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B0 . 318- l/5l . ' 
Betreft: Drukkerij en Uitgeveri 

N. V. JroLDER & ZOOlf t 
Wibautatraa t 76 
Amsterdam. 

UITTREKSEL 

Uil : ... ~--}~~~-----~ 
Ag. no. : ... lQ~l4l·-··--·· 
Voor :_ .. QI> •... Mn ......... . 

.--. 
V.ERTROlJ1~ELIJI:. 

29 Januari 1951. 

Een dezerzijds bekende, bet1·ouwbare, informant ontving 
van een zijner relaties, oie zich buroepehalve wel 
eens moet ophouden in de 1okalen van bovengenoemde 
drukk~rij, de mea~ûalinS als zou deze drukkerij 

verschillende CPN- pamfletten verzorgen . Gedeelteli~k 
zou dit druWYferk zelfs gratis worden verzorgd . De be
richtgever vestigde ook nog de aandacht op de afóeling 
dezer dr~kerij in de ~apenuurgerstraat 128, alhier. 

In verband met bovcnstaanàe moge nog worden verwezen 
naar Uw brief 59~6 dd . 3 Augustus 1950 en het dezer
zijas daarop uibgê~rachte rapport Bo.313a-l/50 dd. 20 
.December 1950. 
~~:~):,============================================~;~=== 



UITTREKSEL 

Voor O.D l472. ....................... Naam .. Yer.va~rdi.SiDg .. CQ:!ll!'l .• Pro_p~g~n0..?, .... ~.~~.:r..1.aal . 

Origineel in 0 D ... ~.P 6 .. h .•................................ Naam .. .l!.:<!E.lJ.! .e -~~J.~ ...... L.J:\.:t.h.!31 q. "::: . .Cf' jJJ,~.!.+.Q.:t~J.~ ..... ~.9.1!l~ S ) 

Volgnr. 

• 

• 

Ag.nr . ..... 65.7.l.'Z ............ .... Aard van het stuk .. I.n.t. .•. 3.e Ool ... . len.l.ng.''.,:d.~ ..... J .. ,!;!..r.b..~.id" . 

Afz. . ........ .x .• D ...... ilns.t .e.rdam. ............................................. Datum ..... 7. .•.. 7.. .•. 49. ................ . 

VflESELL Eduard Lammert Fr.ederik ,\ugust, dr ~ jft, met Zij n vader, 
Eduard Frederik August, geboren te Nw. J~stel , 12.10.1887, 
wonende te Amsterdam, Overtoom no . 28 hu;s, een dr uKKerij • 
Deze drukker}j is gevestjgd achter het perceel OVERTOOM no . 28 
en vanaf de straatz~jde niet ~ j chtbaar. Z1jn va der bezit bovend1en 
nog een boek- en pa~ ;erhandel, welke geves ti gd is ;n perceel 
Overtoom no.64, eveneens te Amsterdam. 
Voor zover bekend werd wordt ;n de ur tlt(..er;j van -~Jjesell, 
njet specjaal voor de C,P.N. gedrukt . Volgens u;tlatjngen 
van .'l jesell Sr. zou de firma , î ndien z;j een opdr a cht van de 
C~P.N . zou krijgen, deze oo.k. ~uitvoeren. h ij, \/jesell Sr ., }s 
hiervoor zakenman . -~)t j uar zou eetter nog n i et voor de C. P. N. 
gedrukt z)jn. - Of djt ;n de voorgaande j aren wel eens gebeurd 
zou z;jn js njet bekend geworden . 
I3ij de drUKkerij W:rESELL werKen een zesta l personen, waarvan 
bekend werd, dat Riemer VlS~ER, geboren te LeeuHar den, 
27.4 . 86 , van beroep boekdrul<:ker, wonende te . .msterdam, 
Luzacstruat no.7 lll, in 1g48, ter gelegenheid van de 
KamerverkieZingen, .een affiche van de c. P .N. aan zjjn won)ng 
had aangebracht. Van het andere personeel en van WIESELL Sr. 
werd ~ olitiek niets nadeligs bekend • 

Uitgetrokken door . ..Q,.. ..................................................... ...... Afd./Sectie ACD 4.b , ...... Datum ............ 13 .• .12 .• 49 .... . 

