomen.
/ Te Vroomshoop, gemeente Den Ham, is woonachtig:

t // 2AMDMAN, Herm, Jan,, geboren te Ambt Hardenberg, 19-12-1889,
" van beroep scheeps jager, wonende Te Vroomshoop, E-681b, ge-

meente Den Ham.
Gen, Zandman is lid van de gemeenteraad van den Ham

en tevens voorzitter van de plaatselijke afdeling der ̂•V.GLt-j..
is de initiatiefnemer geweest om leden te werven voor Ire üond
van KI e ing, Bo er en te Vroomshoop. Alhoewel hij uitdrukkelijk vér-
klaar cLe ~për so o nTïj k niets er mede te maken te hebben en zodoend*
ook geen zitting te willen nemen in het bestuur van een op te
richten afdeling, nodigde hij toch een aantal mensen in zijn
woning ter vergadering.

Op deze bijeenkomst te zijnen huize, die vermoedelijk
eind Februari of begin Maart 1947 gehouden werd, stelde hij het
voor, dat deze vereniging absoluut buiten de politiek stond en
volkomen neutraal was, Ben achttal personen voelden er wel wat
voor om tot oprichting te komen van een afdeling van deze Bond.

Besloten werd een propaganda vergadering te houden en
een spreker uit te nodigen. Op 13 Maart 194? werd in café Evers

LüV ^e Vroomshoop deze vergadering gehouden. Als spreker was uitge-
(VJp-nodigd de Heer H.ïïskker, B,130a te Zuidwoldë (Dr), die echter
S telegrafisch bericht zond, dat hij wegens verkeersmoeilijkheden

niet kon komen. Die zelfde dag informeerde een vreemdeling bij
een caféhouder naar de gelegenheid, alwaar een vergadering van
kleine boeren gehouden werd. Hij weid hierop gezonden naar het
verst verwijderde café in Vroomshoop. Of dit de zelfde man ge-
weest is, die op bedoelde vergadering gesproken heeft, kon door
mij niet worden vastgesteld, maar in ieder geval nam een vreem-
deling, bij ontstentenis van H, Dekker, het woord in deze ver-
garing. Hij wees er op, dat de kleine boeren achteruit gesteld
werden. Dat hij openlijk propaganda gemaakt heeft voor de C. P. ft
is niet bekend. Op deze vergadering waren slechts Smenben aan-
w£zig, namelijk ai$, die zich reeds door Zandman hadaenTTaTen
inschrijven. Later werd weer een vergadering belegê in bedoeld
café, waarbij een spreker uit Dedemsvaart optrad namens de Bond
van Kleine Boeren. Het publiek bestond toen sleshts uit 2 per-
sonen. Ha de vergadering, waarin de vreemdeling ( aangenomen" IHan
worden dat dit C. Borst was) sprak, zijn de mensen tot de con-
clusie gekomen, dat er iets niet in de haak was met deze bond.
Algemeen was men van oordeel, dat er iets van de JL» V̂C... o f zo ii
iets achter zat, zodat dit de reden was dax*lfrl"""slechts 2 bezoe-

Heer HOOK> van &lrs op de laatste vergadering waren.
C.V.D. J.
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Onderwerp: Politieke oriëntering van ,de"Bond van kleine Boeren"

R a p p o r t

I Do cjDoor de "Bond van Kleine Boeren" werd in de
afgelopen periodeTegelmatig propaganda gevoerd' in landbouwers-
kringen te Overijssel om de landbouwers aan te zetten lid te
worden van voormelde bond. Qf.ficie.e4- noemt deze bond zich
neutraal, doch in de afgelopen periode werden herhaaldelijk
dooi* medewerkers van deze bond uitspraken gebezigd, welke
doen vermoeden, dat hierin communistische elementen, zitting
hebben. Tevens is gebleken, dat functionarissen" d*er C.P.H.
optreden als sprekers., op vergaderingen vafi genoemde "bond.""De
genomen b e sluit enL'kbm en vaak overeen met het streven der
C.P.H, of mantelorganisaties hiervan.

Door de heer Harm Hendrik Warrink, geboren
-23 November 1908 te Halle (Duitsland), -wonende landhuis je
"De Magneet" te Bornebroek, gemeente Borne, die als spreker
voor de bond in ïwenthe optreê-dt, worden uitspraken gebezigd,
welke doen vermoeden dat spr. samenwerking wenst met de oom-

„ji "" ^^ t̂aJh t̂t̂ ^RiBn*̂ "̂̂ *̂*̂ .̂ ,..̂ .̂.— „.-.,. „^ ,.ri -.j . „j . i.nT?--ili-.iirr-'n-ir" J-.WJ-T- JT i ir-..r.^i.i 111 i i.̂ . niMJiu.iMpruTI

munisten. voornoemde Warrink treedt tevens op als meoëwerKer
Van'"Éëli "Bondsorgaan "Bojrenrecht". Door Warrink zijn artikelen
geschreven voor plaatsing in dit orgaan, die om hun realiteit
door de thans afgetreden correspondent, de heer v.d..Belt,
R.K. Hoofdonderwijzer te Vriezenveen zijn geweigejaJJ
xï'y Ook de heer B. Hemmer, wonende te G-eesteren,
die aanvankelijk als medewerker van deze Bond optrad heeft
zich terug getfokken, daar het streven niet neutraal meer was,
doch overhelde naar sajnenwer̂ n̂̂  aftitm flfi--QCTPTOi?tfQ"_,- Hemmer
heefb dit besluit ""genomen op uitgeoefendèpressie ooor de R.K.
G-eesteli jken.

Vervolgens wordt door de heer Ernest Lamber-
tus Joh. van Apeldoorn, wonende ITijensleek 6b G-em. Vledder,
veel geschreven voor de Bond van Kleine Boeren en het Bonds-
orgaan "Boerenrecht". Voornoemde van Apeldoorn ontplooit te-
vens grote activiteit op politiek gebied voor de P-V-^.A. en
heeft hierin meerdere functies o,a. G-ewestelijk^estuurslid;
Propagandist/secr. afd. Vledder, lid Prov. Staten en Weth.
G-em. Vledder,

Met betrekking tot de Bond van Kleine Boeren
volgen hier enige citaten uit een rede gehouden door E.L.J. van
Apeldoorn op 22 Augustus 1946 in de #aal Doosjes te Meppel
voor de Bond van Kleine Boeren, over het voorontwerp: Het
Landbouwersschap.
Aldus: Het hele ontwerp lijkt bedenkelijk veel op de .Land-
gifand. Ook hier domineert het J^eiders-principe. De kwitanties
van de Landstand hebben wij geweTgëJt'a t er "U ét a ren, en nu gaan
er ook al stemmen op om precies zo te handelen met het auto-
cratische landbouwersschap, ïïiet de ambtenaren, maar de bodem-
bewerkers zelf moeten over hun belangen beslissen, en als men
aan de boeren hun belangen niet wil toevertrouwen, dan kan
men Î L-1 y9,i9r̂ ?R'<F opiMgrootscheepses^^otage rekenen. Bpr;
vraagt zich af',~ waarom 'He Borid' van "KTëïne"ffoeren~niet mee
mag spreken. Ook de E.V.C, met haar duizenden landarbeiders
ontbreekt.

Dit is letterlijk door van Apeldoorn gezegd,

hetgeen



hetgeen duidelijke taal is. Spr. wil de Bond van Kleine
Boeren en de E.7,0. opgenomen zien in de rij der organisa-
ties om zo mede te spreken in de Stichting,van de Landbouw,

Vervolgens is in de praktijk'-gebleken, dat
het dagblad̂ L'lJ&.JIa.arheid.— de verrichtingen en het streven
van de Bond van Kleine Boeren steunt in haar artikelen.
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Persbericht in "Vrij".

Onder verwijzing nae'r bijgaand afschrift van een persbericht in
het weekblad "Vrij" (Orgaan van de Partij van de Vrijheid) van 2-5-1941?
verdoek ik U mij, omtrent het daarin beweerde coQEiunistisehe optreden
te Vroomshoop, 20 uitvoerig mogelijk te willen £ae*f inlichten.

Aan de Heer J J? .Jansen.
"'jk III, Ho.377,
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Persbericht in "Vrij';,

Onder verwijzing naar bijgaand a£sc&»ïft van een persbericht in
het weekblad "Vrij" (Orgaan van de Partij van de Vrijheid) van 2-5-'47,
moge ik U versoenen faij, omtrent het daarin beweerde comunietische
Optreden te "Vries, zo uitvoerig mogelijk te willen doen inlichten»

HET HOOFD VAN DS CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens doae:

Aan de Heer DiötrictsooMaandant
r Rijkspolitie,

te
A g, S B l* J.C». Grabbendaia.

Goll»;
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Communistische methoden
Men merkt van de activiteit der commu-

nisten niet zoo heel veel, maar dat er ge-
werkt wordt, daarvan kan men verzekerd
zijn. Deze activiteit is vaak echter niet zo
erg duidelijk voor een ieder. Een enkele
maal lekt er eens iets van uit. Zo hebben
onlangs de kranten verteld van de pogin-
gen der communisten om in de E.V.C, een
rol te spelen.

Ook de kleine boeren vormen een dank-
baar object voor de communisten. En hoe
ze dan te werk gaan, dat leert ons een
verklaring die het hoofdbestuur van de
Bond van kleine boeren heeft afgelegd.