Op aanwijzing van ... ..B ... :rl..~; .... k;. • ......................................... .. 

if> SOH • '48 



UITTREI<SEL 

l • 

' Da ttllll van bericht: 
Rapporteur : 

VEILIGHEIDSBERICHT 
BERICHT - -·-----

21 .Juni 1949. 

Betrouwbaarheid bericht: 

GEHEIM 
_-r.: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke aeties zijn ondernomen: 
.Met wie wordt samengewerl:t: · 

lNiet te controleren. 
B1j ervaring goed gebleken. q 
Gene • 
Gene. 

- - - - - - - - - - - - - -
, .. """' .. 
, ',} ~ . t 01Jheden 21 Juni 1949 werd mij door e~n mijner contactpUn- _ 
' · ~ • • ~ · : f ten het navolgende medegedee_ld, omtrent een door hem afgeluisterde :, .~ . '··, ~ ~+f vergadering van èie C,P, N, Afdeling Vaals. . 

. 't·: '.-r.'~ Y,": In de avond van 20 Juni 1949 werd door de leiding der 
• " 

14 
"· y " c.P .N. Vaal.s in de woning van SCHAAP P • .r .. , zijnde Tentstraat no. 

. ~t:· l · g5 ~e Vaals een vergàdering ~legd. . 
\: . ~ 4 . ~· ~nwezig -waren: . ' 
~ ," ·.J# - HERMANS. Jozaf' Jiuber1(, secretaris C,P .N. Vaals • . : 4l ~3~~ I BER.TRAND, Peter .Josef' ~ voorzitter c.P.N. Vaals. 
' ' - X. t P.L.A. van ]iuren-Lensinck. alias G, f GisekE}n en zijn echtgenote 

beiden lpd c.P,N. Vaals. 

( . 
'• V ' f'.., • 

)(. SCHAA P, eter JoQ.anfi§s, lid C,P,N. Vaals, 
LEENDERS, Hub~rt, wonende te Vaals Kerkstraat 6 lid C,P.N. Vaals. 

, A$n het eind van de vergadering verscheen voorts nog: 
LEENDERS, Johannes, wonende te Vaals Maa s t richterlaan nro 206 
broer van LEENUERS , H. voornoemd, zeer wsarschijnli1k ook lid 
der. c,P,N. Vaals, · . 

·-... - J . - G.edurende da vergadering werd. hoofdzakelijk het woord 
gevoerd door HERMANS, J .H., volgens zo als hij zelf te kennen 

·. 

I • 

· gat, name.ns de ~pa,rtij". 
Besproken werd: 
le. Een a~tie te voeren teneinde de !larsha.llhulp te ni~t te doen. 

Om dit te bereiken, waren door de leiding der c.P.1 • de 
volgende richtlijnen ten ae.nz.ien van VaAls verstrekt: 

··a. Tegenwerk1@ntran bui tenland se orders betJ;"effende textiel
en staalwaren, waardoor dB orders niet meer in ons- land 

, , geplaats~ zmuden worden. 
b. Beyenstaande zou bereikt moeten worden door stal$:1ngen 

te forceren en wel op de volgende wijze: 
In de bètreff.ende fabrieken communl.stische cellen bouwen, 

· die, operiU.jl<" optreden. Dit zal ontslag tengevolge kunnen 
hebben, waardoor sympathie-stakingen zullen ontstaan. 
Eventuele werkwilligen zullen met geweld uit de fabrieken 
moeten WO~en geweerd, ' ' 1 

c. Gelden voor deze actie zi~n voldoende aanwezig. Re herkomst 
Htl!o:.+-~--=--van 'de!è ge"l!eh wera"'èènt'er--n!e'"'t mede'"gëáeeîd~ ' 
_ ··J 2è. Aan 'BERTRAND P.J. werd dopr HERMANS, J ,H. verzocht zi.jn plaats 
- als gemeenteraadslid af' te staan aan van BUREN-LENSINCK, Pol!i.A · ~ .. l alias G, G1seken. B, weV1gerde dit ech~er, · onder de motivering 

dat G. de belangen van aals niet ko~ bebartigen·door zijn 
· ~~ plaatselijke ombekendhe1d, 
' ~ l · 3e. I-edere dag moet zoveel mogelijk contact onderling worden ge-

\ 

houden. Voorlopig zou dit plaats moeten "Vi.nqen bij BERTRAND, 
~.J. aan huis, z1jpde Koperstraat nr. 8 te aals. 

4e. Het benodigde stericilwerk·met al wat daarbij behoort moet 
. ·' worden verricht -bij van BUREN-LE!BINCK, voor:noemd in perceel 

' Bergstraat nr. 1 te Vaals. 
~--t- Aan het slot d.er v.ergadering werd nog gesproken over een 

·· · l verbinding die zou bestaan met J)erso'nen te Dienst (Belgi~', waar 
vandaan van BUREN-LENSINCK pamfletten zou 



Verbinding 
(!ns kenaerk 

GEHEIM . 

: 67 . 
: 752/49 I . D. 

V4derwerp : Verkiezings-
pamfle't. --··- - --------·-----------

Bi3gaand een verkiezi_ngspaDflet van 
~e bloklijst "Vrede en Welvaart", welke pam
fletten in Eindhoven zullen worden verspreid, 
n . l . : 

+ 4 . 000 in de voormalige gemeente Stratum; -
± 1200 in de voormalige gemeente Toagelré ; 
;t 5. 000 in de voormalige gemeente Woenael; 

± 2.000 in de voormalige gemeenten Gestel en 
Strijp . 

Deze pamfletten zijn vermoedeliJk gedrukt 
door do firma Luijk, Amalia van Anhaltstraat 
10, Eindhoven. 

De verspreidingaploeg bestaat ait: 
de Beer; van den auijzenberg; Cochius en ziJn 
echtgenote, genaamd Bree'tveld; Faee; Book; 
Anna van den Hurk; Albereiins Dubbelboer; Paula 
Ritterbruoh, echtgenote van L. Strobbe ; R.H. 
Boesong; IJland en Sportel, gehuwd met SprWJt . 

""J.de • 



GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN 
aldus luidt het oordeel van LOCO~BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
waarvoor aan de groep," Vrede en Welvaart" niet wordt toegestaan: 

A. Openluchtvergaderingen; C. Het rijden met reclamewagen : 
B. Het rijden met geluidwagen; D. Het plakken van affiches. 

GELUKKIG GEEN GODSOORDEEL 
• zeggen de godsdienstigen onder onze candidaten. Naar de menin,g van deze 

eendidaten zullen andere maatstaven worden aangelegd. Maatstaven, die één
maal ook van toepassing zullen zijn op dit "DEMOCRATISCH DENKEND 
EN HANDELEND .. COLLEGE. 

Wij zijn er van overtuigd, dat het oordeel van B. en W. niet het oordeel 
van de kiezers is I I Wij zien met vertrouwen het oordeel der kiezers tegemoet I! 

De ons opgelegde beperkingen, om niet tot de kiezers te kunnen spreken, 
terwijl iedere andere partij dit wel wordt toegestaan, werd mede tot stand 
gebracht door 

WETHOUDER SPORRE VAN DE P.v.d.A. 

zoals ons uit een gesprek met de burgemeester bleek. 
Voor ons ligt een P.v.d.A.-pamflet dat BAZELT over: 

VRIJE VERKIEZINGEN en VRIJE PROPAGANDA 
IN WOORD EN GESCHRIFT! l ! ! 

Waar bleef dan de P.v.d.A.-wethouder Sporre toen het in B. en W. op 
DADEN aankwam 7 

In een onderhoud met de Burgemeester werd door ons zelfs voorgesteld, 
indien men dan geen Communisten wilde laten spreken, dan tenminste de VIJF 
PARTIJLOZEN het vrije woord toe te staan. Ook dit werd geweigerd. 

Deze weigering bewijst : dat het niet alleen tegen de Communisten gaat, 

MAAR TEGEN ELKE GROEPERING DIE .EEN DAADWERKELIJKE 
VOORUITSTREVENDE GEMEENTE-POLITIEK WENST ! ! ! 

En dat WIL de groep voor Vrede en Welvaart! I I 

De K. V.P. en de P.v.d.A. en de Christ. Prot. Groep vragen nu aan U: 
Wie wil dan geen V rede en Wel vaart ? Dat willen wij immers ook, zeggen zij. 

Willen zij werkelijk Vrede? 

DE 20.000 DODEN VAN CELEBES EN DE P!IJ~E.N_Q&__GESNEU
VELDE SOLDATEN IN INDONESIE BEWIJZEN ONS VAN NIET!!! 

Willen zij dan werkelijk Wel vaart ? 