Wij laten deze verklaring hier volgen.

Verklaring Bond van kleine boeren
„Hoewel onze Bond de laatste maanden

is gegroeid van rond 1500 leden tot ruim
2200 leden, zijn wij met die groei toch niet
tevreden. Er bleek ergens een rem te zit-
ten, die de uitbouw ongunstig influenceer-
de. Tot voor kort hebben wy de oorzaak
daarvan niet kunnen opsporen, hoezeer
dit probleem ons ook dwars zat.

Wel ontdekten we af en toe een enkele
plaatselijke fluistercampagne, waardoor
tegenstanders trachten onze organisatie in
een onjuist en ongunstig licht te plaatsen.
Meestal werden we dan als communisten
gedoodverfd. Wanneer andere argumenten
ter bestrijding van onze Bond ontbreken,
dan is dat de meest voor de hand liggende
stok om een onschuldige hond mee te slaan.

Om dergelijke fluistercampagnes hebben

we ons nooit erg druk gemaakt. Want der-
gelijke campagnes smoren gewoonlijk van-
zelf.

Thans is ons echter gebleken, dat der-
gelijke fluistercampagnes overvloedig
voedsel ontvangen van.... enkele voor-
aanstaande personen uit de Communis-
tische Party Nederland. Doordat deze zich
soms — ongevraagd — opwerpen tot „weg-
bereiders" voor onze nieuwe afdeelingen.
Met een voor onze Bond zéér ongunstig
resultaat

Op 8 April had een onzer propagandisten
een vergadering te Vries. Hoewel hier de
verwachting goed was, kwamen slechts
enkele personen ter vergadering. Onze ver-
tegenwoordiger was hierover zéér verbaasd
en trachtte de volgende morgen zijn licht
op te steken over de oorzaak van deze ge-
ringe belangstelling. En het antwoord was
heel duidelijk: „De zaak is hier bedorven",
zei de kleine boer die hij om inlichtingen
vroeg. „Er is hier eenige tijd terug een
Harmsen geweest uit Holland, die ook
kwam spreken voor de kleine boeren. En
die het ook had over een Bond van Kleine
Boeren. Verschillende personen gaven zich
toen op als lid. Maar die werden al gauw
door een tegenhanger de volgende dagen
ingelicht, dat het hier uitging van de com-
munisten. En toen liepen ze er heel gauw
weer bij weg. Die zaak is toen direct dood-
gelapen. En nu u hier komt, nu menen
de menschen natuturlijk weer dat het van
de communisten uitgaat." Dat ut één geval.

Op Woensdag 13 Maart zou er een ver-
gadering zijn te Vroomshoop. Het was toen |
met de weg en het busverkeer hopeloos en : ;
onze propagandist had telegrafisch bericht* i
gestuurd dat hij onmogelijk kon komenJi
Zéér toevallig(?) bleek C. Borst, commu- '
nistisch Tweede Kamerlid in de buurt té
zijn, die deze vergadering bezocht en er ;
zelfs een propaganda/rede hield, zgn. voor;
de Bond van Kleine Boeren. Hij maakte :
daar zelfs een achttal kleine boeren „lid"
van de Bond.

Onze Bond belegde daar een nieuwe
vergadering, om de zaak recht te zetten. ]
Maar op een vijftal na bleven de menschen !
weg. Ook hier weer kreeg onze vertegen-
woordiger de indruk dat men een commu-
nistische inslag veronderstelde en daarom
van de vergadering wegbleef.

Op grond van bovenstaande ervaringen j
willen wij hier uitdrukkelijk verklaren,,
dat onze Bond geen communistische orga- !
nisatie is. En dat de heeren C. Borst en een
zekere Harmsen niei gerechtigd zijn om na-
mens onzen Bond als propagandist op te j
treden. i

Onze Bond staat onafhankelijk tegen-
over elke politieke partij en wil als zoo-
danig frank en vrij opkomen voor de be-i
langen der kleine zelfstandigen in de
landbouw. Hij wil d.it doen op legale wijze,
met deugdelijke argumenten, maar met j
onverzettelijke vastberadenheid." !

« * *
Tot zoover de verklaring van het hoofd-

bestuur van .de Bond van Kleine Boeren,
welke was ondertekend door de voorzitter
en de secretaris, resp. de heren K. Smit Jz.
en B. J. Altena.

Late men er lering uit trekken!
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OOMMWCSTISCHS MfftiODKH.

Hen merkt van d© activiteit der communisten niet 200 heol veel,
dat er gewerkt wordt, daarvan kan raen verzekerd zijn. Deze activi-

teit is vaak echter niet zoo erg duidelijk voor een ieder. Ben enkele
maal lekt er eens iets van uit. Zo hebben onlangs de kranten verteld
van de pogingen der communisten on in de K.T.G. een rol te spelen.