DE DALING DER LONEN EN HET STIJGEN VAN DE PRIJZEN 
BEWIJZEN ONS WEDEROMNEEN!!! 



• .,Niet met de waap'nen der barbaren" klinkt het nog steeds door de V ara~ 
microfoon. Doch niet alleen in Indonesië 

MAAR ZELFS IN EINDHOVEN WORDT GESCHOTEN! I! 

Dinsdag 7 Juni j.l. schoot een agent in burger te Stratum op een der plak~ 
kers van de groep voor Vrede en Welvaart. Alleen dus al het op deze manier 
propageren van vooruitstrevende idealen kan aanleiding zijn om neergeschoten 
te worden. 

LEVEN WIJ DAN NOG IN 1940-'45 
Het was puur geluk dat het schot niet raak was. 

DIT IS DAN DE VRIJHEID EN DEMOCRATIE IN ONZE STAD!!! 

Wij vragen U: Bent U het met deze praktijken eens? Natuurlijk niet! I • 
Hiertegen past een fel protest l Geen eerlijk mens kan dit nemen ! 
Gij kunt Uw protest niet beter en feller doen klinken dan door op 22 Juni 

a.s. Uw stembiljet GOED te gebruiken. Dat wil zeggen : 

VOOR VREDE EN WELVAART 
VOOR WONINGEN EN VOLKSGEZONDHEID 

TEGEN HUURVERHOGING 
moet U stemmen op 

Nr 1 van Lijst 4: André Bakker 

HOE MOET U STEMMEN 

Zó niet Maar 

a 
LIJST I 

( 
[] 

LIJST 2 op deze lijsten 
[] LIJST 3 NIET!!! 

LIJST 5 c 
c 
[] 

c 
[] 
[] 

I zo ... 
Bakker, A. 

Lijst4 

Turnhout, van L. J. H. M. 

lJland, G. 

Sanders, Th. G. A. 

Spruyt, geh. Sportel, A. 

V ervoort, G. F. 

Schoonbeek, A. 

Hendricks, P. 

Strobbe, L. 

Doet op Uw stembiljet niet meer dan het hokje voor de naam Sakker op lijst 4 
rood maken. ledere verdere krabbel of aanduiding maakt Uw stem ongeldig. 
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Verbinding No.102. 
No.49. 
Bijlage n. Een 

G E H E I M. 

Onderwerp.Communistische pamfletten. 

- ---------
Datum van ontvangst bericht 
Bfl:TROU1'IBAARHEID Berichtgever : Zeer betrouwbaar. 
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan : a.Procureur-Generaal,fgd Directeur van Poli

tie te Amst et' dam. 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

I 
8. 

A 
I 

: 
. . 

b. 

Hierbij heb ik de eer U te Reen toe -
komen een pamflet,uitgegeven door de Communis
tische Partij Nederland (De ..... arheid) ,welke pàm
fletten op ll Juni 1949 werden gedrkkt bij de 

y lN.V. Sprekend Papier te Schagen mat een oplaag 
van l.ooo.ooo , welkeeor~\t was overgenomen yan 

;(lde firrne Hejermana~ t~· Amsterdam. 
Bedoelde pamfletten zijn voor zover 

bekend nog niet in de circulatie gebracht. 

"Einde" 

1 Juni 1949. 

~· 



c.p( 
I 

Uw stem zij een daad! 
Mannen en vrouwen van het werkende volk 

Opnieuw staan wij aan de vooravond van een verkiezing, ditmaal voor de gemeent. 
raden. " 
En wanneer wij ons oor te luisteren leggen, dan horen wij niets dan gemopper en on
tevredenheid onder hen, die tot de bezitlozen behoren. 
Dal kan ook n.iet anders. Geen werkend r:nens kan met zijn inkomen rondkomen, de 
woningnood 18 groter dan %ij ooit in Nederland geweest ia, honderdduizenden moede~ 

~en vaders kunnen niet slapen van de zorg voor het leven van hun zoon in IndonesiU, 
vrees voor werkloosheid, vrees voor een derde wereldoorlog vervult de gezinnen du 
~eN. ' ' 

Moet het zo verder gàan? 
Dat hangt van 0 at. 
Gij, mannen eu vrouwen van de arbeidersklasse, gU, vooruitstrevende intellectuelen, 
gij, ploeteraars van het platteland, wanneer ce eensgezind zijt, vormt gij eeu macht, 
die niets en niemánd kan weerstaan. 
Gij kunt Nederland uit het slop halen, waarin het door aan b.et buitenland verknocht. 
machthebbers is gebracht. 
Gij kunt verbetering van Uw lot veroveren, woningen bouwen, Uw jongens alt IDdo
nesië terughalen, ontwapening afdwingen, ons land van de Amerikaanse voogdij beo 
vrijden, de oorlogsstokers muilkorven en een duur7.ame vrede belpen tot stand brengen, 

· Dat kunt gij door Uw strijd bereiken en biervan kunt gij ook getuigen door het uit. 
brengen van Uw stem bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 

Breekt met de Partij van de Arbeid! 
Gij hebt haar nu vlet jaren na het einde van de wereldoorlog aan het werk gezien. 
Zij spreekt over sociale gerechtigheid, vooruitgang, een "oplossing'' in lndonesië, vrij
heid en nog veel meer fraais. ~ 
Maar er Is een ppende kloof tussen deze f ra a i e wo o r d en en de lel Uk • 
d a den van de regering-Drees. · 
In haar daden verschilt de P.v.d.A. in geen enkel opzicht van de andere regeringspar
tijen. Net al, de K. V.P. of V.V.D. zorgt zij voor de zoete winst der grote bezitter.. 
haar minlster In 't Veld bouwt geen woningen, haar minister Lieftinck draait de belu
slnaschroef aan, brengt U dertig procent huurverhoging en geeft het geld uit voor 
bewapeojng en de koloniale "oorlog in Indonesiä. Haar minister Mansholt maakt hei 
leven verscheidene guldens per week duurder en baar minister Joekes gaf U er een 
gulden voor in de plaat.. 
Iiaar mbdsters en Kamerleden, daarin ten volle gesteund door hau gemeent~aad.IJ. 
leden, wethouden en burgemeesters, wenden mede Uw jongeUl naar overzee, voerea 
mede de militaire acties, zijn mede verantwoordelijk voor de duizendeu dodewn , .. 
wonden, voor het lijden van het Indonesische volk. En .U zetten deze polll&k on
ve111roten voort, ondanks dat "Het Parool" op lt Mei J.l moest erkennen, dat t:U 
"mislukt" en ,,fallliet" Is. Zij beloven demobllisatle, doch intussen sturen EU bieuwe 
llehtfngen overzee. 
De Partij van de Arbeid heeft zich geheel en al op de bodem van het behoud van 
het kapitaliatische stelsel gesteld. Zij staat "onvoorwaardelijk" achter het MarshallplaD 
illl het Atlantisch Pact, werktuigen van het Amerikaanse dollarkapitaal tot het verov .. 
. Nn van de wereldheerschappij door middel van een derde wereldoorlol tegen de Sow• 
Jet-Unie. 
WU weten, dat vele oud-todaal-demoerateu 11Ddl tanr beu zijn van de politiek van de 



P.v.d.A. Maar als dit zo Is, dan moeten zij met de eleur durven breken, dan móetee 
&ij hun verantwoordelijkbeid als socialistische arbeiders en intellectuelen beseffen, • l 
hun stem op de enige rode partij van de arbeidersklasse, de Communistische PartU.I 
uitbrenge~. 

Laat u niet afleiden/ 
Er zijn bij dez4 verk.lezmgen candidaten van een :t.g. Trotskistische groep. Zij p 
bruiken radicale; woorden en doen zich als ultra-rode strijders voor. Maa:r hun enige 
doel is, de 90Ciaal-democraten, die zich naar links bewegen, op te vangen en van eeiJ8o 

gezind optredt:n met de .;ommunisten af te houden. 
In de practijk verschillen z.ij geen baar van de leiders van de P.v.d.A. of andere rege
ringspartijen. Evenals d~.ten verdelen z.ij d~ arbeiders en hitsen hen op teg~ de 
Sovjet-Unie. Hiermede staan tij op één lijn met de Amerikaanse dollarkapitalisten en 
treden zij als de handlangers daarvan op. 
Het !.!1 rian l)('lk oov~tllPnn riat zi.i doot de reactie niet bestreden worden. 