Ook de kleine boeren vormen een dankbaar object voor de communis-
ten. Sn hoe ze dan te werk gaan,- dat leert ons een verklaring die het
hoofdbestuur van de Bond van klein© boeren heeft afgelegd.

V/1 j laten deze verklaring hier volgen:

VSflKLÜflHG BOiïï) V;tfï KLEINE BOïJït-N.

"Hoewel onze Bond de laatste maanden is gegroeid van rond 1500
leden tot ruim 2200 leden, zijn wij'met die groei toch niet-tevreden.
Sr bleek ergens een rem t© zitten, die de uitbouw ongunstig influenceer-
de. Tot voor kort hebben v/ij de oorzaak daarvan niet kunnen opsporen,
hoezeer dit probleem ona ook dwars zat,

Yn'el ontdekten we af en toe een enkele plaatselijke fluistercam-
pagne, waardoor tegenstanders trachten onze organisatie in een onjuist
en ongunstig licht te plaatsen. Meestal werden we dan ala coronunisten
gedoodverfd. Wanneer andere argumenten ter bestrijding van onze Bond
ontbreken, dan is dat de meest voor de hand liggende stok om een on-
schuldige hond laee te slaan.

Om dergelijke f lui s te r campagne s hebben we ons nooit erg druk ge-
jiaaakt. "Want dergelijke campagnes siaoren gewoonlijk vanzelf.

Thans ia ons echter gebleken, dat dergelijke fluisteroarapagnes
overvloedig voedsel ontvangen van..... enkele vooraanstaande personen
uit de Coianunistisohé Partij Nederland, Doordat deze zich soias - onge-
vraagd - opwerpen tot "wegbereiders" voor onze nieuwe afdeelingen. lïet
een voor onze Bond zéér ongunstig resultaat.

Op 8 April had een onzor propagandisten een vergadering; te Vries,
Hoewel hier de verwachting goed was, kwaiaen slechts enkele personen tor
vergadering. Onze vertegenwoordiger was hierover zéér verbaasd on traeli-
te de volgende raorgen zijn licht op te steken over de oorzaak van deze
geringe belangstelling. lin het antwoord was heel duidelijk: "De zaak
is hier bedorven", zei de kleine boer die hij oia inlichtingen vroeg.
ttSr is hier eenige tijd terug een Harmsen geweest uit Holland, die ook
kwam spreken voor de kleine boeren. En die het ook had over een Bond
van Kleine Boeren. Verschillende personen gaven zich toen op als lid.
Maar die werden al gauw door een tegenhanger de volgende dagen ingelicht̂
dat het hier uitging van de communist en .Sn toen liepen se er heel gauw
weer bij weg» Die zaak la toen direct doodgelopen. En nu U hier kont,
nu raenen de menschen natuurlijk weer dat het van de communisten uitgaat."
Dat is één geval.

Op V/oensdag 13 Maart zou er een vergadering zijn te Vrooashooxj.
Het waö toen raat de weg en het busverkeer hopeloos en onze propagandist
had telegrafisch bericht gestuurd,dat hij onmogelijk Kon koraen. Zéér
toevallig (?) bleek C.Borst, communistisch Tweede Kamerlid in de buurt
te zijn, die deze vergadering bezocht en er zelfs een propagandarede
hield, z.g. voor de Bond van Kleine Boeren. Hij makte daar zelfs een
achttal kleine boeren "lid" van de Bond.

Onze Bond belegde daar een nieuwe vergadering, om de'zaak recht
te zetten* Haar op een vijftal na bleven de cienschen \veg. Ook hier weer
Itreeg onze vertegenwoordiger de indruk dat raen een coronuniatiache in-
slag veronderstelde en daarom van de vergadering wegbleef.

Op grond van bovenstaande ervaringen willen wij hier uitdrukkelijk
verklaren, dat onze Bond geen oomunlstlaohe organisatie la. ïïn dat de
heeren C „BOKST en een zekere IIAHjMSEN niet gerechtigd zijn bia namens on-
zen Bond als propagandist op te treden.

Onze Bond staat-onafhankelijk tegenovor elke politieke partij- Gn



\vil als zoodanig, frank en vrij opkomen voor de belangen der kleine
aelfatandigen in de landbouw. Hij wil dit doen óp legale wijzef net
deugdelijke argumenten, iaaair net onverzettelijke vastberadenheid."

Tot -zoover .de verklaring van het^ hoofdbestuur van de Bond van
Kleine Boex'en, welke was ondertekend door de voorzitter en de secre-
taris, resp, de heren Ü.Smit Jz» ©n B.J.Altena.

Late iaën er lering uit trekken l
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