Weest niet onverschillig! 
Zegt niet: het Is alles één pot nat. Zegt niet: Er Ls toch niets te bereiken! Kijld 
naar de actie der ouders van militairen, die bun jongens van de 7 December-divisie 
terug eisen. 
De regering beeft met deze actie, hoe zwak zij ook nog is, rekening' moeten houden. 
De terugkeer van de 7 December-divisit- vóór Februarl van het volgend jaar la DOl 
te laat en de toezegging Is niet te vertrouwen. 
Maar door verdere actie Is meer te bereiken. Dat kan ook door rood te stemmen! 
Blijft. dus niet van de stembus weg. Niet stemmen, betekent de reactie helpen. 
Zorgt ervoor. dat srt) Uw stembiljet nauwkeurig en zond~ fouten invult. 

Uw stem zij een daad! 
Door op de lijsten van de Communistische PartjJ van Nederland te stemmen. brenli l 
iiJ Uw wil tot uiting. dat er lD Negerlàn~ een nieuwe koers gevaren wordt: 

Geen kanonnen maar huizen! 
Gij geeft daarmee Uw vertrouwen aan de cand.idaten van de arbeidera en andere w.-. 
kers in de gemeenteraden, die dag in dag uit voor Uw belangen zullen opkomen iD 
een socialistische geest. 
Mannen en vrouwen van bet werkende volk, laat U niet hemvloeden door het alf ea 
de leugens, die geregeld door de radio en de pers van de bezittende klasse wordea 
verspreid. Bedenkt, dat als datgene, wat daarin verteld wordt, de toets der criti.ek koD 
doorstaan, de stem der communisten niet uit de radio zou worden geweerd en mea 
niet met alle middelen van de geldmacht de communistische pere zou poaen te achadeD. 
De kapitalistische maatschappij Is veroordeeld! 
De toekomst is aan het socialisme! · 
De Communistische Partij voert U aan In de strjJd voor het SoclaU.m., VOOJ eeD • : 
menieving van welvaart en vrede, van geestelijke bloeU I 
Reeds waait de rode vaan vanaf Berlijn tot Shanghai! I 
Weet waar Uw plaats is, wanneer gij ter stembus gaat. 
Scb:iart U in de rijen van het millioenenleger, overal in de wereld. clat de Dieuwe, 
maaSmappij tegemoet trekt. I 

KIEST COMMUNISTEN 

-
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Onderwerp ; Toezending 
manifest . 

Hierbij doe ik U toekomen een mani
fost , saaengeetelà door A.BAKKER en L. vanTURN
HOUT. Deze mantfeeten (aeniai 2 . 000) worden 
nuii aan huis verspreid en zi~n gedrukt door 
J . Laijk, wonende te Eindhoven (zie mijn schrij
ven no . 694/49 l .D. , d.d. 4 Juni 1949) . 

Op Dinsdag, 7 Juni 1Y49,zijn door de O.P.N. 
afd.Eindboven plakkaten aangebracht met het 
opschrift •'Vrede en ilelvaart ", stemt lijst 4 
A.Bakker . 

Voor deze propagenda-actie waren twee 
ploegen aanengesteld: 
Pl9eg I : Tom Sanders; Kuhr Jr. ; Faes;Gertrud 

Sc.bnakera; Anna v . d. Rurk. 
Ploeg :q: De Beer; GErritaen; Alberdin~ Dub

belboer en P. M. J . Rittenbruoh. 
Dovengenoemde manifesten zijn en worden 

verspreid door: 
Bakkart Sandero; Faee; IJl!lnd; de Beer; Ger
ritsen; h . Dubbelboer; Wilhel1:1ina van Kinaber
gen (huisvrouw van Tom Sanders) en P.n . J . Rit
tenbruob . 

• e in r"'· 
d 



UITTREKSEL 

Voor OD 1472 
Naam VlffiVMûtDIGII G 00~4IIi . PROP .·Gfr>-CHr,IFTEN· 

Origineel in ... Op __ 13~-~-- ........... ·-····· ................. Naam CI:-N -VEHKIE~ING.:>ACTIEJ 1949 

Volgnr. .. .. .. ... Ag.nr. 6_;3.~.1:.6 ............ Aard van het stuk melding ..... '70:1./49 

......................................... -.............................. . . . Mz . ..... Eind.ho.:v..en ............................................................... Datum ......... 8·~ 6· ~4·9 ·· ..... · · 

• 

• 

lilerbij doe i k U toekomen een pt.~mflet , dtlt onder de arbeiders 
van de D .• U • . IJ . 110rdt versyreid . daroensteller hiervèln is: 
G~iliDU:J IJL.ND, geb·. te R 1 d<:1m 22 .11.87 , geh u.vd , Nederl ander , 
D. U. i . arceJ..der , Nonende te Eindhoven, Lt:turierstr<JCit 37. 
_, bonne v.:.~ n De h~ëJrheid, .Vuê:lrnemend vovr.t. itter e11.deling Bou·.v
vakken van de E.v.a. 
otaut als no.3 op de lijst ''Voor Vrede en .'/elvaurt" . 
l!.r .vordt nog g~.LB-lè d~t de ....:elfde p~::~mfletten vlOrden verspreid 
in een D. U. :. object te L. eeldna . 

Uitgetrokken door ....... ~9. .......................................................... Afd./Sectie .. ~CD~4 b Datum ...... J: .... g .• 4 9 .. · 

·· · !.s - III Op aanWlJzmg van ............. ............... .............................................. .. 

~ 5074. '18 
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67. 
694/49 I.D. 
J.Luijk. 

/ JOHANNES LUIJK, geboren te Zierikzee, 9 

October 1905, gehuwd, Nederlander , van be
roep uitgever, wonende te Eindhoven, Amalia 
van Anhaltatraat 40, godadienat Gerefor
meerd, drukt thans evenals in 1946 het ver
kiezingsmateriaal voor de C.P.N. afdeling 
Eindhoven. Nu is dit dan Bloklijst "Vrede 
en Welvaart". 

Van Luijk heeft geen vaste politieke over 
tuiging. Geld verdienen ia bij hem hoofd
zaak . 

Deze gegevens zijn tevens op bijgaande 
kaart vermeld . 

"·p:·" 



PARTIJBESTUtJ.cl, 

~Ot.:U.l1J~'TSTISCHE P~~HTIJ NEDERLAND (DE WAAREEIIJ) . 

Roemer Visscherstraat 4, Amsterdam- West . 

Afd. Propaganda. Amsterdam, 25 Mei 1949. -Aan de districtssecretarissen. 

Waarde Kameraden, 

Bij het verbeteren en verdiepen van het theoretisch inzicht van 
onze kaders is één van de moeilijke dingen het leren toepassen 
van de algemene marxistische beginselen op bijzondere plaatse
lijke verhoudingen. 
Als één van de middelen om hierin verbetering te brengen wilden 
wij de districtssecretariseen de volgende taak stellen, n.l. 
een artikel te schrijven over de verhoudingen in hun district. 
Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk enig inzicht te heb
ben in de wordingsgeschiedenis van de districten, de verhouding 
tussen industrie, landbouw, enz. Men moet weten hoe het ligt met 
de godsdienst-verhoudingen (Brabant), bepaalde nationalistische 
tradities (Friesland) enz. De positie der vakbonden en andere 
massaorganisaties, de positie en geschiedenis van de partij. De 
zwakten, die uit dit onderzoek blijken en de wegen tot opheffing 
var. deze tekorten, zijn alle punten, àie in het artikel behan
deld zullen moeten worden. Het komt er vooral op aan in dit 
artikel niet in algemeenheden te vervallen, maar gebruik te maken 
van feitenmateriaal. Hiervoor is het nodig literatuur te verzame
len, die hierop betrekking heeft. Het zou juist vruchtbaax zijn 
hierbij de hulp van andere kameraden in te roepen. Speciaal van 
diegenen, die direct als scholingsinleider optreden, teneinde 
ook hen te dwingen concreet te leren denken. Dan zullen de inlei
ders ook het inzicht van de cursisten in de praXische vraagstuk
ken kunnen verdiepen. 
Na drie maanden uiterlijk lijkt het ons mogelijk, dat de betref
fende kameraden een ontwerp artikel voor kunnen leggen. 
Verschillende kameraden zullen zich al eerder met de vexhoudin
gen in hun district hebben bezig gehouden, zodat het hun mogel~k 
zal zijn al eerder een ontwerp-artikel over te leggen. Voor alle 
moeilijkheden en inlichtingen is overleg met het scholingabureau 
gewenst . 
Op de bekende 14-daagse besprekingen zullen we de vorderingen 
van het artikel controleren. 

\

Met kameraadschappelijke groeten, 
Communistische Part~ :Kederland 

( De ·1/aarheid) 

G. Harmsen. 

\ 

Afd .Propaganda. 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0020full

